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ПОБУДОВА ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЧИННИХ ЦИКЛІВ
Алексейко В.О.,
студент факультету програмування
та комп’ютерних і телекомунікаційних систем
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький, Україна
Анотація: Розкрито значення математичного моделювання
для дослідження різноманітних об’єктів, систем і процесів в
різних сферах діяльності людини. Розглянуто моделювання
динамічної моделі з використанням причинних циклів на
прикладі задачі про популяцію. Підтверджено доцільність
використання систем рівнянь Ланчестера для побудови
динамічних моделей з використанням причинних циклів.
Ключові слова: математичне моделювання, динамічні моделі,
причинні цикли, система рівнянь Ланчестера.
Математичне моделювання є потужним і ефективним інструментом дослідження різноманітних об’єктів, систем і процесів в
різних сферах діяльності людини. Це складний багатоетапний
процес дослідження систем, спрямований на виявлення властивостей і закономірностей, властивих досліджуваним системам, з
метою їх створення або модернізації. В процесі моделювання
вирішується безліч взаємопов’язаних завдань, основними серед
яких є: розроблення моделі, аналіз її властивостей і вироблення
рекомендацій щодо модернізації існуючої або проектування нової
системи. Безліч процесів, які протікають в досліджуваних системах і об’єктах, обумовлюють різноманіття математичних методів
і засобів, що використовуються в теорії моделювання [1, с. 8].
Розглянемо моделювання динамічної моделі з використанням причинних циклів на прикладі задачі про популяцію.
Змоделюємо систему «зайці-вовки» при таких умовах: початкова
кількість зайців 100 особин, початкова кількість вовків 10 особин
за 365 днів (з кроком в 1 день). Необхідно отримати популяцію
зайців 200 особин, використовуючи систему рівнянь Ланчестера,
8

підібрати коефіцієнти k1 … k6 в межах від 0,1 до 1 (межі умовні,
як приклад) з кроком 0,1. На рис. 1. зображено найпростішу
причинну циклічну модель для деякої популяції, яка має два
цикли. Лівий цикл, позитивний, свідчить про приріст популяції в
разі збільшення народжуваності, що у свою чергу збільшує
народжуваність. Правий цикл, негативний, свідчить про
зменшення популяції у випадку збільшення смертності, що у
свою чергу зменшує смертність. Такі пари причинних циклів
можуть використовуватись під час побудови більш складних
динамічних моделей.

Рис.1. Найпростіша причинна модель циклу популяції

Побудова складних динамічних моделей з використанням
причинних циклів включає такі етапи:
1. Абстрагування від фізичної структури;
2. Концентрація на процесах для визначення траєкторій, за
якими система починає та закінчує працювати;
3. Використання простих диференціально-різницевих
рівнянь для опису процесів у системі:
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= kx – показова функція, яка визначає швидкість зміни

фонду в часі, де x – фонд;
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= ax – bx2 – сигмаїдальна, або логістична, крива, або S–

крива; або системи рівнянь:
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𝑑𝑥
=
𝑑𝑡

k1x – k2x2 – k3y (наприклад, x – кількість травоїдних

тварин);
𝑑𝑥
=
𝑑𝑡

k4y – k5y2 – k6x (наприклад, у – кількість хижаків).

Такі системи рівнянь відомі як рівняння Ланчестера, їх
можна
використовувати
для
дослідження
складних
взаємозв'язків, конкуренції або конфліктів. За допомогою
комп’ютерів подібні рівняння можна подати в числовому
вигляді. Для цього використовують прості рівняння рекурсії:
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= f(x),

[𝑥(𝑛+1)− 𝑥(𝑛)]
𝑑𝑡

= f(x(n)),

𝑥(𝑛 + 1) = 𝑑𝑡 f(x(n)) + x(n)
Якщо описати дані рівняння словами, то наступний рівень
дорівнюватиме попередньому плюс невеличка зміна протягом
короткого проміжку часу. Таким способом можна будувати
складні динамічні моделі за допомогою створення простих
блоків у вигляді відношень і рівнів. У сучасних пакетах моделювання цей процес запису рівнянь автоматизовано із
застосуванням ідеографічних схем. Причинні діаграми циклів
дають змогу провадити якісне моделювання, а діаграми «фондпотік» – кількісне. Щоб пояснити явище, потрібно знайти
«причини» його виникнення. Припустимо, що таку причину
визначено і наслідок може спостерігатись кожного разу, коли
ця причина присутня. Якщо описують ці концепції системного
мислення звичайними словами, то використовують слова або
фрази «тому що», «завдяки тому, що», «якщо ..., то» та ін. З
погляду математики, якщо розглядають функціональну концепцію з однією незалежною змінною, ця змінна – причина, а
залежна змінна – наслідок. У разі кількісного моделювання
таких систем модельовані об`єкти – це об`єкти, параметри яких
можна виміряти і між якими існують функціональні залежності.
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Якщо розглядати систему «хижаки-зайці», то в кількісній
моделі знищення хижаками деяких зайців – це не знищення
тварин, а зменшення їх кількості. Тобто в системі є суттєва
різниця між зайцями як тваринами та їх кількістю. Наприклад,
вовк може знищити зайців, але кількість вовків не може
знищити дещо, а може тільки вплинути на кількість зайців.
Вищенаведені моделі динамічних систем широко використовуються для побудови спеціальних засобів моделювання – мов і
пакетів неперервного та неперервно-дискретного імітаційного
моделювання.
Перетворимо диференціальне рівняння до вигляду, зручного
для використання обчислення. Для цього використовують прості
рівняння рекурсії:
xn+1 = xn + (k1 xn – k2 𝑥𝑛2 – k3 yn ) Δt
yn+1 = yn + (k4 xn – k5 𝑦𝑛2 – k6 xn ) Δt
З формул бачимо, що при певному наборі коефіцієнтів k1, k2,
k3, k4, k5, k6 маючи x0, y0, Δt визначаються x1 і y1, далі x2 і y2 і т.д.
Тобто, щоб запрацювала рекурсія необхідно задати початкові
значення. Кінцеві значення xk і yk перевіряємо на відхилення від
заданих (бажаних) значень. Якщо відхилення відповідають
заданим критеріям, то коефіцієнти вважаємо знайденими. В
іншому випадку проводимо операції розрахунків при інших
коефіцієнтах k1, k2, k3, k4, k5, k6.
Дану задачу легко вирішити програмно, використовуючи
цикли. Наведемо фрагмент програмного коду мовою С#для
визначення коефіцієнтів та виведення результатів.
for (double k6 = 0.0001; k6 < 0.0003; k6 += 0.0001)
{
for (double k4 = 0.01; k4 < 0.05; k4 += 0.01)
{
for (double k5 = 0.000001; k5 < 0.000003; k5 += 0.000001)
{
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for (double k1 = 0.001; k1 < 0.005; k1 += 0.001)
{
for (double k2 = 0.000001; k2 < 0.000003; k2 +=
0.000001)
{
for (double k3 = 0.0001; k3 < 0.0003; k3 += 0.0001)
{
for (int i = 0; i < 180; i++)
{
xn = x0 + (k1 * x0 - k2 * Math.Pow(x0, 2) - k3 *
y0) * deltat;
yn = y0 + (k4 * y0 - k5 * Math.Pow(y0, 2) - k6 *
x0) * deltat;
x0 = (int)xn;
y0 = (int)yn;
if (xn < x * 1.05 && xn > x * 0.95 && yn < y *
1.05 && yn > y * 0.95)
{
result[0] = k1;
result[1] = k2;
result[2] = k3;
result[3] = k4;
result[4] = k5;
result[5] = k6;
richTextBox1.Text = result[0].ToString() +"\n"
+ result[1].ToString() + "\n" + result[2].ToString() + "\n" +
result[3].ToString() + "\n" + result[4].ToString() + "\n" +
result[5].ToString() + "\n";
break;
}
}
x0 = Int32.Parse(d[0]);
y0 = Int32.Parse(d[1]);
}
richTextBox2.Text = "";
x0 = Int32.Parse(d[0]);
y0 = Int32.Parse(d[1]);
}
richTextBox2.Text = "";
x0 = Int32.Parse(d[0]);
y0 = Int32.Parse(d[1]);
}
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richTextBox2.Text = "";
x0 = Int32.Parse(d[0]);
y0 = Int32.Parse(d[1]);
}
richTextBox2.Text = "";
x0 = Int32.Parse(d[0]);
y0 = Int32.Parse(d[1]);
}
richTextBox2.Text = "";
x0 = Int32.Parse(d[0]);
y0 = Int32.Parse(d[1]);
}
}
}
}

Результат роботи програми наведено на рис.2.
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Рис.2. Результат роботи програми

Заміна реальної моделі її математичною моделлю, значно
спрощує виконання обчислень. Таким чином, виходячи з рівняння
Ланчестера, були знайдені 6 коефіцієнтів, що впливають на
чисельність об’єктів системи. Якщо розглядати систему «хижакизайці», то в кількісній моделі знищення хижаками деяких зайців –
це не знищення тварин, а зменшення їх кількості. Тобто в системі
є суттєва різниця між зайцями як тваринами та їх кількістю. Наприклад, вовк може знищити зайців, але кількість вовків не може
знищити дещо, а може тільки вплинути на кількість зайців. Вищенаведені моделі динамічних систем широко використовуються для
побудови спеціальних засобів моделювання – мов і пакетів неперервного та неперервно-дискретного імітаційного моделювання.
Література:
1. Станжицький О.М., Таран Є.Ю., Гординський Л.Д. Основи
математичного моделювання: Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 96 с.
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Анотація: В умовах кризи та всесвітньої пандемії для збереження позицій та виходу на кращі результати, важливою є
переорієнтація діяльності підприємств галузі. Оцінено роль
факторів, що стримують інноваційні процеси в текстильному
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нанотехнології.
Визначальним у Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року є інноваційне спрямування розвитку,
яке ґрунтується на активному використанні знань і наукових
досягнень, стимулюванні інноваційної діяльності, створенні
сприятливого інвестиційного клімату, оновленні виробничих
фондів, формуванні високотехнологічних видів діяльності та
галузей економіки, підвищенні енергоефективності виробництва,
стимулюванні збалансованого економічного зростання, основаному на залученні інвестицій у використання відновлюваних
джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та "зелені"
технології. [1]
В основу інноваційної трансформації текстильного виробництва покладений кластерний підхід, який опирається на сталий
розвиток і конкурентний потенціал галузі на внутрішньому, регіональному та міжнародних ринках, що дозволяє окремим терторіям розробляти їх власні стратегії розвитку. Кластер повинен забезпечувати усі необхідні умови для розвитку бізнесу: покращувати інфраструктуру, розвивати освіту, налагоджувати внутрішні та зовнішні зв’язки. Можна стверджувати, що головною
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в кластері є синергія, тобто спільна ціль стати кращими, а також вміння швидко і влучно реагувати на потреби та виклики
суспільства.
Кризові умови часто наштовхують на необхідність прийняття нестандартних ефективних рішень, які базуються на вивченні та застосуванні найкращого передового досвіду, технологій
для здійснення прориву в галузі. Сучасне текстильне виробництво
України забезпечує населення тканиною для пошиття спорядження військових, професійного, спеціального одягу, модного
взуття, аксесуарів, що характеризується сталим попитом в Україні
та потребою стабільного виробництва.
Всесвітня пандемія плачевно вплинула на діяльність промислових підприємств в Україні та могла легко знищити напрацювання кластерів, змусити підприємців втратити цінні виробничі
кадри.
Так, найбільш відомі кластери, які були створені завдяки
проєкту "Підтримка кластерних ініціатив у текстильній галузі" за
сприяння ЄБРР та ініціативи ЄС EU4 Business протягом 2016–
2019 років й виготовляли щоденно тисячі модних суконь, від
повсякденних до весільних:
- виробники жіночого одягу об’єдналися в Подільський
кластер виробників жіночих суконь Podillya Women Apparel
Cluster;
- виробники весільних суконь - в Подільський весільний
кластер Podillya Wedding Group;
- Західноукраїнський кластер індустрії моди об'єднав 40
компаній у Львівській області.
Всеукраїнський карантин 2020 року спричинив значне зниження попиту на продукцію цих кластерів. Саме гнучкість і правильні
управлінські рішення дозволили переорієнтувати діяльність підприємств на пошив захисних масок й спеціальних костюмів для
лікарів та на 100 відсотків зберегти робочі місця. [2, с. 110]
Державною службою статистики України оцінено зміни в
обсягах виробництва та замовлень продукції текстильного
виробництва поквартально за 2019-2020 рр. (табл..1).
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Таблиця 1
Оцінка змін обсягу виробництва та замовлень продукції текстильного
виробництва у промисловості за попередні три місяці (відсотків до
загальної кількості опитаних підприємств) [3]

Зміни обсягу
виробництва
Зміни обсягу замовлень

3
4
1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал квартал квартал
2019
2019
2020
2020
2020
2020
-11
-21
-60
-10
-3
7
-11

-17

-47

-3

10

3

У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні
процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. У
відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі й в України. Так,
майже у всіх країнах було запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, перевірка температури, скасування
масових заходів, святкувань подій, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/
в’їзду до країн та пересування всередині країн; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці
та освіти.
В Україні найважчим у 2 кварталі був квітень – період
максимально жорстких карантинних заходів. Проте, наступне
пом’якшення карантинних обмежень як в Україні, так і по всьому
світі сприяло поступовому відновленню ділової активності.
Відповідно до травня відмічається зменшення глибини падіння
більшості видів економічної діяльності. [4]
В текстильному виробництві ж, з початком карантину,
поступово відмічається пожвавлення в замовленнях на тканини,
необхідні для пошиття захисних масок та спеціальних костюмів
для медиків (рис.1). А завдяки швидкій реакції підприємств на
виклики, що спричинені COVID-19, підтверджено «стійкість»
кластерів, виконання ними ролі драйверів зростання та протидії
кризовим явищам.
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Рис.1. Графіки обсягу виробництва та замовлень продукції
текстильного виробництва у промисловості.

Державною службою статистики України виокремлено фактори, що стримують текстильне виробництво у 2020 – 2021 рр.
(рис.2). На перший квартал 2021 року зберігається найбільший та
мало змінюваний протягом року відсоток впливу недостатнього
попиту на текстильну продукцію. До інших факторів, що показує
високий відсоток впливу, можна віднести фактор розповсюдьження пандемії COVID-19, який, згідно з графіком, з третього
кварталу 2020 року має менше значення завдяки переорієнтації
виробництв підприємств.

Рис.2. Оцінка впливу факторів, що стримують текстильне
виробництво (відсотків). [5]
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Проблемами, що перешкоджають розвитку інноваційного
текстильного виробництва залишаються:
- відсутність спеціалізованого обладнання;
- висока залежність текстильного виробництва від
імпортованої сировини;
- зменшення кількості та притоку молодих кадрів;
- невисока купівельна спроможність населення.
Отже, текстильне виробництво зможе бути частиною якісних
інноваційних змін у структурі економіки лише після суттєвої
модернізації, виправлення ситуації зі зношеністю основних
фондів на більше ніж 80 відсотків, поповнення складу кваліфікованих молодих працівників, які могли б працювати в цифровому
середовищі та впровадження інновацій й переходу до
виробництва новітніх, сучасних тканин.
Література:
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ХХІ століття – ера бурхливого розвитку інноваційних технологій та нестримного розширення кордонів людської думки. Не
залишає сумнівів подальший прогрес розвитку людства, чи то
космічні подорожі чи то генна інженерія. Проте, все частіше на
порядку денному постає питання якісного буття індивідуума, та
його достойне закінчення.
У філософському аспекті дискусійність термінів «буття»,
«душа», «смерть» – ніколи не буде вичерпаним. Проте в цивілізованому світі право на життя є основоположним постулатом, на
якому, власне, і формується моральна основа суспільства та
законодавча діяльність національних та міжнародних організацій.
Поряд з тим, поняття «смерть» виходить за межі системи цінностей в сучасному світі, виступає як протилежність «життю»,
видозмінює бажаний перебіг подій, а отже є небажаним, але
неминучим наслідком життя.
Над сутністю понять «життя» та «смерть» дискутують філософи, історики, психологи, юристи, медики, богослови. Особливо
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неоднозначно та суперечливо стоїть питання «евтаназії» як
свідоме припинення життя людини з гуманних міркувань. Варто
відмітити, що посеред усіх професій, на нашу думку, лише дві
мають прямий, щоденний «контакт» із даною дискусією – це
медики та юристи. Взаємодія цього кола фахівців формує не лише
теоретичні судження, а й практичну базу з метою правового
застосування надзвичайно складного для сприйняття у суспільстві явища евтаназія.
Де ця невидима межа життя та смерті? Чи існують очевидні
та незаперечні показання та протипоказання до такої процедури як
евтаназія? Хто повинен утверджувати та виконувати таке непросте
рішення? Яким чином це впливає власне на виконавців процесу:
пацієнта, його рідні, медичного персоналу, юристів, тай на суспільство у цілому. Чи не порушує це їхніх прав, при затверджені
таких висновків? Складні питання, із складними відповідями.
Започатковано термін «евтаназія» філософом Френсісом
Беконом в XVII ст. Англієць трактував його як «легку смерть».
Особливо активно поняття обговорювалось з XIX-XX ст. У 1987
році на 39-тій Всесвітній Медичній Асамблеї прийнято Декларацію щодо питання «безболісної смерті», у якій акт навмисного
позбавлення життя пацієнта – навіть на його прохання або на
підставі подібного прохання його близькими – визнано неетичним.
Існує цілий ряд документів, пов’язаних із даним питанням, а саме
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року,
Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод від 4 листопада 1950 року. Також документи медичних
асоціацій: «Конвенція про захист прав та достоїнств людини в
зв’язку з застосуванням досягнень біології та медецини: Конвенція
по правах людини і біомедецині» Ради Європи та Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод 1997 року[1,с.226].
Папа Іван Павло ІІ в «EvangeliumVitae» визначав евтаназію як
«дію чи бездіяльність, що за своєю природою і наміром означає
вбивство особи, щоб запобігти стражданню»[7,с.55], тобто згідно
визначення та сучасної термінології існує активна та пасивна евтаназія. Своєю чергою до першого типу входять форми: «вбивста з
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милосердя», коли смертельний препарат вводить безпосередньо
лікар, «самогубство з допомогою лікаря» – медик тільки видає
потрібну дозу пацієнту, та, власне, евтаназія, коли пацієнт сам
застосовує прилад, що призводить до смерті. Пасивна евтаназія –
метод «відкладеного шприца». Передбачає бездіяльність оточуючих, добровільна відмова хворого від надання медичних послуг,
що прискорює природну, нерідко, дуже болісну смерть.
Перший у світі закон щодо евтаназії було прийнято у 1977
році в штаті Каліфорнія (США). Першою країною «безболісної
смерті» у Європі стали Нідерланди у 1984 р. Процес легалізації
закінчився в 2002 році. Варто зазначити, що Нідерланди є єдиною
країною у світі, де право на здійснення евтаназії належить не
лише медичним працівникам, а й може здійснюватися самостійно
за допомогою лікарів, а саме в частині надання хворому на його
прохання препаратів, що скорочують життя [4,с.460].
Явище евтаназії легалізовано також у Бельгії та Люксембурзі.
У таких країнах як Албанія, Фінляндія, Швеція, Ізраїль, Іспанія,
Південна Корея за певних умов дозволена пасивна евтаназія. У
шести штатах США (Вермонті, Каліфорнії, Монтані, Орегоні,
Вашингтон і Колорадо) дозволена активна евтаназія, у формі
«самогубство з допомогою лікаря». Німеччина 26 лютого 2020
року визнала пасивну евтаназію на законодавчому рівні [6, с.39].
Отже, сьогодні евтаназія у тій чи іншій мірі застосовується в
багатьох країнах, незалежно чи є вона дозволена законом (активна евтаназія) чи ні (пасивна евтаназія). Також є країни, які категорично відмовляються легалізувати дану процедуру, наприклад,
Велика Британія та Японія, Азербайджан, Білорусь тощо[4, с.461].
У багатьох країнах світу евтаназія знаходиться поза правовим регулюванням, але у кримінальних кодексах передбачається
більш м’яке покарання, ніж за умисне вбивство. Більшість країн
світу кваліфікують евтаназію як злочин проти життя, однак
дискусія у суспільстві не припиняються[1, с.227].
У законодавстві України не використовується термін «евтаназія», а вказується лише на заборону задоволення прохання
фізичної особи про припинення її життя, без застосування самого
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терміну (ч. 4 ст. 281 ЦКУ). Позбавлення життя, навіть за згодою
пацієнта є злочином передбаченим Кримінальним Кодексом
України. Без згоди пацієнта даний злочин кваліфікується як
ненадання допомоги хворому, що призвело до його смерті чи
інших тяжких наслідків. Дані дії передбачені ст. 139 ККУ.
Закон України забороняє будь-які дії пов’язані зі застосуванням смертельного препарату (евтаназія) дані дії передбачені в п. 2
ст. 52 Основ законодавства про охорону здоров’я України, який
забороняє пасивну евтаназію, а також в п. 3 ст. 52 цього нормативного акту, де забороняється й активна евтаназія і розглядається як умисне вбивство[3].
Є абсолютно очевидним, що українське законодавство не
передбачає жодної легітимної можливості для суб’єктів лікувального процесу детермінувати невідворотній летальний результат.
Укладення нормативно-правової бази держав, базується на праві
людини на життя, однак ми часто не хочемо пам’ятати про те, що
смерть є невід’ємною її частиною. Тому лише усвідомлення і
прийняття цього тезису, допоможе забезпечити громадян усіх
країн повноцінним вибором у питанні власної смерті зокрема.
Історія медицини знає безліч прикладів змучених біллю душ,
саме тому зараз питання менеджменту болі у всіх вікових групах
звучить так активно. Цілком зрозуміло, що нормативно-правова
аргументація, медичні покази, фахівці, що мають приймати такі
рішення й набір обстежень і заключень, що мають бути проведені
з даного питання повинен бути чітко регламентовані. Крім того,
базуватися вони повинні виключно на індивідуалістичному,
ситуаційному підході, шляхом зважування усіх «за і проти», за
допомогою мультидисциплінарної команди незалежних фахівців:
медиків, юристів, пацієнта, його родичів тощо.
Отже, ставлення до явища евтаназії в сучасному світі є
неоднозначним, породжує дискусійні площини зі залученням
фахівців різних суспільних напрямків у тому числі практиків
медичної сфери й законодавців-юристів. Взаємодія між ними
здатна перенести наукову дискусію у практичну сферу з чітким
механізмом застосування. Аналіз практики застосування явища
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евтаназії у медичній практиці закордонних держав, чи відмова від
неї, створить платформу для конструктивної дискусії, що неодмінно виникне у суспільстві з приводу питання свідомого
припинення життя людини з гуманних міркувань.
Література:
1. Гайдайчук І. Право людини на евтаназію: міжнародноправове закріплення та практика URL: http://dspace.onua.edu.ua/ bitstream/handle/11300/6023/Gaidaichuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Дроздов О. 2020. Евтаназія у правому вимірі: чи має людина право на самовизначення шляхом смерті. URL: https:
//www.echr.com.ua/evtanaziya-u-pravovomu-vimiri-chi-maye-lyudina-pravo-na-samoviznachennya-shlyaxom-smerti/;
3. Основи законодавства України про охорону здоров’я.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text;
4. Мірошниченко О.А. 2012. Евтаназія та права людини на
життя у міжнародному та національному праві. URL: http:
//dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1590/1/Miroshnichenko_2012_3.pdf

5. Андрієвська Т. 2007. Морально-етична, віросповідна та
правова проблема «Права на смерть». Медичне право України:
проблеми становлення та розвитку. URL: http://medicallaw.org.ua/ uploads/media/01_007_06.pdf
6. Іщенко О.М., Мазяр А.К., 2017. Евтаназія за кримінальним законодавством України. URL: http://molodyvcheny.in.ua/
files/journal /2017/5.1/10.pdf
7. Рада Європи. Європейський суд з прав людини. Рішення.
Справа "Прітті проти Сполученого Королівства" Case of Pretty v.
The United Kingdom. Заява N 2346/02. Страсбурґ. 2002. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/980_210#Text
8. Коваль М.І. 2015. Контрміра евтаназії – паліативне лікування. ISSN 1681-2786. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21C
OM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VSG_2015_3_14
24

______________________________________________________
УДК 327.8
Політичні науки
КИТАЙСЬКИЙ ПРОЕКТ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»:
ПРИЧИНИ, ШЛЯХИ, ВИТОКИ.
Бурцев Д. В.
доктор філософії
зі спеціальності міжнародні відносини
Викладач гуманітарного факультету
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна.
Анотація: Оголошена Китаєм програма «Один пояс, один шлях»
стала потужним каталізатором для активізації економічних і
політичних процесів на євразійському просторі. Ініціювавши цю
програму, Китай, фактично, розпочав цілу епоху проектів, під
однойменним брендом. Дослідники можуть багато аналізувати
сутність проектів «Одного поясу, одного шляху», проте чи не
найважливішим в цьому є мотивація Китаю до ініціювання
такого проекту як єдності та явища. Ця стаття є спробою
зрозуміти і проаналізувати чому проект «Один пояс, один шлях»
стався саме в такому вигляді, в якому ми можемо його спостерігати на теперішній момент.
Ключові слова: Китай; Один пояс, один шлях; геополітика.
Державне планування і голосні публічні виступи, метою
яких є декларування геополітичних доктрин не є справою одного
дня чи імпульсивного рішення великих міжнародних акторів чи їх
лідерів, а відноситься до сфери стратегічного планування, якому
передують роки аналізу стратегії розвитку на десятиліття вперед.
Однією із таких стратегічно орієнтованих заяв була промова
голови КНР Сі Цзіньпіна в вересні 2013 року під час візиту до
Казахстану, а за місяць в жовтні – до Індонезії. Під час обох цих
поїздок голова КНР презентував, ще нову тоді програму «Один
пояс, один шлях». На той час програма вбачалась майже інноваційною, тому що мала на меті таким чи іншим чином долучити до
економічної інтеграції більшу частину країн Євразії, при тому, що
акцент співпраці робився на взаємній вигоді учасників цього
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проекту, а Китай, висуваючи його, де-факто брав відповідальність
за його розгортання, як країна-ініціатор. Одночасно, китайський
лідер підкреслив взаємну зацікавленість як Китаю, так і країн
учасниць в проекті, через взаємне будівництво гармонійного і
здорового міжнародного середовища для взаємного сталого
розвитку для всіх, в якому Китай готовий стати локомотивом. І в
першу чергу це має бути досягнуто через використання
економічних засобів, але не лише.
Проте, важливо розуміти, що таке рішення і заява з боку
Китаю на той час було розраховане на стратегічну перспективу
і багато десятиліть в майбутнє, а місце і час були обрані
спеціально щоб підкреслити вектор об’єднання Сходу і Заходу
через Центральну Азію і Індійський океан. Це само стосується
і планування пропозиції розвитку такого амбітного проекту,
який по суті включає в себе наступні виміри:
• Економічний, який є ключовим.
• Культурно-ідеологічний
Економічний вимір є ключовим і пріоритетним в самій суті
ініціативи «Один пояс, один шлях», проте, його витоки беруть
свій початок і іншій китайській зовнішньоекономічній доктрині, а
саме стратегії «виходу назовні» або «виходу за кордон», кит.
走出去, яка бере свій початок ще в 2006 році, і яку було
розроблено, для стимуляції виходу китайських підприємств на
міжнародний інвестиційний ринок за підтримки китайського
уряду і профільних міністерств. Це питання в своїй статті було
піднято в своїй статті О. С. Столяровою, яка співвідносила
зовнішньоекономічну складову і міграційну складові. Проте,
ключовим фактом є перенасичення китайської економіки
капіталом і товарами, якими вже на початок 2000-х був
перенасичений і «перегрітий» китайський ринок. [1] Виходячи з
цього, тези стратегії стимулювали вихід китайського капіталу на
зовнішній ринок і використання «сприятливих умов зовнішнього
і внутрішнього ринків». [2]
Важливою передумовою розвитку є і модель економічна
модель Китаю, яка опирається на політичну модель, а саме
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провідну роль комуністичної партії і державницьке економічне
регулювання і стимулювання, і цей зв’язок є зворотнім, а саме
державне керівництво вбачає благополуччя держави у благополуччі і сталому розвитку велико підприємництва, яке, як було
сказано раніше, вже на початок 2000-х переросло внутрішньо
китайські масштаби і потребувало розвитку назовні. Враховуючи
це і вповільнення темпів росту економіки починаючи з 2008 року,
держава не могла не відреагувати на такі виклики для власної
економіки. Тому саме державницький капіталізм є виправданим,
якщо брати до уваги специфіку розвитку не лише китайської
економіки, а й Південної Кореї чи Сінгапуру, проте, ресурси,
якими оперує Китай є набагато більш значними. [3]
«Один пояс, один шлях» також стосується і розвитку економічно відстаючих регіонів Китаю. Стаття розміщена в китайській
газеті Renming Ribao обґрунтовує вікно можливостей, які відкриє
для західних регіонів Китаю, які є фактично економічно слабкими, розвиток настільки перспективного проекту. [4]
«Один пояс, один шлях» є також є важливим інфраструктурним проектом. В першу чергу, це стосується можливостей, які
може принести проект для країн Центральної Азії, які є значними
одними з ключових реціпієнтів китайських інвестицій. Створення
інфраструктури також має і наступні аспекти, а саме: залучення
китайських компаній до будівельної діяльності, створення каналів
траспортування китайських товарів до Європи, а також залучення
місцевого населення до обслуговування інфраструктури, що
створить нові робочі місця. [5]
Культурно-ідеологічний аспект. «Один пояс, один шлях»
перестав бути локальної економічно стратегією і перетворився
на глобальну, про це свідчить навіть загальна кількість учасників, про що говорить офіційна сторінка цього проекту. [6]
Своїй статті «Один пояс, Один путь» как новая внешнеполитическая стратегия КНР. Краткий анализ внутрикитайской
дискуссии» Максим Сергійович Міхальов чітко приводить обґрунтування китайськими вченими використання економічних
важелів і важелів «м’якої сили» для створення нової картини
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світу, в якій Китаю відводиться місце одного з полюсів через
використання відповідного інструментарію. В той само час,
підкреслюється ключова роль як раз економіки, а не політики,
що робить проект набагато більш лояльним, ніж економічні
проекти США, які втручаються у вже існуючий державний лад,
що викликає політичний супротив з боку політичних еліт і
неприйняття американської моделі. [7] Китайський проект
готовий вести діалог з будь-якими політичними режимами поважаючи внутрішні особливості розвитку політичних режимів
країн-партнерів.
Підводячи короткий висновок, необхідно зазначити, про
проект-стратегія «Один пояс, один шлях є багатовимірним»
проектом, який відрізняється як економічною насиченістю так і
ідеологічним змістом, що робить його досить неоднозначним
самим по собі. З іншого боку, його мета є досить прагматичною, якщо розглядати його з перспективи лише Китаю, але в
той само час дає шанси для розвитку слабких економік, які
вбачають в цьому проекті можливості для росту і розширення.
Одночасно, цей проект викликає багато і негативних реакцій з
боку країн, які бачать в цьому проекті загрозу для власної
міжнародної позиції.
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Анотація: Досліджували гендерні та вікові особливості перебігу
гострого інфаркту міокарда. З’ясували, що чим у більш пізньому
віці розвивається гострий інфаркт міокарда, тим більше часу
потрібно пацієнту на відновлення. І хоча жінки хворіють на
інфаркт міокарда рідше, ніж чоловіки, але їм необхідно більше
часу для одужання. Результати дослідження можуть бути
використані медичними працівниками середньої ланки при
плануванні профілактичних заходів з урахуванням гендерновікових особливостей розвитку та перебігу інфаркту міокарда.
Ключові слова: гендерні особливості, інфаркт міокарда, вікові
категорії, особливості перебігу.
Серцево-судинні захворювання залишаються найбільш актуальною проблемою охорони здоров'я більшості країн світу і в XXI
столітті, незважаючи на безперервне вдосконалення методів діагностики та лікування кардіологічних хворих. На сучасному етапі
смертність хворих протягом року після перенесеного гострого
інфаркту міокарда (ГІМ) залишається досить високою – 9,1%.
В Україні смертність від серцево-судинних захворювань в
останні роки стабільно висока і складає 61% у загальній структурі
смертності ) [1, с.93].
Зберігає актуальність проблема статевих особливостей перебігу, діагностики і терапії інфаркту міокарда (ІМ). Традиційно
ішемічна хвороба серця (ІХС) розглядається як хвороба чоловіків
середнього віку, що часто призводить до недооцінки її ризику у
жінок. Виявлено, що прогноз ІХС, зокрема ІМ у жінок при
внесенні поправки на вік, більш несприятливий у порівнянні з
особами чоловічої статі ) [2, с.27].
З іншого боку, за прогнозами експертів ВООЗ, найближчим
часом відбудуться суттєві зміни в структурі захворюваності та
смертності. Очікується, що ІХС займе перше місце в якості
причин втрати працездатності та смерті населення.
Проблема старіння населення в Україні, як і в більшості
країн Західної Європи, викликає необхідність більш досконального вивчення морфологічних, патофізіологічних і клінічних
особливостей гострого інфаркту міокарда в пацієнтів похилого
віку [3, с.33].
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Перебіг інфаркту міокарда у літніх хворих характеризується
особливостями, пов'язаними з поширеністю атеросклеротичного
процесу, наявністю серцевої недостатності і супутньої патології.
Часто ішемія міокарда в цих пацієнтів має безбольовий характер.
Тому важливим є зіставлення клінічних, біохімічних, інструментальних даних, лабораторних показників. Це дозволить спрогнозувати перебіг, визначитися з індивідуальною тактикою ведення
хворих, а також розробити рекомендації з вторинної профілактики ІМ [4, с.607].
У більшості розвинених країн світу ІХС є основною причиною смерті чоловіків старше 45 років і жінок старше 65 років.
Суттєвий успіх щодо зниження смертності від ІХС та ІМ, якого
досягли протягом останніх десятиліть у більшості країн Західної
Європи та США, насамперед, пов'язують з проведенням спланованих епідеміологічних досліджень та створенням реєстрів, що
дозволило ВООЗ визначити провідні фактори ризику і розробити
концепцію боротьби з ними. У той же час, за даними Фремінгемського дослідження, впровадження цієї стратегії дозволило
знизити рівень смертності від ІХС у чоловіків на 30 %, тоді як у
жінок – лише на 20 %. Є кілька пояснень щодо цієї розбіжності.
По-перше, у більшості випадків ІХС у жінок виявляється у більш
похилому віці, ніж у чоловіків, і асоціюється зі збільшенням кількості супутньої патології, що позначається на тяжкості перебігу
та зростанні летальності. По-друге, існує ціла низка особливостей
ланок патогенезу і клінічних проявів ІХС у жінок, що спричинює
несвоєчасну діагностику і, як наслідок, впливає на структуру
ускладнень і смертність, насамперед, від ІМ. По-третє, частка
жінок у структурі широкомасштабних проспективних досліджень
була незначною, тому при розробці концепції боротьби з
факторами ризику не враховані гендерні відмінності [3, с.34].
Мета дослідження: виявити гендерні та вікові клінікодіагностичні відмінності в перебігу гострого інфаркту міокарда
у пацієнтів Токмацької багатопрофільної лікарні.
Провідні завдання, на які спрямоване дослідження:
1. Аналіз наукових джерел інформації з теми дослідження.
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2. Визначення частоти розвитку гострого інфаркту міокарда серед працюючих та непрацюючих пацієнтів чоловічої та
жіночої статі.
3. Виявлення клінічних особливостей перебігу гострого
інфаркту міокарда в залежності від віку та гендерної приналежності пацієнтів.
4. З’ясування відмінностей показників інструментального
дослідження у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда різних
гендерно-вікових груп.
5. Аналіз результатів дослідження за обраними методиками.
6. Створення за результатами дослідження практичних
рекомендацій медичним працівникам середньої ланки.
Цільова аудиторія, на яку спрямоване дослідження:
майбутні медичні працівники середньої ланки, що навчаються
в КЗ «Херсонський базовий медичний фаховий коледж» ХОР.
Методи дослідження: З метою дослідження клінікодіагностичних особливостей перебігу ГІМ у пацієнтів різних
вікових груп чоловічої та жіночої статі, нами було досліджено
та проаналізовано суб’єктині та об’єктивні дані 67 архівних
історій хвороб пацієнтів Токмацької багатопрофільної лікарні,
що перенесли ІМ у 2019 р. Проведено розрахунок та аналіз
отриманих показників.
Хід дослідження: Робота виконана в КЗ «Херсонський
базовий медичний фаховий коледж» ХОР, на циклі терапевтичних дисциплін. Клінічною базою для проведення дослідження
була Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.
Для дослідження використано 67 архівних історій хвороб
пацієнтів з гострим інфарктом міокарду у віці від 42 до 83
років (середній вік 63 роки), які в різні часи знаходилися на
лікуванні у ТБЛІЛ.
У структурі захворюваності на ГІМ частота випадків серед
чоловіків склала 65% (44 особи), а серед жінок 35% (23 особи).
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Для досягнення мети дослідження вихідна група досліджених історій хвороби, згідно гендерної ознаки, була розділена на
групу 1 та групу 2, де :
група 1 – чоловіки, хворі на гострий інфаркт міокарду;
група 2 – жінки, хворі на гострий інфаркт міокарду.
У свою чергу кожна група була розділена на 2 підгрупи:
а – пацієнти непенсійного віку,
б – пацієнти пенсійного віку.
Таким чином було виділено 4 групи історій хвороб
пацієнтів з гострим інфарктом міокарда:
До 1а групи увійшло 18 історій хвороб чоловіків працездатного віку з гострим інфарктом міокарду (середній вік
групи склав 57 років).
1б групу склало 26 історій хвороб чоловіків пенсійного
віку з гострим інфарктом міокарду ( середній вік цієї групи
склав 66 років).
У 2а групу потрапило 10 історій хвороб жінок непенсійного віку, хворих на гострий інфаркт міокарда (середній вік
групи склав 58 років).
А 2б група була складена з 13 історій хвороб жінок пенсійного віку з гострим інфарктом міокарду (середній вік групи
склав 70 років).
Захворюваність на ГІМ серед чоловіків працездатного віку
склала 41% (це 18 з 44 осіб), а серед пенсійного віку – 59% (26
з 44 осіб). Ця ж тенденція зберігається і у жінок: захворюваність на ГІМ серед осіб жіночої статі працездатного віку склала
40% (10 з 23 осіб), а пенсійного віку – 60% (13 з 23 осіб).
Висновки:
По-перше – чоловіки хворіють на ГІМ вдвічі частіше, ніж
жінки.
По-друге – чоловіки і жінки вікової групи до 60 років
мають менший ризик розвитку ГІМ, ніж особи пенсійного віку.
По-третє – ГІМ у жінок розвивається на декілька років
пізніше, ніж у осіб чоловічої статі.
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По-четверте – вірогідність розвитку ГІМ як у чоловіків,
так і у жінок з віком зростає.
Отримані результати можна пояснити кардіопротективними властивостями гормонального фону жінок, а також
наявністю супутньої патології та шкідливими звичками, рівень
яких вище серед чоловіків. Сама чоловіча стать є фактором
ризику більш ранньої ІХС. Пременопаузальні жінки завдяки
відповідному естроген-прогестероновому фону мають ендогенний захист від ІХС. Цей захист дещо менше виявляється у тих
жінок, які хворі на цукровий діабет та палять, очевидно – за
рахунок більшої агресивності гіперглікемії і паління [5, с.30].
Неконтрольована артеріальна гіпертензія (АГ) в анамнезі у
1а та 1б вікових групах відмічалась у 83% хворих чоловіків
(відповідно: по 15 з 18 випадків), в 2а групі у 90% хворих
жінок (9 з 10), у 2б групі – 78% (10 з 13).
Висновок: неконтрольована АГ є значним фактором ризику розвитку ГІМ у чоловіків та жінок різних вікових категорій.
Біль в ділянці серця та типову іррадіацію болю відмічали
11% чоловіків 1а групи (2 з 18), 30% хворих жінок 2а групи ( 3
з 10), по 33% хворих чоловіків та жінок 1б та 2б груп
(відповідно: 6 з 18 та 4 з 13).
Висновок: типовий напад ІМ більше характерний для
чоловіків старшої вікової категорії, в той час як у жінок цей
показник не залежить від віку.
Однією з ознак глибини ураження міокарду на ЕКГ є
наявність патологічного зубця Q. Частота Q-негативного ІМ у
1а групі (5 осіб на 18 випадків) однакова з 1б групою (7 осіб на
26 випадків) і дорівнює 28%, у 2а групі (9 випадків з 10) – 90%,
що є в тричі більше відносно до 2б групи (4 випадки з 13), де
частота складає 30%.
Q-позитивний ІМ у 1а та 1б групах зустрічається однаково
часто і складає по 72% (відповідно: 13 з 18 і 19 з 26 випадків), а
у жінок 2а групи – частота трансмурального ІМ склала тільки
10% (1 з 10 випадків), що відносно жінок 2б групи, де частота
складає 70% (9 з 13випадків), в сім разів менше.
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Частота повторного ІМ у чоловіків 1а групи склала 6% (1
випадок з 18), у 1б групі – 35% (9 випадків з 26), а у жінок 2а
групи – 10% і 2б групи – 40% (відповідно: 1 з 10 та 5 з 13
випадків).
Висновок: частота розвитку великовогнищевого ІМ у
чоловіків не залежить від віку і більше ніж у двічі переважає
над формуванням дрібновогнищевого ІМ. Інша тенденція
відмічається у жінок: чим менше їх вік – тим частіше розвивається дрібновогнищевий ІМ, чим старше особи жіночої статі –
тим частіше зустрічається трансмуральний ІМ і його показники
вирівнюється з показниками чоловічої статі. Частота повторного ІМ із збільшенням віку наростає як у чоловіків, так і у
жінок.
Середня кількість ліжкоднів 1а групи склала 15 діб, 1б –
16 діб, 2а – теж 16 діб, а 2б – 17 діб.
Висновок: чим у більш пізньому віці розвивається ГІМ,
тим більше часу потрібно пацієнту на відновлення. І хоча
жінки хворіють на ІМ рідше, ніж чоловіки, але їм необхідно
більше часу для відновлення (табл. 1)
Таблиця 1
Гендерно-вікова характеристика хворих з гострим інфарктом
міокарду
1а

1б

2а

2б

Вік

57

66

58

70

Ліжкодні
Q-негативний
ІМ, %
Q-позитивний
ІМ, %
Повторний
ІМ, %

15

16

16

17

28%

28%

90%

30%

72%

72%

10%

70%

6%

35%

10%

40%

У 1а та 1б групах на інтенсивний ангінозний приступ, що
потребував знеболення наркотичними препаратами, скаржи35

лося 40% хворих (відповідно: 7 з 18 та 10 з 26 чоловіків), у 2а
групі – 10% ( 1 з 10 жінок) та у 2б групі – 38% (5 з 13 жінок).
Знеболення 1 наркотичним препаратом отримали у 1а
групі – 40% ( 7 з 18), у 1б – 17% ( 3 з 18), а у 2а групі – 10% (1
з 10), і в 2б групі – 23% (3 з 13). Знеболення декількома
наркотичними препаратами у 1б групі отримало 23% хворих
чоловіків (6 з 26), у 2б групі –15% жінок (2 з 13). У групах 1а
та 2а хворі чоловіки та жінки знеболення декількома наркотичними препаратами не потребували. У групах 1а та 1б по 60%
хворих чоловіків (11 з 18 та 16 з 26 чоловіків) наркотичних
препаратів не отримували за відсутністю показань до призначення. У 2а групі їх не отримувало 90% жінок (9 з 10), а у 2б
групі – 62%, тобто 8 з 13 пацієнток (табл. 2).
Таблиця 2
Гендерно-вікові особливості купірування больового нападу при ГІМ
Без використання
наркотичних
препаратів, %
Знеболення
наркотичними
препаратами, %
1 наркотичний
препарат, %
Декілька
наркотичних
препаратів ,%

1а

1б

2а

2б

60%

60%

90%

62%

40%

40%

10%

38%

40%

17%

10%

23%

23%

15%

Висновки:
По-перше – тяжкий ангінозний напад у чоловіків різних
вікових груп зустрічається однаково часто і потребує знеболення наркотичними засобами. В той же час у жінок ця тенденція
наростає з віком.
По-друге – знеболення наркотичними препаратами потребувало більше половини чоловіків незалежно від віку, а у
жінок працездатного віку – тільки кожна десята. З віком же цей
показник у них зростає і збільшується втричі.
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Практичне значення дослідження:
Результати нашого дослідження окреслюють необхідність
індивідуального, комплексного підходу до надання не відкладної
допомоги при розвитку ГІМ та проведення заходів первинної і
вторинної профілактики з урахуванням гендерно-вікових особивостей його розвитку та перебігу. Ці дані можуть бути вико ристані в своїй роботі як фельдшерами ШМД при наданні
невідкладної допомоги, так і іншими медичними працівниками
середньої ланки при плануванні профілактичних заходів.
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Анотація: розглянуто актуальність означеної проблеми дослідження; виокремлені та проаналізовані основні чинники впливу на
значущість та результативність оплачуваних громадських
робіт. Зокрема, серед таких чинників будо виділено правове регулювання оплачуваних громадських робіт, обсяги їх фінансування,
інтелектуалізація робіт, рівень оплати праці під час виконання
робіт, котрі класифікуються як оплачуванні громадські тощо.
Ключові слова: безробітні, економічна криза, незайняте населення, оплачувані громадські роботи, робочі взаємовідносини.
Сучасна світова фінансова криза, котра переважно була
спричинена наслідками коронавірусної інфекції, охопила всі без
винятку сфери життя суспільства. Особливо болісними її
наслідки виявилися у соціально-економічній сфері. Як наслідок,
спостерігаємо зростання безробіття, кризові процеси у малому
та середньому бізнесі, зубожіння населення тощо. Для оперативного та ефективного реагування на кризову ситуацію, очевидно,
необхідно використовувати із усього арсеналу заходів сприяння
зайнятості переважно дієві, тобто ті, які здатні реально
змінити ситуацію на ринку праці хоча б по відношенню до
окремих груп безробітних. До таких заходів, що можуть
відносно швидко покращити ситуацію та послабити негативні
тенденції на ринку праці, можна віднести оплачувані громадські
роботи (далі - ОГР). При чому, фінансувати ці суспільно значимі
заходи цілком можуть, на наш погляд, як державні органи, так і
бізнесові установи. Поряд із цим, непрестижність цих робіт
суттєво знижує їх ефективність. Саме тому автор вважає за
необхідне визначити та виокремити ті фактори, що здійснюють безпосередній вплив на значущість оплачуваних громадських
робіт із метою підвищення їх ролі серед антикризових заходів у
державі в цілому та на регіональному рівні зокрема.
Серед зазначених факторів автор статті вважає необхідним
виділити, перш за все, приховане безробіття в державі (рис.1).
Другим фактором можна виокремити правове регулювання
оплачуваних громадських робіт. Слід зазначити, що нормативноправова база регулювання організації ОГР не завжди сприяє
підвищенню значущості їх в очах населення, а інколи й суттєво
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обмежує ефективну реалізацію на практиці зазначеного вище
заходу активної політики.
Наступним фактором є повнота інформації щодо оплачуваних громадських робіт. Обмеженість повної та достовірної інформації щодо особливостей та переваг ОГР як форми зайнятості у
незайнятого населення, роботодавців, органів місцевого самоврядування призводить до повного нехтування, неуважності до ОГР.
Очевидно, потребує удосконалення система інформаційного
забезпечення основних суб’єктів на ринку праці щодо питань
участі в ОГР.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ

1. Приховане безробіття в державі

2. Правове регулювання оплачуваних
громадських робіт

3. Повнота інформації щодо оплачуваних
громадських робіт

4. Обсяги фінансування оплачуваних громадських
робіт

5. Рівень оплати праці на робочих місцях в сфері
оплачуваних громадських робіт

6. Частка оплачуваних громадських робіт
інтелектуального характеру

7. Повнота переліку категорій громадян, для яких
оплачувані громадські роботи є підходящою
роботою

8. Зацікавленість роботодавців у створенні нових
робочих місць на базі оплачуваних громадських
робіт

Рис. 1. Основні фактори впливу на значущість оплачуваних
громадських робіт

Потужним фактором впливу на значущість оплачуваних
громадських робіт є обсяги фінансування ОГР, точніше кажучи –
недостатнє фінансування цих робіт. На практиці це вирішальний
чинник, що стримує розвиток оплачуваних громадських робіт.
Для вирішення проблеми недостатнього фінансування ОГР
необхідна консолідація діяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та підприємств щодо пошуку
та залучення додаткових коштів для вирішення проблем
безробіття за допомогою ОГР, особливо в регіонах із кризовою
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ситуацією на ринку праці.
Окремим фактором можна виділити рівень оплати праці на
робочих місцях в сфері ОГР. На жаль, на зазначених робочих
місцях рівень оплати праці є дуже низьким. Тому, підвищення в
науково - обґрунтованих межах заробітної плати за виконання
оплачуваних громадських робіт буде сприяти підвищенню
попиту на них з боку різних груп незайнятого населення.
Щодо такого фактору, як частка ОГР інтелектуального
характеру, слід зазначити, що підвищення престижу ОГР за
рахунок розширення видів робіт інтелектуального характеру
збільшить попит на зазначені роботи з боку частини безробітних
та інших категорій населення.
Окремим фактором виділено повноту переліку категорій
громадян, для яких оплачувані громадські роботи є підходящою
роботою. Очевидно, що розширення в законодавчому порядку
переліку категорій громадян, для яких ОГР вважаються підходящою роботою, з дотриманням чинних норм законодавства про
зайнятість населення, сприятиме розвиткові цих робіт.
Разом із тим, не менш важливим, на наш погляд, є фактор
зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць на
базі ОГР. На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про
відсутність такої зацікавленості. В зв’язку із цим, задачею органів
влади є формування такої системи ОГР, що забезпечувала б
зацікавленість роботодавців у створенні робочих місць на базі
оплачуваних громадських робіт і в той же час дозволить узгодити
інтереси всіх учасників процесу організації і проведення ОГР.
Дослідження факторів впливу на значимість оплачуваних
громадських робіт дозволяє визначити механізм взаємозв’язку
різних елементів ринкового середовища. Крім того, дослідження
допомагає проаналізувати причини підвищення або зниження
показника значимості цих робіт серед незайнятого населення
держави та роботодавців.
Дослідження факторів впливу на значимість ОГР показало,
що реалізація цих робіт в даний час стикається з труднощами
правового, економічного і організаційного характеру. Для успіш40

ної організації ОГР необхідно, з одного боку, узгодження їх задач
із державною економічною і соціальною політикою в цілому, а з
іншої - консолідація зусиль і засобів всіх зацікавлених сторін в
вирішенні проблем зайнятості.
Адже, доки не з’являться природні умови для розширення
зайнятості, ОГР необхідно визнати доволі потужним способом боротьби з безробіттям із всього арсеналу заходів активної політики
зайнятості населення. Саме тому необхідно по-новому поглянути
на ОГР, придати їм більш високого статусу та поширеності.
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Анотація: Глобальна пандемія, а також стрімкий розвиток
сучасних цифрових графічних зображувальних технологій,
стали поштовхом для експериментів в галузі дизайн-освіти.
Метою даної публікації є фіксація окремих навчальних завдань
з дисциплін «Рисунок» та «Перспектива і тіні» спрямованих
на реалізацію міждисциплінарних зв’язків та розвиток художньо-конструктивної компетентності майбутніх дизайнерів.
Ключові слова: дизайн-освіта, художньо-конструктивна компетентність, учбовий рисунок, перспектива і тіні, мистецький
коледж
Один з напрямків підготовки майбутніх дизайнерів ґрунтується на вмінні студента продукувати та візуалізувати оригінальні
рішення професійних задач. Цілісне бачення образу досягається
через взаємодію мислення і зорової реакції. здійснення аналізу і
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синтезу її конструкції та цілісності, пропорції та ритму, симетрії,
композиційного центру тощо. Тому формулювання нових завдань
має створювати нові можливості для максимального прояву
творчих здібностей.
Творче бачення вимагає від студента вміння чітко, швидко
і виразно зображувати варіанти рішень, які він може запропонувати. Отже, кожного разу узагальнений алгоритм пошуку
рішень буде наступний:
1) Аналіз поставленої задачі
2) Аналіз існуючих рішень аналогічних дизайн-задач
3) Процес уявлення майбутнього рішення
4) Візуалізація варіантів уявленого рішення
5) Аналіз одержаних зображень з метою виявлення слабких
сторін як власне дизайнерського рішення так і його графічної
візуалізації.
6) Відбір та вдосконалення двох-трьох кращих варіантів,
які будуть передані замовнику на остаточне затвердження.
Як відомо, вміння уявляти і максимально точно відтворювати уявлене – є одною з найважливіших умов ефективності професійної дизайн-діяльності. Навчальний процес майбутніх дизайнерів – поступове і поетапне опанування комплексу навчальних
дисциплін і практик, змістове наповнення яких зорієнтоване на
формування і розвиток у студентів певних спеціальних знань і
умінь. До переліку таких також належать «Рисунок» та «Перспектива і тіні»

42

Мал.1(а, б) Учбова аудиторія та студентська робота «Інтер’єрний
скетч з натури»

Малювання з натури тісно пов’язане з формуванням та
розвитком практичних зображувальних навичок, а також з
накопиченням зорових вражень, на які ми спираємося при
створенні художнього образу. «Споглядання предмета є
чуттєвою практичною діяльністю людини, яка здійснюється в
таких формах як відчуття, сприйняття, уявлення… сприйняття
дає отримання цілісного образу предмета, уявлення пов’язане з
логічним мисленням, що є вищим ступенем пізнання, для нього
характерні розуміння, судження, логіка, абстрагування. Зорове
сприйняття не можна вважати пасивним копіюванням предметів та явищ зовнішнього світу – це активне їх вивчення,
візуальне дослідження.» [1, с.78]
Чим яскравіші ці враження, чим більший їхній запас, тим
вільніше відчуває себе художник, коли працює над візуалізмцією уявлюваних рішень поставленої перед ним творчої задачі,
коли під час виконання роботи стикається з необхідністю
конструктивного аналізу форми. Учбові дисципліни вимагають
специфічних завдань. Малювання за уявою спирається на ті
самі здобуті зорові враження, і вони тим міцніші, чим частіше
людина малює з натури.
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Мал.2 Студентський скетч учбової аудиторії по пам’яті

Низка тем, які вивчаються в рамках учбової дисципліни
«Перспектива і тіні» також переслідує аналіз конструктивної
будови зображувальної форми з перенесенням уваги на
особливості зорового сприйняття зовнішнього вигляду об’єкту
та середовища в залежності від точки зору. Перехід на он-лайн
формати навчання в період пандемії Covid-19 унеможливив
малювання з натури в учбових майстернях і одночасно із цим
актуалізував необхідність модернізації учбових завдань
орієнтованих на посилення міждисциплінарних зв’язків.
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Мал. 4 Перспективна побудова вікна з підвіконням з використанням
методу архітектора

Міждисциплінарний характер завдань було спрямовано на
збагачення потенціалу студентів, вимагаючи від них уміння
самостійно працювати з джерелами, довідковою літературою,
аналізувати візуальні особливості фактури, форми та
пропорцій предметів, способи графічного прояву властивості
простору і практичного застосовування знань на передачу
характеру освітлення, на побудову відображень та тіней,
отриманих в іншій навчальній дисципліні.
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Мал.5 Перспективна побудова дворівневого інтер’єру Студентська
робота.

Серед он-лайн завдань з учбового рисунку найбільшої ваги
набули завдання на виконання графічних стилізацій, інтер’єрних
скетчів, виконаних як з натури, так і по фотографіях чи уяві.

Мал. 6. Скетч інтер’єру з дзеркалом. Студентська робота.
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Варто відзначити, що такий тип завдань навряд чи можна
назвати універсальним. Розглядаючи цілісний процес професійної
підготовки майбутніх дизайнерів як неперервний і поетапний
(пропедевтично-підготовчий; професійного становлення; етап
професійної ідентифікації.)[2], можемо стверджувати, що
завдання міждисциплінарного характеру найбільшої ефективності
досягатимуть у процесі другого етапу професійної підготовки.
Література:
1. Снісар Н. О. Візуальне сприйняття як невід'ємна частина
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Анотація: У роботі розглянуто питання зрозумілості
інструкцій до лікарських засобів як елемент інформаційного
маркетингу у фармацевтичній галузі. Зрозумілість інструкції
оцінюється за допомогою формального та смислового підходу.
Практично оцінена зрозумілість інструкцій найбільш поширених лікарських препаратів. Показано, що для підвищення
ефективності заходів інформаційного маркетингу до інструк47

цій необхідно включати пояснення спеціалізованої медичної
термінології.
Ключові слова: інформаційний маркетинг, зрозумілість
тексту, фармаконагляд, листок-вкладиш.
Вступ. Просування лікарського препарату (ЛП) на фармацевтичному ринку засобами інформаційного маркетингу складається
з певного набору інструментів впливу. Але конкретний набір та
форма їх використання залежить від того рецептурний препарат
чи ні. Для безрецептурних ЛП характерно домінування інформАційного маркетингу і реклами, які розкривають явні і приховані
властивості медикаментів. Просування рецептурних ЛП
спирається на результати клінічних досліджень, думку провідних
фахівців та діяльність медичних представників, які впливають на
формування іміджу рецептурного препарату не меншою мірою.
Усі зазначені категорії цінують точну, зрозумілу, належну
інформацію, яка здатна надати їм допомогу в ефективному
лікуванні та самолікуванні [1].
Постановка проблеми. Проблемою інформаційного
маркетингу в фармацевтичній галузі є те, що об’єктами
інформаційного впливу є три групи користувачів: лікарі,
фармацевти та пацієнти. Якщо перші дві групи мають фахові
знання та освіту, то представники останньої групи іноді не мають
навіть повної середньої освіти та зазнають певних труднощів в
порозумінні інформації, наведеної у інструкції до препарату.
В Україні правовідносини, пов’язані з інформаційним
маркетингом ЛП регламентуються низкою правових актів [1],
зокрема: закони України «Про лікарські засоби», "Про захист
прав споживачів", та стандарт «Настанова. Лікарські засоби.
Належні практики фармаконагляду». Інформацію щодо ЛП
можливо знайти у довідниках, медичних журналах та в Інтернеті,
однак відмічається, що населення майже не користується цими
джерелами та, як правило, отримує інформацію з листкавкладиша до ЛП, який часто орієнтований на фахівців. Ця
особливість не знайшла відображення у нормативних актах. Якщо
на ринку країн ЄС виробник не адаптує для "простого смертного"
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текст листка-вкладиша, його очікують юридичні санкції, то в
Україні такі санкції поки не передбачені [1].
Мета дослідження. Запропонувати підхід до оцінювання
читабельності інструкцій до ЛП та оцінити її зрозумілість для
користувача, з метою коригування стратегії інформаційного
маркетингу ЛП.
Викладення основного тексту дослідження.
Зрозумілість отриманої інформації користувачеві прийнято
характеризувати легкістю читання тексту - читабельністю.
Читабельність (readability) - міра доступності інформації,
що міститься в тексті. Вона залежить від того, наскільки легко
зрозуміти зміст тексту. Слід розрізняти формальну легкість для
читання тексту, що залежить тільки від параметрів самого
тексту, і його смислову читабельність, яка залежить як від
характеристик тексту, так і від властивостей читача [2, 3].
Методів оцінки формальної читабельності інформації
багато. Вони є офіційно прийнятими у ряді країн. Основні
критерії, які враховуються - загальна кількість слів у тексті,
середня довжина пропозиції і довжина використовуваних слів.
Їх можна використовувати і для оцінки зрозумілості інструкції
до ЛП. До основних методів оцінки формальної читабельності
відносять [2-5]: індекс туманності Ганнінга, показник Флеша,
тест FRES, індекс Флеша – Кінкейда, покзники SMOG та
FORCAST. Вони дозволяють визначити приблизний рівень
освіти, необхідний для того, щоб зрозуміти написане.
У ході роботи була оцінена читабельність (за індексами
SMOG та Флеша-Кінкейда) інструкцій до 12 найбільш популярних ЛП (рисунок 1). Дослідження показують, що більшість
інструкцій орієнтовані на рівень середньої освіти (умовно вік 1719 років), що є хорошим показником формальної зрозумілості
тексту.
Враховуючи специфіку текстів фармакологічної спрямованості, доцільно додатково використовувати смисловий підхід.
Більшість смислових оцінок ґрунтується на тому, що текст
вважається зрозумілим читачеві, який в змозі правильно
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відповісти на 50% питань по тексту, тобто розуміє половину
інформації в тексті.

Рисунок 1. Освітня границя зрозумілості тексту
листка вкладиша до ЛП

У рамках роботи було проведено опитування 54
респондентів у віці від 16 до 70 років з метою перевірки
припущення про те, що розділи текстів лікарських інструкцій
прочитуються споживачем вибірково та визначення частоти
прочитання певних розділів цих текстів. Результати опитування
свідчать, що читання текстів лікарських інструкцій для більшості
споживачів ЛП (83 %) є вибірковим. Розділи: показання до
застосування; протипоказання; спосіб застосування і дози;
читаються найбільш часто, інформація у них повинна подаватися
максимально зрозуміло.
Наступний експеримент проводився з метою підтвердження
або спростування необхідності використання додаткового
тлумачення з метою спрощення розуміння в текстах лікарських
інструкцій. Було запропоновано 10 фрагментів з текстів
інструкцій із застосування ЛП, що містять спеціалізовані клінічні
терміни. Аналіз отриманих результатів проводився шляхом
кількісного підрахунку правильних варіантів пояснення
зазначених термінів і обчислення середнього відсотка правильних
варіантів відповідей за вказаними віковими групами. Дані
проведеного дослідження представлені в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Ступінь розуміння вузькоспеціальних термінів в текстах лікарських
інструкцій споживачами

Найменування

Середній % правильних
відповідей у групі

Показники за віковими
групами
16–19
29–49
51–70
лет
лет
год
14,5
24,3
27,2

Як слідує з таблиці середній відсоток правильного виконання
завдання, запропонованого інформантам, є досить низьким.
Таким чином, споживач ЛП може відчувати утруднення в
розумінні спеціалізованої термінології, що зустрічається в текстах
лікарських інструкцій. Включення додаткового тексту в тексти
інструкцій, що містять спеціалізовану медичну термінологію, є
необхідною умовою для адекватного прочитання даних текстів
адресатом-неспеціалістом та досягнення мети стратегії інформаційного маркетингу ЛП.
В якості приклада «доброї практики» слід вказати на
досвід США, так управління соціального захисту США
використовує спеціальне програмне забезпечення - StyleWriter
яке допомагає оцінювати і спрощувати тексти. Адміністрація
штату Орегон перевіряє і вивіряє все опубліковані ними тексти
до рівня 10 класу школи. У кодексі штату Вірджинія присутні
вимоги по обов'язковому рівню зрозумілості для всіх договорів
зі страхування життя і нещасних випадків і перевірка рівня
читабельності за формулою Флеша-Кінкейда.
Висновки. На сьогодні, інструкції по застосуванню ЛП не
орієнтована на пацієнта та представляють собою компіляцію
інформації для фахівців і пацієнтів що знижує ефективність
маркетингової комунікації.
З метою підвищення ефективності заходів інформаційного
маркетингу запропоновано підхід до оцінки читабельності
інструкцій до ЛП який засновано на використанні поширених
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методів оцінки формальної та смислової зрозумілості текстів.
Вимоги до формальної зрозумілості інструкцій виконуються, але
для адекватного розуміння адресатом-нефахівцем необхідно
включати пояснення до спеціалізованої медичної термінології, це
дозволить підвищити ефективність інформаційного маркетингу у
фармацевтичній галузі.
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Анотація: у тезах обґрунтовано актуальність проблеми екологічного виховання майбутнього покоління. Розкрито мету, ключові принципи та результати екологічного виховання учнів. Доведено, що уроки серед природи та інтегровані уроки сприяють
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ефективному здійсненню екологічного виховання школярів.
Ключові слова: екологічне виховання; екологічна свідомість;
екологічна культура; уроки серед природи; інтегровані уроки.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності суспільства є
екологічне виховання школярів, яке має відбуватися в першу
чергу через освітнє середовище школи. Сформована на належному рівні екологічна свідомість та екологічна культура майбутнього покоління допоможуть людству подолати відчуження між
природою і суспільством, а також загострення екологічної кризи
на планеті. Недарма екологічне виховання визнане одним із
найважливіших пріоритетів ЮНЕСКО, Національної доктрини
розвитку освіти України ХХІ століття [5] та інших основоположних документах світового і національного рівнів.
Екологічне виховання – передача з покоління у покоління
системи норм і правил, що регламентують бережливе ставлення
людей до природи в процесі життя та виробничої діяльності й
охороняють природу від руйнування [4, с. 80].
Слід зауважити, що екологічне виховання полягає не лише у
формуванні відповідних знань і вмінь взаємодії людини та
природи, а й у розвитку засобами педагогічних технологій
компетентностей особистості, спеціальних знань, ціннісних норм
та орієнтацій щодо усвідомлення екологічної цінності природного
середовища у його нерозривній єдності з людиною.
Виходячи з даного твердження зауважимо, що ключовою
метою екологічного виховання на уроках і в позаурочний час є
формування екологічної свідомості та екологічної культури учнів,
що базуються на відповідальному і дбайливому ставленні до
природи, а саме: свідомого дотримання екологічних принципів
природокористування, активній участі у захисті, догляді та
оптимізації стану довкілля своєї місцевості.
Екологічне виховання треба здійснювати повсякденно
батьками у сім’ї та безперервно протягом усіх років навчання в
школі. Тільки озброївши дітей знаннями про об’єкти і явища
природи, ми закладаємо основу для їх екологічного виховання.
Адже захищати і любити можна те, що добре знаєш.
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В. О. Сухомлинський писав: «Якщо добрі почуття не
виховані в дитинстві, їх ніколи не виховаєш... У дитинстві
людина повинна пройти емоційну школу – школу вихованця
добрих почуттів» [6, с.73].
Для успішного формування екологічної вихованості учнів
велике значення має робота вчителя, що проводиться в молодших
класах в даному напрямі. Адже у цьому віці у дітей необхідно
формувати гуманістичні переконання та виховувати основні риси
характеру особи і першорядну роль у цьому відіграють уроки
серед природи де учні вивчають різноманітних рослин і тварин
своєї місцевості. Знайомляться з фізичними, хімічними, механікними, тепловими, електричними, магнітними, світловими та
іншими явищами і вивчають як вони пов’язуються з об’єктами
живої природи. Діти вчаться бачити і розуміти красу навколишнього світу, саме ці враження дитинства вкарбовуються в розум і
серце людини назавжди.
Уроки серед природи, на яких учні спостерігають і досліджують об’єкти довкілля, допомагають учителеві встановлювати вертикальні та горизонтальні міждисциплінарні зв’язки на
основі понять «довкілля», «цілісна картина світу», «образ
світу» [3, с. 5]. Мета вчителя сформувати в школярів потребу
не лише споглядати і аналізувати побачене, а й дбайливо
ставитися до природи, охороняти і збагачувати її.
На цьому акцентував свою увагу і видатний педагог
В. О. Сухомлинський, який велику увагу приділяв системі
виховання дітей на лоні природи (школа під голубим небом)
так як вважав, що «... дуже важливо не допустити, щоб шкільні
двері закрили від свідомості дитини оточуючий світ», тому два
рази на тиждень «... ми йшли в природу – вчилися думати» [7,
с.133] – писав він у своїй роботі «Серце віддаю дітям».
Серед ключових принципів екологічного виховання слід
зазначити наступні:
➢ систематичність, цілеспрямованість та безперервність
екологічної освіти школярів у процесі пізнавальної, ігрової,
трудової, спортивної та інших видів шкільної діяльності;
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➢ єдність інтелектуальної та емоційно-вольової сфер у
діяльності учнів із вивчення та поліпшення стану навколишнього середовища;
➢ прогностичність, що передбачає раціональне природокористування та відповідальність за збереження середовища
життя для майбутніх поколінь;
➢ міжпредметний та інтегрований підходи у процесі
формування екологічної свідомості та екологічної культури
учнів.
Важливою умовою досягнення оптимальних результатів
екологічного виховання в школі є комплексне використання в
навчанні інтегрованого підходу. Освітні функції інтеграції
природничих і гуманітарних предметів спрямовані на формування цілісної системи знань учня про природу і суспільство,
єдиної наукової картини світу.
Основна виховна ціль інтегрованого підходу – формування світогляду учня, що будується на засвоєнні цілісних знань
про природу та здійсненні особливо важливих зв’язків між
циклами предметів [1, с. 84-85].
Мета уроків, побудованих на інтегрованому змісті, –
створити передумови для різнобічного розгляду об’єкта, поняття,
явища, формування системного мислення, збудження уяви,
позитивно емоційного ставлення до пізнання. Методичною
основою інтегрованого підходу до навчання є формування
природничо-наукової картини світу школярів через інтеграцію
знань на основі фундаментальних закономірностей природи:
збереження, періодичності, спрямованості самочинних процесів
до рівноважного стану та систематизацію знань під час вивчення
кожної теми з навчальних предметів, об’єктом пізнання яких є
природа [2, c. 70].
Інтегровані уроки проводяться з метою розкриття загальних
закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних
науках і відповідних їм навчальних предметах. Їх проведення
забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про
діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу
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в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості; утвердження у
свідомості учнів думки, що життя може існувати винятково у
формі цілого, а не частин; сприяє поглибленню та розширенню
знань учнів, діапазону їх практичного застосування до процесів та
явищ оточуючої дійсності.
Тож, головними результатами екологічного виховання слід
вважати наступні: вміння учнів осмислювати екологічні процеси
та явища в світі, висловлювати власні незалежні судження про
стан природи, розумно й адекватно взаємодіяти з нею. Кінцевим
конкретним результатом екологічного виховання випускників
школи мають стати: цілісні, системні знання про екологічні
проблеми людства і ймовірні шляхи їх розв’язання; розуміння
необхідності раціонального використання природних ресурсів та
докорінних змін у процесі взаємодії людини з природою з метою
її відновлення; дотримання правил поведінки в природному
середовищі; ведення здорового способу життя; прагнення до
зменшення кількості використання поліетиленових пакетів та
пляшок, які завдають серйозної шкоди довкіллю; добровільна
участь в екологічній діяльності на всіх рівнях.
Отже, для подолання екологічної кризи та відчуження між
природою і суспільством, сучасна шкільна освіта має здійснювати
екологічне виховання підростаючого покоління у притаманному
українському народові гармонійному співіснуванні з природою,
раціональному використанні та відтворенні її багатств, у
психологічній готовності оберігати природні цінності всюди і
завжди.
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Abstract. The research has been conducted of the composition of
system cytokines (IL-1β, TNF-α, INF-γ, TGF-β1) formed in the
acute period of acne in women of reproductive age. The
dependence of the proinflammatory cytokines and INF-γ changes in
plasma according to severity of acne were revealed.
Key words: acne, women, cytokines.
As known, the pathogenesis of acne is determined by major
pathophysiological factors of increased seborrhea, hyperkeratinization
of the pilosebaceous unit, and inflammation [1]. Androgen hormone
activity increases sebum production inside the pilosebaceous follicle,
adjusting the environment for the development of Cutibacterium acnes
(formerly known as Propionibacterium acnes) [2, 3]. Consecutively,
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they activates the innate immunity via the expression of protease
activated receptors (PARs), tumour necrosis factor (TNF)-α and tolllike receptors (TLRs), and the production of interferon (INF) γ,
interleukins (IL-8, IL12, IL-1), TNF, and matrix metalloproteinases
(MMPs) by keratinocytes, resulting in the hyperkeratinization of the
pilosebaceous unit [4]. Thus, in the data of the literature there are
various overlapping thoughts regarding the role of proinflammatory
cytokines in the contribution into inducing acne that justifies the
relevance of research to clarify the mechanisms of evolution [4, 5, 6,
7].
The aim of the study was to find out changes in blood
composition of interleukin-1β (IL-1β), tumor necrosis factor-α
(TNF-α), transforming growth factor-β1 (TGF-β1) and interferon-γ
(INF-γ) and to conduct a study of local cytokines in composition of
pustules formed in the acute period of acne in women of
reproductive age.
Materials and methods of research. In 50 women aged of 16
to 27 years suffering from acne for 1-8 years, in their blood plasma
composition of IL-1β, TNF-α, INF-γ and TGF-β1 has been studied
by immunoenzymometric analysis method. The research has been
conducted with immunoenzymometric analysis method. 50 women
and girls suffering from acne of mild to moderate severity, aged of
16 to 27 years have been observed. Assessment of the severity of
acne has been carried out by scoring proposed by Institute of
Dermatology and Venereology of Medical Sciences of Ukraine
with coefficient Q [8]. Among patients with mild disease severity
there have been 32 women, with moderate severity - 18 women. As
a control estimation of cytokines in blood composition in healthy
female donor of appropriate age (19 people) has been used.
Blood has been collected from cubital vein in the morning on
an empty stomach. Composition analysis of cytokines in plasma has
been performed on immunoenzymometric analyzer "UNIPLAN-M"
(Russia) with panel "INF-γ ELISA KIT", "TNF- ELISA KIT",
"IL-1β ELISA KIT" (France) and "R&D Systems. QuantikineTM TGF-1" (USA). Biochemical studies of lipid metabolism
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parameters have been performed using calibrators and panel of the
firm "KONE" (Finland) with analyzer “ULTRA” of the firm
“KONE” (Finland). Also, a study of local changes in biochemical
parameters and cytokines - the composition of pustules formed in
the acute period of acne. The net (NEFA), non-enzymatic (NFA)
and enzymatic (EFA) fibrinolytic activity have been determined
using azofibryn - reagent of the company “Simko Ltd.” (Ukraine).
The level of malondialdehyde has been determined according to the
method of Steel I.D., Harishvili T.G. (1977) [9]. Superoxide
dismutase activity has been studied by the method of Chevari S.
and co-authors (1985) [10]. Statistical analysis of the results has
been performed by the "VioStat" program with a Student t-test.
Results of research. It has been found that in patients with acne
concentration in blood of IL-1β has exceeded than in healthy
individuals at 54.2% (48,74±3,53 and 75,17±2,73, P<0,001), the
plasma concentration of TNF-α was greater than control at 51.6%
(44,43±4,00 and 67,37±2,55, P<0,001), the content of INF-γ
(73,94±4,93 and 79,63±4,04, P>0,05) has had no differences from the
benchmarks and the level of plasma TGF-β1 has increased relatively to
control in 1.5 times (210,40±14,09 and 325,70±9,9, P<0,001).
Comparative analysis has showed that in patients with mild
disease severity (see Table 1, group 1) concentration in blood of IL1β higher than control at 37,3%, TNF-α - at 37,0%, TGF-β1 36.8%. Plasma composition of INF-γ from that in healthy
individuals has differed, and has been slightly higher than the
benchmarks, namely at 28.7%. At acne of moderate severity (see
Table 1, 2-nd Group) concentration in plasma of IL-1β has
exceeded control at 84,3%, TNF-α - at 77,6%, TGF-β1 - to 86.6 %,
whereas plasma concentration of INF-γ, by contrast, has been
29.6% lower than in healthy individuals of the control group. In
patients with acne of moderate severity (see Table 2, 2-nd group)
plasma concentrations of cytokines has been higher than in mild
disease severity (see Table 1, 1-st Group): IL-1β - to 34,3%, TNF-α
- at 29,6%, TGF-β1 - by 36.4%. Blood levels of INF-γ, in contrast,
has been 45.3% lower in patients with moderate severity of disease.
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Table 1
COMPOSITION OF CYTOKINES IN PLASMA OF PATIENTS WITH
ACNE OF AND MILD TO MODERATE SEVERITY (M±m)
Studied Groups
Control (apparently
healthy), n=19
Acne, mild severity,
n=32,
1-st group
Acne, moderate
severity,
n=18, 2-nd group

IL-1,
pg/ml
48,74±3,53

TNF-,
pg/ml
44,43±4,00

INF-γ
pg/ml
73,94±4,93

66,91±2,20
P<0,001

60,88±2,33
P<0,001

95,14±3,92
P<0,02

TGF-1
ng/ml
210,40±14,0
9
287,90±9,80
P<0,001

89,85±4,90
P<0,001
P1<0,001

78,91±4,71
P<0,001
P1<0,001

52,07±3,36
P<0,001
P1<0,001

392,70±7,90
P<0,001
P1<0,001

Notes:
1. р – degree of possibility of factor differences compared with
control;
2. р1– degree of possibility of factor differences at acne of mild
and moderate severity;
3. n - number of observations.
Thus, at acne of mild severity a moderate increase is observed
in composition in plasma of IL-1β, TNF-α, TGF-β1 and γ-INF. In
patients with moderate severity of acne concentration in plasma of
IL-1β exceeds controls at 84,3%, TNF-α - at 77,6%, TGF-β1 - at
86.6%, while plasma concentration of INF-γ, on the contrary,
appears to 29.6% lower than in healthy individuals. However, on a
comparative analysis, the acne of moderate severity blood levels of
IL-1β, TNF-α, TGF-β1 are respectively 34.3, 29.6 and 36.4%
higher, and plasma composition of INF-γ - on 45.3% lower than in
patients with mild acne severity.
Based on these results it can be considered that, depending on
the severity of acne composition changes in plasma of
proinflammatory cytokines and INF-γ are the consequence of the
inflammatory response and aimed at neutralizing of infectious
disease component, although they may thus adversely affect the
microcirculation. We believe that it is important that the level of
blood of IL-1β increases at the same time with increased plasma
composition of TGF- β1, as another component of the biological
effect IL-1β is its stimulating effect on the metabolism of
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connective tissue. IL-1β stimulates proliferation of fibroblasts and
increases their production of prostaglandins, growth factors and
several cytokines, including interleukins and interferons. Under the
influence of IL-1β connective tissue cells increase synthesis of both
collagen and collagenase. Lysis and removal of damaged areas of
connective tissue to restore their previous place of normal structure
are essential elements of the mechanism of wound healing. In
coordination of these two processes the role of IL-1β is to stimulate
the overall restructuring of the connective tissue that is necessary
for tissue regeneration and restoration their integrity. However, the
fundamental effect of TGF-β1 is besides suppression of cell
proliferation and immunosuppressive actions deposition of
extracellular matrix synthesis through promotion and inhibition of
its degradation. Thus, the combined effect of IL-1β and TGF-β1 can
cause excessive generation of connective tissue to form coarse and
persistent scarring at the location of skin lesions by acne.
Conclusions. Therefore, excessive generation of proinflammatory cytokines, can lead to increased local skin inflammation in
acne. Depending on the severity of acne composition changes in
plasma of proinflammatory cytokines and INF-γ are consequence of
the inflammatory response and are aimed at neutralizing infectious
disease component.
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Анотація: У статті досліджується вивчення мови професійного
спілкування студентами-іноземцями інженерного профілю.
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Навчання інокомунікантів мови майбутньої спеціальності
проводиться на заняттях з наукового стилю мовлення на ПВ та
на першому курсі поетапно, цілеспрямовано, сприяючи
формуванню навичок використання мови у професії.
Ключові слова: мова професійного спілкування, передтекстові
завдання, притекстові завдання, післятекстові завдання.
Ознайомлення з основами будь-якої професії передбачає
засвоєння суми загальних і спеціальних знань, оволодіння
основними способами вирішення професійних завдань, тобто
оволодіння мовою професійного спілкування. Під мовою
професійного спілкування зазвичай розуміють функціональний
різновид мови, який використовується представниками певної
галузі виробництва.
Процес навчання студентів-іноземців мови професійного
спілкування має прагматичну спрямованість, а також сприяє
формуванню у інофонов мовленнєвої та комунікативної
компетенції, яка дозволила б їм використовувати українську мову
на практиці. Лінгвістична компетенція, як правило, включає
наявність
професійно-комунікативних
умінь
особистості
спілкуватися в типових умовах професійної діяльності, володіти
потенціалом професійного дискурсу, відтворювати «... навчальнонаукові, технічні, спеціальні тексти, здатність вирішувати
комунікативні завдання в складних ситуаціях професійного
спілкування » [1, 218].
Комунікативна компетенція розглядається як здатність
спілкуватися з метою обміну інформацією, користуватися мовою
в залежності від професійної ситуації та професійних намірів. В
результаті інофони повинні реалізовувати комунікативний вибір
адекватно завданням і умовам спілкування, зокрема
забезпечувати зв'язність і цілісність висловлювання, приводити
аргументи і докази, висловлювати свою думку, використовуючи
різноманітні мовленнєві зразки [2, 61].
Навчання іноземних студентів мови професійного
спілкування відбувається поступово, починаючи з етапу
довузівської підготовки, і триває на заняттях з української мови
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на першому і наступних курсах. Так, студентам-іноземцям
підготовчого відділення (ПВ) в рамках вивчення наукового стилю
мовлення пропонуються завдання, спрямовані на розуміння
особливостей мови їх майбутньої спеціальності. При цьому
більшою мірою приділяється увага розвитку умінь і навичок
писемного мовлення. У навчанні мови професійного спілкування
на ПВ комунікативний метод зазвичай реалізується у вправах, що
включають передтекстові, притекстові і післятекстові завдання.
Розглянемо систему завдань першого (передтекстового)
етапу. Студентам-іноземцям підготовчого відділення інженернотехнічного профілю навчання пропонується текст «Механічний
рух» із розділу» «Фізика». Спочатку виконуються завдання, що
сприяють зняттю лексичних та граматичних труднощів, які
забезпечують повноту і точність розуміння інокомунікантами
тексту професійного спрямування.
На початковому етапі інофонам пропонуються завдання на
багаторазове повторення слів, словосполучень, речень.
Наприклад: слухайте, повторюйте за викладачем слова,
словосполучення, речення: час, шлях, швидкість руху.
Швидкість руху ( ) v – це фізична величина. Час руху (t) – це
також фізична величина. Швидкість руху ( ) і час руху (t) –
це фізичні величини.
(ве) – це знак, який у фізиці позначає
швидкість руху тіла. t (те) – це знак, який у фізиці позначає
час руху. S (ес) – це знак. У фізиці цей знак позначає шлях, що
проходить тіло [3, c. 93].
Після цього іноземні студенти слухають мікротекст
«Одиниці вимірювання». Випереджаючи прослуховування,
викладач презентує короткий зміст тексту. Після цього слухачі
повинні відповісти на запитання:
1. Як вимірюють час (t )?
2. Як вимірюють шлях (S)?
3. Як вимірюють швидкість (V)?
4. Які є одиниці вимірювання? [3, c. 93].
Передтекстове завдання такого типу має підготувати
майбутніх інженерів до сприйняття текстової інформації.
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Подальше виконання передтекстових вправ сприяє навчанню
студентів-іноземців використовувати конструкції, які вживаються
в науковому стилі мовлення. Для цього пропонується завдання на
побудову речення з певними дієсловами. Так, в рамках роботи
над текстом «Механічний рух» студенти під керівництвом
викладача аналізують конструкцію з дієсловом вимірювати:
вимірювати що? (знахідний відмінок), чим? (орудний
відмінок) і читають приклади: Швидкість руху (V) можна
виміряти. Можна виміряти час руху (t). Шлях (S), який
проходить тіло, також можна виміряти. Час (t) вимірюють у
секундах, хвилинах, годинах. Шлях (S) вимірюють у сантиметрах,
метрах, кілометрах. Швидкість (V)вимірюють у метрах за
секунду (м/с)або кілометрах за годину (км/год) [3, c. 94].
Під час виконання передтекстових завдань звертається увага
на лексичну сполучуваність і синтагматичні зв'язки слів у
реченнях. Передтекстова робота розрахована на те, щоб
розвинути у студентів-іноземців інтерес до читання тексту за
професійним спрямуванням. Після того як лексико-граматичні
труднощі зняті, переходять до наступного етапу – притекстовим
вправам. Студенти-іноземці, виконуючи притекстові завдання,
отримують цільову установку на аналіз структури тексту. Так,
пропонується прочитати текст «Механічний рух», простеживши,
як розвиваються його підтеми: визначення механічного руху; види
механічного руху; фізичні величини; одиниці вимірювання.
Післятекстові завдання контролюють розуміння прочитаного
тексту, готують до відтворення текстового матеріалу у вигляді
різних типів монологічних висловлювань або виконання
письмових робіт (складання плану, конспекту). Післятекстові
вправи, спрямовані на перевірку розуміння змісту тексту,
побудовані за принципом переходу від репродуктивного
відтворення до самостійного продукування тексту. Так, спочатку
студентам пропонується закінчити речення.
Наприклад: 1. Механіка – це наука, яка вивчає … 2.
Прямолінійний і криволінійний рух, рівномірний і нерівномірний
рух – це … 3. Швидкість (V), шлях (S) і час (t) – це … [3, c. 94].
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Потім ідуть завдання, що вимагають письмових відповідей
на запитання, поділу тексту на смислові частини, виділення
головної інформації абзацу, складання питального плану і
трансформації його в називний, переказу тексту за планом,
запис тексту по пам'яті.
Самостійне продукування тексту передбачає завдання
такого типу: Розкажіть своєму товаришеві про механічний рух,
використовуючи опорні слова: механіка вивчає; рух може
бути; види механічного руху – це…; фізичні величини – це …;
шлях, час, швидкість вимірюють.
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок про те, що
навчання іноземних студентів мови професійного спілкування
здійснюється поетапно, цілеспрямовано, сприяючи формуванню
практичних навичок використання мови в професії.
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Анотація: У статті досліджуються сутність та
особливості адміністративно-деліктного провадження у
системі адміністративного права України.
Ключові слова: адміністративне право, адміністративне
правопорушення, адміністративно-деліктне провадження,
адміністративна юрисдикція.
Ретроспективний погляд на накопичений юридичною
наукою досвід, зіставлення досліджень українських вчених з
результатами сучасних досліджень у галузі провадження у
справах про адміністративні правопорушення дозволили зробити
висновок, що поняття, ознаки, концепція розвитку адміністративного процесу та ведення справ про адміністративні
правопорушення зокрема, інші висновки, що лежать в основі
сучасного розуміння даної категорії, були сформульовані ще до
90-х років ХХ ст. [1; 2, с.38-54] і у даний час розвиваються в
контексті адаптації національного законодавства до вимог
адміністративного права, яке використовується в державахчленах Європейського Союзу. А для наукових доктрин, що
існували до здобуття Україною незалежності, в галузі адміністративного права було характерне домінування нормативного
поняття, що переконує нас в абсолютній достатності правових
засобів для вирішення будь-яких питань у сфері провадження у
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справах про адміністративні правопорушення. З початку XXI ст.
вчені дали узагальнений опис адміністративного процесу,
визнавши право на існування двох понять: юрисдикційного та
управлінського [2, с.204-232].
Роль і місце адміністративної відповідальності в сучасному
суспільстві зводиться до трьох основних понять: управлінська,
Державна служба і права людини. Відповідно до концепції
управління, адміністративна відповідальність є специфічним
засобом реалізації примусового методу державного управління. У
контексті Концепції Державної служби, адміністративна
відповідальність може виступати як засіб забезпечення виконання
зобов'язань, що випливають з договорів та інших відносин, які не
належать до сфери державного управління. З точки зору
концепції прав людини, адміністративна відповідальність є
елементом механізму захисту прав і свобод людини [3, с.131-137].
Представники
управлінської
концепції
пропонують
класифікувати адміністративні провадження за характером
індивідуально-специфічних справ. На межі адміністративного
процесу вони включають законодавче закріплення провадження:
нормотворче; за зверненнями громадян; за адміністративноправовими спорами і скаргами; у справах про заохочення і
винагороду; у справах про адміністративні правопорушення; у
дисциплінарних справах; провадження про надання прав
(реєстрація, ліцензування) та виконавче провадження [2, с.220221; 4, гл.26-33].
У юридичній літературі виділяється значна кількість
адміністративних проваджень, у тому числі як самостійне –
провадження у справах про адміністративні правопорушення, що
отримало назву – адміністративно-деліктного. Адміністративноделіктне провадження – це процесуальна діяльність уповноважжених органів публічної адміністрації та їхніх посадових осіб на
основі визначених законодавцем правил, що спрямована на
відновлення порушених прав і реалізацію адміністративної
відповідальності за проступок. Адміністративно-деліктне
провадження в системі юридичного процесу є структурним
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елементом адміністративного процесу, як і адміністративнопроцедурне та адміністративно-судочинне провадження [4, р. ІV].
Адміністративно-деліктне провадження складається зі
стадій, під якими розглядають порівняно самостійні частини
послідовно здійснюваних процесуальних дій, які поряд із
загальними завданнями провадження, мають властиві лише їм
завдання й особливості, що визначають їх зміст і процесуальне
призначення.
Стаття 245 КпАП визначає, що завданнями провадження в
справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне,
всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи;
вирішення її в точній відповідності з законодавством; забезпечення виконання винесеної постанови; виявлення причин та умов,
що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень;
виховання громадян у дусі додержання законів [4]. Звідси
випливає, що таким чином розв'язуються два комплексні
взаємопов'язані завдання:
➢ по-перше, юрисдикційне - своєчасне, всебічне, повне і
об'єктивне з'ясування обставин кожної справи; вирішення її
відповідно до законодавства; забезпечення виконання винесеної
постанови);
➢ по-друге, профілактичне виявлення причин та умов, що
сприяють вчиненню адміністративних правопорушень; виховання
громадян у дусі додержання законів.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення
є різновидом виконавчо-розпорядчої діяльності, і тому в ньому
діють загальні принципи управління, такі, як законність,
демократизм, гласність, широка участь громадськості тощо.
Водночас тут діють і специфічні, зумовлені завданнями даної
діяльності принципи.
Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження – це врегульована нормами адміністративного права
сукупність юридично значущих примусових дій, що застосовуються компетентними органами публічної адміністрації, які є
способами здійснення встановленого порядку адміністративно69

деліктного провадження, реалізації його завдань, а також
процесуальних обов'язків і повноважень учасників провадження.
Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження
поділяються на дві групи: заходи забезпечення адміністративноделіктного провадження допоміжного характеру і заходи,
спрямовані на отримання доказів [3, с.112-118].
Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження припинювального характеру полягають у профілактиці
протиправної поведінки особи, яка здійснює правопорушення, за
допомогою примусового обмеження свободи пересування та дій
такої особи або свободи користування майном, предметом або
знаряддям здійснення правопорушення, а також забезпеченні
здійснення процесуальних дій, застосування інших заходів
забезпечення, встановлення особи порушника. До цих заходів
відносяться: доставлення порушника, адміністративне затримання і привід, затримання транспортного засобу, заборона
експлуатації транспортного засобу, усунення від управління
транспортним засобом тощо [3, с.120-123; 4, гл.20].
Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження спрямовані на отримання доказів для забезпечення
примусовим шляхом встановлення факту правопорушення й
особи правопорушника, виявлення та дослідження доказів для
встановлення об’єктивної істини у справі. Ці заходи врегульовані
адміністративно-процесуальними нормами та примусовими
процесуальними діями компетентних органів, відрізняються
характером правообмежень і спрямовані на виявлення, фіксацію
та належне вилучення доказів у справі про адміністративне
правопорушення [4, гл.20].
Підставами застосування заходів забезпечення адміністративно-деліктного провадження є здійснення особою діяння, що
містить ознаки правопорушення або обґрунтовані підозри в
цьому; об’єктивна, обґрунтована інформація, що дозволяє
вважати, що особа приховує знаряддя здійснення правопорушення, які-небудь предмети, здобуті протиправним шляхом, інші
предмети, а також документи, що мають важливе значення в
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процесі встановлення об’єктивної істини, обставин правопорушення [4, р. ІV]. Відповідно до КпАП [4, ст. 246-247, 251-252],
вирішення завдань адміністративного провадження здійснюється
за допомогою доведення, яке включає в себе виявлення,
процесуальне оформлення і дослідження доказів.
Адміністративне провадження включає в себе два види
судочинства: судовий розгляд адміністративних справ, повністю
або частково дозволених адміністративними та державними
органами, і безпосереднє виконання в межах адміністративних
справ, порушених судами [4; 5, с.74-75], оскільки адміністративне
провадження здійснюється в різних процесуальних формах.
Адміністративне судочинство об'єднує діяльність із притягнення осіб до адміністративної відповідальності та діяльність з
вирішення адміністративно-правових спорів. Останнє може
включати перегляд у порядку судового контролю адміністративних справ, перелік яких закріплений у КпАП [4, гл.24].
Відповідно, розгляд судами справ про адміністративні правопорушення є специфічним видом адміністративного провадження.
Резюмуючи вищевикладене, відзначимо, що провадження у
справах про адміністративні правопорушення має двояку
процесуально-правову природу і здійснюється судом у формі
адміністративного судочинства, а адміністративними органами - у
процесуальній формі адміністративної юрисдикції. Звідси адміністративне правопорушення, як правило, визначається як
діяльність уповноважених посадових осіб державних і
недержавних органів (на підставі делегованих їм повноважень) з
розгляду справ про адміністративні правопорушення та
застосування заходів адміністративного примусу. Водночас варто
підкреслити, що процесуальна форма є атрибутивною ознакою
адміністративно-деліктного провадження. А тому, розглядаючи
особливості провадження у справах про адміністративні
правопорушення та окреслюючи функції цього провадження,
треба говорити про реальну ієрархію між поняттям права та
адміністративної юрисдикції, яка передбачає, що функції
адміністративної юрисдикції є похідними від функцій права.
71

Література:
1. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. – Львів:
Вид-во Львівського університету, 1962. 287 с.
2. Адміністративне право України: підручник / Битяк Ю. П.,
Гаращук В. М., Дьяченко О. В. та ін. / за ред. Ю. П. Битяка. –
Київ: Вид-во Юрінком-Інтер, 2005. 544 с.
3. Бортняк Д. Ф. Заходи забезпечення адміністративноделіктного провадження: Дис. канд. юр. наук: 12.00.07. – Київ,
2011. 205 с. https://mydisser.com/ua/catalog/view/6/352/51935.html
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від
07.12.1984 р. № 8073-X: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8073210#Text
5. Бортник Н., Заросило В. Сутність адміністративноделіктного провадження в системі адміністративно-процесуального права України. Вісник Нац. у-ту «Львівська політехніка»:
серія Юридичні науки. – Львів, 2018. Вип. 5 (номер 906). С. 69-76.

72

______________________________________________________
УДК 657
Economic sciences
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT
ACCOUNTING
Demianyshyna O.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Finance,
Accounting and Economic Security
Ivanko V.,
student,
Lukashenko V.,
student,
Educational-scientific Institute
of economics and business education
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University;
Uman, Ukraine
Abstract: The article analyzes the essence, main tasks and
principles of management accounting at the enterprise in terms of
adaptation of accounting to international standards.
Keywords: accounting, cost control, costing, controlling,
international standards.
In today's business environment, an important role is played by
the proper organization of management accounting as the main and
proven source of management information. In conditions of
competition and rapid changes in the external environment, the
strategy becomes a major factor in ensuring the competitiveness of
domestic enterprises. In these circumstances, the winner is the one
who can better anticipate and quickly calculate the various options
for doing business. In these circumstances, the winner is the one
who can better anticipate and quickly calculate the various options
for doing business. The formation of the management structure of
the enterprise is closely linked with the successful development and
development of management accounting as an important tool of
control and management, as a system of active influence on
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economic processes, as a way of survival and prosperity of any
enterprise.
In modern conditions, management accounting is a certain
approach to the organization of enterprise management, which
focuses on the internal user, who must obtain the necessary
information in an operational mode, rather than some new method
of accounting [1].
The main tasks of management accounting are:
- cost calculation, accounting and cost planning of the
reporting period;
- analysis and control of costs by products, segments, areas,
divisions;
- accounting, analysis, planning of results of activity on nomenclature groups, directions, centers of responsibility, divisions [2].
Today, management accounting is not required by law, but
without it can be accepted on the basis of incomplete and unverified
data, which can cause material losses.
The company's specialist in management accounting is usually
the CFO. He is on a par with other top managers and reports to the
company's president (such as the CEO).
The manager of management accounting is usually the chief
accountant, who reports to the financial director. He is a key link in
the structure of top managers, without him no fundamental
decisions are made [3].
The main principles of management accounting are:
- communication - well-established management accounting
begins with communication and ends with it, allowing managers to
obtain a holistic picture based on disparate data;
- the use of relevant information - is the timely provision of
management with the necessary information;
- analysis of the impact of various factors on the value of the
company;
- trust-based management - requires active management of
relationships and resources to ensure the security of financial and
non-financial assets, reputation and value of the company.
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The developed principles of management accounting are aimed
at:
- removal of organizational barriers by establishing effective
communication;
- selection and use of the most relevant and reliable
information for analysis;
- the use of analytical methods that allow you to see the effect
of various factors on the cost of the organization;
- strengthening the atmosphere of integrity and trust, which
ensures the prosperity of the business in the long run [4].
The main direction of the formation of effective management
accounting is to use only those data that are really necessary for
timely and realistic management decisions. At the same time, it is
advisable to use foreign experience and make more active use of
international standards.
The quality and usefulness of information generated in the
management accounting system depends on the degree of analytical
data. This requires appropriate adjustment of the work plan of
accounts to detail, which would be sufficient to create management
accounting and internal reporting.
The main objectives for the organization of the management
accounting system are:
- setting up a tool for conducting financial and economic
calculations based on the formation of a base of sound effective
management decisions in the implementation of management
accounting;
- improving the tool for calculating the cost of services,
products and other objects of costs to meet the information
shortages of financial management as a system of profit
management of the enterprise as a whole through the prism of cost
management;
– setting up a tool for implementing the concept of controlling,
based on the presentation of management information for planning,
control, evaluation and continuous improvement of accounting and
enterprise activities [5].
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To strengthen the economic potential of the organization is the
development of management system, which provides for the
availability of information generated in the management accounting
system. The influence of modern approaches in management on the
formation of the management accounting system in terms of
management informatization necessitates the development of basic
provisions taking into account the following:
- the ratio of accounting information to the appropriate level of
management decisions;
- compliance of methods and procedures of management
accounting with the key goals and objectives of management;
- unity of accounting and analytical space for management
decisions.
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Уже в старовинні часи люди звертали свою увагу на
значення пам’яті. Есхіл, використавши уста Прометея,
промовив: “Послухай, що я зробив цим смертним. Придумав
числа, навчив складати слова і дав їм пам’ять”. Стародавні
греки матір’ю всіх муз вважали богиню пам’яті Мнемозину.
Роль пам’яті на різних щаблях історії людства неоднакова.
В далекі часи, коли люди не володіли писемністю, вимоги до
міцності та чіткості запам’ятовування і збереження досвіду
були високими. Сучасна людина не взмозі буквально
відтворювати те, що сприйняла, бо об’єм відомостей дуже
великий. В зв’язку з цим змінились вимоги і до навчання.
Якщо раніше в навчанні важливо було запам’ятати і відтворити
відомості, то тепер на перший план виходять завдання
розумового розвитку учнів. За даними психолого-педагогічних
досліджень останніх десятиліть докорінно змінились зміст і
методи навчання в початковій її ланці (Ш. Амонашвілі, В.
Давидов, Л. Заков, В. Рєпін, Д. Ельконін та ін.).
Ще в 60-х роках було переглянуто існуючі уявлення про
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вікові можливості засвоєння знань у цей період життя.
З’ясувалося, що першокласники цілком здатні засвоїти не лише
конкретні знання та вміння, які складають зміст традиційної
початкової освіти (арифметика, письмо, читання), а й елементи
наукових знань у галузі математики і мови. Проте такі знання не
можна давати в готовому вигляді, як це практикується. Новий
зміст вимагає розробки нового методу навчання, спеціальної
організації власних предметних дій учнів з розкриттям істотних
властивостей досліджуваного предметного матеріалу. Психологічні дослідження показали, що таке навчання змінює весь хід
психологічного розвитку дитини і насамперед сприяє формуванню продуктивного мислення (В. Давидов, С. Максименко) [2].
З кожним днем ми дізнаємося багато нового, кожного дня
збагачуються наші знання. Для того, щоб запам’ятати великий
обсяг інформації, необхідно застосовувати різні методи й
методики для покращення пам’яті. Одним із цих методів є
флеш-картки.
Флеш-картки – це змістовні двосторонні зображення з
певною інформацією у лаконічній формі. Їх використовують
для запам'ятовування будь-яких відомостей шляхом систематичного повторення під час перегляду асоціативних малюнків з
відповідним коротким текстом. Також картки можуть містити
запитання і відповіді на них.
Ідея методики належить німецькому журналісту Себастьяну
Лейтнеру, який започаткував метод флеш-карток ще у 70-роках
ХХ століття. Головний принцип таких карток полягає у тому, що
вони формують умови для активного запам'ятовування: один бік
картки містить зображення чи запитання, а другий – правильну
відповідь на нього.
При роботі з такою методикою щоразу відбувається
активізація уваги студентів: побачивши запитання на одному боці
картки, студент намагається самостійно знайти відповідь на
нього, а відкриваючи зворотній бік, кожний має можливість
перевірити себе. Працюючи з флеш-картками самостійно,
студенти щоразу проводять собі самостійний невеличний
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невимушений екзамен, під час якого не лише перевіряють рівень
засвоєння знань з теми, а й краще запам'ятовують навчальний
матеріал.
Яку інформацію краще запам'ятовувати за допомогою
флеш-карток? Флеш-картки є універсальним інструментом,
тож їх можна використовувати під час вивчення будь-якої
навчальної дисципліни як з учнями молодшої школи, так і зі
старшокласниками. Ключові вимоги – змістовність, лаконічність та відповідність карток обраній темі.
Суть методики використання флеш-карток у тому, щоб
через певні проміжки часу вивчати та перевіряти інформацію,
яка подається на спеціальних картках (у вигляді слів, чисел,
зображень тощо). Дані на них розміщуються з обох боків.
Наприклад, на одному знаходиться запитання (хімічна формула або дата), а на іншому – відповідь чи коротке пояснення.
Такі флеш-картки називають «фізичними» (їх можна тримати в
руках). Також існують ще й онлайн-картки, які стають дедалі
популярнішими, адже ґаджети нині є ледь не в кожного.
Донедавна флеш-картки використовували здебільшого для
вивчення іноземної мови (насамперед лексики). Та зараз їх
однаково успішно задіюють для запам’ятовування матеріалу з
будь-якого навчального предмету. Наприклад, це можуть бути
пам’ятки архітектури (історія), фразеологізми (українська
мова) чи формули хімічних сполук (хімія). Робота з такими
картками спрямована на візуальне сприйняття інформації та
побудову асоціативних рядів. Крім того, використання флешкарток базується на ігровому принципі, що дозволяє зацікавити
дітей, додати навчанню змагального запалу.
Для кращого запам’ятовування використання флеш-карток
поєднують із методикою «розділеного повторення». Так,
матеріал не лише вивчають за допомогою карток, а й кілька
разів перевіряють якість його запам’ятовування (дотримуючись певної періодичності). Це дозволяє значно краще
засвоювати інформацію, виокремити проблемні питання та
зосередитися на їх вирішенні [1].
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Як зробити використання флеш-карток ще ефективнішим?
1. Запропонуйте дитині самостійно створювати флешкартки. Так інформація буде засвоюватися вже на етапі
підготовки матеріалів.
2. Поясніть учням, що вивчення флеш-карток не потребує
багато часу (одна така сесія може тривати всього 10-15 хвилин).
3. Переконайте дітей систематично працювати з картками.
Попросіть їх намагатися робити це щодня (як тільки
з’являється час та можливість).
4. Наголошуйте на тому, що інформацію потрібно
дозувати. Не варто навіть намагатися вивчити все й одразу.
5. Навчіть дітей розділяти складний матеріал на складові.
Адже метод флеш-карток працює за принципом «одне
запитання – одна відповідь».
6. Мотивуйте школярів самостійно перевіряти свої
знання, влаштовувати навчальні змагання з однокласниками.
7. Просіть дітей завжди озвучувати інформацію з карток.
Це дозволить швидко виявити помилки та додатково залучити
слуховий канал сприйняття інформації.
8. Наполягайте на тому, щоб школярі завжди вивчали
флеш-картки з обох боків (так легше простежити зв’язок між
запитанням та відповіддю).
9. Намагайтеся робити матеріал флеш-карток цікавим,
пропонуйте дітям використовувати яскраві асоціації.
10. Створюючи флеш-картки, поєднуйте використання слів
та зображень (для додаткової візуалізації).
Унікальність флеш-карток полягає в унікальності методики
навчання: ви вчите певну інформацію і повторюєте її кілька разів,
поки вона не перейде з короткотривалої пам’яті у довготривалу.
Згодом можете закріпити свої знання, прочитавши теоретичні
відомості тільки на одній стороні. Ви маєте можливість
самостійно і, до того ж, миттєво перевірити правильність,
перегорнувши картку. Комбінації сторін картки можуть бути
якими завгодно, наприклад:
• зображення – назва (українською чи іноземною мовою);
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•
•
•
•
•
•

малюнок – переклад іноземною мовою;
слово – транскрипція;
назва закону чи теореми – формула;
назва хімічного елемента чи фізичної величини – позначка;
назва твору – автор;
історична подія – дата та інше.
Щоб створити флеш-картки необхідно дотримуватись
наступних правил.
Нотувати зміст лаконічно. На картці має бути всього
одне визначення, поняття чи елемент. Позначення громіздких
списків зі словами певної категорії неефективне (наприклад
слова-виключення з певного правила), у такому випадку краще
зробити серію карток, на кожній з яких буде позначено окреме
слово. Також не варто занотовувати на картці багато
відомостей, ефективніше робити акцент на ключових фактах.
Писати максимально зрозуміло. Уникати використання
іншомовних слів чи складних мовних конструкцій. Наприклад,
для пояснення певного поняття не варто використовувати
складну специфічну термінологію.
Використовувати кольори. Необхідно зробити картку
максимально наочною і цікавою. Вона буде привертати
додаткову увагу, тому її зміст краще запам'ятається.
Додавати змістовні малюнки. Зображення дозволяють
співставити слово/назву з конкретним відповідним предметом
або сприятиме створення асоціацій [3].
В наш час слід використовувати нові підходи до навчання,
тому що дослівне повторення матеріалу багато разів поспіль –
один з найстаріших методів навчання. Використання флешкарток не лише покращить пам'ять студентів, а й зацікавить у
вивченні навчального матеріалу. Така технологія навчання є
ефективною, оскільки активізує креативні здібності студентів.
Література:
1. Використання флеш-карток на уроках української мови
та літератури. URL: https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-fleskartok-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-159343.html
81

2. Розвиток пам’яті та її роль при засвоєнні знань. URL:
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/9925/
3. Флеш-картки у навчальному процесі: коли знання
можна побачити. URL: https://naurok.com.ua/post/flesh-kartki-unavchalnomu-procesi-koli-znannya-mozhna-pobachiti

______________________________________________________
УДК 343.1
Юридичні науки
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Захарук Вікторія Василівна.,
курсант 4-го курсу, факультету № 1
Інституту з підготовки фахівців
для підрозділів Національної поліції
Львівський державний університет внутрішніх справ
Коміссарчук Юлія Анатоліївна
доцент кафедри кримінального
процесу та криміналістики, к.ю.н., доцент
м. Львів, Україна
Анотація: досліджено питання щодо функції захисту у
кримінальному провадженні, зокрема проблем її реалізації під час
досудового розслідування та судового розгляду. Зосереджено
увагу на з’ясуванні змісту функції захисту як виду кримінальної
процесуальної діяльності. Здійснено аналіз точок зору стосовно
зазначеної проблематики, шляхів реалізації функції захисту у
кримінальному провадженні.
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В національному законодавстві права людини займають
визначне місце, а принцип їх захисту лежить в основі врегулювання правових відносин у всіх сферах права.
Зокрема, в ст. 59 Конституції України гарантовано кожному
право на професійну правничу допомогу, яка в передбачених
законом випадках надається безоплатно, та право вільного вибору
захисника своїх прав [1].
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Варто зауважити, що практика здійснення кримінального
провадження за
Кримінальним процесуальним кодексом
України 2012 року (далі, КПК України) – вказує на суттєві
зрушення до утвердження демократичних засад здійснення
кримінального провадження. Відтак це призвело до чіткого
окреслення пріоритетів захисту прав учасників кримінального
провадження, удосконалення відносини між сторонами
кримінального провадження і судом, зокрема, розширення
прав учасників кримінального провадження, запровадження
реальних елементів змагальності, розширення можливості
захисту від підозри та обвинувачення.
Однак стверджувати, що нині здійснення кримінального
провадження в Україні повною мірою відповідає сучасним
уявленням про змагальність процесу на всіх його стадіях, було
би недоречно. Однією з головних проблем функції захисту є
забезпечення умов для ефективної діяльності захисника із
відстоювання інтересів підозрюваного, обвинуваченого під час
досудового розслідування та судового провадження.
На думку І. М. Зубач, захист – це систематична творчоінтелектуальна кримінально-процесуальна діяльність, яка
зумовлена наявністю звинувачення, що ґрунтуються на законі
та здійснюється суб’єктами захисту щодо відстоювання
власних прав та свобод під час кримінального провадження та
шляхом повної реалізації своїх законних прав та повноважень,
сприяє встановленню певних обставин, які унеможливлюють
або спростовують обвинувачення.[2, с.182].
Тобто, найяскравіше сутність захисної діяльності виявляється під час дій, спрямованих на спростування підозрюваним або
його захисником-адвокатом підозри (обвинувачення) та захисту
своїх прав під час кримінального провадження. Саме цю
діяльність необхідно визначати як діяльність щодо реалізації
кримінальної процесуальної функції захисту.
Ми, також погоджуємось з Дерев’янко А.І. щодо належності
права на захист до загальновизнаних принципів міжнародного
права, яке імплементовано у національне законодавство як
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орієнтир, що визначає умови справедливого судового розгляду
[3, с. 285].
Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України,
сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є
слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування,
керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його
представник та законний представник у встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України випадках; з боку захисту
це підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений,
виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування
примусових заходів медичного чи виховного характеру або
вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та
законні представники [4].
Відповідно до статті 45 КПК України, захисником є адвокат,
який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або
вирішувалося питання про їх застосування, а також особи,
стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу
іноземній державі (екстрадицію). Захисником не може бути
адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру
адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі
адвокатів України містяться відомості про зупинення або
припинення права на зайняття адвокатською діяльністю [4].
Здійснення функції захисту в кримінальному провадженні
покладається на адвоката, яким відповідно до частини 1 статті
1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
є фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на
підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.
Адвокатська діяльність – це незалежна професійна діяльність
адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання
інших видів правової допомоги клієнту [5].
Отже, захисником у кримінальному провадження може
виступати виключно адвокат. Можливість лише адвоката здійснювати функцію захисту, не забезпечує права підозрюваного,
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обвинуваченого звернутись за допомогою до суб’єкта в іншому
статусі, відповідно до своїх побажань та фінансових можливостей. З іншої сторони, чіткість у виборі адвоката впливає на якість
наданих послуг. Останнє дуже важливо саме у кримінальному
провадженні, адже під час нього розглядаються найбільш суспільно-небезпечні діяння, а тому існує потреба у кваліфікованому
підході до захисту сторін кримінального провадження.
Щодо сучасних проблем реалізації функції захисту то
здебільшого до них відносять недоліки законодавства та
судової практики, які призводять до порушень права особи на
справедливий судовий розгляд, тримання особи під вартою без
належних законних підстав, надмірна тривалість провадження
у кримінальних справах, зокрема судового розгляду [3, с. 287].
Ще одним із негативних факторів щодо реалізації функції
захисту є також обмеження дізнавачів і слідчих в часі розслідування, що може стати причиною того, що їм не завжди вдається
знайти особу, дійсно винувату у вчиненні кримінального
правопорушення. Це, в свою чергу, призводить до того, що
невинувату особу піддають випробуванням під час розслідування
і розгляду матеріалів кримінального провадження, суб’єктом якої
вона не повинна бути. Надзвичайно важливим за таких обставин є
питання захисту прав підозрюваного (обвинуваченого), зокрема
реалізації права на захист, доки долю підозрюваного або
обвинуваченого не буде вирішено остаточно [6, с. 612].
Також однією з проблем реалізації функції захисту виступає те, що в практичному застосуванні норм законодавства сторона захисту не знаходиться в рівних правах зі стороною
обвинувачення. Прикладом цього є можливість сторони обвинувачення проводити слідчі (розшукові) або негласні слідчі
(розшукові) дії, з дозволу слідчого судді, прокурора, або за
власним рішенням. Сторона ж захисту не має права самостійно
проводити такі дії, але може ініціювати їх проведення шляхом
подання клопотань до слідчого, прокурора або слідчого судді.
Таким чином, проведення тієї чи іншої процесуальної дії з
ініціативи сторони захисту знаходиться в повній залежності від
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сторони обвинувачення, що в деяких випадках може суттєво
ускладнити їх проведення або зробити це неможливим.
Зважаючи на таку ситуацію, І. В. Короп пропонує надати
захисникам можливість безпосередньо звертатись до суду з
клопотаннями про проведення слідчих розшукових дій
працівниками органу досудового розслідування [6, с. 613].
Можна стверджувати, що реалізація функції захисту у
кримінальному провадженні відіграє визначну роль у
забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства,
оскільки останні являють собою мету реалізації функції
захисту, її кінцевий результат, до якого вона прагне. В той же
час, методи і засоби, за допомогою яких здійснюється функція
захисту, зумовлені завданнями кримінального провадження та
відповідають їм.
Література:
1. Конституція України, станом на 1 січня 2021 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text .
2. Зубач І.М. Функція захисту у сучасному кримінальному
провадженні України. Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 810. С. 178183.
3. Дерев’янко А.І. Проблемні питання забезпечення права
підозрюваного на захист на стадії досудового розслідування.
Право і суспільство. 2019. № 4. С. 282
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон
України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної
Ради України. 2013. № 9-10. Дата оновлення: 14.01.2021 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/comp20201230
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон
України від 05.07.2012 № 5076-VІ. Дата оновлення: 03.07.2020.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
6. Короп І. В. Право на захист в кримінальному процесі.
Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 612-615.

86

______________________________________________________
UDC 334.027
Economic sciences
TRANSFORMATIONAL ECONOMIC PROCESSES IN
QUARANTINE CONDITIONS
Lidiia Zinoruk
postgraduate
Kyiv National University of Technology and Design
Kyiv, Ukraine
Abstract: Strict restrictive measures in connection with the
coronavirus epidemic have significantly affected the retail market
and further plans for the development of retail in Ukraine. Many
trading companies are cutting costs, some are closing. The COVID19 pandemic has exacerbated many issues that may have a longterm dimension. The report reveals the economic situation in
Ukraine caused by the consequences of the pandemic and the
emergence of positive trends in the long run.
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The global situation of the coronavirus pandemic has had a
negative impact on the economy of each country and in the world
as a whole, because they depend on each other. It made adjustments
to the work of companies in each industry, which prompted the
search for new tools to communicate with customers in both the
B2B market and the B2C market. The decline in consumer
purchasing power has led to the closure of stores in China, and
accordingly had a negative impact on the analysis of global giants,
including Apple, Amazon, Nestlé. Despite negative forecasts,
brokers and analysts are optimistic about lower interest rates to
offset the economic crisis.
This quarantine situation is most threatening for small and
medium-sized businesses. Failure to pay bills on time has forced
entrepreneurs to declare themselves bankrupt and close their
businesses. Governments in developed and developing countries
have formed a funding package for affected citizens. It allows you
to defer rent payments and view interest rates on loans.
Quarantine almost stopped some industries: retail, hotel and
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restaurant business, air transportation. The amount of budget
revenues has significantly decreased. As a result of the quarantine,
Ukrainian companies are forced to freeze investments and
production chains. Currently, the sectors where quarantine
restrictions are eased and which are related to consumer demand are
recovering rapidly, primarily through retail trade and services. The
situation with industry and investment demand is much more
complicated. The recovery of industry is slower than retail.
According to the forecast of the National Bank of Ukraine (NBU),
the fall in GDP in 2020 may be at least 6% [1]. At the same time,
according to the IMF, the level of the Ukrainian economy will
decrease in 2020 by 8.2% [2].
It is possible to support the budget at the expense of production
of foodstuff and household chemicals. The rapid growth of online
stores has made it possible to support small and medium-sized
businesses. Quarantine conditions have given rise to a very
powerful trend that allows any business to survive. Such food giants
as ATB, Fozzy Group and Auchan have managed to set up a system
for safe online shopping. Regardless of the economic conditions in
the country and around the world, buying goods online will work in
the long run. The rapid development of online trading platforms has
had a positive impact on the banking sector. The volume of
transactions in PrivatBank terminals increased by 10%, while the
number of cash transactions decreased significantly [3]. The share
of non-cash transactions in the first half of the year was 86.1%.
Shopping and entertainment centers suffered particularly heavy
losses. The Ukrainian Council of Shopping Centers (URTC)
estimates that Ukraine's shopping and entertainment centers alone
have lost about 7 billion hryvnias in rental income in two months of
quarantine, and their tenants have lost more than 50 billion hryvnias
in turnover. [4]
According to the analytical data of the consulting company
UTG, only 10% of offline retailers worked in the quarantine period.
The Epicenter hypermarket operated without restrictions, which,
despite the ban, provided for the retention of retail positions for the
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development of their 27UA online store and the introduction of
sales of goods in the average online store. The report on trade in
this giant of the Ukrainian economy also appeared to gather the
introduction of trade in essential goods, such as products, medical
equipment and personal protective equipment in the field of
morbidity on COVID-19.
The policy of the pandemic was very different from the
economic situation in the field of retail trade. During the quarantine
period, satisfaction and economic markets focus their work.
Listening to the fact that in the field of trade business, a significant
part of registered as an individual entrepreneur lost their jobs - ¾
centralized private individuals for all industries. [5]
The government has developed a number of anti-crisis
measures to support small businesses and enterprises, including
reviewing lease terms and transferring employees on leave at their
own expense. [6]
Conclusion. Countries continue to account for the many losses
caused by the pandemic: consumer behavior and purchasing power
have been revised accordingly. There have been complete changes
in the traditional seasonality of sales, the boundaries between online
retail and traditional shopping have disappeared. This was the
impetus for the strengthening of digital services: the development
of e-commerce, payment systems, ordering and delivery services.
Optimistic forecasts for economic recovery are the construction
sector, the service sector needs special support. The crisis in the real
sector is already having a negative impact on output, capital
investment and employment. In particular, it worsened the financial
condition of a large number of enterprises and households. The
result was the first problems with loan servicing and declining
demand for the services of financial institutions. In general,
according to the NBU, the current crisis could lead to the loss of
banks more than 10% of the operating loan portfolio.
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме зарождения
грамматической категории числа в индоевропейских языках. В
результате анализа этнографического и лингвистического
материала был сделан вывод, что делексикализация древних
числовых значений привела постепенно к образованию
соответствующих формант зарождающегося двойственного
числа, а затем и других чисел.
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Анализ лингвистической литературы показывает, что
несмотря на большое количество исследований, затрагивающих
исторический период развития индоевропейских языков,
фактически отсутствуют работы по глубинной реконструкции
языкового выражения чисел и нумеративной системы в целом.
Трудность разрешения указанной проблемы заключается в том,
что наименования чисел в письменных памятниках представлены
на этапе уже абстрактных количественных единиц. Грамматическая категория числа прошла длительный путь развития,
прежде чем предстала в языках в современном виде.
Целью данного исследования является рассмотрение
возникновения понятия о количественных признаках окружающей действительности и реконструкция путей его развития.
Сравнительно-исторический
метод
позволяет
перенести
результаты исследования функционирования грамматических
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единиц на доисторическое время, применив при этом метод
реконструкции. Так, А.А.Худяков, рассматривая понятийную
категорию количественности и ее реализацию в имени существительном, считает, что «понятийные категории в генетическом
плане как бы «предваряют» языковые категории, предшествуют
им» [3,8]. Анализ этнографического и лингвистического
материала, отображающего особенности мышления древнего
человека, позволил сделать некоторые обобщения о количественных величинах в древнюю эпоху, в частности:
1) Древнейшее представление человека об окружающем
мире предположительно покоится на восприятии ее целостного
образа.
2) Развитие жизни древнего человека и одновременно его
мышления привели к выделению в предмете и явлении одной из
сторон, что послужило зарождению противопоставления
целое/часть, которое первоначально образовывало бинар, то есть
«двуединую» вещь [1,142]. Очевидно, что понятие бинарности
вещи и выделение ее части послужили основанием зарождения
чисел ‘два/один ’.
3) Развитие числового ряда в мышлении человека шло
усложнением счета, что в итоге привело к появлению числовых
понятий три, четыре, пять, десять единиц, затеи их удвоению и
зарождению других количественных величин.
В целом, как пишет В.Г.Таранец, количественное различение
предметов в мышлении древнего человека прошло такие этапы:
‘бинар
(двуединая
вещь)’
→
‘целое/часть’
→
‘множественность/единичность’ →‘два/один’ [2, 110].
Такое развитие понятия количества привело в языках к
зарождению грамматического числа: единственного, двойственного и множественного. Считается, что эти три формы были
присущи индоевропейскому праязыку в период его распада.
Однако судьба двойственного в большинстве отдельных
индоевропейских языков является одинаковой: эта форма
выражения постепенно исчезла, преобразуясь либо в обозначение
отдельного предмета, либо их множества. В языках, как правило,
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закрепилось противопоставление «один/много», и соответственно
категория числа получила реализацию в виде единственной и
множественной форм в классах слов. Однако в дописьменное
время после распада языка-основы отдельные индоевропейские
языки имели в себе, кроме единственного и множественного,
также и двойственное число. Такое грамматическое выражение
числа было характерно как для прагерманского, так и для других
ветвей языка. С другой стороны, грамматические формы
количества основываются на реализации чисел, которые имеют
лексическое выражение. Считается, что последние являются
первичными по отношению к грамматическим, в связи с чем
остановимся более детально на основных этапах в развитии
лексических единиц числа.
Анализ древнейших числовых обозначений в индоевропейских языках позволяет принять, что наличие логического
противопоставления в мышлении человека ‘целое (двуединое)’/‘часть’ привело соответственно к зарождению чисел
‘два’/‘один’. Первичное нумеративное обозначение восходит к
наименованию руки, и, следовательно, древнейший счет был
‘ручным’, а не пальцевым. Синонимичное выражение различной
функциональной значимости руки привело к неодинаковым
корням реализации первых чисел в индоевропейских языках.
Однако наиболее распространенными следует считать формы
*tak´wana/*tak´wara в значении ‘два’ и *k´wana/*k´wara в значении
‘один’. Последние стали со временем выполнять ту же функцию,
употребляясь как единицы счета в довольно редуцированном
виде типа * -k´wa , *-na, *-ra в значении ‘один’.
Результаты анализа показывают, что зарождение ‘единицы’
восходит к более древней значимости ‘часть/сторона’. В этом
значении в древности могли употребляться, отличительные от
рассмотренных выше, синонимичные обозначения руки.
В этом отношении представляет интерес и.-е. *dina-, к
которому восходят германские формы: бав. диал. tener ‘ладонь’,
алем. tenra, двн. tener [4,72].
Зарождение первых чисел ‘два’ и ‘один’ представляло собой
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наиболее сложный мыслительный процесс. Проведенное нами
исследование и дальнейший анализ словоформ в различные
периоды развития немецкого языка, позволяет сделать вывод, что
делексикализация названных форм привела постепенно к
образованию соответствующих формант зарождающегося
двойственного числа, а затем и других чисел. Отмеченные в ходе
исследования лексемы со значением ‘два’ являются исходными
при зарождении грамматического числа в немецком языке.
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Анотація: Аналіз впливу ЗМІ, а точніше вплив політичних
телепрограм на формування свідомості сучасної молоді є
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важливою темою для вивчення, адже близько 80% населення
переглядає різні телепрограми, а як ми знаємо вони є одними з
найсильніших інструментів впливу на суспільну свідомість. На
превеликий жаль більшість таких політичних програм все ж
стараються маніпулювати думкою своїх же глядачів, а
також нав'язувати те, що вигідно. Ця проблема є також
актуальною для України, адже діяльність засобів масової
інформації й в майбутньому буде зростати та відповідно
впливати на життєдіяльність людей і держави як і в
позитивному, так і в негативному напрямку. Тому ця
діяльність має доцільно відповідати Українським інтересам.
Ключові слова: політичні телепрограми, вплив, свідомість,
маніпуляція, молодь, ЗМІ.
Аналітики ще 20-х років минулого сторіччя розпочали
дослідження такого впливу[2]. Схожу тему розглядали: Мазур
І.В.[1], Ніколіна І.І.[1], Євдокімова К.А.[1], Коваленко І.І.[1],
Мар’яна Недбальська[2], Олександр Марковець[2], Анатолій
Мучник[3], Петро Ворона[3], Цімох Н.І.[4], Карлова В.В.[5],
Херсун С.В.[1]та інші.
Дослідження показують, що більшість населення України
вважають головними джерелами політичної інформації – телебачення і преса[1]. Взагалі усі телепрограми, журнали, газети –
це все є засобами масової інформації. Під час роботи ЗМІ утворюється певний зв'язок між комунікатором та людиною яка
Сприймає те чи інше повідомлення. Засоби масової
інформації мають важливі наслідки, адже як-не-як вони дають
поштовх і подекуди утворюють ставлення до подій.[6]
Отже, надання інформації не є наразі єдиною функцією ЗМІ,
але й пропаганда ідей, надання політичних програм, фальсифікація інформації, пропаганда певної ідеології, маніпуляція
громадською свідомістю, формування думки суспільства, які на
підсвідомому рівні спонукають до певних дій[6].
Але ЗМІ мають не тільки негативний вплив на свідомість
громадян, але й позитивний: виховання патріотизму, підтримка
культурних цінностей, надання правдивої інформації.[1]
Один з видів телевізійної продукції є політичні ток-шоу, в
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яких присутня дискусія, обговорення певних проблем[4]. Тут
передбачається виступ публічних та політичних осіб,
проведення дискусій, які є під контролем самого ведучого.
Також така програма не має бути надто спокійною, бо просто
на просто це не буде цікавити глядача, тому модератор час від
часу залучає до розмови людей в яких гостро-різні позиції
щодо ситуації, таким чином розпалюється зацікавленість
більшою мірою не до самої теми обговорення, а до, так би
мовити, гострих моментів у шоу.
Ось для прикладу українське ток-шоу такого формату на
телеканалі ICTV – «Свобода Слова» неодноразово піддавалася
критиці та звинувачуванням щодо використання маніпуляційних дій та фальсифікації інформації[4]. Саме на таких ток-шоу
існує вплив на свідомість людей – маніпуляція, яка в більшості
випадків грає на користь самої програми. Такі «шоу»
розраховані для людей середнього і вищого освітнього рівня,
себто для глядачів які цікавляться подіями своєї країни. Від тієї
інформації яку нам подають, відповідно формується певне
сприйняття тих чи інших подій[4].
Звичайно, що просто так програму розважального чи то
політичного характеру ніхто не допустить в ефір. Якраз таки для
цього затвердження існує Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення. Але яка ж мета роботи цього
органу? Основна мета роботи полягає в тому, щоб контролювати
дотримання законів України у цій галузі. Базується робота цього
органу виконавчої влади на: не залежності, прозорості,
доступності для громадян, врахування певних норм і стандартів у
сфері телерадіомовлення[8]. Тож для кожної телепередачі
потрібно отримати певний дозвіл Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, іншими словами –
ліцензію[9]. У разі порушень певних умов, частково або цілком
вилучають це право. Наразі не тільки в Україні є проблеми з
моніторингом телерадіосфери, але на жаль саме в нас вона одна з
найслабших. На кшталт цього, інколи нам подають не правдиву
інформацію з маніпулятивним підтекстом.
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Отже, все ж потрібно усвідомлював те, що рано чи пізно
це обернеться не найкращим чином для нас – людей. Тому нам
потрібно негайно змінювати політику регуляції телеканалів та
телепередач. Припустимо звичайне політшоу: збільшити
критерії щодо реєстрації таких ток-шоу, надання інформації
про програму від «а» до «я», можливо робити певні звіти, які
приведуть до балансу та відповідно до прозорої роботи.
З вище вказаних факторів можна зробити такий висновок:
-Засоби масової інформації – найсильніший вплив влади
на громадську свідомість, думку.
-В загальному політ-шоу є масовою маніпуляцію свідомісті молоді.
-Щодо нав'язування думки та маніпуляції, це все відбувається на підсвідомому рівні, тому іноді складно зрозуміти, що в
певний момент вам просто «промивають мізки» та стараються
вплинути на вашу свідомість так, як це вигідно певним людям.
Тому щоб цьому запобігти, потрібно в першу чергу змінити
умови щодо реєстрації таких ток-шоу, робити аналітичні сайти
до певних передач такого формату, фільтрувати та аналізувати
ретельно ту інформацію, яку вам стараються надати.
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ЗОВНІШНІЙ ВОДООБМІН НА ДНІПРОВСЬКИХ
ВОДОСХОВИЩАХ У ПРОЕКТНИХ І СУЧАСНИХ
ПАРАМЕТРАХ
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Державна Екологічна Академія
післядипломної освіти та управління.
м. Київ, Україна
На основі складових водних балансів і поступового їх обліку
проведено дослідження зовнішнього водообміну для повного і
корисного обсягів на шести Дніпровських водосховищах в
проектних або сучасних їх параметрах за період експлуатації до
2016 року з урахуванням водності року. Визначено показники
зовнішнього водообміну по кожному місяцю року, місяці з
максимальною і мінімальною інтенсивністю зовнішнього
водообміну у тимчасових одиницях і ступінь впливу різних
чинників на нього.
При комплексному використанні річкових водоймищ однією
з найважливіших характеристик сучасного їх стану є внутрішній
і зовнішній водообмін і якість води в них. У минулому столітті
багато вчених і дослідних організацій [1-5, 7, 8] приділяли значну
увагу цим питанням, але прийшов час на основі моніторингу та
аналізу його результатів внести відповідні поправки в розробку
режимів експлуатації водосховищ, особливо, в умовах мінливого
клімату [4 -5]. На Дніпровському каскаді водосховищ склався
сучасний експлуатаційний режим, який в світлі реконструкції
каскаду вимагає подальшого вдосконалення.
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Основні дані. основними матеріалами дослідження є реальні
воднобалансові
показники
за
п'ятьма
Дніпровським
водосховищами за багатоводний 1970 г. (р = 1,82% - за 54 року
експлуатації основного регулятора каскаду -Кремечуцького
водосховища), маловодний 1972 року (р = 90,91%, за ті
ж роки), і шести водосховищ за дуже маловодний 2015 г. (р =
98,18%,за ті ж роки) їх експлуатації.
Дніпро - третя з найбільших річок Європи. Довжина річки 2285 км, в межах України -1121 км. Загальна водозабірна площа
басейну Дніпра - 503,6 тис. км2, в межах України -293 тис. Км2
(55%). Середній багаторічний стік Дніпра в гирлі становить 53,5
млрд. М3 , з яких 85% стоку формується у верхній його частині,
до Києва. Сток річки дуже нерівномірний. Основне (65%)
харчування Дніпра і річок его басейну - снігове. 33% обсягу
стоку становить підземне живлення. Найбільш повноводні місяці
- квітень і травень, а вересень - найменш водний.
Таблиця 1
Показники зовнішнього водообміну Ту (днів) в повному обсязі
водосховищ Дніпровського каскаду
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Таблиця 2
Показники зовнішнього водообміну Ту (днів) в корисному
об'ємі водосховищ Дніпровського каскаду
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Интенсивність зовнішнього водообміну водосховищ включає
складові: горизонтальну (Приплив води по основній річці і бічний, а також стік з водосховища через гідровузол), і вертикальну
(атмосферні опади на водну поверхню і випаровування з неї),
скиди у водосховище стічних і побутових вод, забір води на
господарчі потреби.
Коефіцієнти інтенсивності водообміну Кв визначалися з
урахуванням всіх складових водного балансу водойми за формулою Штефана В.Н. і Литвинова А.С. [7] як відношення суми
припливу і витрати води з водосховища до подвоєному середньому його обсягу за розрахунковий період, а показники зовнішнього
водообміну у тимчасових одиницях Ту як величина зворотна
коефіцієнту Кв -за формулою Калініна Г.П. і Караушева А.В. [3].
Використовуючи вищевикладений підхід були розраховані
показники зовнішнього водообміну повних і корисних обсягів
для п'яти Дніпровських водосховищ в характерні за водністю
роки (1970 р. і 1972 р.) і для шести водосховищ каскаду в 2015 р.
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за період експлуатації до 2016 р. (Табл. 1 і 2). Порівняльні
показники Ту розраховувалися з поступовим урахуванням всіх
складових водного балансу водосховищ: Ту враховує тільки
основний приплив і стік через гідровузол; Ту2 враховує ще й
бічну припливно; Ту3 враховує додатково опади і випаровування
з водосховища; Ту4 враховує суму прибуткових і витратних
складових водного балансу
Річна сума опадів зменшується з 620 мм (Біля Києва) до 323
мм (біля Херсона), а сумарне випаровування, відповідно,
збільшується з 642 до 921 мм. Потенційні гідроенергетичні
ресурси Дніпра оцінюються в 14,6 млрд. КВт · год електроенергії
на середній по водності рік, а освоєно близько 10 млрд. кВт · год
гідроенергії.
Шість гідроелектростанцій на Дніпрі нижче Києва здійснюють перерозподіл нерівномірного стоку річки в часі, змінюючи
тим самим її гідрологічний режим.
Дніпровський каскад гідровузлів будувався майже половину
століття (1927- 1976 рр.). Проект встановленої потужності Київської, Канівської, Кременчуцького, Середньодніпровської (Дніпродзержинської), Дніпровської і Каховської ГЕС разом з Київською
ГАЕС складала 3905 МВт, а середній річний виробіток електроенергії шести ГЕС дорівнювала 9274 млн. кВт · год при їх
встановленій потужності 3680 МВт. Сучасна встановлена потужність Дніпровських ГЕС на другому етапі реконструкції і модернізації обладнання збільшилась на 208,9 МВт, а вироблення
електроенергії на них в 2018 р. склала 9214,363 млн. кВт · год [6].
Проектний повний обсяг водосховищ каскаду дорівнює 43,58
км3, а корисний - 18,3 км3. Сучасний корисний об'єм - 17,2 км3
[1]. Проектна площа шести водосховищ при нормальному рівні
становить 6885 км2, а при рівні мертвого обсягу - 4797 км2.
Сучасна їх площа при НПУ - 6385 км2 [1].
Загальна довжина водосховищ дорівнює 890 км.
Дніпровське водосховище - п'ятий ступінь в складі
Дніпровського каскаду, на якому здійснюється добове і тижневе
регулювання стоку.
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Площа водозбору - 464000 км2. Середньо багаторічний стік 52,3 км3. Повна і корисна ємність водосховища - 3,33 і 0,83 км3,
відповідно. Сучасна корисна ємність водосховища - 0,61 км3 [1].
Проектна встановлена потужність ГЕС -1500 МВт,
середньобагаторічне вироблення електроенергії - 3640 млн. КВт ·
год на рік. Сучасна встановлена потужність ГЕС на другому
етапі реконструкції становить 1580 МВт, а вироблення
електроенергії в 2018 р - 3567,367 млн. КВт · год [6].
Обсяг річного руслового припливу води в водосховище за
багатоводний 1970 році становив 82,39 км3, в маловодні 1972 г. 32,81 км3, в дуже маловодні 2015 г. - 23,5 км3.
Для повного обсягу Wп Дніпровського водосховища
мінімальні параметри зовнішнього водообміну в багатоводному
1970 р спостерігалися в травні для всіх факторів і становили Ту =
0,17 років, а максимальні - у серпні: Ту = 1,35; 1,35; 1,33; 1,31
років.
Для корисного об'єму Wк Дніпровського водосховища мінімальні параметри зовнішнього водообміну в багатоводному 1970
р спостерігалися в травні для всіх факторів і дорівнювали Ту =
0,035 років, а максимальні - у серпні: Ту = 0,322; 0,322; 0,318;
0,314 років.
Вплив бокового припливу на інтенсивність зовнішнього
водообміну в 1970 р. найбільшу (8,53%) - в березні; опадів і
випаровування (1,3%) – в липні; сумарних складових водного
балансу (1,16%) - в серпні. Для маловодного 1972 р. при
експлуатації повного обсягу Wп Дніпровського водосховища
відповідні мінімальні параметри зовнішнього водообміну мали
місце в січні і для всіх факторів були рівні Ту = 0,56 років, а
максимальні - в березні - Ту = 2,03; 2,02; 2,01; 1,98 років.
Для маловодного 1972 р. при експлуатації корисного об'єму
Wк Дніпровського водосховища відповідні мінімальні параметри
зовнішнього водообміну спостерігалися в січні і для всіх факторів
становили Ту = 0,121 років, а максимальні - в березні - Ту =
0,493; 0,490; 0,487; 0,480 років. Вплив бокового припливу на
інтенсивність зовнішнього водообміну в 1972 р. найбільшу
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(1,24%) - в квітні; опадів і випаровування (близько 2,46%) - у
вересні; сумарних складових водного балансу (1,36%) - в липні.
Для дуже маловодогоі 2015 р. при експлуатації повного
Дніпровського
водосховища в проектних параметрах Wп
мінімальні показники зовнішнього водообміну спостерігалися в
лютому і для всіх факторів дорівнювали Ту = 1,21; 1,20; 1,19; 1,15
років, а максимальні - у жовтні: Ту = 3,02; 3,00; 2,94; 2,66 років.
Для проектного корисного об'єму Wк Дніпровського
водосховища мінімальні показники зовнішнього водообміну в
дуже маловодний 2015 р. спостерігалися в лютому і для всіх
факторів були рівні Ту = 0,272; 0,269; 0,267; 0,257 років, а
максимальні - у жовтні - Ту = 0,681; 0,677; 0,663; 0,600 років. Для
сучасного корисного об'єму Wк *Дніпровського водосховища
мінімальні показники зовнішнього водообміну в дуже
маловодний 2015 р. були характерні для лютого і для всіх
факторів дорівнювали Ту = 0,177; 0,174; 0,174; 0,167 років, а
максимальні - у жовтні: Ту = 0,439; 0,438; 0,431; 0,389 років.
Вплив бокового припливу на інтенсивність зовнішнього
водообміну в 2015 р. найбільшу (3,75%) - в квітні; опадів і
випаровування (3,38%) -у червні; сумарних складових водного
балансу (9,32%) - в серпні.
Показники зовнішнього водообміну в одиницях часу
укладання в річному аспекті для повного обсягу Wп Дніпровского водосховища в багатоводному 1970 р. дорівнює 0,039 років
або 14 днів, в маловодні 1972 г. - 0,099 років або 36 днів, в дуже
маловодні 2015 р. проектних параметрах - 0,144 років або 52 дні.
Показники зовнішнього водообміну в одиницях часу в
річному аспекті для корисного обсягу Wк Дніпровського
водосховища в проектних параметрах в багатоводному 1970 р.
дорівнює 0,009 років або 3 дні, в маловодні 1972 р. - 0,023 років
або 8 днів, в дуже маловодні 2015 г. - 0,033 років або 12 днів.
Для корисного об'єму Wк * Дніпровського водосховища в
сучасних параметрах в дуже маловодний 2015 р. показник
зовнішнього водообміну в одиницях часу в річному аспекті
дорівнює 0,022 років або 8 днів. .
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Висновки. 1. Проведені дослідження показали найвищу
інтенсивність зовнішнього водообміну в межах багатоводного і
маловодних років на Дніпродзержинському (Середньодніпровському) водосховищі з шести водосховищ Дніпровського
каскаду, а найнижчу – на Каховському та Кременчуцькому
водосховищах.
2. Відзначено очевидний вплив на інтенсивність зовнішнього
водообміну повного і корисного обсягів водосховищ, що порізному знижує інтенсивність водообміну на Кременчуцькому і
Каховському водосховищах.
3. На відміну інтенсивності зовнішнього водообміну
протягом року по водосховищамм каскаду значно впливає
водність року і фаза їх експлуатації. 4. Показано, що після
тривалої експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду їх
проектні повні обсяги змінилися - в даний час значно в сторону
зниження. При цьому показники зовнішнього водообміну по
проектним або сучасним корисним обсягам є більш реалістичними.
Отримані результати досліджень зовнішнього водообміну
водосховищ Дніпровського каскаду можуть бути корисні при
розробці та уточненні режимів їх експлуатації в умовах клімату,
що змінюється.
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Економічні науки
СТАРТАПИ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ РИНКУ ЯПОНІЇ
Колосовська І. В.
студ. групи ФБ-22
Науковий керівник Литвин І. В.
к.е.н., доц.
Японія є досить розвиненою країною, яка займає 3-те
місце за величиною економіки у світі, а також має переваги у
виробництві електроніки, робототехніки, штучного інтелекту.
На сьогоднішній день, саме у формі стартап-компаній
реалізуються більшість ІТ-проектів. Актуальність створення
стартапів полягає в масштабності, а також можливості
протягом короткого періоду часу реалізовувати проекти.
Проте, серед недоліків стартап-підприємництва можна
виділити те, що інвестори в Японії вкладають кошти лише у
вигідні комерційні проекти, оскільки в цій країні поширений
довічний найм, через який японці не прагнуть до того, щоб
відкрити власний бізнес.
Однак впродовж 2012–2017 рр. можна спостерігати, що
фінансування стартапів значно зросло, деякі навіть з них
зросли більше ніж на 1000 відсотків. Таким чином, у 2017 році
Токіо випустив на ринок близько 250 стартапів. Серед яких
можна побачити Clarity, Inspired.Lab, Matcher, SmartHR–
платформи, які допомагають у питаннях працевлаштування,
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відповідно до своїх потреб, а також у питаннях щодо
скорочення робочої сили. Так як, Японія майже повністю
залежить від імпортної сировини, варто зазначити, що
особливістю даної країни є розробка новітніх технологій, адже
саме завдяки досягненням в даній галузі Японія виступає
лідером по експорту науково-технічної продукції. Серед
відомих стартапів можна згадати LINK-J, BioLAB TOKYO,
Preferred Networks, які розробляють передові технології для
промислових робіт, заводів. Також, варто звернути увагу, що і
Україна має певний потенціал до розвитку ринку стартаппроектів.
За версією «STARTUP PANKING» 2019, Україна посіла 37
місце у світовому рейтингу за кількістю стартапів серед 150
країн. З цього ж року, українським фінансовим технологіям
випала можливість розвиватися, обмінюватися інформацією та
набиратися досвіду на ринку однієї з найбільш розвинених
країн світу – Японії, що безпосередньо принесе користь
економічній політиці України, адже незважаючи на те, що не
всі продукти стартапів можна продати, але така тенденція дає
можливість підприємцям реалізувати свої комерційні ідеї, а
також формується позитивний імідж економіки країни,
розвивається експортна стратегія підтримки стартапів.
Незважаючи на те, що через пандемію COVID – 19 світова
економіка зазнала великих збитків, однак це не завадило
розробленню нових стартапів, які допоможуть населенню
пристосуватися до нових умов життя. До прикладу японський
стартап Hmcomm розробив автовідповідач зі штучним
інтелектом для колл – центрів, щоб бути на зв’язку 24/7; а
також «Безпечне з’єднання як послуга», який був розроблений
стартапом Blacksands, щоб працівники не замислювалися щодо
безпеки роботи з дому (з’єднання комунікацій шифруються).
На рис. 1-2 наведені статистичні показники стартаппроектів в Японії за 2014-2019рр.
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Рис. 1. Загальна кількість стартап-компаній в Японії (2014-2019 рр.)
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Рис. 2. Загальний обсяг фінансування японських стартапів
(2014-2019 рр.) [1]

Спостерігаючи за зміною динаміки стартап-фінансування
у Японії протягом 2014 - 2019 рр. можна сказати, що поступово
кількість стартап-компаній збільшилась на 596, разом з
розмірами інвестиції на 2,74 млрд. дол. США. Однак, якщо
порівнювати 2019 та 2018 рр., то можна помітити різке
зниження кількості стартап-компаній на 649, проте рівень
інвестиції навпаки збільшився і становив 4,09 млрд. дол. США,
що обумовлене тим, що на ринку економіки Японії стартапи
почали об’єднуватись в монополістичні стартап-компанії,
задля збільшення власного прибутку. Саме це і сприяло
різкому зниженню кількості компаній, але з іншого боку
сприяло збільшенню інвестиції на 0,12 млрд. дол. США.
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Анотація: У статті розглядається питання доцільності
використання інноваційних технологій при розробці і впровадженні нових способів боротьби з випадками фальсифікації
медичної продукції. Встановлено, що система 2D-кодування
лікарських засобів має як переваги, так і певні недоліки,
детерміновані, перш за все, масовим характером використання,
що й спричиняє неконтрольоване гальмування роботи всієї
електронної системи.
Ключові слова: громадське здоров’я, фальсифікація медичної
продукції, унікальний ідентифікатор, «система 2D-кодування»,
автентифікація лікарських засобів, наскрізна верифікація ринку
фармацевтичної продукції, заходи безпеки.
Створення ринку якісної медичної продукції було і
залишається пріоритетним вектором національної політики у
сфері охорони громадського здоров’я, що знайшло своє
відображення у затвердженій розпорядженням КМУ від 3 квітня
2019 р. № 301-р Концепції реалізації державної політики щодо
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запобігання фальсифікації лікарських засобів. Її значення у
напрямку боротьби з медичним фальсифікатом полягає, перш за
все, у покладенні обов’язку на держав-підписантів адаптувати
внутрішнє кримінальне законодавство до сформованої системи
міжнародних стандартів правового регулювання протидії
потраплянню на ринок медичної продукції фальсифікованих
лікарських засобів, активних субстанцій, допоміжних речовин,
частин та матеріалів [1].
Відповідно до положень вище згаданої Концепції одним із
дієвих способів досягнення як загальної, так і спеціальної
превенції є віднесення виробництва, зберігання, постачання,
збуту медичного фальсифікату до категорії кримінально
караних діянь [1]. Так, у чинному Кримінальному кодексі
України (далі-КК) фальсифікація або обіг фальсифікованих
лікарських засобів є злочином, який має об’єктом
протиправного посягання здоров’я населення [2]. Загалом
завдяки криміналізації вказаного варіанту поведінки можливо
фрагментарно вплинути на динаміку вчинення злочину,
передбаченого ст.321-1 КК. Проте, як свідчать правозастосовча
практика, встановлення кримінальної відповідальності за
виробництво та поширення фальсифікату є недостатнім. Такі
заходи повинні поєднуватися й з іншими апробованими
міжнародним співтовариством інструментами боротьби, метою
яких є протидія обігу фальсифікованої медичної продукції.
Загалом перші спроби запровадження нових способів
виявлення неякісної медичної продукції Україна вже здійснила.
Йдеться про пілотний проєкт щодо маркування (контрольними)
ідентифікаційними знаками та проведення моніторингу обігу
лікарських засобів [3]. Представниками робочої групи було
запропоновано нову систему контролю обігу лікарських засобів (
«систему 2D-кодування»), яка сьогодні активно використовується
в численних іноземних країнах, забезпечуючи наскрізну
верифікацію ринку фармацевтичної продукції.
Варто зауважити, що ідея створення електронної системи
перевірки відповідності лікарського засобу оригіналу не виникла
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раптово. Спочатку з’явилася Директива про фальсифіковані
лікарські засоби №2011/62/ЄС, яка закликала європейських
держав до більш активного впровадження інноваційних
технологій у сферу контролю якості продукції медичного
призначення, а потім, як доповнення, було розроблено
Делегований регламент комісії (ЄС) 2016/161 (далі-Регламент),
що містив правила оформлення упаковки лікарських засобів.
За загальним правилом особа, яка є власником дозволу на
продаж лікарського засобу або відповідальна за його розміщення
на ринку фармацевтичної продукції
повинна забезпечити
розміщення інформації, що дозволяє ідентифікувати вказаний
засіб, у системі сховищ, де й зберігаються характеристики та
технічні специфікації унікального ідентифікатора [3]. У свою
чергу сама процедура верифікації того чи іншого лікарського
засобу відбувається шляхом співставлення унікального
ідентифікатора, вказаного на упаковці з ідентифікатором, який
внесений держателем системи до єдиного сховища. Завдяки
такому порівнянню можна з’ясувати легальність походження
медичної продукції, її безпечність для кінцевого споживача,
оскільки реалізація неякісних лікарських засобів не тільки
підриває авторитет їх виробників, пунктів збуту (наприклад,
аптек),
а й створює реальну загрозу для життя/здоров’я
населення. Відповідно до Регламенту система сховищ є
дворівневою: нижчий рівень – національне сховище, вищий –
«хаб» - глобальне сховище [4]. Інформація з нижчої ланки
передається до центрального репозиторію, завдяки чому локальна
система контролю перетворюється на загальноєвропейську.
Наступним не менш значимим засобом безпеки вважається
перевірка цілісності упаковки продукції з метою виявлення
випадків несанкціонованого розкриття. Це пояснюється тим, що
унікальний штрих-код наноситься саме на упаковку лікарського
засобу, що на практиці може призвести до виникнення нових
способів залучення на фармацевтичний ринок неякісної
продукції. Перевірки ідентичності лікарського засобу та
встановлення відсутності його передчасного розкриття повинні
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проводитися як оптовими компаніями, які здійснюють первинне
сканування препарату, так і безпосередніми реалізаторами –
аптечними пунктами чи осередками надання фахової медичної
допомоги – лікарнями. Кінцевою метою виконання контрольних
функцій вище вказаними суб’єктами є забезпечення громадян
автентичною медичною продукцією, яка пройшла серію
клінічних випробувань, що підтвердили її ефективність.
На мій погляд, впровадження системи 2D-кодування є
справді дієвим способом протидії обігу фальсифікованої
медичної продукції, що підтверджується досвідом таких держав
як Бельгія, Греція, Італія, де з часу впровадження електронної
системи контролю констатується позитивне зрушення в напрямку
очищення ринку від медичного фальсифікату [3]. Суттєвими
перевагами такого нововведення є високий рівень мобільності,
зручність та доступність використання, зменшення витрат часу на
проведення перевірки автентичності того чи іншого препарату.
Завдяки системі автоматичного сповіщення кожен учасник обігу
медичної продукції, починаючи від виробника і закінчуючи
фармацевтом наділяється правом особисто контролювати якість
того продукту, який, наприклад, надійшов від постачальника/виробника. У останнього з’являється можливість оперативно реагувати на випадки розповсюдження лікарських засобів з
його фірмовим найменуванням шахраями.
Проте система 2D-кодування має й недоліки, які обумовлені,
по-перше, надмірною її завантаженістю, по-друге, відсутністю в
національному сховищі і, як наслідок, у «хабі» повного переліку
лікарських засобів з їх унікальними кодами. Так, на перших
етапах впровадження системи 2D-кодування поширеними були
випадки, коли добросовісні виробники не вносили до сховища
необхідні відомості про медичну продукцію, що й активізувало
ланцюг неправдивих повідомлень про виявлений «фальсифікат».
Усвідомлюючи реальні загрози для здоров’я населення, викликані внаслідок такої плутанини, у багатьох державах, які
приєдналися до цієї системи (наприклад, Російська Федерація)
з’явилися певні нормативні доповнення, що дозволяли відпус112

кати медичну продукцію без попереднього дозволу системи. На
сьогоднішній день розроблені більш надійні системи сповіщення
кінцевих реалізаторів за рахунок попереднього реагування
виробника, «хаб» порівняно розширено завдяки збільшенню
чисельності лікарських засобів, якість яких підтверджується
відповідним сертифікатом.
Таким чином, пілотний проєкт щодо поетапного запровадження інноваційної системи 2D-кодування є доволі значимим та
повністю відповідає стратегічних завданням держави у сфері
охорони громадського здоров’я загалом. Основна проблема
полягає у матеріально-технічному забезпеченні національних
виробників медичної продукції, так як нанесення унікального
штрих-коду спричиняє значні фінансові витрати, окрім цього,
необхідно забезпечити дистриб’юторів, власників пунктів збуту
препаратів, фармацевтів пристроями, що й здійснюватимуть
верифікацію. Однак, враховуючи поступовий характер реалізації
проєкту та обіцяну міжнародну підтримку щодо його
впровадження на національному рівні можна говорити про
перспективність такого нововведення та його економічну
виправданість.
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На сьогодні, масове виробництво більшої частини
загального об’єму продуктів на підприємствах виготовляється
за класичними технологіями, які є базовою основою для їх
створення. Останнім часом, споживач більше уваги приділяє
корисному (правильному), здоровому харчуванню. Сучасним
та важливим завданням м’ясної промисловості є забезпечення
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населення інноваційними продуктами харчування. Тому все
частіше з’являються крафтові продукти, які викликають
питання та зацікавленість у населення.
Слово «Крафт» походить від англ. «Craft» – створювати,
виготовляти майстерно, з великою майстерністю. Крафт - це
ремесло, виробництво невеликих серій, і навіть, одиничних
екземплярів продуктів харчування з натуральних матеріалів і
сировини з використанням переважно ручної праці і традиційних
технік. Вважається, що виробники крафтових продуктів
вкладають у вироби свою душу, намагаючись максимально
задовільнити інтерес покупця. Покупці крафта, оцінюють
переваги справжньої якості і смаку одиничних (індивідуальних)
виробів, над продуктами загального виробництва.
На кафедрі технологій та безпечності харчових продуктів
СНАУ, ведеться розробка крафтової технології реструктурованих
м’ясних продуктів на основі використання натуральної сировини
із м’яса качки та натуральних рослинних інгредієнтів,
розповсюджених як в Україні, так і у Китаї.
Качківництво – важливий та науково не вивчений резерв
збільшення виробництва м’яса птиці.
З розвитком промислового птахівництва, як в Україні, так
і за кордоном (Китай, Франція, Італія, Данія, Росія, Канада та
ін.) спостерігається інтерес до промислового виробництва м'яса
качок. Великий вміст жиру в тушках підштовхує птахівників
до активної селекційної роботи. В результаті інтенсивної
роботи селекціонерів виведені качки порід – кольорова, вміст
жиру в тушках якої знижено на 4-6% [1]. Перевагу надають
мускусним качкам з низьким вмістом жиру і дуже смачним
м'ясом, що має характерний присмак дичини.
Мускусні качки характеризуються високими м'ясними
якостями: більш витривалі; майже не сприйнятливі до багатьох
інфекційних захворювань; недолік - тривалий період відгодівлі
до 12 тижнів, тривалий період інкубації 33-35 днів.
Ідеально підходить для відгодівлі на фуа-гра гібридна качка
мулард, що володіє такими якостями: висока життєздатність,
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стійкість до хвороб; менш жирне м'ясо, соковитіше і смачніше;
мало енергетичний раціон; прискорений набір живої маси.
За габаритами порода качок мулард перевершує і
мускусну і пекінську. Тулуб має збитий, міцну статуру. Шия
довша, ніж у пекинців і тонше. Вага набирається дуже швидко
- в 2 місяці вони важать близько 3,5 кг. Вага самців і самок
практично ідентична. Дорослими вважають птахів, маса тушки
яких становить 4-7 кг (в залежності від годування). Вага
субпродукту - печінки, з качки, досягає 500 грамів [1,2].
З літературних даних встановлено [3], що хімічний склад
різних видів качок розрізняється (рис. 1).

Рис. 1. Хімічний склад мʹязової тканини качок, %

Слід зазначити, високий вміст вологи у м'язовій тканині
качок мулардів - 70,65 % і незначний вміст жиру в порівнянні з
пекінською і мускусною качками.
Низький рівень жиру в м'ясі качок мулардів дозволяє
розглядати його як дієтичне, і обумовлює можливість використання в рецептурах м'ясних продуктів функціонального значення.
Другим, цікавим та актуальним компонентом крафтової
технології реструктурованих виробів є топінамбур. Топінамбур
– наукова назва Helianthus tuberosu. Це багаторічна трав'яниста
рослина, що належить до роду соняшникових різнокольорових.
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Вона походить із Північної Америки і культивується в Європі,
Північній Америці та Азії [4].
Особливий інтерес для виготовлення м’ясних продуктів
являє використання в складі функціональних рослинних сумішей
– топінамбур або продукти його переробки. Вживання
топінамбуру є корисним для тих, чиє життя пов'язана з високими
фізичними навантаженнями. Даний овоч містить більше калорій,
ніж картопля. При цьому його поживність зумовлена високим
вмістом складних вуглеводів - амілози і амілопектину. Крім того,
ці речовини в поєднанні з клітковиною забезпечують плавне
підвищення рівня вмісту цукру в крові [5].
Також не можна не відзначити високий вміст цілого ряду
антиоксидантних речовин, як у корнеплодах, так і у листі.
Завдяки цьому, їх регулярне вживання дозволить поліпшити
стан шкірних покривів, слизових оболонок, а також поліпшити
зір. У свою чергу, значна кількість калію в бульбах рослини
дозволяє нормалізувати серцевий ритм і артеріальний тиск.
Крім свого солодкого ванільного картопляного смаку овоч
топінамбур є джерелом поживних речовин. У 104 грамах топінамбуру міститься 0,294 мг вітаміну B6, 27,52 г вуглеводів, 0,179 мг
міді, 0,398 мг марганцю, 2,48 мг вітаміну Е і 615 мг калію. До того
ж корнеплід багатий на амінокислоти та містить - 0,024 г триптофану, 0,072 г треоніну, 0,056 г ізолейцину, 0,115 г лейцину і 0,07 г
лізину[6,7].
У зв'язку з цим, актуальною і доцільною є розробка крафтової технології реструктурованих м’ясних продуктів із м’яса качки,
з використанням композитних функціональних сумішей на основі
рослинної сировини з топінамбуром. Особливості крафтової технології виготовлення ре структурованих м'ясопродуктів, можуть бути
цікавими та користуватися попитом не лише у межах України.
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Урбанізація є головною характеристикою розвитку сучасного світу. На сьогодні притаманне явище збільшення міського
населення, яке повинно скласти 66% населення світу до 2050 року
за прогнозами ООН. Програма ООН, передбачає збільшення міст
за кількістю та розміром, як результат отримаємо міста-регіони.
Урбанізація в Україні виглядає так: 69,3% населення проживає
нині у містах, але за прогнозами ООН, до кінця 2050 року цей
відсоток повинен становити 79% [1]. У 2015 р. у Нью-Йорку
відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку на якому глави держав і
урядів погодили порядок денний світового розвитку, який
включив 17 глобальних цілей розвитку, які охопили 169 завдань.
Представником від України, був екс-президент Петро Порошенко, який зазначив, що для «досягнення цілей розвитку на національному рівні, Україна здійснюватиме нові програми і проекти, які
на практиці забезпечать макроекономічну стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість» [2].
Для реалізації ЦСР національна рада реформ підготувала
«Стратегію сталого розвитку України 2020», яка була
затверджена Указом Президента України №5/2015 від 12 січня
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2915 року. У 2016-2017 рр. за підтримки ПРООН в Україна було
проведено роботу з розробки проекту Стратегії сталого розвитку
України до 2030 року та Національного плану дій із
впровадження Стратегії сталого розвитку України 2020 року [3].
Ефективне впровадження ЦСР можливе лише у випадку
подолання низки проблем економічних, соціальних, екологічних,
демографічних, фіскальних та законодавчих. ЦСР включають
розвиток міст, як головного каталізатора впровадження стратегії
розвитку. Ситуація із розвитком міст є надзвичайно критичною,
варто відзначити наступні проблеми:
• гіпертрофований розвиток торгівлі, транспорту, зв’язку;
• зменшення кількості робочих місць, яке зумовлено в
першу чергу незначною кількість заводів, концернів;
• застій у сфері будівництва дошкільних навчальних
закладів, шкіл, лікарень;
• низький рівень обслуговування житлових будинків та
прилеглих територій, що стають причиною багатьох нещасних
випадків;
• корумпованість місцевої влади;
• дефіцит пропускної спроможності та незадовільний
стан доріг, що породжує затори;
• недостатні темпи модернізації матеріально-технічної
бази об’єктів соціальної сфери;
• застаріла система водопостачання та очистки міст;
• неефективна система адміністрування податків та
зборів, як результат недостатнє наповнення бюджету та
зменшення частки тіньової економіки;
• дефіцит потужностей тепло та електромереж;
• повільні темпи впровадження проекту «Розумне місто»;
• критична ситуація із утилізацією сміття;
• масове працевлаштування молоді за кордоном.
Для ефективного провадження ЦСР необхідно налагодити
співпрацю відразу в п’яти напрямках: законодавчому та
нормативно-правовому у сфері міського розвитку; в міському
плануванні та проектуванні; у сфері економіки та фінансів
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(бюджетна та фіскальна децентралізація); національної
політики міського розвитку та розвиток національних систем
міст і населених пунктів; реалізація на місцевому рівні
(рішення приймаються у більш деталізованому просторі).
Нині Україна активно завершує реформу децентралізації,
яка повинна сприяти тому, що міська влада стане самостійною
в управлінських рішеннях, у варіантах розроблення «власних»
індикаторів якості життя населення, подолає проблеми
збалансованості розвитку міст, оновлення мікрорайонів,
запровадження альтернативних видів транспорту.
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Анотація: проведено дослідження місця і ролі виробництва
молока як складової аграрного виробництва, здійснено
економічний аналіз сучасного стану виробництва молока та
основних тенденцій його розвитку, обґрунтовано основні
вектори розвитку молочної галузі України.
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Виробництво молока є важливою стратегічною складовою
світового аграрного виробництва. Так, молоко і молочні
продукти, виготовлені з молока, є незамінними продуктами для
повноцінного харчування споживачів різних статево-вікових
груп, оскільки мають високі споживчі властивості і згідно
світовим медичним рекомендаціям здорового харчування повинні
складати третину добового раціону людини. Майже 80%
населення світу є споживачами молока і молочних продуктів.
Крім важливого значення для здоров’я населення,
виробництво молока має економічне вплив на добробут
населення. Так, близько 800 млн. населення світу отримують
доход в молочні галузі. За прогнозами ООН населення світу до
2050 року зросте до 10 млрд. осіб, що вплине на зростання попиту
на продукти харчування, і в тому числі на молочні продукти. За
розрахунками вчених попит на продукти харчування до 2050 року
зросте на 70%, а на молочні продукти на 50%. [1].
Якщо аналізувати вітчизняне виробництво молока, то
молочне скотарство, а також випуск молочної продукції молокопереробною галуззю, традиційно залишаються пріоритетними
галуззями агропромислового комплексу України. Серед негативних явищ, які характеризують сучасний стан вітчизняної
молочної галузі та її ефективність, варто зазначити катастрофічне
скорочення поголів’я молочного стада, валових обсягів виробництва молока,
ресурсної та сировинної бази аграрних
підприємств, низькі показники якості молока, зростання
збитковості, зростання різниці між закупівельними і роздрібними
цінами, а також нерозвиненість ринкової інфраструктури та
відносин між виробниками молока, переробниками й іншими
агентами ринку. [2]. Варто відзначити негативне сальдо по
експортно-імпортним операціям щодо молочних продуктів. Так,
щороку відбувається зростання обсягів імпорту та зменшення
обсягів експорту вітчизняної молочної продукції, що в першу
чергу пов’язано з катастрофічною нестачею молока-сировини та
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його низькою якістю, а також зменшенням обсягів молока, яке
надходить на переробку.
Отже, в сучасних динамічних і трансформаційних умовах
розвитку ринку молока і молочних продуктів, підвищення
ефективності виробництва молока є важливим і актуальним
питанням, оскільки від вирішення цього питання залежить
забезпеченість населення якісними молочними продуктами, що
будуть фізично і економічно доступні споживачам, а також
зміцнення фінансово-економічного стану аграрних підприємств,
їх конкурентної позиції на ринку.
Проблематика розвитку молочної галузі є в центрі уваги
дослідження багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних
науковців. Так, дослідженню тенденцій і вектору розвитку
молочної галузі присвячені праці вітчизняних науковців:
Дем’яненко С., Кропивко М., Кудлай В., Лузан Ю., Лупенко Ю.
Зокрема Кудлай В.Г. зазначає, що перспективи економічного
зростання України значною мірою залежать від ефективного
розвитку аграрного ринку. Аналіз ефективності аграрного
виробництва, і зокрема ефективності виробництва молока,
висвітлені у наукових доробках Андрійчука В., Ільчука М.,
Камілової С., Коваленка Ю., Мостенської Т. Пабата В., Пархомця М., Сеперович Н.
Метою наукової роботи є дослідження економічної
ефективності виробництва молока та обґрунтування перспективних напрямів підвищення його економічної ефективності.
На основі досліджень щодо еволюції поглядів на
трактування «економічної ефективності» було проведено
систематизація наукових поглядів. В результаті опрацювання
наукових джерел, ми сформулювали власне визначення
економічної ефективності виробництва молока. На нашу
думку, економічна ефективність виробництва молока – це
багатогранна категорія, яка показує кінцевий результат при
виробництві молока від застосування всіх виробничих ресурсів
та визначається порівнянням одержаних результатів і витрат
виробничих ресурсів. Економічна ефективність виробництва
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молока оцінюється за допомогою економічних показників, які
відображають кількісну і якісну характеристику процесу та
результатів виробництва молока (валової і товарної продукції
продуктивності праці, собівартості і рентабельності, валового і
чистого доходу). Варто виокремити натуральні і вартісні
показники, які характеризують економічну ефективність
виробництва молока.
Натуральні обчислюються у фізичних одиницях виміру
(валовий обсяг виробництва молока, обсяг виробництва молока
на 1 людину-годину, продуктивність), вартісні обчислюються у
грошовому виразі. Економічна ефективність молочного
скотарства характеризується системою таких показників:
продуктивність корів, витрати праці і кормів на 1 ц молока,
собівартість і ціна реалізації молока, прибуток на 1 ц молока і
на 1 середньорічну корову, рівень рентабельності виробництва
молока. Чинники, які впливають на формування ринку молока
та молоко продукції, можна розділити на дві групи :
• чинники
внутрішнього середовища (чисельність
поголів'я корів, середньоденний надій молока, системи
технологічного оснащення, персонал та ін.);
• чинники зовнішнього середовища (політика держави –
фіскальна, кредитно-грошова, аграрна, зовнішньоекономічна
тощо, – стан економіки, розвиток конкуренції та ін.).
Узагальнивши наукові дослідження і досвід практиків, було
обґрунтовано перспективні шляхи підвищення економічної
ефективності молока за рахунок модернізації обладнання, яке
використовується на молочних фермах, впровадження
інноваційних технологій утримання, годівлі, доїння корів,
покращення якості молока у відповідності до європейських
стандартів, посилення контролю за якістю виробництва молока на
всіх ланцюжках його виробництва, вдосконалення селекційноплемінної роботи в молочному скотарстві, посилення
інтеграційних зв’язків виробників і переробників молока, а також
кооперативного руху між виробниками молока,
розвиток
інфраструктури ринку молока і молочних продуктів.
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УДК 631.147
Сільськогосподарські науки
ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ГРЕЧКИ В УМОВАХ
ПРИКАРПАТТЯ
Куничак Г.І.,
к. с.-г. н., ст. наук. співроб.,
Корпанюк В.Д.,
наук. співроб.,
Дутчак О.В.,
лаборант
Прикарпатська державна
сільськогосподарська дослідна станція
Інституту сільського господарства
Карпатського регіону НААН
м. Івано-Франківськ, Україна
Людина постійно змінює середовище, але в сучасному
високоіндустріальному суспільстві втручання людини в царство
природи стає серйозною небезпекою світового масштабу, в
першу, для неї самої [1. с.6]. Одним із найефективніших методів
забезпечення населення безпечною і високоякісною сільськогосподарською продукцією та охорони довкілля є впровадження
органічного сільського господарства та виробництво органічної
продукції, яке інтенсивно розвивається в світі.
В Україні, в технологіях вирощування культур починають
широко впроваджуватись гумінові добрива, в зв’язку з чим
виникає багато питань по їх застосуванню. Гумати є перспективними для використання завдяки їхній доступній ціні і відносно
простому виробництву, тому останніми роками вони набувають
все більшого застосування в аграрному секторі країни.
Після обробки насіння гуматами у рослин краще розвивається коренева система, сильніше галузиться, глибше проникає в
ґрунт, що покращує живлення рослин. В насінні зміцнюється імунна система, підвищується енергія проростання, лабораторна і польова схожість насіння, стимулюється ріст і розвиток проростків.
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Останнім часом аграрії приділяють все більше уваги
позакореневому підживленню, яке є однією з форм підвищення
рівня живлення культурних рослин у період їхньої вегетації.
Цей метод потрібно застосовувати з урахуванням вимог
конкретної культури, ґрунтово-кліматичних та організаційногосподарських умов. Обприскування найкраще проводити в
період так званих "критичних" фаз росту рослин – після
проростання, в період бутонізації, після цвітіння, а також після
погодних стихій.
В Україні найсприятливішими для вирощування гречки є
зона Лісостепу і Полісся.
Гречка характеризується високими поживними і лікувальними властивостями крупи, є однією з основних парозаймаючих,
страхових, поукісних, медоносних і рентабельних культур.
Разом з тим гречка відіграє важливе агротехнічне значення,
про що недостатньо досліджено і висвітлено в літературі. Вона
має ряд біологічних властивостей, врахування та використання
яких при її вирощуванні, сприяє покращенню стану ґрунтів та
підвищенню врожайності наступних культур в сівозміні, сприяє
біологізації землеробства. Гречку, як культуру пізнього строку
посіву з коротким періодом вегетації, можна використовувати як
страхову в разі загибелі озимих чи ранніх ярих культур, а також
для поукісних і післяжнивних посівів.
Вона має важливе значення і як медоносна рослина.
Медпродуктивність гречки в сприятливих умовах вирощування
досягає 70-80 кілограмів на гектар. Гречаний мед цілющий для
здоров'я людей, в ньому наявні амінокислоти, вітаміни С,В,В2.
В свою чергу гречка, як перехреснозапильна ентомофільна
рослина, потребує бджіл, які є її основними запилювачами.
Гречку використовують як сидеральну культуру, оскільки
вона поліпшує фізичні та хімічні властивості ґрунту, залишає в
орному шарі від 2 до 4 т/га кореневих і післяжнивних решток з
великим вмістом калію, фосфору, кальцію, що знаходяться в
легкодоступній формі для інших польових культур [2, с.11].
Тому, вивчення екологічно-безпечних елементів технологій
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органічного виробництва гречки є актуальним на даному етапі.
Мета роботи – розробка елементів технології органічного
виробництва продукції рослинництва в умовах Прикарпаття на
основі екологічності, адаптивності, наукоємності, біологічності,
що забезпечує раціональне використання природних ресурсів та
охорону довкілля від забруднення.
Дослідження з визначення впливу застосування елементів
біологізації проведено в 2016-2018 рр. в польовому досліді
лабораторії обробітку ґрунту, боротьби з бур’янами та технології
органічного виробництва сільськогосподарських культур
Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН. Ґрунт дослідної ділянки дерново опідзолений
поверхнево оглеєний середньосуглинковий, осушений гончарним
дренажем. В досліді висівалась гречка сорту Українка
широкорядними способом (45 см), нормою висіву 2,5 млн. сх.
насінин на 1 га. Попередником під гречку була бобова культура.
При відмові від мінеральних добрив за органічного виробництва
вивчалась ефективність використання гуматів, зокрема обробка
насіння гречки Гуміфілдом в.г., нормою 200 г на 1 т насіння та
обприскування посівів Фульвітал Плюс в.с. − 0,45 л/га, для
покращення росту і розвитку рослин та формування урожаю.
За широкорядного способу посівів є можливість проводити
міжрядний обробіток, створюючи умови для кращого росту і
розвитку рослин протягом вегетаційного періоду, знищувати
бур′яни і підтримувати ґрунт у міжряддях в пухкому стані. Тому,
в наших дослідженнях вивчався вплив міжрядних обробітків на
фітосанітарний стан посівів, так як на ріст і розвиток культурних
рослин в значній мірі впливають бур′яни, які є основними
конкурентами використання елементів родючості ґрунту. Для
того, щоб посіви ярих пізніх культур, в тому числі і гречки,
заглушили сходи бур’янів потрібно створити їм оптимальні
умови для стартового росту. Одним з шляхів досягнення цього є
обробка насіння гречки гуматами.
Позитивну дію на зниження забур′яненості виявлено за
обробки насіння та обприскування посівів гречки. За рахунок
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кращого росту, збільшення гілкування рослини
гречки
пригнічували бур′яни. Проведення міжрядних обробітків
значно знижувало забур’яненість посівів гречки протягом
вегетації. За проведення одного обробітку забур’яненість
гречки на кінець вегетації була нижчою на 59–67 %, двох та
трьох міжрядних обробітків – на 81,7–86,6 %.
Виходячи з отриманих даних бачимо, що за широкорядного
способу посіву гречки обов′язковим прийомом догляду є
міжрядні обробітки, а обробка насіння та обприскування посівів
гуматами сприяє кращому росту і розвитку рослин гречки,
підвищенню їх конкурентоздатності по відношенню до бур′янів.
Вітчизняні дослідники приділяють значну увагу питанням
продуктивності органічного виробництва [3, с.37].
Застосування в технології органічного виробництва гречки
гуматів та міжрядних обробітків покращувало ріст і розвиток
рослин та підвищувало урожайність гречки. За час проведення
досліджень найефективнішим було поєднання обробки насіння
гречки і дворазового обприскування посівів гуматами та
проведення двох міжрядних обробітків, де урожайність в
середньому за 2016-2018 рр. була 1,92 т/га, що на 0,77 т/га, або
67 % більше ніж на контролі (рис.1).

Рис. 1. Вплив застосування гуматів та агротехнічних заходів на
урожайність посівів гречки, 2016-2018 роки
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Значне коливання цін на гречку протягом останніх трьох
років суттєво змінило показники економічної ефективності
даної культури.
Застосування препаратів органічного походження – гуматів,
та агротехнічних заходів при незначних додаткових виробничих
витратах дозволило підвищити економічну ефективність
органічного вирощування гречки. Загальні витрати на
вирощування органічної продукції гречки були невисокими так як
не вносились мінеральні добрива і хімічні засоби захисту, які на
даний час складають велику частку витрат. При цьому витрати на
проведення міжрядних розпушувань та застосування гуматів були
досить низькими.
Незважаючи на додаткові витрати на міжрядні обробітки,
обробку насіння та обприскування посівів гуматами умовно
чистий прибуток збільшувався на всіх варіантах за рахунок
підвищення урожайності. За комплексного застосування
агротехнічних заходів та препаратів природного походження
отримано найвищу економічну ефективність.
В результаті проведених досліджень в 2016-2018 рр.
розроблено екологічно безпечні елементи технології органічного
виробництва продукції рослинництва в умовах Прикарпаття, де в
технології органічного виробництва гречки отримано найвищу
урожайність зерна 1,92 т/га, за комплексного застосування
гуматів для обробки насіння і дворазового обприскування
посівів та проведення двох міжрядних обробітків. При цьому
отримано найвищий чистий прибуток − 16043 грн./га, рівень
рентабельності − 336 % та найнижчу собівартість зерна гречки −
2281 грн./т.
Запровадження органічного виробництва доцільно перш за
все в господарствах з високою культурою землеробства та
високими показниками родючості ґрунту. Головними перевагами
виробництва органічної продукції є висока якість сільськогосподарської продукції, охорона навколишнього середовища,
збереження родючості ґрунтів та економія енергії.
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Анотація: цього року Україна і весь світ відзначає 150
річницю з дня народження Лесі Українки, - Лариси КвіткиКосач (1871-1913), творчість якої (вірші, драматичні поеми,
драми, критичні статті) стала одним з найвидатніших явищ
не лише в українській літературі кінця ХІХ початку ХХ
століття, але й здобутком європейської, загальнолюдської
культури.
Ключові слова: вірші, драматичні поеми, драми, критичні
статті.
Цього року Україна і весь світ відзначає 250 річницю з дня
народження Лесі Українки, - Лариси Квітки-Косач (18711913), - творчість якої стала одним з найвидатніших явищ не
лише в українській літературі кінця ХІХ початку ХХ століття,
але й здобутком європейської, загальнолюдської культури.
«…Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте» Україна
не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова. Як із
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уст цієї слабосилої, хворої дівчини. У неї є свій власний патос,
своє власне слово і вона має що сказати читачам з глибини
своєї наболілої душі. І оце слово її доспіло і сиплеться, мов
золота пшениця», - так писав про Лесю Іван Франко у 1898
році [2, с. 271 ]; Дмитро Донцов назвав її «українською
пророчицею Сибілою» [1, с. 380]. Вона поєднала в собі велике і
живе зацікавлення життям і фольклором рідного українського
народу з надзвичайним прагненням пізнати й вивчити класичні
та передові сучасні західноєвропейські мови і літератури.
У творчості Лесі Українки розрізняємо чотири основні
жанри: а) ліричні вірші; б) драматичні поеми; в) драми; г)
критичні статті.
В особистій ліриці панівними є мотиви природи, кохання,
самоти, недуги (на той час туберкульоз кісток вважався
невиліковною хворобою), а відтак і безнадії. Зовсім інший
характер має її громадянська лірика, актуальна для України і на
тридцятому році Незалежності, де основною прикметою, стають
енергійний тон, засудження будь-якої національної і соціальної
несправедливості, усякого гніту і тиранії, передовсім московської.
У цих творах вона полум’яно закликає до незламної боротьби, бо
сповнена оптимізму і віри у світле майбутнє своєї Вітчизни.
Більшість драматичних творів Л. Українки, про що
свідчать їх назви, змальовують події і картини далекої історії
різних країн і народів: Єгипту, Вавилону, Юдеї; античного
світу і раннього християнства (Греції і Риму): середньовічної
Європи і навіть перших колонізаторів Америки. Усіх цих поем –
п’ятнадцять: «Одержима», «Вавилонський полон», «Касандра»,
«На руїнах», «Три хвилини», «Осіння казка», «В катакомбах»,
«В домі роботи – в країні неволі», «Айша і Магомет», «На полі
крові», «Йоганна, жінка Хусова», «Бояриня», «Адвокат Мартіян»,
«Оргія», «У пущі». Окремою перлиною між ними сяє «Лісова
пісня».
У всіх свої драматичних творах Леся Українка в умовах
московського імперіалізму проповідує нову громадянську мораль,
нову громадянську психологію. У неповторній українській
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національній філософії вона приходить до висновку, що кожна
людина повинна мати свою внутрішню свободу і гідність: з
пригніченого раба має перетворитися на слугу вищої справи, бо
лише так може скінчитися «вавилонський полон», воскреснуть
руїни і буде збудований у «новім Єрусалимі» новий храм. І цю
правду мусить вивчити і прийняти до серця кожен Українець, бо
саме до нього був спрямований весь пафос Лесиної душі,
змальовуючи духовний занепад, розпач, рабство старозавітніх
євреїв над вавилонськими ріками.
Зв’язок між неукраїнськими темами і українським життям
(навіть у ХХІ столітті!) напрочуд органічний і прозорий.
Сучасний вдумливий читач завжди його віднайде, зрозуміє
символіку і глибокий зміст, оскільки всі ці теми мають не лише
український, але й загальнолюдський аспект.
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Загальновизнано, що на даний час у науковій літературі
недостатньо даних щодо порівняння ефектів дії простих
ізотонічних кристалоїдних інфузійних розчинів та комбінованих
гіперосмолярних розчинів в інтенсивній терапії критичних станів.
Відбувається гостра дискусія стосовно доцільності та переваг
застосування колоїдної або кристалоїдної інфузійної терапії.
Метою нашого дослідження є встановлення структурних
особливостей пошкодження та компенсаторно-пристосувальних
змін у кірковій речовині нирок щурів в пізні терміни після
експериментального опіку шкіри за умов застосування внутрішньовенної інфузії типового кристалоїдного розчину, яким є
ізотонічний розчин натрію хлориду, та комплексних гіперосмолярних розчинів (лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5%) .
Дослідження щодо встановлення структурних особливостей
пошкодження та компенсаторно-пристосувальних змін у кірковій
речовині нирок щурів в пізні терміни після експериментального
опіку шкіри за умов застосування внутрішньовенної інфузії
ізотонічного розчину натрію хлориду та комплексних гіперосмолярних розчинів (лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5%)
було здійснене на 105 білих щурах-самцях масою 155-160 г.
Опікову травму шкіри моделювали шляхом притискання на
протязі десяти секунд до попередньо поголених бічних поверхонь
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тулуба щурів 4 нагрітих мідних пластинок (по дві з кожного боку;
площа кожної – 13,86 см2). Пластинки нагрівали шляхом їхнього
занурення на 6 хвилин у воду з постійною температурою 1000С.
Загальна площа опікової травми дорівнювала 21-23% поверхні
тіла піддослідних щурів, що є достатнім для утворення опіку ІІ-ІІІ
ступеня, який супроводжується шоковим станом середнього
ступеня важкості.
Піддослідні тварини були розділені на 7 груп (по п’ятнадцять
тварин у кожній групі): І – інтактні тварини; ІІ, ІІІ, ІV – щури без
термічної травми, яким проводилась окрема внутрішньовенна
інфузія ізотонічного розчину натрію хлориду, HAES-LX-5% та
лактопротеїну з сорбітолом одноразово і щоденно упродовж
перших 7 діб, відповідно у дозі 10 мл/кг;V,VI,VII – тварини з опіком, яким за аналогічною схемою та у такому ж дозовому режимі
проводили роздільне введення досліджуваних розчинів [5, c. 96].
Утримання щурів, постановку експерименту, виведення
піддослідних тварин з експерименту та решту пов’язаних з цим
процедур здійснювали у відповідності до існуючих біоетичних
вимог.
Методами світлової та електронної мікроскопії, а також
морфометрії з наступною статистичною обробкою одержаних
показників уперше встановлені особливості пошкодження та
компенсаторно-пристосувальних змін у кірковій речовині нирок
щурів у пізні терміни після експериментального опіку шкіри ІІ-ІІІ
ступеня, за умов застосування внутрішньовенної інфузії
ізотонічного розчину натрію хлориду та комплексних
гіперосмолярних розчинів (лактопротеїну з сорбітолом та HAESLX-5%). За умов інфузії ізотонічного розчину натрію хлориду
відбуваються, головним чином, некротичні зміни клітини, які
супроводжуються розвитком інтерстиціального набряку, появою
крововиливів та лімфоцитарних інфільтратів. За умов інфузії
лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%
поширення
деструктивних змін в кірковій речовині нирок опечених щурів є
загальмованим та змістовно зміненим як у часовому, так і у
просторовому вимірах. Доведено, що інфузія застосованих
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гіперосмолярних розчинів забезпечує гальмування некрозу
клітин, пригнічує таким чином запальну реакцію і сприяє
обмеженому, локальному характеру некротичних та апоптозних
змін. З’ясовано, що у щурів без опіку шкіри відбувається мітоптоз
поодиноких мітохондрій епітеліоцитів нефронів [3, c. 116]. Такий
мітоптоз можна визначити, як базовий (нестимульований)
механізм внутрішньоклітинного контролю якості структур
шляхом видалення старих і дефектних мітохондрій. Уперше
описаним є масований мітоптоз в епітеліоцитах трубочок
нефронів у опечених щурів, який є формою відповіді на дію
чинників опікової хвороби на клітини; такий мітоптоз може бути
визначений як індукований. Проявами його морфологічної
відмінності є: 1) наявність великої кількості структурно
спотворених конденсованих мітохондрій; 2) накопичення
автофагосом; 3) асоціація вакуолей з прозорим вмістом із
значною кількістю гетероморфних автофаголізосом з вмістом
різного ступеня структурної деградації [4, c. 104]. Уперше
встановлено, що стабільність розмірів і розподілу мітохондрій в
цитоплазмі епітеліоцитів трубочок нефронів опечених щурів є
порушеною. Мітохондрії підлягають мітоптозу; відбувається
утворення нових мітохондрій шляхом брункування та
відокремлення; мітохондрії зливаються одна з одною, формуючи
окремі та об’єднані у мережу велетенські розгалужені
“мітохондріальні комплекси” [1, c. 035]. Цей процес має
дуалістичне значення: з одного боку – це вияв компенсаторнопристосувальної реакції, що сприяє підвищенню опірності
мітохондрій; з іншого боку – це призводить до деформації та
повного зникнення основно-бічної складчастої облямівки, що має
суттєво впливати на стан реабсорбції.
Виявлені дві форми мітоптозу в епітеліоцитах трубочок
нефронів опечених щурів, що пов’язані з: 1) пошкодженням
зовнішньої мітохондріальної перетинки; 2) збереженням зовнішньої мітохондріальної перетинки та залученням автофагійних
(мітофагійних) механізмів. У першому випадку мітохондрія
спочатку конденсується, після чого відбувається набухання її
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матриксу і фрагментація гребенів за рахунок руйнації з’єднань
гребенів. Нарешті, зовнішня мітохондріальна перетинка
розривається і залишки гребенів (у вигляді пухирців) виходять у
цитоплазму. У другому випадку мітохондрія конденсується,
відбувається пухирчаста фрагментація гребенів, але розриву
зовнішньої мітохондріальної перетинки не відбувається і
мітохондрія поглинається автофагосомою (або перетворюється на
автофагосому). Далі відбувається злиття автофагосом з
лізосомами і утворення автофаголізосом, які, за умов ефективного
перетравлення вмісту, трансформуються у вакуолі. Останні
випорожнюються шляхом екзоцитозу і забезпечують вивільнення
клітини від деградованого матеріалу.
Проведене дослідження дозволило розкрити одну із ланок
патогенезу ускладнень опікової травми шкіри, з’ясувати
особливості морфологічних змін кіркової речовини нирок та
виявити
позитивний
вплив
проведення
своєчасної
внутрішньовенної інфузії комбінованих гіперосмолярних
розчинів на структуру одного з головних органів щодо виведення
з організму токсинів, яким є нирка. Доведено, що (на відміну від
ізотонічного розчину натрію хлориду) лактопротеїн з сорбітолом і
HAES-LX-5% чинять специфічний цитопротекторний вплив на
структуру кіркової речовини нирки опечених щурів, виявляючи
таким чином нефропротекторні властивості. Специфічна,
притаманна тільки лактопротеїну з сорбітолом дія полягає у
маніфестації вперше встановленого ультраструктурного ефекту
посилення структуралізації мітохондрій епітеліоцитів за рахунок
підвищення товщини і електронної щільності усіх складових
мітохондріальної оболонки. Укріплення мітохондріальної
оболонки у частини мітохондрій є регулятором і запобіжником
масованого мітоптозу. Максимально цей ефект проявляється в
більшості мітохондрій через 14 днів після опіку і поступово
зникає, охоплюючи все меншу частину мітохондрій, через 21
добу та через 30 діб після опіку (у міру покращення показників
структурних змін в кірковій речовині нирок і загального
клінічного стану опечених) [2, c. 106]. Таким чином, він є
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структурним виразом і маркером “напруженої ситуації” в клітині,
а також свідоцтвом “покращення цієї ситуації” (у цьому випадку
Лактопротеїн з сорбітолом виявляє свої вперше з’ясовані
властивості мітохондріального протектора).
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In Ukraine, guarantees of the freedom to conduct foreign
exchange transactions for the purpose of exercising rights in the
foreign exchange sphere are envisaged by the new Law of Ukraine
"On Currency and Foreign Exchange Transactions" [1], which defines
the legal bases for conducting foreign exchange transactions, currency
regulation and currency supervision, rights and obligations of the
subjects of foreign exchange transactions. and the authorized
institutions and establishes liability for their violation of currency laws.
The purpose of this Law is to ensure a unified state policy in the field
of foreign exchange transactions and the free conduct of foreign
exchange transactions in the territory of Ukraine. Сurrency
transactions are carried out without restrictions in accordance with the
legislation of Ukraine, except in cases established by the laws of
Ukraine governing relations in the fields of national security,
prevention and counteraction to the legalization (laundering) of
proceeds from crime, or the financing of terrorism or the financing of
the proliferation of weapons of mass destruction, the fulfillment of
Ukraine's obligations under international treaties, the consent of which
has been provided by the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the
cases of introduction by the National Bank of Ukraine protection
measures in accordance with this Law (the National Bank of Ukraine
is the central bank of Ukraine, a special central body of the state
administration, whose legal status, objectives, functions, powers and
organization principles shall be determined by the Constitution of
Ukraine, this Law and other laws of Ukraine [2]).
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Freedom to conduct currency transactions is ensured by
observing the principles of currency regulation established by the
specified Law.
Residents are allowed to open accounts with foreign financial
institutions and carry out currency transactions through such accounts,
considering restrictions set by the Law on Currency and Currency
Transactions and other laws of Ukraine. Non-residents, considering
restrictions, have the right to open accounts in Ukrainian financial
institutions and to conduct currency transactions through such
accounts. Residents have the right to purchase foreign currency values
abroad, to carry out their cross-border movement and (or) cross-border
transfer subject to restrictions.
In the sphere of currency transactions, non-residents have all
the rights granted to residents.
For violation of the requirements of the currency legislation
(except for the violation of the terms of export and import of goods,
the liability for which is established in accordance with Article 13
of the Law on Currency and Currency Transactions) may be applied
[1]:
1) to banks - measures of influence in accordance with the Law
of Ukraine "On Banks and Banking";
2) to the authorized institutions (except banks) - the following
measures of influence:
a) a written reservation;
b) restriction, suspension or termination of certain types of
currency transactions;
c) penalties;
d) suspension or revocation (revocation) of a license to
conduct foreign exchange transactions;
3) to legal entities (except authorized institutions) - measures
of influence in the form of penalties;
4) to individuals, officials of authorized institutions, officials
of legal entities - measures of influence in the form of penalties
provided for by the Code of Ukraine on Administrative Offenses
[3].
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The National Bank of Ukraine has the right to apply the
measures of influence to the authorized institutions adequately to
the authorized institutions provided for in clauses 1 and 2 of part
one of Article 14 of the Law "On Currency and Currency
Transactions" [1]. The National Bank of Ukraine has the right to
apply to the authorized institutions (except banks) measures of
influence in the form of penalties of not more than 20 percent of the
amount of equity of the respective authorized institution.
The central body of executive power, which implements the
state tax and customs policy, has the right to adequately commit the
violation to apply to legal entities (in addition to authorized
institutions) a measure of influence in the form of penalties of up to
100 percent of the amount of the transaction conducted in violation
of currency legislation.
The procedure for applying the measures of influence provided
for in Article 14 of the Law on Currency and Currency
Transactions, including the amount of penalties, shall be
established:
- to authorized institutions - by the National Bank of Ukraine;
- to legal entities (except authorized institutions) - the central
body of executive power, which implements the state tax and
customs policy.
- The order of application of measures of influence to
individuals, officials of authorized institutions, officials of legal
entities is determined by the Code of Administrative Offenses of
Ukraine [3].
Impact measures may be applied within six months of the
detection of the violation, but no later than three years from the date
of the violation. For each violation of the requirements of the
currency legislation, only one of the measures of influence
stipulated by the law can be applied. The decision of the National
Bank of Ukraine on the application of a measure of influence in the
form of penalties is an executive document and takes effect from
the day of its adoption. Amounts of penalties collected are sent to
the state budget.
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індикатори
Необхідність пошуку ефективних шляхів вирішення проблем, пов'язаних з досягненням та забезпеченням сталого розвитку
країн, регіонів, галузей і сфер діяльності, об'єктивно назріла давно
і нині усвідомлюється більшістю вчених і спеціалістів-практиків.
Докладено чимало зусиль для ідентифікації основних параметрів
такого розвитку, чинників, що на нього впливають, для оцінювання його рівня і перспектив. Водночас окремі аспекти дослідження
проблем сталого розвитку та їх інтерпретація у ряді сфер
142

господарювання залишаються недостатньо розробленими.
Зокрема, це стосується сільськогосподарської діяльності і
сільської місцевості.
Сучасний етап розвитку людського суспільства і нашої
країни, зокрема, диктує необхідність застосування комплексного
підходу до встановлення сутності поняття економічної сталості
аграрного сектора, як відкритої системи, що має здатність так чи
інакше реагувати на сигнали, які подають її окремі складові, і на
зовнішні імпульси, що виходять з інших підрозділів вітчизняного
АПК, національної і світової економічної системи, та неекономічних систем, які тісно взаємодіють з аграрною сферою, а саме
екологічної, демографічної і соціальної. Виходячи з такого
уявлення, сталий економічний розвиток галузі визначаються нами
як її здатність забезпечувати власне зростання в умовах
дотримання оптимальних пропорцій свого внутрішнього
розвитку і збалансованості з розвитком перелічених вище систем,
що взаємодіють з нею [1, с. 259].
Проблема забезпечення економічної сталості сільського
господарства є комплексною і включає в себе досягнення сталого
розвитку як сільськогосподарського виробництва, так і
сільськогосподарських
територій.
Сільськогосподарське
виробництво, у свою чергу, безпосередньо пов'язане із сферою
переробки аграрної продукції та споживчим ринком, насамперед,
агропродовольчим. А проблема розвитку сільськогосподарських
територій поєднує питання забезпечення зайнятості сільського
населення, гарантування йому певного рівня доходів і соціальних
благ, а також збереження і відновлення природних ресурсів у
сільській місцевості. Тому дослідження сталого розвитку
сільського господарства неможливе у відриві від аналізу його
взаємодії із зазначеними галузями і сферами виробничої та
суспільної діяльності.
Отже, сталий розвиток сільського господарства по суті є
таким, за якого забезпечується певний, достатній для
розширеного відтворення людського та виробничого потенціалу
рівень доходів товаровиробників, у повному обсязі
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задовольняються
потреби
споживачів
агропродовольчої
продукції, а також дотримуються екологічні обмеження у
здійсненні сільськогосподарської діяльності.
Рівень та ступінь сталості економічного розвитку прийнято
оцінювати за допомогою системи показників (індикаторів).
Проблема розробки такої системи, яка була б максимально
інформативною і зручною у користуванні, до цього часу ще не
вирішена навіть для індикаторів сталого розвитку держав, не
кажучи вже про такі індикатори для аграрної сфери окремої
країни [2].
Побудова системи індикаторів сталого розвитку аграрного
сектора економіки має ґрунтуватися на врахуванні основних
чинників її сталості. Останні прийнято поділяти на так звані екзой ендогенні, тобто на загальноекономічні чинники, що здійснюють зовнішній вплив на функціонування аграрного виробництва,
а також на такі, які відносять до внутрішніх факторів розвитку
сільськогосподарської галузі і які визначаються поточним станом
та потенціалом розвитку останньої.
Крім того, виходячи із загальновживаного визначення
сталого розвитку, його чинники досліджуються принаймні у
розрізі трьох сфер: економічної, соціальної та екологічної. Часто
до цих сфер додається ще й інституціональна.
Тобто сталий розвиток розглядається з позиції
збалансованого економічного зростання, суспільної прийнятності
та соціальної спрямованості використання результатів такого
розвитку, а також його екологічності.
Для країн ОЕСР були розроблені індикатори сталого
розвитку в окремих секторах національних економік, у тому числі
з метою дослідження екологічних проблем у сільському
господарстві. Такі індикатори переважно доповнюють перелік
стосовно раціонального управління земельними ресурсами.
Зокрема, це характеристика урожайності (комбінований
індикатор, що об'єднує середню урожайність і тенденцію її
зміни); економічна ефективність (чистий доход); ефективність
вкладених коштів (у розрахунку на одиницю випуску продукції);
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ступінь та умови доступу до матеріального стимулювання
виробництва; дозволи, податки на власність, урожай, його
зберігання, продаж тощо; вартість та доступність виробничих
ресурсів.
Отже, на міжнародному рівні наявна велика кількість більше
чи менше вживаних порівнянних між собою індикаторів та
індексів сталого розвитку країн, а також екологічних показників
розвитку окремих секторів їх господарських комплексів.
Водночас потребує розробки цілісна система показників сталого
розвитку вітчизняної сільськогосподарської галузі, які б
відображали її національну специфіку, екологічні обмеження, а
також необхідність досягнення у цій сфері стабільного
збалансованого зростання обсягів виробництва і забезпечення
належного рівня розвитку сільських територій.
Індикатори, як узагальнені характеристики функціонування і
перспектив розвитку певного об'єкта, формуються з урахуванням
основних чинників впливу на цей об’єкт. Тому розглянемо
чинники сталого розвитку аграрного сектора економіки
детальніше.
Виходячи із наведеної вище загальної умови сталості, на
економічну сталість аграрного сектора найсуттєвіше впливають
такі макроекономічні чинники: обсяги інвестиційних ресурсів;
рівень інфляції; рівень співвідношення цін на вироблену
системою продукцію і використані ресурси; рівень витрат
населення на харчування; обсяги державних інтервенційних
фондів.
Внутрішня економічна сталість аграрного сектора забезпечується: наявністю необхідних виробничих ресурсів та ефективним
їх використанням; оптимізацією розмірів підприємств (раціональним поєднанням малого, середнього і великого бізнесу),
концентрацією та кооперацією виробництв; пропорційним
розвитком рослинницької, тваринницької і переробних галузей, а
також обслуговуючих їх підрозділів.
Екологічна безпека сільськогосподарської діяльності
залежить від рівня і характеру використання природних та
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введених ресурсів (мінеральних добрив, хімічних засобів захисту
рослин та генетично модифікованих організмів).
Сталий розвиток агросфери передбачає також необхідність
узгодженого вирішення найважливіших соціально-демографічних
проблем, що виникають у зв'язку із функціонуванням галузі.
Тому як чинники сталого розвитку сільського господарства
мають враховуватися також рівні доходів, зайнятості та
професійної
підготовки
сільського
населення,
обсяги
фінансування соціально-культурної сфери села та розвитку там
несільськогосподарської діяльності тощо.
Дедалі суттєвіший вплив на сталість розвитку соціальноекономічних систем у цілому та їх окремих складових
(включаючи й агросистему) справляють інституціональні
чинники. Це насамперед, наявність стратегій сталого розвитку на
всіх рівнях державного управління, ступінь участі держави у
міжнародних угодах щодо сталого розвитку та їх впровадження,
рівень розвитку інформаційно-комунікаційної мережі країни,
обсяги видатків на дослідження і розвиток тощо.
З урахуванням наведених вище основних факторів впливу на
розвиток аграрного сектора економіки, сформуємо сукупність
індикаторів та побудуємо систему індексів її сталого розвитку.
Показники сталого розвитку галузі пропонується групувати у
три блоки (економічний, соціальний та екологічний) і підблоки у
складі останніх. Такий поділ зумовлений як необхідністю градації
індикаторів сталості залежно від переважного напряму їх впливу
на розвиток галузі, так і обраною послідовністю розрахунків
відповідних індексів. До складу показників доцільно вводити
найсуттєвіші, які визначають основні параметри функціонування
сільськогосподарського підрозділу.
Отже, інтегральний індекс сталості розвитку агросфери
формується з урахуванням таких індикаторів.
I. Економічна сталість
Напрями: ресурсозабезпеченість (індикатори: інвестиції,
ціновий паритет, продовольче споживання); ефективність (
індикатори: питомий вихід продукції, рентабельність).
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ІІ. Екологічна сталість
Напрями: ефективність (індикатор: землевіддача); відновлення (індикатор: витрати на охорону і раціональне використання
земель).
Ш. Соціальна сталість
Напрям: життестійкість (індикатори: відносний рівень
доходів сільського населення, відносний рівень професійної
освіти, доступність медичного обслуговування на селі).
Екологічна складова сталого розвитку в усіх аналогічних розробках зазвичай містить чи не найбільше показників і відповідних
індикаторів. Проте на нинішньому етапі досліджень варто враховувати найвагоміші з них, насамперед ті, що використовуються на
міжнародному рівні і водночас є суттєвими для сталого розвитку
вітчизняного сільського господарства. Щодо характеру використання природних ресурсів, то це ефективність використання землі
у сільському господарстві (індекс землевіддачі), а щодо відновлення природного середовища, це – витрати на охорону земельних
ресурсів, зіставлені з вартістю валового випуску (індекс рівня
витрат на охорону і раціональне використання земель).
Найсуттєвішими індикаторами соціальної стабільності на
селі нині, на наш погляд, е співвідношення середньодушових
сукупних доходів сільських жителів і по країні в цілому, рівень
професійної освіти в галузі відносно середнього значення (який
може характеризуватися часткою працівників з вищою освітою,
зайнятих відповідно у сільському господарстві та в усій
економіці), а також доступність медичного обслуговування (яка
визначається, наприклад, як рівень забезпеченості сільських
жителів дільничними лікарнями).
Дослідження впливу інституціональних чинників сталого
розвитку, на наш погляд, поки що доцільно здійснювати на
загальнодержавному рівні для усієї вітчизняної соціальноекономічної системи без деталізації по її окремих виробничих
підрозділах, включаючи й аграрний сектор.
Запропонована методика через оцінювання найсуттєвіших
параметрів розвитку сільського господарства і сільської
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місцевості дозволяє комплексно проаналізувати ситуацію, що
склалася у даній сфері діяльності, виявити підрозділи, відповідальні за її погіршення та пріоритетні напрями покращення
стану справ. А це, у свою чергу, створить необхідне підґрунтя
для розробки механізмів системного впливу на агросферу з
метою підвищення рівня її сталості.
Література:
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Summary: Compliance with the requirements for taking into account
the status and prospects of using compensatory and auxiliary means in
ensuring accessibility for people with disabilities and low mobility
groups is an urgent problem in Ukraine today.
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means, aids.
When arranging the street environment adjacent to the
building, entrances and interior space (corridors, rooms,
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classrooms, halls, etc.) it is necessary to take into account the
possibility and features of using compensatory and aids used by
people with disabilities, the degree of damage to such people and
their nosology. For example, a wheelchair user needs more room to
maneuver and no thresholds, curbs, stairs, steps, steep slopes, etc.
on the roads. Some tactile and contrasting landmarks, visual
accompaniment of visual announcements, Braille markings, etc. are
necessary for safe movement and better memorization of routes for
the visually impaired. For people with hearing impairments, it is
important not only to have communication technologies —
accessible visual information (including danger in bathrooms), but
also to have staff trained in the basics of sign language.
According to the nosology, people with disabilities who need
special / assistive devices or technologies to move or orient
themselves can be grouped into the following groups:
• persons with musculoskeletal disorders;
• visually impaired people;
• persons with hearing impairment.
According to each nosology, people with disabilities are
offered aids and devices with which they can to some extent
compensate for the lost or weakened functions of the body,
expanding the possibilities of personal mobility and the limits of
independence from outside help.
Compensatory means are means that fully (or to a large
extent) compensate for the lost / weakened functions of the body
and which the consumer is forced to use constantly and without
which it is impossible (significantly complicated) to move, perceive
external (sensory) information or perform other social functions.
Auxiliary means are tools that the user needs to simplify the
self-care process, or to increase safety and comfort when moving or
performing other social functions [1].
The list of compensatory and auxiliary means used by
people with musculoskeletal disorders
Compensatory means:
• Wheelchairs.
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• Prostheses and orthoses (joint fixators).
• Support canes: metal, wood and fiberglass; with elbow;
telescopic.
• Crutches: metal, wood and fiberglass; telescopic; with
axillary support.
• Support walkers: without wheels; two-, three- or fourwheeled; indoor and outdoor; with or without axillary support, etc.
Auxiliary means:
• Accessories for toilets and bathrooms: chairs and special seat.
• Lifting and vertical lifting platforms, with electro-mechanical
drive.
• Individual devices for lifting a person in a wheelchair by
stairs (rockers).
• Arm extender "- a device for lifting (removing) objects from
the floor or shelves, etc.
Persons with visual impairment (visually impaired and
totally blind) use:
Compensatory means:
• Glasses and contact lenses.
• Cane (stick) tactile: monolithic, complex, telescopic.
• Cane (stick) musculoskeletal: monolithic, complex,
telescopic (for the visually impaired, or totally blind, who have
concomitant disorders - hearing, vestibular or musculoskeletal
system, and use this tool not only for orientation, as well as for
support) [2].
• Guide dog, etc.
Auxiliary means:
• Traffic lights duplicated by an audible signal.
• Sound beacons at the entrance to buildings and structures.
• Bulletin boards equipped with sound (for example, on public
transport).
• Tactile (embossed) guide and warning lines.
• Contrasting (colored) guide and warning lines.
• Dictaphones.
• Printers with Braille, etc.
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People with hearing impairments use:
Compensatory means:
• Hearing aids.
• Sign language.
• Cochlear implants.
Auxiliary means:
• Sign language translator.
• Specially adapted mobile phones.
• Titles[3].
All these compensatory and auxiliary means contribute to
ensuring the principles of "accessibility" for people with disabilities
and other low-mobility groups. That is, when arranging the street
environment or entrances to the building or their interior space, it is
necessary to take into account the features and possibilities of using
compensatory and auxiliary means used by people with disabilities
and other low-mobility groups.
The movement of people in wheelchairs (whether parents push
a pram or a person alone (or with assistance) moves in a
wheelchair), requires flat surfaces (without rapid ascents and
descents) and thresholds and curbs no higher than 4.5 cm.
Moreover, there should be no stairs on such routes. These
requirements are dictated by the conditions of safety of movement
and the feasibility of ergonomic efforts spent on movement. Taking
into account the peculiarities of wheelchair movement, certain
standards for the construction of ramps and the height of curbstones
at the intersections of sidewalks and carriageways have been
developed. In order for a person to be comfortable and safe to move
in a wheelchair (avoiding the risks of frontal or lateral overturning),
the ramps must not have a slope greater than 10%. And as for the
height of the curbstone (2.5-4.5 cm), the question may arise: why
not include in the requirements of current standards a ban on any
uneven surfaces in the street network? And because in this case, the
interests of people in wheelchairs could conflict with the interests
of those who do not see at all. It is important for the blind to have
tactile pointers to make it easier to navigate in space by touching
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them with a cane. And it's not just a matter of convenience, but
more a matter of personal safety. It is very easy to imagine the
danger that awaits a blind person, if he does not have clear
guidelines, goes to the roadway with brisk traffic.
To ensure unobstructed passage for people with visual
impairments on footpaths (sidewalks) should not be bushes of
greenery, hanging tree branches; signs or other objects may not be
located lower than 210 cm above the surface. Why is that? And
because the blind are guided by a cane, touching the surface of the
sidewalk and curbs. And if an obstacle is placed at a height of more
than 30 cm, but below the specified 210 cm, there is a great danger
that such a person will suffer significant damage from a collision
with this object.
Compliance with the requirements for taking into account the
status and prospects of the use of compensatory and aids in
ensuring accessibility for people with disabilities and low mobility
groups is an urgent problem in Ukraine today[1].
Literature:
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Анотація: З погляду засобів масової інформації
Англія.
Найвідомішим сайтом соціальних медіа серед молоді у
Великобританії у 2020 році став YouTube. 82 відсотки дітей віком
від 15 до 25 років користуються платформою YouTube, роблячи її
більш популярною, ніж Facebook, WhatsApp, Instagram.[2]
Попутно ЗМІ пропагують ідеалістичні парадигми політикосоціально-економічної поведінки, а також формують популярний
вибір молоді.[4] Регулювання медіа-контенту у Великобританії
здійснюється навколо кодексів практика, в основному
незалежний, після широких громадських консультацій.[3] У
Великобританії друковані ЗМІ в основному саморегулюються. Для
власників ЗМІ молодий сегмент населення є непереборною метою.
Ключові слова: ЗМІ, Велика Британія,
Жодна країна світу не є кастільки розвиненою з погляду
засобів масової інформації, як Англія- як затверджує наукова
робота авторка Хлистун Г.Ю.[1] Найвідомішим сайтом
соціальних медіа серед молоді у Великобританії у 2020 році став
YouTube. Опитування, проведене AudienceProject, , що 82
відсотки дітей віком від 15 до 25 років заявили, що користуються
платформою YouTube, роблячи її більш популярною, ніж
Facebook, WhatsApp, Instagram.[2]
Регулювання медіа-контенту у Великобританії здійснюється
навколо кодексів практика, в основному незалежний, після
широких громадських консультацій.[3] У Великобританії
друковані ЗМІ в основному саморегулюються. Для власників ЗМІ
молодий сегмент населення є непереборною метою. Сам розмір
та однорідність з точки зору головних тенденцій створює
153

молодих людей основним напрямком телевізійних, друкованих,
Інтернет-стратегій.
Попутно ЗМІ пропагують ідеалістичні парадигми політикосоціально-економічної поведінки, а також формують популярний
вибір молоді.[4] Опитування у Великобританії висновувало, що
молоді люди від 11 до 18 років частіше дивляться телевізор і
користуються Інтернетом, ніж беруть книгу (Морі, 2004). [4]
Висновуючи вище наведене, можна вивести наступні факти:
• Найвідомішим сайтом соціальних медіа серед молоді у
Великобританії у 2020 році став YouTube
• Регулювання медіа-контенту у Великобританії здійснюється навколо кодексів практика, в основному незалежний, після
широких громадських консультацій.
• Опитування у Великобританії висновувало, що молоді
люди від 11 до 18 років частіше дивляться телевізор і користуються Інтернетом, ніж беруть книгу (Морі, 2004).
• 82 відсотки дітей віком від 15 до 25 років заявили, що
користуються платформою YouTube, роблячи її більш
популярною, ніж Facebook, WhatsApp, Instagram.
• Попутно ЗМІ пропагують ідеалістичні парадигми політико-соціально-економічної поведінки, а також формують
популярний вибір молоді.
• У Великобританії друковані ЗМІ в основному саморегулюються. Для власників ЗМІ молодий сегмент населення є
непереборною метою.
Література:
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Анотація: У статті показано, що підготовка у закладі вищої
освіти вчителя, який володіє загальними і фаховими компетенціями і його подальша ефективна інноваційно-гуманістична
освітня діяльність в школі є одним з провідних завдань реформування освіти в Україні. Увага акцентується на особливостях
підготовки вчителів початкових класів на педагогічних
факультетах закладів вищої освіти до реалізації основних
завдань Концепції «Нова українська школа», з врахуванням нового
Професійного стандарту вчителя.
Ключові слова: освіта, початкова школа, вчитель, ЗВО,
компетенції.
Розпочата, в контексті Концепції «Нова українська школа»
(НУШ), реформа загальної середньої освіти спонукає заклади
вищої освіти (ЗВО) педагогічного спрямування, не тільки
змістити акценти із знаннєвої до компетентнісної парадигми, а й
до узгодження структури, змісту та стандартів підготовки
вчителів з відповідними європейськими інституційними
документами. З іншого боку, ЗВО прагнуть зберегти кращі
надбання національної вищої освіти, яка здійснює підготовку
кадрів для освітньої галузі.
Для ефективного запровадження реформи, МОН України
спільно з профільними Інститутами НАПН України, за участі
провідних освітян країни, розроблені і запроваджуються в
освітній процес початкової школи нові Стандарти освіти,
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Державний стандарт початкової освіти та новий Професійний
стандарт учителя за професіями "Вчитель початкових класів
закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу
загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з
дипломом молодшого спеціаліста)" [1].
ІІ. Виклад основного матеріалу.
Професійний стандарт учителя (Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.12.2020 №
2736) втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису
загальних і професійних компетентностей вчителя, відповідно до
європейських стандартів. До загальних компетентностей вчителя
увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та
підприємницька. До переліку професійних компетентностей
увійшли: мовно-комунікативна; предметно-методична; інформаційно-цифрова; психологічна; емоційно-етична; педагогічне
партнерство; інклюзивна; здоров’язбережувальна; проєктувальна;
прогностична; організаційна; оцінювально-аналітична; інноваційна; рефлексивна; здатність до навчання впродовж життя.
Вказаний документ також містить опис професійних компетентностей вчителя в розподілі за кваліфікаційними категоріями –
спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії,
спеціаліст вищої категорії. Професійний стандарт дозволяє
вчителям визначати орієнтири власного професійного розвитку, а
також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних
компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.
Передумови реформування освіти. Система української
початкової освіти, вибудувана наприкінці ХХ ст. в рамках
знаннєвої парадигми, гранично раціоналізована і, як наслідок,
із неї вихолощено ефектно-емоційну й гуманістичну складові
процесу навчання. Проблема полягає в тому, що традиційна
українська школа, Головними недоліками традиційної системи
освіти орієнтована на передавання знань, умінь і навичок від
покоління до покоління, від учителя до учня, не встигає за
темпами їх нарощування. є породжені нею невміння і
небажання дітей активно вчитися, несформованість ціннісного
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ставлення до власного розвитку, освіти та соціуму в цілому. Це
призводило до формування наповненої певними знаннями, але
без сформованих загальних і фахових компетенцій людини, у
якої у подальшому, як правило, виникають проблеми з вибором фаху, на ринку праці та в повсякденному житті [2, с.6-12].
Позитивне розв’язання цієї проблеми вбачається в наданні
пріоритетності інноваційно-гуманістичної складової освітньому процесу та його компетентнісному спрямуванню, як у
школі загалом, так і в початковій, зокрема.
Під інноваційним розвитком початкової освіти слід
розуміти комплекс створених та запроваджених організаційних
та змістових нововведень, розвиток низки факторів та умов,
необхідних для нарощування інноваційного потенціалу освітньої системи. Інноваційне навчання – це зорієнтована на
динамічні зміни в навколишньому світі освітня діяльність, яка
ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей
особистості. Інноваційна освіта налаштовує людину на активні
та конструктивні дії в динамічно змінному та переповненому
великими обсягами інформації світі.
Під гуманізацією освітнього процесу слід розуміти перехід
від авторитарної педагогіки – педагогіки тиску на особистість, що
заперечує загальну гуманістичну цінність свободи, ігнорує проблему міжособистісних стосунків між учителем і учнем – до
особистісно-орієнтованої педагогіки, яка абсолютного значення
надає особистій свободі й умінню індивіда планувати, прогнозувати і контролювати свою діяльність, вчинки, особисте життя,
утвердженню гуманних стосунків між учасниками педагогічної
взаємодії за схемою суб’єкт-суб’єктної взаємодії [2]. Гуманізація
змісту початкової освіти передбачає передусім посилену увагу до
дитини, як особистості загалом, створення найбільшого сприяння
розвитку всіх її здібностей, розумових, фізичних і моральних якостей. Пріоритетна роль у гуманізації початкової школи належить
мовній, літературній, естетичній освіті, людинознавчим курсам,
завдяки яким учні краще пізнають навколишній світ і себе та
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свою роль у ньому, оволодівають уміннями самоорганізації,
саморегуляції у суспільних і природничих вимірах [2].
Компетентнісна парадигма. Традиційна система освіти
акцентувала основні зусилля на набуті учнем знань, умінь і
навичок, що догматично абсолютизувало знання і формувало
знаннєвий підхід до навчання. Основна увага при цьому
фокусувалася на самих знаннях, а те для чого вони потрібні,
залишалося поза увагою. Компетентнісний підхід переміщує
акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок в площину формування й розвитку в учнів
здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання
і досвід у різних ситуаціях. Компетентність – це інтегрована
результативно-діяльнісна характеристика оновленої освіти.
Компетентнісний підхід до освіти націлює людину на
адекватні реакції в сучасному суспільстві; інформаційному
полі; орієнтаціях на ринку праці; подальшій освіті [3].
Система сучасних європейських компетентностей в освіті
має ієрархічну структуру, рівні якої складають: загальні компетентності (ключові, міжпредметні та надпредметні компетентності) – здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурно-доцільні види діяльності, ефективно
розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні проблеми;
загально-галузеві компетентності, які формуються учнем
впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі у всіх
класах середньої школи і які відбиваються у розумінні «способу
існування» відповідної галузі – тобто місця, яке ця галузь займає
у суспільстві, а також вміння застосовувати їх на практиці у
рамках суспільної діяльності для розв’язку індивідуальних та
соціальних проблем; предметні – складова загально-галузевих
компетентностей, яка стосується конкретного предмету.
Поняття компетентності містять набір знань, умінь,
навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно
діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення
визначених стандартів у професійній галузі або певній
діяльності. У критеріях оцінювання навчальних досягнень
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учнів у системі загальної середньої освіти компетентність
визначається як «загальна здатність, що базується на знаннях,
уміннях, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню».
Підкреслюється, що навчальна діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, умінь, чи
навичок, а сформувати рівень компетенцій, тобто є націленою
на формування творчої особистості.
Реформованій початковій школі – компетентного вчителя.
У такій концептуальній схемі вчителі і учні апріорі орієнтуються
на суб’єкт-субєктивну співпрацю, особистісно-орієнтовані і
діяльнісні моделі навчання. Це вимагає від учителя змістити
акценти у своїй навчально-виховній діяльності із інформаційної до
організаційно-управлінської площини. У першому випадку вчитель
відігравав роль «ретранслятора знань», а в другому – організатора
освітньої діяльності. Змінюється й модель поведінки учня – від
пасивного засвоєння знань, до дослідницько активної, самостійної
та самоосвітньої діяльності, у нього формується готовність до
успішної діяльності в реальному житті. Процес учіння наповнюється розвивальною функцією, яка стає інтегрованою характеристикою сучасного процесу навчання. Така характеристика має
сформуватися в процесі навчання і включає знання, вміння,
навички, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі
особистості. Набуття молоддю знань, умінь і навичок спрямоване
на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному
й культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності
адекватно реагувати на виклики часу [4].
Наголошуючи на особливій ролі учителя початкової
школи як носія нових знань, усвідомленого ретранслятора
створеної попередніми поколіннями інформації, творця та
вихователя гуманістичних ідеалів, слід орієнтувати початкову
освіту у річище інноваційно-гуманістичної спрямованості
навчально-виховного процесу. Для досягнення цього в основу
навчально-виховного процесу закладаються об'єктивно існуючі
загальні положення і принципи сучасного співіснування далеко
не однорідної (за національними ознаками, релігійними
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уподобуваннями, мовою, статками тощо), як європейської
спільноти в цілому, так і української, зокрема. Серед них,
насамперед доречно виділити такі [2]:
- духовний принцип, в основі якого закладено поняття про
гармонійне співіснування людини, суспільства і розумно та
прагматично збудованого світу. Згідно цього принципу
початкова освіта покликана формувати систему ідеалів, які
народжують прагнення і волю до цілепокладаючого життя в
полікультурному суспільстві за загальновизнаними принципами людської моралі та законами природи;
- гуманістичні і демократичні засади, які передбачають
розвиток здібностей, творчої потенції, загальних і фахових
компетенцій особистості в ім'я активного процесу життєворення та прогресивного розвитку соціуму;
- комунікативний принцип, спрямований на науково
обґрунтоване розуміння себе, свого місця у країні, світовій
спільноті та природному середовищі;
- особистісно-діяльнісні мотиви, спрямовані на мотивоване фахове зростання та реалізацію себе як особистості і
частини реально існуючого світу.
Сучасний учитель, крім загальних і фахових компетенцій,
наукового світогляду, має досконало володіти організаційнопедагогічними (організованість та послідовність в діях,
педагогічний такт, об’єктивність в оцінюванні тощо), моральними
(чесність, справедливість, повага до учнів тощо) та комунікативними (вміння комунікувати, педагогічний та психологічний
такт тощо) компетенціями. Саме тому, навчальний план
професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у
ВЗО є гуманістично спрямованим та відводить у структурі та
змісті його професійної підготовки основну роль дисциплінам
психолого-педагогічного циклу і практиці безпосередньо в школі.
Акцент на педагогічних факультетах у ВЗО в усіх напрямках
педагогічної підготовки майбутніх учителів робиться на
впровадженні у практику навчання нових підходів до його
організації і використанні сучасних інноваційних педагогічних
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технологій. Компетенції закладаються в освітній процес ЗВО
технологіями, змістом освіти, стилем функціонування навчального закладу, взаємодією між викладачем та студентом. Розробляючи і впроваджуючи інноваційні технології у навчальний
процес ЗВО, слід активно формувати ставлення студентів до
педагогічної роботи: стимулювати мотивацію до дослідницького
навчання, виробляти прагнення займатися самосвітою та
позааудиторною роботою, усвідомити ще в студентські роки
принцип «освіта упродовж усього життя», тобто створити
необхідні умови для «для ситуації успіху в майбутньому»
кожному студенту. Розробка державних стандартів вищої
педагогічної освіти вимагає відповідного змістовного наповнення
всіх рівнів підготовки майбутнього вчителя початкової школи [5].
До основних компетентностей вчителів початкової школи, що
необхідні для навчання учнів при переході від знаннєвої до
компетентнісної парадигми, відносять наступні.
Професійно-педагогічна компетентність: обізнаність із
новітніми досягненнями педагогіки, психології, методики,
інноватики для створення освітньо-розвивального середовища,
що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленьню дітей молодшого шкільного віку; здатність до професійної
діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії, відповідно до ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної
етики та викликів початкової школи.
Соціально-громадянська компетентність: розуміння
сутності сучасного громадянського суспільства; володіння
знаннями про права і свободи людини; усвідомлення глобальних проблем сучасності та можливостей власної участі у їх
розв’язанні; усвідомлення громадянського обов’язку та
почуття власної гідності; вміння визначати проблемні питання
у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності
людини та вміння віднаходити шляхи їх розв’язання;
Загальнокультурна компетентність: здатність розуміти
твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно
виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва;
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усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя
відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного
вираження інших.
Мовно-комунікативна компетентність: володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в
процесі організації колективної та індивідуальної діяльності;
вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації; розвиненість
культури професійного спілкування; здатність досягати
педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної
взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і
навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій).
Психолого-фасилітативна компетентність: Усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального
здоров’я дитини – здатність сприяти творчому становленню
молодших школярів та їхній індивідуалізації.
Підприємницька компетентність: Вміння генерувати
нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення
як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку
суспільства і держави.
Інформаційно-цифрова компетентність: Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного
високотехнологічного інформаційного суспільства.
До основних ознак загальних компетенцій вчителя початкової школи слід насамперед віднести: поліфункціональність
діяльності: дають змогу вирішувати різноманітні проблеми в
різних сферах особистого й суспільного життя; надпредметність і
міждисциплінарність: застосовні не тільки в школі, а й на роботі,
в сім’ї, у політичній сфері тощо; багатовимірність: охоплюють
знання, розумові процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні
вміння, творчі відкриття, стратегії, технології, процедури, емоції,
оцінки тощо; сфера розвитку особистості: її логічного, творчого
та критичного мислення, самопізнання, самовизначення,
самооцінки, самовиховання тощо.
162

Література:
1. Концепція «Нова українська школа» : https://www. kmu.
gov. ua/storage /app/ media/ reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf
2. Khymynets Vas., Holonič J., Khymynets Vol. Innovative
educational activities.- USA Fairmont: Academic publishing
Fairmont, 2020. – 320 s.
3. Халецька Л. Л. Компетентнісний підхід і «знаннєва»
парадигма: пошук шляхів перетину й взаємодії в системі ППО//
Постметодика. – 2013. –№ 6. – С. 47–51.
4. Островська М.Я. Науково-методичні засади формування
критичного мислення в майбутніх учителів початкової школи//
Освітні інновації: філософія, психології, педагогіка: зб. наук.
статей у 2 томах/ за аг ред..О.В.Гузенко. – Суми: ФОП Цьома
С.П., 2020. – Т.1.- 299 с: С.83-87.
5. Лимар Ю.М.,Чекан Ю.М. Нові професійні ролі вчителя в
умовах нової української школи// Інноваційна педагогіка. 2019.
В.15.- Т.2. – С.100-103.

______________________________________________________
УДК 621.314.5
Технічні науки
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ VSC-HVDC ДЛЯ
ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Павловський В.В.,
доктор технічних наук,
Приходько А.В.,
аспірантка,
Горошко П.С.,
аспірант.,
Інститут електродинаміки НАН України,
м. Київ, Україна
Анотація: Представлений аналіз систем HVDC та оцінка їх
впровадження паралельно завантаженим лініям змінного
струму, як засіб вирішення проблеми видачі потужності з
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профіцитних енергорайонів ОЕС України. Такі райони виникають
при активному розвитку нових станцій, що працюють на
відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ). Запропоновано два
варіанти встановлення таких систем та виконаний аналіз
електричних режимів роботи ОЕС України в ПЗ PowerFactory.
Ключові слова: електричні системи, постійний струм, VSC
HVDC, відновлювальні джерела енергії, PowerFactory.
З метою підвищення надійності та безпеки роботи
енергосистем, усунення «вузьких місць» в системі передачі, в
багатьох країнах Світу розробляються плани розвитку систем
передачі. Так, наприклад в Європі розроблений десятирічний
план розвитку мережі – «TYNDP 2020» [1], в Україні – «План
розвитку системи передачі на 2021-2030 роки» [2]. Відповідно до
планів розвитку країн, світових тенденцій та враховуючи різні
фактори – декарбонізацію енергетики, зменшення запасів
корисних копалин, що використовуються як первинний
енергоносій на традиційних станціях, накопичення радіоактивних
відходів від атомних станцій, все більшого впровадження
набувають станції на відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ)
заміняючи традиційні станції [3]. Найбільшого розповсюдження
набули вітрові (ВЕС) та сонячні (СЕС) електричні станції. Тому,
на сьогоднішній день, перед системними операторами постає
питання в оптимальній інтеграції в енергосистему великих
обсягів виробництва електроенергії від ВДЕ.

Рис. 1.
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Традиційно, із-за кліматичних умов, територіальних можливостей, особливостей енергосистем, багатьом енергосистемам
притаманно зосередження великої частки генерації в одному
енергорайоні. Останнє призводить до необхідності передавати
електроенергію в місця зосередження навантаження. У разі
недостатнього мережевого будівництва та наявності «слабких
зав’язків» створюються «вузькі місця» в енергосистемах [4]. Зі
збільшенням частки ВДЕ, дана проблема набуває значної
актуальності і в Україні. Так, в ОЕС України за останні п’ять
років [5], встановлена потужність ВЕС збільшилося у 3,8 рази,
СЕС в 14,4 раз (рис.1) і в ближньому десятиріччі частка ВДЕ
може зрости від 30% до 40%. Значна частина ВДЕ територіально
зосереджена на півдні України, а саме в Дніпровській та
Південній енергосистемах.
Для передачі значної потужності в енергосистемах та
вирішення проблеми профіцитних районів та «вузьких місць»
використання традиційних підходів передачі на змінному струмі
вже може бути не достатнім, враховуючи економічні та
соціально-екологічні обмеження [6]. Так, серед доступних
новітніх технологій, найбільшого розповсюдження отримали
гнучкі системи передачі постійного струму (High Voltage Direct
Current - HVDC) [7]. Тільки в країнах Європи [6, рис.4], до 2030
року, заплановано будівництво 52 системи HVDC де лідируючі
позиці займають Велика Британія, Італія та Німеччина. Проте, в
ОЕС Україні, такі системи, на разі не використовуються.
Метою даної роботи є аналіз новітніх технологій систем
передачі постійного струму HVDC з метою інтеграції таких
систем в ОЕС України для передачі електроенергії від
енергорайонів із значним зосередженням ВДЕ.
Перше використання систем HVDC було ще в 1954 році в
Швеції (острів Готланд – передача 20 МВт). З розвитком галузі,
потужність та напруга передачі зростала і в період 1984-1988 рр.
введені в роботу системи, на основі перетворювачів з лінійною
комутацією (Line Commutated Converter (LCC)), передавали вже
більше 3000 МВт. Значний прогрес у передачі постійного
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струму, відбувся паралельно з розвитком силової електроніки.
Відбулося впровадження абсолютно нової технології
перетворювачів Voltage Source Converter (VSC) HVDC, в основі
яких біполярні транзистори з ізольованим затвором (IGBT).
Сьогодні, в Світі використовуються як системи LCC-HVDC так і
VSC-HVDC, проте другі мають ряд переваг.
Системи VSC-HVDC працюють паралельно сильно
завантаженим лініям передачі змінного струму, дозволяють
передавати потужність на великі відстані з мінімальними
втратами електроенергії (0,9-1,3%), виконують швидке та
плавне керування, мають можливість гнучкого регулюванням
активної та реактивної потужності та багато інших функцій.
Щодо технологій виконання VSC-HVDC , їх декілька – двохрівневі, трьох-рівневі та модульні багаторівневі перетворювачі
(Modular Multi-level Converter (ММС)). На сьогоднішній день
двох- та трьох- рівневі системи є менш популярними через ряд
причин, одна з них це великі гармонічні спотворення, тому знедавна (перший комерційний проект в 2010 році) використовуються модульні багаторівневі перетворювачі. VSC ММС
складаються з підмодулів, що виконані пів-мостовою або повномостовою схемами. Збільшення кількості рівнів перетворювача
дозволяє отримати синусоїду вихідної напруги високої точності,
що виключає необхідність у високочастотних вихідних фільтрах
та в результаті майже відсутні гармонічні спотворення.
Для аналізу та оцінки інтеграції систем HVDC в ОЕС
України проведено математичне моделювання електричних
режимів на основі створеної комплекс-ної комп’ютерної моделі.
В даному дослідженні з урахуванням часу необхідного для
впровадження системи HVDC, модель ОЕС України розроблена
для перспективного 2027 року. Перспективна модель включає
наступні особливості: враховано поточний стан та перспективне
мережеве будівництво [1], враховано існуючі та перспективні
ВДЕ, в обсязі 33,9 % від всієї генеруючої потужності ОЕС
України для режиму «Зимове денне зниження навантаження» та
42,7% для режиму «Літо денне зниження навантаження». Гнучка
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передача постійним струмом представлена за допомогою системи
VSC-HVDC, потужність, що передається, прийнята на рівні 1000
МВт. Для порівняння, розглянуто два альтернативних варіанти
встановлення такої системи: в першому варіанті потужність
передається в напрямку дефіцитного центру ОЕС України: від ПС
750 кВ «Каховська» до ПС 750 кВ «Київська» («HVDC К-К»),
довжина – 600 км. Другий варіант – потужність передається в
напрямку південного заходу ОЕС України, де розташована
потужна Дністровська ГАЕС, а саме від ПС 750 кВ «Каховська»
до ПС 750 кВ «Приморська», довжина – 200 км («HVDC К-П»).
Оцінка впливу інтеграції обох варіантів HVDC проводилася
за критерієм забезпечення надійності N-1 шляхом моделювання
усталених електричних режимів в ПЗ PowerFactory. Розглянуто
більше як 80 аварійних схем на предмет виникнення неп рипустимих відхилень напруги та переобтяжень елементів мережі.
За результатами моделювання виявлено, що без впровадження систем HVDC, можливі переобтяжені елементи в мережі
(завантаження складають до 146% від номінального значення).
При впровадженні в модель системи «HVDC К-П» кількість
переобтяжень зменшується та величина переобтяжень зменшується до 131%. При впровадженні «HVDC К-К» значно
зменшуються переобтяження та не перевищують 117%.
Висновок. Інтеграція запропонованих систем VSC-HVDC,
відповідно до розрахунків, дозволяє збільшити ефективність
передачі потужності з профіцитних районів південної частини
ОЕС України до центральної та південно-західної її частин.
Значно зменшується кількість та величина переобтяжень
елементів магістральної мережі, що показує позитивний ефект
від впровадження даних систем.
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Abstract. This paper examines the specifics of the content of education
in the specialty «Hotel and restaurant business», defines the
conceptual trends of modernization of education and presents an
analysis of the requirements for a specialist in the hotel and restaurant
business, presented by foreign and Ukrainian institutions, in the
context of the formation of communicative competence.
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The communicative competence of a graduate of the specialty
«Hotel and restaurant business» is assessed in the labour market as
a necessary resource for solving production problems.
Requirements for communicative competence developed by
professional associations (IH&RA, HOTREC, ICHRIE, HSMAI,
HFTP) are reflected in international documents on certification and
categorization of organizations in the hotel and restaurant industry.
Based on these requirements, a graduate of this area of training
must be not only a highly qualified professional in the hotel and
restaurant industry, but also a person who is ready and able to
provide productive communication in the professional world [1].
Assessing the degree of elaboration of the problem of the
formation of communicative competence in the educational process
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of the university, we note the versatility of research on this
phenomenon. Researchers emphasize the need to improve the
training of specialists aimed at strengthening the humanitarian
component. This is primarily due to the need to take into account
the demand for specialists in the hotel and restaurant profile not
only with deep knowledge of the hotel and restaurant business, but
also with knowledge of a general cultural nature and intercultural
communication [2], which requires the synthesis of mastering
professional knowledge, skills, competencies and the formation of a
general cultural basis of the individual.
Despite the active interest of scientists in the problem of the
formation of communicative competence, the relevance of which is
set at the level of both Ukrainian and international educational
experience, there is a shortage of scientific knowledge and practices
that reveal the potential of the educational opportunities of the
university in the formation of the communicative competence of
students in the hotel and restaurant direction of training. Regulators
of the development of modern education are trends that determine
changes in the global and Ukrainian educational situation. Such
trends, as follows from the report «The Future of Skills.
Employment in 2030», presented by the Agency for Strategic
Initiatives, to promote new projects are:
− globalization of education and science, characterized by an
increase in the import and export of education and science, the
development of international partnerships, and increased mobility;
− orientation of universities to the needs of the economy and
society;
− practical orientation of education, assessment of the results
of education through the formed competencies, strengthening the
activity component of education;
− digitalization of educational and scientific content, total
computerization, which allows building mass individual education
using new technological solutions;
− the accelerating and deepening variability of the world,
technology and technology, which determines the need to design an
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education that orientates the graduate towards solving problems that
have not yet been formulated [3].
When analyzing the international experience of education in
the hotel and restaurant business and the importance of forming
communicative competence in this type of training, among others, it
was found that the attention of developers of educational programs,
employers abroad is drawn to specialists who know the methods of
effective communication [4, 5]. Recognition of the important role
played by the formed communicative competence in the
professional success of a specialist in the hotel and restaurant
profile has led to the development of programs in a number of
higher educational institutions in Europe, Australia, and the USA
that take into account the needs of modern society.
In a modern foreign school, there are many diverse programs
for the development of social skills, personal growth,
communicative competence and behaviour strategies. Since the
1980s, most American schools have introduced training courses in
rhetoric and communication, aimed at developing a culture of
verbal and non-verbal expression in students, developing tolerance,
and teaching them nonviolent resolution of interpersonal
contradictions and conflicts [4]. These goals are served by the
widespread use of the «learning in collaboration» method in the
university and school, which forms a culture of equal partnership
interaction, group search and decision-making. Also popular is the
group execution of various projects - from real to fantastic.
In the tradition of education in Western countries, the function
of mastering cultural ways of realizing real communication is
performed by a set of academic disciplines: «Communication
Skills» − «Communication skills» − a cross-cutting course of
school and university education; «Public speaking» − a course in
middle and high school and a mandatory component of vocational
training; «Rhetoric» − «Rhetoric» − university and postgraduate
course.
Culture is equal to partner dialogue, harmonization of
interpersonal relations between students and schoolchildren are
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taught in the process of organizing communication trainings. It can
be stated that in the foreign education system, the study of speech
communication is not only introduced into the curriculum, but is
also taken into account in extracurricular work [5]. Special
programs «Communication through the curriculum» have been
created, which include: a training center for oral communication, a
training centre for written communication, a center for
communicative training of teachers. The above shows the
importance of the formation of communicative competence in the
foreign education system.
The analysis of scientific and pedagogical research allowed us
to add to the above trends in the education of the hotel and
restaurant profile the following conceptual trends in the
modernization of education in Ukraine: humanization,
fundamentalization, continuity, humanitarization, efficiency
(quality, intensity, cost-effectiveness), technologization, mass
character [6]. The restructuring of the entire education system in
accordance with modern requirements means profound changes in
the goals, content, forms and methods of teaching.
When analyzing international and Ukrainian requirements for
the communicative competence of specialists in the hotel and
restaurant profile, the following results were obtained:
1. Revealed the role of communicative competence in the
professional success of a specialist in the hotel and restaurant
profile, reflected in the requirements of educational programs of
higher educational institutions in Europe, Australia, and the USA.
2. It is indicated that it is necessary to use the potential of
humanitarian disciplines, in particular, a foreign language to form a
complex of competencies of a future specialist.
3. The contradiction between the pragmatic technocratic model
of education in the hotel and restaurant business and modern
requirements for it has been substantiated, the result of which is
determined not by the utilitarian, but by the global humanitarian
goal of forming a competent competitive specialist who has not
only professional knowledge, but also developed professionally
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significant personal characteristics that allow build a constructive
professional dialogue, including with representatives of other
cultures.
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Анотація: визначено сутність та призначення системи
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Банківська діяльність є найбільш ризикованою та жорстко
регульованою серед усіх видів економічної та фінансової діяльності. Банки постійно наражаються на ризики, пов’язані з
політичними, економічними, соціальними та правовими факторами. Як наслідок, втрата ділової репутації та іміджу, зменшення
доходів та зниження стійкості й платоспроможності банку. У
зв’язку з цим, актуальним є пошук нових підходів та впровадження сучасних методів управління банківськими ризиками.
Враховуючи досвід провідних країн світу, в Україні було
введено термін «Комплаєнс» (compliance), що походить від
англійського «to comply» - виконувати, відповідати певним
вимогам, стандартам 1.
Слід відмітити, що норми комплаєнс ефективно працюють та
закріплені законодавством у США, Великобританії, Франції та
Німеччині. У грудні 2014 року був опублікований стандарт ISO
19600: 2014 - Compliance Management System – (CMS). ISO 19600:
2014 є міжнародним стандартом, який містить рекомендації, які
допомагають організаціям розробити, впровадити, підтримувати,
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оцінювати і вдосконалювати систему комплаєнс менеджменту
(Compliance Management System - CMS) 2.
CMS - це інтегрована система, що складається з письмових
документів, інструментів, процесів та функцій, призначених
допомогти працівникам належним чином управляти ризиками
та підтримувати відповідність відповідним нормам. Завдяки
узгодженню завдань співробітників з інструментами та
ресурсами, необхідними для забезпечення дотримання вимог
при виконанні повсякденних операцій, система управління
комплаєнс обмежує бізнес-ризик 3.
Комплаєнс банку функціонує у чіткій взаємодії з системами
корпоративного управління та ризик-менеджменту й направлений на забезпечення та реалізацію корпоративних цінностей та
принципів банківської установи. Відповідно до постанови
правління НБУ № 64 від 11.06.2018 року «Про затвердження
Положення про організацію системи управління ризиками в
банках України та банківських групах» 4, банки України були
зобов’язані, відповідно затвердженого графіку, до 15 вересня
2020 року розробити та запровадити внутрішньобанківські
документи з питань управління ризиками, зокрема: створення
підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
розроблення, затвердження та впровадження культури управління
ризиками (кодекс поведінки (етики), політика запобігання конфліктам інтересів тощо); розроблення, затвердження та запровадження внутрішньобанківських документів щодо управління
ризиками (кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик
банківської книги, ринкові ризики, операційний ризик, комплаєнс-ризик).
Слід зазначити, що чітких інструктивних положень щодо
регламентації управління комплаєнс-ризиками в банківському
законодавстві України не розроблено, тому банками
самостійно впроваджуються системи щодо управління даними
ризиками. Враховуючи цей факт, нами було проведено
порівняльний аналіз системи комплаєнс-контролю провідних
банківських установ України – АТ «Укргазбанк» (державний
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банк), АТ «Перший український міжнародний банк» (приватний банк) та АТ «УкрСиббанк» (іноземний банк).
Розглянемо основні показники діяльності вищезазначених
банків у порівнянні з даними по банківській системі в цілому
(табл.1).
Таблиця 1
Основні показники діяльності банків, станом на кінець 2019 року,
млрд. грн. 5,6,7,8
Показники
1.Активи
2.Кредитний
портфель
3.Зобов’язан
ня
4.Кошти
клієнтів
5.Власний
капітал
6.Чистий
прибуток
7.ROA, %
8.ROE, %

119137,24
38985,68

АТ Перший
український
міжнародни
й банк
55437,22
32886,48

110882,76

46369,84

46338,71

1324139

103359,58

42752,59

45340,07

1092726

8254,48

9067,38

6849,90

208533

1288,99

2603,72

2615,04

15877

1,08
15,62

4,7
28,72

4,92
38,18

5,23
38,65

АТ
Укргазбанк

АТ
"УКРСИББ
АНК"

Банківська
система в
цілому

53196,71
21371,17

1532671
1038136

Складено автором за даними 5,6,7,8

Отже, за результатами діяльності банків у 2019 році,
бачимо, що АТ «Укргазбанк» за обсягом активів, зобов’язань
та коштів клієнтів переважає конкурентів майже у 2 рази.
Питома вага активів АТ «Укргазбанк» становить 7,8%
загального обсягу активів банківської системи в цілому;
питома вага зобов’язань та коштів клієнтів складає, відповідно,
8,4% та 9,5%. Слід зазначити, що для всіх банків характерним є
пасивний (консервативний) тип кредитної політики –
кредитний портфель АТ «ПУМБ» складає 59,32%; АТ
«УкрСиббанк» - 40,17% та в АТ «Укргазбанк», відповідно,
32,72% загального обсягу активів.
Незважаючи на найвищий рівень ресурсного забезпечення,
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АТ «Укргазбанк» у 2019 році демонструє найнижчий рівень
ефективності банківської діяльності – абсолютний розмір
чистого прибутку банку майже у 2 рази менше. Відносні
показники ефективності (ROA та ROE) також демонструють
низький рівень ефективності діяльності АТ «Укргазбанк» у
порівнянні з аналогічними показниками АТ «ПУМБ» та АТ
«УкрСиббанк» та банківської системи в цілому.
Розглянемо та проаналізуємо як побудована система
комплаєнс-контролю в банках. Як було зазначено вище,
комплаєнс-контроль повинен бути направлений на реалізацію
та забезпечення корпоративних цінностей та принципів банку.
Корпоративні цінності відображають принципи ведення
бізнесу та засновані на багаторічному успішному досвіді
надання фінансових послуг. Усі працівники повинні поділяти
корпоративні цінності банку та нести відповідальність за їх
дотримання. У таблиці 2 представлено результати порівняльного аналізу корпоративних цінностей банків.
Таблиця 2
Корпоративні цінності банків 5,6,7
Корпоративні цінності
Професіоналізм
Надійність та
відповідальність
Співпраця та взаємодія
Повага та етичність
Екологічний підхід
Чесність і порядність
Ефективність
Репутація
Клієнтоорієнтованість
Прозорість
Зміни
Амбіції
Корпоративний стиль

АТ Перший
АТ
український
АТ
Укргазбанк міжнародний "УКРСИББАНК"
банк
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

Складено автором за даними 5,6,7

+
+
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Отже, виходячи з даних таблиці 2, бачимо, що спільними
корпоративними цінностями для всіх банків є професіоналізм,
надійність та відповідальність, співпраця та взаємодія. АТ
«ПУМБ» та АТ «УкрСиббанк» мають більш розгалужений
перелік корпоративних цінностей, серед яких: чесність і
порядність, ефективність, репутація банку тощо. Серед
корпоративних цінностей можна визначити такі, що характерні
для конкретного банку, наприклад «Екологічний підхід» в АТ
«Укргазбанк»,
«Клієнтоорієнтованість,
прозорість
та
корпоративний стиль» в АТ «ПУМБ».
Таким чином, можна зробити висновок, що не існує
єдиного підходу до формування корпоративних цінностей
банку. Кожна банківська установа визначає свій перелік
цінностей, залежно від стратегії розвитку та місії банку.
Аналогічна ситуація простежується й з основними елементами
системи комплаєнс-контролю банків. У таблиці 3 представлено
перелік основних документів, що визначають правила та норми
корпоративної поведінки, відображають ключові цінності,
принципи та стандарти роботи банківських установ.
Таблиця 3
Основні елементи системи комплаєнс-контролю 5,6,7
АТ Укргазбанк
- Кодекс
поведінки (етики)
АБ «Укргазбанк»;
- Корпоративні
цінності АБ
«Укргазбанк»;
- Управління
конфліктами
інтересів;
- Запобігання та
протидія корупції;
- «Повідомити
нам».

АТ Перший український
міжнародний банк
- Кодекс корпоративної
етики;
- Комітет з етики та
ділової поведінки;
- Комітет з питань
фінансового моніторингу;
- Комітет з управління
операційними ризиками;
- Положення про
врегулювання ситуацій
конфлікту інтересів;
- Антикорупційна
програма АТ «ПУМБ»;
- «Лінія довіри»

Складено автором за даними 5,6,7
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АТ "УКРСИББАНК"
- Кодекс поведінки
UKRSIBBANK;
- Політика управління
конфліктами
інтересів;
- Політика боротьби з
корупцією;
- Постійний контроль
та операційний ризик;
- Принцип «Знай
свого клієнта»;
- Процедура
інформування про
порушення «WhistleBlowing»

Для всіх банків обов’язковим є наявність Кодексу поведінки
або корпоративної етики, яким встановлені загальнообов'язкові
норми поведінки, що поширюються не тільки на працівників
банку, але й на взаємодію з партнерами, клієнтами, постачальниками, державними органами. З метою належного управління
ризиками, пов'язаними з конфліктами інтересів, що можуть
виникати на всіх рівнях організаційної структури, в банках
затверджена Політика запобігання конфліктам інтересів або
Положення про врегулювання ситуацій конфлікту інтересів.
Банки керуються принципом «нульової толерантності» до будьяких проявів корупції і вживають всіх передбачених
законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії
корупції. Обов’язковою для банків є система контролю, за
допомогою якої кожен працівник має можливість повідомити про
будь-яку проблему чи звернутися за необхідною допомогою в
Комплаєнс із збереженням конфіденційності звернення
(процедура інформування про порушення «Whistle-Blowing»,
«Лінія довіри», «Повідомити нам»).
Безумовно, ефективна система комплаєнс-контролю матиме
позитивний результат для усіх суб’єктів банківської діяльності:
для власників та вкладників – збільшення інвестиційних можливостей та дохідності активів; для клієнтів банку – підвищення
рівня довіри та захищеність під час користування послугами
банку; для менеджерів банку – збереження репутації на ринку,
впевненість під час прийняття рішень, зростання доходів.
Література:
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ
Лихолат С. М.,
к.е.н., доцент, доцент
кафедри маркетингу і логістики
Рискальчук А. О.,
студент інституту економіки і менеджменту
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
Отже, складові системи управління економічною безпекою
підприємств громадського харчування повинні бути націлені
на вирішення глобальної мети – зміцнення цієї системи.
Процес буде відбуватися за участі таких складових як:
суб’єктів системи (власники, персонал, потенційні інвестори),
об’єктів системи (фінансових ресурсів, кадрових, матеріальнотехнічних, інформаційних) [1].
Більше хочемо зупинитися на механізмах забезпечення
управління економічною безпекою, як сукупність таких
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елементів: методи і засоби управління, функції, принципи, важелі,
інструменти, ресурси забезпечення, цільова спрямованість та її
філософія. Саме механізм управління необхідно розділити на
попереджуюче, яке передбачає планування стратегій розвитку,
прогнозування змін, планування власних дій й їх аналіз, та
антикризове управління, як механізм управління, який створює
можливості швидкого скорочення витрат шляхом оперативної
реакції на події, які мають місце [2].
Також необхідно розуміти агреговані локальні цілі:
ресурсні (ефективність ресурсного потенціалу, адаптація до
ринкової кон’юнктури), фінансові (стабільність фінансового
стану або підвищення прибутковості) та інноваційні (адаптація
до нововведень і відповідність інноваційному розвитку галузі),
які показують реальність виконання запланованих завдань
В залежності від того з допомогою яких інструментів
будуть досягнуті вищеперераховані цілі потрібно передбачати
можливість використання різних стратегій серед яких можуть
бути: виробнича стратегія, стратегія ціноутворення, фінансова і
інвестиційна стратегії, стратегія оптимізації запасів та
зниження витрат, стратегія мотивації персоналу, стратегія
формування позитивного іміджу та стратегія запобігання
банкрутства.
Важливою складовою системи управління економічною
безпекою підприємств громадського харчування є її постійне
зміцнення і удосконалення шляхом: ідентифікації загроз;
оцінки стану та рівня економічної безпеки; планування і
прогнозування; створення підрозділу економічної безпеки
(посади); контроль за виконанням планів.
Фінансове забезпечення, кадрове, інформаційне та
матеріально-технічне є тими видами діяльності нівелювання
якими призведе до зниження рівня економічної безпеки
підприємства та його банкрутства.
Лише швидка реакція власників закладів громадського
харчування на події, в т.ч. пандемію Covid-19, які мають місце на
даний момент, використання напрацювань, в т.ч. теоретичних, у
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поєднанні із антикризовим управлінням та іміджем закладу
створюють підґрунтя для розвитку підприємств громадського
харчування, посилення їх економічної безпеки та знизить рівень
ймовірності настання банкрутства.
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312 с.
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Topicality. Infectious mononucleosis is a disease that is
currently quite common. Its peculiarity is a nonspecific or erased
clinical picture, which is often the cause of misdiagnosis and
treatment. About 50% of patients with mononucleosis are treated
for sore throat, 32% - for SARS, another 18% - other diagnoses.
Purpose and objectives. To analyze the literature data on the
features of the course and diagnosis of infectious mononucleosis at
the present stage.
Materials and methods. A review of the modern literature on
the peculiarities of mononucleosis. Results. Infectious
mononucleosis is a disease caused by the Epstein-Barr virus, which
belongs to the Herpesvirus family, namely type 4 hepersvirus. Up
to 800 cases per 100,000 population are registered annually. One of
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the main and most common manifestations of the disease is an
unmotivated increase in body temperature, which can last from 3
days to more than 3 weeks. In most cases, fever is febrile (50-65%
of cases), although it is registered and subfebrile (about 35% of
cases). Temperature curve of irregular, wavy or remitting type. The
next important symptom is a sore throat, which is mistaken for a
sign of bacterial tonsillitis. Examination reveals redness, plaque,
enlargement of the tonsils. Lymphadenopathy is observed in almost
97% of patients. The posterior cervical, occipital, submandibular
lymph nodes increase. In 90% of cases there is hepatosplenomegaly, scleral hysteria. Blood tests are important in the diagnosis.
It is important that lymphopenia persists for the first 2-3 days of the
disease, alternating with leukocytosis with lymphocytosis and
monocytosis. Mononucleosis-specific virocytes (atypical mononuclear cells) are detected. Detection of at least 10% of atypical
mononuclear cells is diagnostically reliable. In 50% of patients,
their number does not reach the diagnostic value, which is another
problem of diagnosis. Serological reactions are the method of
choice in the diagnosis of mononucleosis. Nonspecific heterophile
antibodies appear at 2 weeks of illness (80-90% of cases) and
persist for up to 5-6 months. Specific antibodies to EBV also appear
in the 2nd week: to the capsid antigen VCA IgM (90% in primary
infection), to early antigen (EA) (20%), to nuclear antigen (EBNA)
- appear at 3 -6 weeks. Specific antibodies persist throughout life.
Conclusion. Therefore, it is important to evaluate the clinical
picture in detail and prescribe specific diagnostic methods, because
infectious mononucleosis has polymorphic manifestations, which
often causes difficulties in diagnosis. The most correct and timely
diagnosis is the key to full treatment.
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Topicality. Food poisoning is most common in the practice of
an infectious disease doctor. Every year about 120 outbreaks are
registered with different numbers of patients in Ukraine. The cause
of more than half of the cases of acute diarrhea is food poisoning.
In 20% of cases, the etiological factor of the disease is
Staphylococcus aureus. Knowledge of the clinical features of
staphylococcal toxicoinfection will allow to more accurately
determine the type of pathogen and prescribe more specific
treatment.
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Purpose and objectives. To analyze the literature data on the
features of the clinical course and diagnosis of staphylococcal food
poisoning at the present stage.
Materials and methods. A review of the modern literature on
the features of the clinic of staphylococcal food poisoning.
Results. Staphylococcal food poisoning has common features of
food poisoning, namely: a short incubation period, sudden and rapidly
increasing symptoms of gastroenteritis (diffuse abdominal pain,
cramping, localized mainly in the meso- and epigastric regions, fever),
chills) subfebrile figures. Characteristic features of toxicoinfection of
staphylococcal nature are a very short incubation period, most often
the symptoms occur within 15-30 minutes after penetration of the
pathogen. Due to the influence of staphylococcal exotoxin develops
neurovegetative symptoms, which are accompanied by severe
headache, dilated, low blood pressure, dizziness, the possible
development of collapse. Vomiting in staphylococcal toxicoinfection is
often unrestrained, frequent, due to which dehydration develops
rapidly. Abdominal pain is sharp, intense, often accompanied by
protective tension of the muscles of the anterior abdominal wall.
Epidemiological history often includes the fact of consumption of
confectionery products that contain dairy products (creams). The
reasons for inoculation of the pathogen on food facilities are noncompliance with sanitary and hygienic rules by the staff. The main
specific method of diagnosis is bacteriological confirmation by
inoculation of one pathogen (S. aureus) from vomit or wash water
from the patient and the suspected food product.
Conclusion. Staphylococcus aureus is one of the most common
causes of food poisoning. The disease has a number of clinical
features that allow us to suspect the staphylococcal nature of the
infection, which is necessary for the appointment of antimicrobials
to which the pathogen is sensitive. Accurate diagnosis is the key to
effective treatment.
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Анотація: У статті аналізуються підходи до трактування
понять образу «Я», самосвідомості, Я-концепції; розкривається
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специфіка образу «Я» дитини дошкільного віку; визначено
провідні напрями дослідження образу «Я» дитини старшого
дошкільного віку; представлено основні завдання програми
психологічної підтримки формування конструктивного образу
«Я» дитини старшого дошкільного віку.
Ключові слова: образ «Я», Я-концепція, самосвідомість,
дитина дошкільного віку.
Формування образу «Я» людини є однією з актуальних
проблем психології особистості. Це пояснюється тим, що
уявлення про себе та самооцінка людини багато в чому визначають її життєві позиції, рівень домагань, всю систему оцінок,
впливають на формування стилю поведінки та життєдіяльність,
значною мірою впливають на те, як буде діяти людина в
конкретній ситуації, як інтерпретуватиме дії та вчинки інших,
чого очікуватиме від близького та віддаленого майбутнього, на
що спрямовуватиме свої зусилля, чи прагнутиме до самовдосконалення [1].
Науково-психологічний аналіз формування і розвитку образу
«Я» представлений в роботах багатьох психологів (Р. Бернс,
А. Бодальов, У. Джеймс, Е. Еріксон, А. Маслоу, Р. Мейлі,
А. Петровський, К. Роджерс, В. Столін, П. Чамата, Н. Чєснокова
та інші). Питання формування образу «Я» на ранніх етапах
онтогенезу аналізуються в контексті дослідження особистості,
самосвідомості, процесів самопізнання, вироблення емоційноціннісного ставлення до себе, саморегуляції в роботах Г. Абрамової, М. Боришевського, О. Запорожця, О. Кононко, В. Котирло,
В. Мухіної, М. Лісіної, Н. Непомнящої, Є. Панько, А. Сілвестру,
О. Смірнової, Г. Урунтаєвої та інших.
Переживання наявності свого «Я» є результатом тривалого
процесу розвитку особистості, який починається вже в ранньому
та дошкільному віці. Самосвідомість формується та проявляється
перш за все у взаєминах з іншими людьми і безпосередньо
впливає на соціалізацію дитини. Як зазначає А. Петровський, при
взаємодії з іншими відбувається відокремлення індивіда, його
внутрішнє протиставлення власного (думок, почуттів, спогадів)
тому, що належить іншому, таким чином стверджується «Я»
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людини. Для психічно здорової людини характерним є
ідентичність, тотожність з самою собою в теперішньому, в
минулому та майбутньому, сприйняття свого «Я» в будь-яких
ситуаціях як тієї ж самої людини [3, с.26].
Особистість дитина формується в системі соціальних
відносин. Але оцінка іншої людини є суб'єктивною, через що не
може претендувати на достовірність, тому виникає небезпека
спотворення, деформації уявлень дитини про себе. Особливо в
молодшому дошкільному віці, коли дитина приймає думку інших
щодо себе на віру. Але вже в старшому дошкільному віці
поступово виникає здатність критично ставитися до оцінки
дорослих, розглядати її ніби крізь фільтр власного досвіду,
сформованих настановлень, цінностей, уявлень про себе. Саме в
цьому віці, на думку Г. Урунтаєвої, дитина відокремлює себе від
оцінки іншого. Старші дошкільники здатні обґрунтовувати свої
позитивні характеристики спираючись вже не тільки на оцінку
дорослого, а на наявність певних власних якостей (Т. Репіна,
Г. Урунтаєва). Гармонійний, певною мірою чіткий образ «Я»
може стати захисним механізмом від можливої негативної,
некоректної оцінки інших людей.
М. Лісіна, О. Смірнова, Г. Урунтаєва розглядають самосвідомість, образ Я дитини дошкільника в нерозривному зв'язку з
розвитком міжособистісних взаємин дитини з однолітками та
дорослими. Л. Галігузовою, О. Смірновою, А. Рузською встановлено зв'язок між проявами у дітей проблемних форм міжособистісних взаємин (агресивність, конфліктність, невпевненість,
сором'язливість) та особливостями їх образу «Я». Фіксація на
своїх предметних якостях або переважання оціночного,
об'єктного ставлення до себе призводить до прагнення захистити
своє «Я», внаслідок чого у дитини спостерігається де монстративна або, навпаки, невпевнена, тривожна поведінка. М. Лісіна
висуває іншу думку щодо центрального компоненту самосвідомості. В роботах, присвячених дослідженню самосвідомості дітей
3-7 років, вона використовує поняття «образ самого себе»,
розглядаючи його як продукт спілкування. За визначенням
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автора, «образ самого себе» складає сукупність когнітивноафективної інформації дитини про себе, яка відображує єдність
певних структурних, функціональних та емоційних компонентів.
Він закладається відразу після народження. Визначальними
чинниками розвитку образу самого себе М. Лісіна вважає, поперше, індивідуальний досвід дитини, тобто, «досвід неспілкування», який накопичується в процесі самостійної діяльності в
системі «дитина – фізичний світ предметів та явищ», по-друге,
досвід спілкування, який набувається у взаємодії суб'єктів в
системі «дитина – інші люди» та за допомогою соціальної
когніції, коли дитина спостерігає за діями інших, але не вступає з
ними в безпосередній контакт [2, с.47].
Фундаментом «образу самого себе» М. Лісіна називає
«уявлення дитини про себе», характеризуючи його як
самопізнання або когнітивну сторону. При цьому, автор
розмежовує поняття «уявлення дитини про себе» та «знання про
себе», вважаючи останнє найбільш чітким рівнем усвідомленості
уявлень про себе. Отже, і «образи самого себе» різняться за
рівнями повноти та глибини проникнення в себе, за ступенем
усвідомленості та вербалізації певних уявлень. Змістом уявлень
дитини про себе є відображення своїх якостей та властивостей, а
також того, як ці особливості дозволяють їй діяти, тобто, своїх
можливостей, рівня домагань. Адекватне сприйняття своїх
можливостей сприяє гармонійній структурі особистості.
Уявлення про себе нерозривно пов'язані зі ставленням
дитини до себе, які знаходять відображення в другому компоненті
самосвідомості – самооцінці або «переживанні себе». Самооцінка
здійснює функцію опрацювання уявлень та думок про себе на
рівні афективного процесу. Ця афективна складова «образу
самого себе» в онтогенезі випереджає розвиток когнітивної
частини. М. Лісіна характеризує самооцінку не кількісно, а якісно
(позитивна/негативна,
повна/неповна),
також
розрізняє
абсолютну (ставлення до себе поза співставленням себе з іншими
людьми) та відносну (ставлення до себе у порівнянні себе з
іншими людьми) самооцінки.
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Формування образу самого себе відбувається на основі
встановлення співвідношення між індивідуальним досвідом
дитини і тією інформацією, яку вона накопичує в процесі
спілкування.
Уявлення людини про саму себе, про її зовнішній вигляд,
психічні властивості, моральні якості, усвідомлення власних
бажань та можливостей характеризують змістовний компонент
образу «Я». Ця сукупність уявлень про себе значною мірою
впливає на емоційні та поведінкові реакції людини. Знання
людини про себе не сприймаються нею байдуже, а пробуджують
у ній відповідні оцінки та емоції. Емоційно-ціннісний компонент
образу «Я» пов'язаний з самооцінкою, що віддзеркалює ступінь
розвитку у людини почуття самоповаги, відчуття власної цінності
і ставлення до всього, що стосується сфери її «Я». Потенційні
поведінкові реакції, тобто конкретні дії, що можуть бути
зумовлені уявленням людини про себе та самооцінкою, є змістом
операційно-дійового (поведінкового) аспекту.
Перші уявлення людини про себе вчені (Б. Ананьєв,
С. Рубінштейн, І. Сєченов, Г. Урунтаєва) пов’язують з періодом, коли дитина починає виокремлювати себе з оточення,
виокремлювати своє тіло з оточуючого простору, оволодіває
власним тілом, стає суб’єктом різних дій. Тож, найбільш
раннім утворенням уявлень дитини про себе, з якого й починається формування образу «Я», є його фізичний компонент.
Найбільш пряме й безпосереднє переживання свого «Я»,
доступне людині, відбувається через тіло. Фізичний досвід
м'язових дій і кінестетичне відчуття забезпечують безносереднє, негайне знання й переживання «Я».
В. Мухіна виокремлює такі лінії розвитку самосвідомості
дитини: ідентифікація себе зі своїм іменем та тілом, що
дозволяє дитині усвідомлювати відособленість від інших,
прагнення до визнання (усвідомлення власної цінності для
інших); статева ідентифікація (усвідомлення себе як хлопчака
чи дівчинки), психологічний час особистості (переживання
дитиною себе як такою, що змінюється з часом), соціальний
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простір особистості (ті умови розвитку та побуту, що вводять її
в сферу прав та обов’язків, в сферу діяльності та спілкування).
В дошкільному віці важливим фактором формування
образу «Я» є спілкування з однолітками, з якими дитина себе
порівнює. При цьому, під час взаємооцінки між однолітками
розвивається здатність дитини аналізувати результати діяльності інших дітей та бачити себе ніби зі сторони. Саме це є
основою, на якій виникає здатність дитини розуміти та
оцінювати себе.
Дитина 5 років уже знає, що вона вміє, має деякі уявлення
про свої пізнавальні можливості, особистісні якості, зовнішність. В 6-7 років до цього додаються уявлення про фізичні
можливості, розширюються знання про особистісні якості та
розумові можливості, діти цікавляться деякими психічними
процесами, намагаються усвідомити мотиви вчинків, пояснити
власну поведінку, починають усвідомлювати свої моральні
якості, переживання, емоційний стан.
Часто діти наділяють себе якостями, яких не мають. Це
відбувається тому, що дитина може не розуміти значення певного
слова, але знає, що такою бути добре; або через те, що в силу
вікових особливостей дитина не може повністю усвідомити та
оцінити міру вираженості певних якостей (Р. Шакуров).
З самооцінкою тісно пов'язаний рівень домагань, тобто та
ступінь труднощів, яку людина ставить перед собою. Високий
рівень сформованості образу «Я» характеризується поєднанням
диференційованої самооцінки та розрізненням реального та
ідеального уявлення про себе при здатності до змістовного
самоопису. В старшому дошкільному віці відбувається диференціація таких аспектів самосвідомості як «пізнання себе» та
«ставлення до себе». На тлі задоволеності собою виникає
бажання змінитися, стати іншим.
Для дітей дошкільного віку важливим у формуванні образу
«Я» стає не стільки образ тіла, скільки компетентність під час
виконання нею певних дій. Розвиток уявлення дитини-дошкільника про себе залежить від її уявлення про власну діяльність.
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Отже, ми розуміємо образ «Я» як суб'єктивну динамічну
сукупність уявлень людини про себе, свою індивідуальність,
неповторність; як систему настановлень, спрямованих на
самого себе, яка складається з пізнавального емоційного та
оцінно-вольового компонентів. Здійснений аналіз проблеми
розвитку образу «Я» дитини старшого дошкільного віку
дозволяє нам говорити про те, що існує зв'язок між образом
«Я» дітей старшого дошкільного віку та здатністю виражати
свої переживання в рухах; психологічна підтримка формування
образу «Я» дітей старшого дошкільного віку буде ефективною
за умови розвитку невербальних експресивних здібностей, які
допоможуть дитині адекватно виражати себе, доносити до
оточуючих свої думки, почуття, бажання.
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Анотація: У статті проведено аналіз словотвірних конструкцій
в казках
В. Гауфа. Розглянуто констектуальні композити,
адже в системі власної назви, функціонують власні імена двох
мовних інтерпретацій: узуальні та оказіональні, тобто вони
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існуючі як імена власні в узусі мови або ж є такими тільки в
даному контексті. Досліджено, що оказіональні утворюються
шляхом семантико-морфологічних трансформацій узуальних
основ і елементів словотворення. Виявлено, що власні імена обох
мовних інтерпретацій репрезентують ономастичний простір
текстів літературних казок.
Ключові слова: компонент, словотвір, композит, казка,
хронотоп.
Типовим і кількісно найбільш представницьким шляхом
створення оказіональних власних назв для текстів казок В.
Гауфа є утворення саме контекстуальних композитів: Glasmann
(скляр), Kohlernrunk (вугляр), Kohlenpeter (вугляр), Langbein
(Довгоногий), Rotmantel (Червоний плащ), Klapperschnabel
(Гучний дзьоб). Ця тенденція авторського стилю В. Гауфа
відповідає загальній тенденції словотвору в сучасній німецькій
мові, для якого провідним шляхом створення нових слів є
утворенням композитів [5, S. 222; 9, с. 19].
Перше з наведених слів, Glasmann є особистим ім'ям
фантастичного персонажа, доброго духа, покровителя клану
склодувів з числа жителів Шварцвальда («Das kalte Herz»)
(«Холодне серце»). Слово Glasmann, так само як і його форма
Glasmännlein, не відмічені в словниках. У тексті казки В. Гауфа
воно зустрічається в двох значеннях: загальної назви, назви
професії (склодув, скляр): «Wie angesehen sind die Glasmänner,
die Uhrenmacher, selbst die Musikanten am Sonntag abends!»
(Hauff, S. 266) [11, S. 266]. У тексті зустрічається також форма
множини цього слова з компонентом -leute: «... fand er, dass er
aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und
statt zu den Glasleuten zu den Flözern gekommen sei» (Hauff, S.
271). Друге значення слова Glasmann в тексті казки є власною
назвою, ˗ особисте ім'я лісового духу: «Herr Glasmann!» ˗ rief
nach einigem Zögern Peter Munk... » [11, S. 270 ˗ 271].
У тексті казки актуалізовані обидва ряди асоціацій: відомо,
що носій даного контекстуального імені-композиту є покровителем склодувів (Glasmänner, Glasleute, Glasmacher) і що він ˗
лісовий дух (Waldgeist, ein gutes Geistchen) [11, S. 264 ˗ 271].
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Ім'я Glasmann (СклянаЛюдина) в тексті має зменшувальнопестливу форму Glasmännlein (Скляний Чоловічок): «das
Glasmannlein, ein gutes Geistchen von dreiundeinhalb Fuss Höhe ...».
У тексті ця форма слова є похідною від Glasmann і утворена
шляхом суфіксації. При прямому зверненні персонажа до духу
вживається його повне ім'я: Herr Glasmann [11, S. 265, 270].
Унікальність фантастичного персонажа (він створений фантазією
В. Гауфа) і його сюжетно-функціональна впізнаваність, тобто
спорідненість з духами народних казок і легенд, в рівній мірі
відображені в його імені ˗ контекстуальному композиті за
способом освіти, власним іменем за значенням.
Контекстуальні композити Köhlermunk і Kohlenpeter («Das
kalte Herz») ˗ імена-прізвиська нефантастичного персонажа на
ім'я Peter Munk, професія якого ˗ ein Kohlenbrenner, ein Köhler
(вугляр). Композити, які вжиті в прямій (внутрішній) мові
самого персонажа і інших персонажів, мають пейоративні,
зневажливі значення: «Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner!
sagte er (Peter Munk) sich, «es ist ein elend Leben» ... «Ach, es ist
nur der Köhlermunk ˗ Peter» [11, S. 266]. В авторській мові
вживання даних слів є стилістично-нейтральним: «KöhlermunkPeter hatte nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht; bald
träumte er, der finstere riesige Holländer-Michel reisse die
Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm
einen Beutel voll Goldstücke herein ...» («Ніколи ще Петеру не
снилися такі страшні сни, як цієї ночі: то йому здавалося, ніби
величезний страшний Голландець Міхель відкриває вікна
світлиці і своєю довгою рукою суне йому під ніс мішок з
грошима»)[11, S. 276].
У наведеному відрізку авторської мови швидше можна
побачити співчуття автора персонажу, ніж зневагу та глузування.
Лінгвістично ця пара власних назв цікава тим, що в якості
базових компонентів композитів використані особисте ім'я та
прізвище персонажа. Першим компонентом-детермінантою є
основа kohl-, тобто детермінація проводиться за професійною
ознакою: «... das Vorderglied sagt, unter welchem Gesichtspunkt eine
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Erscheinung dieses Feldes gesehen und gesondert ist» [9, S. 228].
Контекстуальні композити Kohlermunk і Kohlenpeter виступають
в тексті як повні контекстуальні синоніми, вони позначають один
і той же денотат. Базисні компоненти, відповідні імена та
прізвища персонажа, виявляють рівні змістовні словотвірні
можливості; слова Munk і Peter, назва професії Köhler,
Kohlenbrenner (вугляр) в тексті зустрічаються раніше оказіональних композитів Köhlermunk і Kohlenpeter. Таким чином,
базові компоненти композитів, -munk і -peter, відповідають
оказіональним словотворчим напівсуфіксам: «...відображення
значення лексико-семантичних категорій в семантичній структурі
так званих «напівсуфіксів» базується на лексичному значенні
відповідних слів-класифіка-торів у вільному вживанні» [7, с. 8].
Авторське контекстуальне ім'я-композит являє собою за
значенням щось якісно нове в порівнянні, наприклад, зі
словосполученням (ein) Köhler Peter Munk і з сумою складових
його компонентів [9, S. 227]. Це оказіональне ім'я в рівній мірі
забезпечує індивідуалізацію і характеризацію об'єкта, до того
ж воно здатне передавати додатковий конотативний сенс
(пейорацію). Остання можливість підтримана існуванням в
німецькій мові узуального напівсуффікса ˗ peter: «напівсуфікс
іменників чоловічого роду, продуктивний, частотний» cлужить
для позначення осіб, що володіють негативними якостями (з
розмовним забарвленням і відтінком іронії, засудження):
Huschelpeter, Nörgelpeter [8, с. 341].
Певне зацікавлення репрезентує також оказіональна
власна назва Rotmantel (Червоний плащ), контекстуальний
композит («Die Geschichte von der abgehauenen Hand») («Казка
про відрубану руку»). Ім'я мотивоване в тексті: «Auf den
Kirchen der Stadt schlug es jetzt zwölf Uhr, ich (Zaleukos) richtete
mich auf, und vor mir stand ein grosser Mann, ganz in einem roten
Mantel gehüllt... Der Rotmantel wandte sich um und sagte langsam:
«Folge». Da ward mir's doch etwas unheimlich zumut, mit diesem
Unbekannten allein zu gehen... Der Rote aber schien sich nicht
darum zu kümmern» [11, S. 45 ˗ 46].
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Для всіх казкових текстів В. Гауфа релевантними є
основні підгрупи оказіональних власних назв:
1. Оказіональні власні імена, створені шляхом
семантичного перекладу номінального узуального імені в
розряд імен власних, зазвичай є в складі словосполучення: der
Zwerg Nase (Карлик ніс).
2. Оказіональні власні імена, що мають прозору семантику
і утворені за будь-якої візуальної словотворчої моделі.
3. Оказіональні власні імена асемантичні і морфологічно
не діляться, так як оформлені оказіональними, асемантичними
графічними і звуковими формантами: Carmilhan (Кармільхан),
Chakamdababella (Хакамдабабелла).
Оказіональні власні імена, відмічені в текстах казок В.
Гауфа, ˗ це антропоніми та слова, які близькі до них по функції
і значенням ˗ назва зачарованого корабля і чарівної травички,
сюжетно наділені рисами одухотвореними предметами.
Референція об'єктів простору зображеного світу характеризується співвідношенням з реальними денотатами, з образом
реального простору. Вони служать для номінації індивідів і
предметів, репрезентантів фантастичного хронотопу або
нефантастичних за своєю природою людей, які потрапляли в
зону активного впливу фантастичних персонажів і просторовочасових законів, за якими існує їх світ. Невелике число оказіональних власних назв, повна відсутність серед них топонімів
свідчать про переважання в цілому тексті хронотопу реальності
і про загальну тенденцію казкових текстів до гомогенності
хронотопу.
Фантастика входить в текст епізодично, носіями її
просторово-часових законів є
персонажі і деякі чарівні
предмети. Дві мовні інтерпретації власних назв в текстах казок
В. Гауфа чітко розмежовані по семантичних, морфологічних та
комунікативних ознаках.
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Аннотация. В данной статье рассматривается категория
«духовной жажды» и духовного поиска человека как неотъемлемая часть его личности. Данная тема освещена с христианской
точки зрения и представлена в контексте библейского учения о
природе человеческого естества и его духовного поиска.
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Постановка проблемы. Каждый человек, который
приходит в этот мир, стремится к тому, чтобы познать
истинный смысл жизни. Таким смыслом жизни становится
обретение счастья как высшего блаженства и радости.
Писание говорит, что истинное счастье человека
определяется его духовным состоянием, чувством познания и
наполненности Богом. Будучи духовными по своей природе, все
люди на Земле на каком-то подсознательном уровне стремятся и
тяготеют к познанию Бога. Душа человека как бы неосознанно,
но очень точно помнит то состояние блаженства и счастья в Боге,
которое она некогда испытывала до грехопадения.
Именно поэтому душа человека изо всех сил стремится вверх
и борется со своим земным бременем, понимая, что тело, в
которое она помещена, тленно и невечно. Вот почему душа
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каждого человека непрестанно ищет того, что по-настоящему
истинно и вечно. Будучи бессмертной, она любит бессмертное и
небесное, потому что подобное тяготеет к подобному.
Цель исследования – рассмотреть проблему «духовной
жажды» людей как проявления их духовного поиска высших
истин и мудрости; указать на единственный источник
духовных истин, познавая которые, человек может расти и
развиваться духовно в познании мира и всего существующего
в нём.
Основное изложение сути проблемы.
Каждый человек в своей жизни рано или поздно начинает
испытывать неуёмную «духовную жажду», которая обрекает
его на духовный поиск и познание извечных истин. Так,
каждый человек находится в извечном поиске истины и смысла
своего существования на Земле [14, с. 15].
Истина – это объективная гносеологичсекая характеристика
мышления в его отношении к своему предмету. Мысль
называется истинной, если она соответствует предмету. То есть
истина – это знание, соответствующее действительности, не
зависящее от предпочтений или оценок субъекта познания.
Другими словами, истиной является соответствие знаний
человека
объективной
реальности.
Основоположником
классический трактовки истины стал Аристотель, мысль которого
в последующем развивали многие философы и богословы, в
частности Платон, Демокрит, Фома Аквинский и др. [4, с. 16].
Таким образом, истина
является понятием, которое
используется для описания процесса познания. Посредством
органов чувств, мышления, а также с помощью интуиции и
эмоций человек в ходе познавательной деятельности получает
знание о мире. Но эти знания могут оказаться как истинными,
так и ложными. Кроме того, истина может быть абсолютной
или относительной, то есть частичной [1, с. 34].
Относительная истина – это справедливое, но не
полное знание о чём-либо. Когда люди принимают за истину
одну сторону истины, какую-то часть правды, которая
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относится к истине, но отрицают или не видят другой стороны
истины, то в таком случае истина считается неполной или
относительной [7, с. 58].
В духовном плане
часто происходит так,
что к относительной
истине добавляется часть
ложных суждений. И
тогда, несмотря на большую
часть
правды,
которая содержится в
сужении, та часть лжи,
которая в ней есть, делает
это суждение ложным.
Это хорошо видно на
рисунке 1, на котором тень одной части цилиндра отражается как
круг, а другая – как квадрат.
В обоих случаях мы имеем правдивое изображение. Но
абсолютой истиной является сочетание нескольких качеств
данной геометрической фигуры.
В современном мире многие люди, находясь в духовном
поиске, могут постигать только отдельные части истины, но
так и не находить абсолютной истины и правды жизни. О
духовном поиске всех людей на планете французский
мыслитель и математик XVII века Блез Паскаль писал так: «Я
делю всех людей на три категории: на тех, кто встретил
Бога и служит Ему, тех, кто не встретил, но ищет Его, и
тех, кто не встретил и не хочет Его искать. Последние –
самые несчастные» [10, с. 35].
Таким образом, среди всех людей на планете есть те, кто,
услышав Слово о Христе, стремятся к тому, чтобы познать
Бога и Его извечные истины. Другие же – только ищут Господа
в своей жизни, но, запутавшись в неистинных вероучениях, так
и не могут Его найти. Третьи отвергают существование Бога и
всё, что Всевышний утвердил силой своего неоспоримого
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Слова. Последние, по мнению Блеза Паскаля, являются
самыми несчастными, наиболее «нищими духом» и
жаждущими духовно (Мф. 5:3). И это поистине так [14, с. 45].
Согласно
христианскому
учению,
единственной
непогрешимой и абсолютной истинной является Библия как
подлинное Слово Божье [16, с. 73]. Священная Книга Библия,
Автором которой является Господь Бог, приоткрывает эти
тайны. С самых первых страниц Библия раскрывает нам суть
замысла Бога-Творца, Трансценде́нтного и Недоступного во
многом для человеческого разума [1, с. 32].
Бог как источник духовной жизни открывается нам в
Писании как источник света: «Бог есть свет, и нет в Нём
никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Свет, который излучает и несёт в
Себе Самом Бог, в духовном плане является источником
высшей мудрости и знаний: «Ведь всё происходит от Него и
через Него, и для Него всё существует» (Рим. 11:36. РБО).
Писание говорит, что только Великий и Недосягаемый во
многом Создатель неба и Земли, «Господь, Который
сотворил землю,.. устроил и утвердил её» (Иер. 33:2)
способен открыть нам Свои самые потаённые тайны и истины
[13; 14, с. 16].
Бог желает открыться каждому человеку, «жаждущему»
духовно, именно поэтому в Писании Господь говорит так:
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). «И воззовёте ко
Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете
Меня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим»
(Иер. 29:13).
Особенность человеческой природы заключается в том,
что Бог дал людям сложную и уникальную природу. Помимо
материальной
составляющей,
Бог
наделил
человека
внутренней духовной сущностью, которая включает дух и
душу. Эта часть человеческой природы называется в Писании
«внутренним человеком» (2 Кор. 4:16), потому что наполняет
его тело как «сосуд» [1, с. 33; 2].
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Бог устроил людей так, что в духе своём мы способны
познавать Всевышнего по мере того, как Он открывается
каждому человеку. Именно поэтому главная цель жизни человека
заключается в том, чтобы познавать своего Творца и прославлять
Его за чудные его дела и творения [3; 9, с. 160; 15, с. 132].
Всевышний наделил человека духом для того, чтобы
Святой Дух Бога мог сообщаться с людьми и наполнять их
Своей мудростью, знаниями и так просвещать их ум и
сознание.
Но для того, чтобы обрести откровения и мудрость от
Бога, нужно непрестанно искать Господа и исследовать Его
Слово. К такому познанию и поиску Бога в жизни каждого
человека призывал пророк Исаия: «Ибо Господь есть Бог
правды: блаженны все уповающие на Него! Ищите Господа,
когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко»
(Ис. 55:6; 30:18). «Ищите непрестанно лица Его» (1 Пар.
16:11).
Человеческий разум имеет лишь неполное подобие тех
интеллектуальных способностей, которыми обладает наш
Творец. Писание говорит, что человеку невероятно сложно
познать разум и помышления Бога, потому что тайны Божьей
Духа и Его Небесного Царствия превосходят всякое
человеческое разумение и находятся за пределами нашего
понимания [11, с. 28]: «Бог Велик, и мы не можем познать
Его; число лет Его неисследимо» (Иов 36:26).
Апостол Павел говорит, что человек способен видеть Бога
едва ли, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, подобно тому,
как мы видим силуэт человека за затемнённым стеклом: «Ибо мы
отчасти знаем и отчасти пророчествуем; Теперь мы видим как
бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13:9).
Господь как Великий и Непостижимый Творец создал Своё
высшее творение – людей – уникально и неповторимо. Бог только
изрёк Слово из недра Своего Духа и буквально «родил» нас на
свет: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий» (Ик. 1:18).
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Так, из глубины Божьего естества или лона, из самой Его
Божественной сущности, из «дыхания и дуновения» Божьего в
своём телесном обличии на свет появился первый человек [9, с.
160]. Само слово «недра» на греческом языке звучит как
«ко́лпос» (греч. κόλπος) и переводится на русский язык как
«внутренность, материнское лоно, чрево, грудь, пазуха».
Наличие Божьего Духа в нас сделало нас подобными БогуТворцу и непохожими ни на одно другое творение
Всевышнего. Именно эта особенность в человеческом естестве
поставила людей на более высокую ступень над всеми
творениями Бога [8, с. 171]. Люди стали носить в себе Божий
Дух как частичку внутреннего естества Бога.
Каждый человек, которого создал Бог, стал по своей
природе «живой душой», которая носит личностный характер
и имеет свои внутренние и внешние проявления в
человеческом духе и теле [5, с. 18].
Дух и тело сливаются в душе, которая в свою очередь,
образует орган нашей личности. Так, душа является местом
пребывания личности человека [6, с. 24].
Душа как духовный орган человеческой личности
обладает тремя важными характеристиками: разумом
(интеллектом), волей и эмоциями. Душе принадлежат
духовные проявления, которые делают человека именно
человеком: мысли, идеалы, любовь, эмоции, чувства,
способность различать, делать выбор, принимать решение,
личностные качества, темперамент, характер и т.п. Всё это
различные действия души [15].
Писание говорит нам, что Бог как Духовная и Сверхинтеллектуальная Личность обладает Высшим Разумом. Апостол
Иоанн пишет, что Бог есть Дух и Слово («Ло́гос») в Себе Самом
(Ин. 1:1). На греческом языке слово «Ло́гос» (др.-гр. Λόγος)
буквально переводится как «мысль, ум, разумение».
Так, согласно Библии, Всевышний является источником
духовной энергии мыслей и слов, которые Он может выражать
силой Своего Духа и дыханием Слова. Свою способность к
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мышлению, рефлексии и говорению Бог передал всем людям.
Человеческий дух, которым Бог наделили нас, дал людям
возможность мыслить и через это познавать себя, окружающий
нас мир и нашего Творца. Так говорит Апостол Павел в своём
послании в Коринф: «Кто из людей может познать помыслы
человека? Они познаются лишь духом человеческим, который
заключен в человеке» (1 Кор. 2:11).
Благодаря этому человек получил разумное и творческое
начало, Божественную способность мыслить, творить и
созидать всё новое: «Дух в человеке и дыхание Вседержителя
даёт ему разумение» (Иов 32:8).
Бог наделил человека духом для того, чтобы Божий
Святой Дух мог сообщаться с людьми и наполнять их Своей
мудростью, знаниями и так просвещать их ум и сознание [9, с.
160]. Писание говорит: «Истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине (Ин. 4:23): «петь духом» и
«благословлять духом» (1 Кор. 14:15-16).
Бог устроил людей так, что в духе своём мы способны
познавать мир и, главным образом, Всевышнего по мере того,
как Он открывается каждому человеку. Именно поэтому
главная цель жизни человека заключается в том, чтобы
познавать своего Творца и прославлять за чудные творения и
дела рук Его [15, с. 132].
Дух – это та часть, посредством которой мы общаемся с
Богом, и с помощью которой только мы способны познавать Его
и поклоняться Ему. По тому, что дух говорит нам о нашем
отношении к Богу, его можно назвать элементом «богосознания».
Бог живёт в духе, «я» живёт в душе, а познавательные чувства
живут в душе и теле.
Но для того, чтобы обрести откровения и мудрость от
Бога, нужно непрестанно искать Господа и исследовать Его
Слово. К такому познанию и поиску Бога в жизни каждого
человека призывал пророк Исаия: «Ибо Господь есть Бог
правды: блаженны все уповающие на Него! Ищите Господа,
когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко»
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(Ис. 55:6; 30:18). «Ищите непрестанно лица Его» (1 Пар.
16:11).
Бог хочет, чтобы мы общались с Ним как можно чаще,
чтобы мы открывали для себя Его Слово в молитве и так
преобразовывались обновлением ума нашего, познавая благую,
угодную и совершенную волю Божью: «Не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная». (Рим. 12:2).
Человеческий разум имеет лишь неполное подобие тех
интеллектуальных способностей, которыми обладает наш
Творец. Писание говорит, что человеку невероятно сложно
познать разум и помышления Бога, потому что тайны Божьей
Духа и Его Небесного Царствия превосходят всякое
человеческое разумение и находятся за пределами нашего
понимания [11, с. 28]: «Бог велик, и мы не можем познать Его;
число лет Его неисследимо» (Иов 36:26).
Апостол Павел говорит, что человек способен видеть Бога
едва ли, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, подобно
тому, как мы видим силуэт человека за затемнённым стеклом:
«Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; Теперь
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор.
13:9).
Миллионы людей на Земле знают, что Иисус Христос –
Сын Бога Живого. Но они, как маленькие дети, которые
понимают слова родителей отчасти, понимают Своего
Небесного Отца совсем немного, частично то, что доступно их
разумению. Они знают какую-то часть, что-то малое и простое
для понимания в соответствии со своим духовным возрастом,
которого они достигли.
Павел говорит, что Бог настолько непознаваем, что даже
то, какой сильной превосходящую разумение любовью
Христовой любовью Господь любит нас, мы своим
человеческим разумом понять не сможем до конца. Как БогОтец смог отдать самое дорогое, что у Него было, ради нас?
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Как Бог Духом Своим вошёл в утробу Девы Марии? Это всё
мы не сможем до конца постигнуть своим разумом. Но Бог,
наполнивший нас Духом Своим и Своей любовью, будет
помогать нам познавать Его.
И только тогда, говорит Апостол Павел, когда мы
перейдём из жизни временной в жизнь вечную, когда
«настанет совершенное», мы сможем познать Бога-Отца в
полной мере. Павел говорит, что наступит момент, когда мы
встретимся с Богом лицом к лицу, и то, что мы знали отчасти,
прекратится и будет открыто нам полностью: «Когда же
настанет совершенное, тогда то, что отчасти,
прекратится. Тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти,
а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:10, 12).
Но тем, кто ищет Господа и правды Его на Земле,
Всевышний открывает истины познания и тайны мудрости
вечного мира, сходящей свыше. Так говорит Бог: «И воззовёте
ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и
взыщете Меня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем
вашим» (Иер. 29:12-13).
Божий Дух имеет Свой язык и свои образы, с помощью
которых Он открывается людям. Божественная мудрость
«лепечет» с младенцами во Христе подобно тому, как
заботливая мать приспосабливает слова к детскому сознанию
своего ребёнка. Младенцам во Христе она протягивает молоко,
слабым – более «питательную пищу» в Слове Своём.
Укоренённым во Христе верующим Святой Дух даёт
«твёрдую пищу» в познании глубинных Божественных истин
(Евр. 5:12). Бог словно опускается до определённого уровня
человеческого сознания и духовности, а мы,
наоборот,
должны всегда стремиться подниматься ближе к Господу до
самых Его высот, насколько мы можем только это сделать.
Выводы: Человек как существо духовное всегда
пребывает в поиске истины и смысла жизни. Но из-за того, что
его дух и разум во многом ограничены, ему сложно отыскать в
многочисленном мире теорий, концепций и мировоззрений,
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какое мнение является истинным, а какое – ложным. Но,
согласно Писанию, у людей есть источник извечных истин. И
этот источник исходит от Бога. Бог как источник мудрости
является Духом истины и правды (Ин. 14:17), Который может
просветить разум и «духовное зрение» человека. Ведь только
Бог и мудрость Божья является единственным источником
света, истины и правды, сходящая свыше.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы.
Проблема троичности человеческой природы и способов
познания истины требует более детального и глубокого
анализа, что и является перспективой дальнейшего
исследования данного вопроса.
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. Філологічні науки
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА
Ситор Ольга Олексіївна
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
викладач-методист;
викладач української мови та літератури
Стрийського фахового коледжу Львівського НАУ,
м. Стрий, Україна
Анотація. У статті розглядаються питання щодо формування
культури мовлення як одного з найважливіших складників
педагогічної культури викладача. Вимоги до комунікативних
якостей професійного мовлення вчителя зумовлені насамперед
функціями, які воно виконує в педагогічній діяльності: комунікативну, психологічну, пізнавальну, організаційну. Визначено
основні комунікативні якості культури мовлення викладача.
Ключові слова: культура мовлення, комунікативність, мовленнєвий етикет.
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Хочеться порадити вчителям: якщо ви
прагнете, щоб ваше виховання стало мистецтвом, відточуйте слово. Говоріть дітям
красиво про красу навколишнього світу.
В. Сухомлинський
Мова завжди мала і має велике значення в житті суспільства.
Тому членам суспільства, а особливо мовознавцям, філологам,
ніколи не байдуже, в якому стані перебуває їх мова, як вона
розвивається.
Українська мова надзвичайно багата. Немає такої галузі
людських знань, немає такої ділянки науки, техніки, мистецтва,
громадського життя, в якій не можна було б спілкуватися
українською мовою. Володіючи багатим і розвинутим
словниковим складом, гнучкою граматичною будовою,
прекрасними фонетичними якостями, українська мова має
невичерпні внутрішні можливості для свого дальшого розвитку і
вдосконалення.
Культура мови полягає насамперед у бездоганно
правильному користуванні лексичними, граматичними і
синтаксичними нормами літературної мови, а також у правильній
вимові слів і вживанні нормативних наголосів у словах.
Отже, висока культура мови – це не тільки знання властивих
мові закономірностей, певний ідеал мови, що проявляється у
творах класиків, а й вміння активно користуватися цими
знаннями, творчо застосовувати їх.
Мати високу культуру мови – це означає вміти
користуватися мовними багатствами, і тією спадщиною, яка
склалась віками.
Ясність мови – одна з основних ознак високої мовної
культури, бездоганного вміння висловлювати свої думки. Уміння
правильно говорити в основному дається в навчальних закладах,
життя ж порівняно мало дає до набутого. Тому і зрозуміло, яке
велике значення має прищеплення молодій людині любові і
поваги до рідного слова, дбайливе ставлення до мовних скарбів,
виховання в молоді високої мовної культури, чуття мови. Одним
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із важливих елементів виховання є прищеплення студентам
любові до рідного слова, до рідної мови. "Рідне слово - то
невичерпне, животворне і невмируще джерело, з якого дитина
черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє
село й місто, про весь свій край". Тому перед кожним
педагогічним колективом стоїть неабияке завдання - навчити
своїх вихованців дбайливо ставитися до мови, оберігати рідне
слово, не знищувати його могутності. Могутність мови - це
духовна могутність народу, який дав мові силу й красу.
Повага, з якою необхідно ставитись до мови, потрібна носіям
мови не менше, ніж повага до людини, бо, як відомо, людина,
байдужа до власної мови, - дикун.
Учитель-словесник має
навчити учня правильно добирати мовні засоби, зважаючи на
норми як лексичні, фразеологічні, так і словотвірні, морфологічні
та синтаксичні.
Високої культури мовлення можна досягти постійним
удосконалюванням логічного мислення, тренуванням пам’яті,
чому сприяє читання текстів різних стилів, свідомим засвоєнням
лексичних,
словотвірних, морфологічних,
синтаксичних,
стилістичних норм, пам’ятати про комунікативні якості :
Правильність,
термінологічна
точність,
логічність,
змістовність, доречність, лексичне багатство, виразність, чистота.
Проблема мовленнєвого розвитку чи не найактуальніша в
методиці навчання української мови. Ступінь розвитку
мовлення — це характеристика освіченості людини та народу
загалом. "Мовленнєвий розвиток є елементом формування
духовної культури людини, що ушляхетнює її життя, збагачує
сферу спілкування з іншими людьми. Водночас це важлива
складова частина навчального процесу з опанування
української мови" [3, с. 2].
Формування мовленнєвої компетенції становить основу
мовленнєвого розвитку і передбачає формування системи
уявлень про функціонування мовних одиниць у мовленні, їх
конструктивну і стилістичну роль. До показників мовленнєвого
розвитку належить комунікативність, тобто здатність спілку210

ватися, що зумовлює активне використання засобів мови,
вміння сприймати та відтворювати зміст чужого висловлювання і продукувати власне, тобто вміння осмислено
сприймати й продукувати усні й письмові тексти.
Особистість педагога розкривається в єдності слова та
поведінки; у слові він виявляє себе, свою моральність, ставлення
до виховання, свою емоційно-мовленнєву культуру. А мовна
культура педагога — це дзеркало його духовної культури. Вона
забезпечує успіх у тій найтоншій сфері виховання, яку ми
сьогодні називаємо моделюванням, перетворенням, переведенням
зовнішньої діяльності на мову внутрішнього світу людини.
"Слово — це ніби той місток, через який наука виховання переходить у мистецтво, майстерність" [Сухомлинський В. -5, т. 5, с.
160]. Слово володіє магічним даром відкриття людиною себе в
ньому, а завдяки слову людина здатна відкривати для себе увесь
світ. Допомогти молоді відкрити світ і себе у ньому — одне із
завдань педагога. Як він зуміє це зробити, великою мірою
залежить від його володіння словом — цим "фантастичним
ключем самопізнання", від його комунікативної компетенції,
вміння самовиражатися у процесі мовної професійно-педагогічної
комунікації.
Сучасний педагог повинен бути неповторною індивідуальністю, носієм національної духовності як невід'ємної
частки загальнолюдської культури, людиною широкого кола
інтересів, глибоких лінгвістичних знань, тобто творчою
мовною й мовленнєвою особистістю.
Культура мовлення педагога віддзеркалює ціннісні
орієнтації, гармонію професійних знань, комунікативних і
морально-психологічних можливостей, характеризує його
вихованість, уміння висловлювати думки, дотримуватись
етичних норм спілкування й ін. Передумова ефективності
професійної та особистісної комунікації — це опанування
педагогом культурою мови і мовлення, мовленнєвого етикету.
Учасники спілкування повинні дотримуватися мовленнєвого
етикету з метою встановлення міжособистісного контакту,
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підтримання доброзичливої атмосфери, тональності спілкування тощо. Мовленнєвий етикет педагога складається з правил мовленнєвої поведінки у спілкуванні з колегами, учнями,
студентами, їхніми батьками [2, с. 136].
Педагог здійснює мовленнєву діяльність в усній і писемній
формах. Природно, що перевагу має усна форма спілкування.
Сфера вжитку усного мовлення — розповідь, бесіда, лекція,
доповідь, виступ, промова. Успіх педагогічного спілкування
значною мірою зумовлюється тим, як педагог розуміє особливості
усного мовлення [1, с. 38] як такого, що розраховане на
безпосереднє слухове сприймання. Культура педагогічного
спілкування — це вміння слухати, ставити запитання, аналізувати
відповідь, уміння зрозуміти іншого, бути уважним, спостережливим, встановлювати контакт, передавати своє ставлення до
того, про що йдеться, вміння зацікавити, захопити поясненням,
орієнтуватися в обстановці. Висока культура мовлення педагога
немислима без дотримання мовленнєвого етикету, що "полягає у
вмінні уважно, з цікавістю слухати співрозмовників, нікого не
перебиваючи, тактовно прилучатися до розмови, доладно і
зрозуміло висловлюватися, говорити толерантно, з повагою,
використовуючи ґречні слова" [1, с. 40].
Отже, у педагогічному спілкуванні має значення все: як
зустріти, як поводитися, яку міміку, які слова вживати тощо.
Проте перше враження про педагога складається з того, наскільки
щиро і привітно він вітається. Воно може бути хибним, однак
студенти чи учні підсвідомо орієнтуються на свої почуття під час
привітання. Мовна культура педагога, як і будь-кого іншого,
виявляється в його вмінні обрати доречну форму привітання чи
прощання, що залежить від віку співрозмовників (студенти,
старшокласники, молодші школярі), стосунків з ними, місця події
(аудиторія, клас, вулиця, транспорт тощо), конкретної ситуації
(навчальна, побутова бесіда, на екскурсії, у гостях при випадковій
зустрічі). Вся професійно-мовленнєва діяльність педагога
спрямовується на спонукання до навчальної діяльності з метою
отримання знань, розвитку умінь аналізувати, оцінювати, зістав212

ляти. У такій ситуації педагог повинен шукати етикетні формули,
що сприяли б виконанню цих завдань, а не гальмували процес.
Дуже важливо те, як і з якими словами звертається педагог.
Основна сфера діяльності педагога — навчальне заняття.
Воно поєднує різні форми, жанри, функціональні різновиди
спілкування, і педагогу важливо дотримуватися мовного етикету
заняття, творчо інтерпретувати конкретні комунікативні ситуації.
Дотримання етикету розширює комунікативні можливості
педагога, забезпечує ефективний обмін почуттів і думок, робить
спілкування бажаним, а процес передавання і сприйняття
інформації — цікавим, психологічно актуальним.
Про роль слова педагога у навчально-виховному процесі
наголошував В. Сухомлинський, звертаючи увагу на те, що
"слово вчителя — як інструмент впливу на душу вихованця,
нічим не замінити. Мистецтво виховання включає насамперед
мистецтво говорити, звертатися до людського серця. Я твердо
переконаний, що багато шкільних конфліктів, які нерідко
закінчуються великою бідою, починаються з невміння вчителя
говорити з учнями" [5, т. 5, с. 321].
Частина культури викладача — це його емоційність. Такі
етикетні фрази, як наприклад: дякую, спасибі, будь ласка, добре,
шановні студенти, сказані байдужим тоном, не принесуть
задоволення тому, кому вони адресуються, а лише призведуть до
небажання у майбутньому спілкуватися з таким педагогом. Якщо
ж етикетні формули педагога будуть наповнені позитивними
емоціями, випромінюватимуть розуміння і співучасть, вони
завжди матимуть відгук у студентських серцях. І тоді не
траплятимуться випадки, коли педагог з обуренням розповідає, як
студент не привітався до нього на вулиці, вдавши, що не бачить
викладача.
Справжній педагог з високою фаховою культурою вчить
розмірковувати вголос, він ділиться з юнаками і дівчатами
своїми сумнівами, звертається до них за порадою, запрошує до
спільних роздумів. "Слово... невимушене, задушевне...
утверджує атмосферу довір'я, щиросердності, спільності. У
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розмові педагога і учнів утверджується єдність поглядів на
добро і зло, на моральні цінності" [5, т. 5, с. 323]. Педагогові
слід добре знати, що і коли сказати, оскільки його
висловлювання-репліки по-різному впливають на слухачів:
етикетні формули, оптимізуючи, сприяють процесові комунікації, а їх відсутність справляє гальмівний вплив.
Важливі у процесі комунікативної діяльності педагога й
невербальні засоби (зовнішній вигляд, пантоміміка, міміка,
міжособистісний простір тощо). Використання і розуміння
невербальних засобів допомагає істотно підвищити ефективність
взаємодії,
обміну інформацією. Естетична
виразність,
привабливість викладача виявляється в привітності погляду,
доброзичливості обличчя, усмішці, зібраності, стриманості рухів,
виправданих м'яких жестах, у поставі й ході. Вчені-психологи
наголошують на недопустимості для педагога "кривляння",
метушні, штучності жестів, в'ялості. У його зовнішності повинна
відчуватися стримана сила, впевненість і доброта.
Важливе значення має тон, інтонація, темп мовлення, паузи,
застосування яких дають змогу допомогти зосередитися, перейти
від одного етапу спілкування до іншого, стимулюють мимовільну
увагу. Спокійний і лагідний тон викликає у слухачів довіру. У
процесі мовлення викладач (учитель) виразом обличчя
підсилюють чи нейтралізують вплив слова, підтримують або
гальмують увагу слухача. Широкий діапазон почуттів виражають
порухи брів, очі, погляд, усмішка. У гармонії зі словом педагог
повинен застосовувати жести, які можуть створювати певний
настрій в аудиторії, сприяють забезпеченню уваги, активізують
пізнавальні процеси студентів, оптимальний обмін поглядами зі
студентами (слухачами) поєднує зоровий контакт з охопленням
очима всієї аудиторії, що створює робоче коло уваги. Поглядаючи
на студента, який відповідає, викладач дає зрозуміти, що уважно
слухає його. Доброзичливий погляд при вислуховуванні відповіді
— запорука ефективного зворотного зв'язку.
Сучасний етап розвитку суспільства та освіти вимагає
постійного самовдосконалення викладача, формування й
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розвитку його професійних якостей, підвищення професійної
компетентності.
Тому
сьогодні
педагогові
потрібно
наполегливо працювати над собою, самозмінюватися, адже
професійний розвиток є невіддільним від особистісного — в
його основі лежить принцип саморозвитку, який зумовлює
здатність людини спрямовувати власну життєдіяльність на
практичне перетворення. Заняття мають захоплювати дітей,
пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійно
мислити, діяти. Адже доведено, що педагог ефективно вчить
учня лише тоді, коли сам уміє вчитися, а особливо в умовах
упровадження в навчальний процес сучасних педагогічних
технологій. Шляхів вдосконалення є безліч, а процес триває
усе життя.
Література:
1. Біляєв О. Культура мовлення вчителя-словесника // Дивослово. —1995. — №1.
2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч.
посіб. — К., 2006.
3. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науковометодична проблема // Дивослово. — 2006. — №5.
4. Стахів М. Комунікативний тренінг як засіб удосконалення
мовленнєвих умінь студентів педагогічних коледжів // Науковий
часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: 36. наук, праць. — К., 2005.
— Вип. 2.
5. Сухомлинський В. О. Слово про слово // В. О.
Сухомлинський. Вибрані твори: У 5 т. — К., 1977. — Т. 5. Статті.

215

______________________________________________________
УДК 352.07:005.57:07
Політичні науки
СУЧАСНІ ІНОФРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ В УПРАВЛІННІ
КОНФЛІКТАМИ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Слюсарев І.О.,
аспірант кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом
НАДУ при Президентові України
м. Київ, Україна
Анотація: актуальність теми пов’язана з особливістю
динамічного розвитку підходів та засад управління конфліктами
в системі місцевого самоврядування, враховуючи сучасні
інформаційні виклики та адаптацію новітніх засобів зв’язку до
чинної нормативно-правової бази України. Пропонуються
механізми побудови інформаційного обміну між органами
місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і
громадськістю.
Ключові слова: місцеве самоврядування, система місцевого
самоврядування, конфлікт, управління конфліктом, конфліктменеджмент
Ефективне управління інформаційним напрямком діяльності
органів публічного управління, на сьогодні, стало однією із
найважливіших умов успішного вирішення конфлікту. Більшість
конфліктів в системі місцевого самоврядування супроводжуються
інформаційними хвилями, пов’язаними з подальшим висвітленням та розвитком будь-якої події. Так, набуває особливого
значення питання взаємодії в управлінні конфліктами територіальної громади та органів місцевого самоврядування в
інформаційній площині.
Дослідженню сутності управління конфліктами присвячені
праці таких вчених, як: Анцупов А.Я., Баклановський С.В.,
Рейтерович І.В., Ситник С.В., Телешун С.О. Однак, проблема
сучасних інформаційних викликів в управлінні конфліктами є
недостатньо дослідженою, а питання щодо впливу та наслідків
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таких конфліктів у системі місцевого самоврядування є
дискусійним та потребує додаткового вивчення.
Взаємозв’язок між територіальною громадою та органами
місцевого самоврядування в інформаційно-комунікативній
площині відображає настрій у суспільстві. Так, у разі
належного доведення органами місцевого самоврядування
інформації стосовно прийнятих заходів щодо виконання
звернень громадян сприяє позитивному іміджу місцевої влади.
Важливу роль відіграють засоби масової інформації,
оскільки вони виступають ареною і рупором реалізації свободи
слова, друку й інших інформаційно-політичних прав [1, с. 38].
Слід зауважити, норми щодо регулювання сфери засобів
масової інформації містяться в Законах України: «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [2],
«Про телебачення і радіомовлення» [3], «Про інформаційні
агентства» [4], «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів» [5] тощо.
Однак, необхідно наголосити, що чинне законодавство
України не передбачає та не врегульовує розповсюдження часто
анонімної інформації та новин в каналах месенджерів, що
призводить до високого рівня унеможливлення управління
конфліктами. Зазначена ситуація з безконтрольним розповсюдженням інформації, призводить до соціальної напруги серед
мешканців певної громади, що в подальшому негативно впливає
на авторитет органів місцевого самоврядування.
Так, у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону
України «Про медіа» [6], що має на меті стати комплексним
нормативно-правовим документом, об’єднавши в собі вищезазначені Закони України, порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації та прирівняти месенджери до медіа.
З 01.01.2019 р. відповідно до Закону України «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації» [7] місцеві ради припинили фінансування
комунальних друкованих засобів масової інформації.
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Виокремлюючи місце засобів масової інформації, у
розвитку громадянського суспільства, є нагальна потреба
удосконалювати механізми побудови інформаційного обміну
між органами місцевого самоврядування, засобами масової
комунікації і громадськістю.
Звідси, слід визначити, що управління конфліктами тісно
пов’язане з контролем інформаційної сфери в системі місцевого
самоврядування. В умовах потужного розвитку та загальнодоступності інформаційних ресурсів, включаючи месенджери,
територіальна громада може отримувати об’єктивну інформацію
щодо тієї чи іншої ситуації. Так, посадові особи органів місцевого
самоврядування, повинні бути першоджерелом новин,
оприлюднювавши їх на офіційних веб-сайтах, в комунальних
аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації, а
також в друкованих засобах масової інформації, з якими місцева
рада має відповідний договір. Зазначені механізми сприятимуть
відсутності втрати довіри до місцевої влади та збільшать
можливість врегулювання конфлікту, забезпечивши прозорий і
зрозумілий спосіб ведення діалогу, що у побудові довіри між
громадянами та місцевою владою.
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Transport in Ukraine, as an independent sphere of material
production, has a number of features that distinguish it from other
sectors of the economy. In modern conditions, transport plays not
only social significance, but also performs national economic
functions [1, 2, 3]. In addition, transport can accelerate the process
of expanded production, increasing the mass of finished products in
the process of treatment [2, 4].
A special role is given to public administration and regulation
of the transport complex, which should be aimed at accelerating the
transition of transport to the higher organizational, managerial and
technological level [1].
It should be noted that it is necessary to consider the
development of the transport complex from the point of view of the
219

systematic approach and integration of efforts of all participants in
the process. To achieve a common goal, it is necessary to recognize
the interconnections and interdependencies between the building
blocks of the market. In addition, the multiplicity of functions
associated with the implementation of the development mechanism.
This can be achieved by moving to the corporate management
culture. At the same time, the responsibility for the development of
the transport complex is the integrative function of business and the
state [2].
Thus, the coordinated development of all elements of the
transport infrastructure requires the use of the most effective
methods and tools for managing integration activities, among which
cooperation takes a special place.
Cooperation of market participants in the form of cooperation and
partnership is an effective way of interaction at the interregional level.
Note that the peculiarities of the technological mode of production of
transport services objectively lead to cooperation, partnership of all
participants in the process, including the state. It should be emphasized
that the configuration of the partnership is determined by the form of
interaction, and its content in each case is filled depending on the
dominance of a particular feature [4]
The study of scientific research has shown that a meaningful
assessment of the adequacy of the development of the transport
complex, its effectiveness and compliance with current and future
socio-economic needs, should be based on a certain system of
models. They include the existing and forecast territorial and
sectoral balances of production and consumption of products with
the allocation of material balances. Thus drawing up of such
balances in modern conditions should have forecast, variant
character taking into account external environment.
Research shows that three aspects are distinguished in the general
system of state economic management: national economic – covering a
single complex of the country; branch - the object of which are
branches and intersectoral complexes; territorial – including in the field
of transport along with regional and interregional level [5].
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In the functioning and development of socially-oriented and
promising transport, the state must take on the function of adjusting
the distribution of economic resources. In this case, economic
resources include material, labor and financial resources, which
together represent the main factors of transport production.
The analysis of scientific sources has shown that regionalization,
as a process of development of the transport complex, should be more
closely linked with the processes of state regulation [1].
State management of the development of the transport complex
should take place on the following conditions: the legal foundations
of transport activities and regulation of the transport complex
should be developed on the principles of the systematic approach;
the distribution of budgetary resources between different types of
transport should be balanced; the availability of conditions for the
interaction of types of transport based on the principles of logistics,
competition and the formation of the single information and tariff
space; coordination of efforts and resources of the center, regions
and business. That is, the mission of the state in the functioning and
development of the transport complex of Ukraine can be defined as
promoting economic growth and improving the welfare of the
population through access to safe and quality transport services.
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню веб-сайту
SpraKuKo як сучасного засобу формування фахових німецькомовних знань, умінь і навичок майбутніх учителів німецької мови.
Її мета полягає в критичному аналізі й об’єктивній оцінці його
інформаційного наповнення та дизайн-ергономічних характеристик через призму перспектив практичного застосування в
професійній освіті педагогічних кадрів названого профілю. У
результаті дослідження розкрито особливості контенту вебсайту SpraKuKo, зокрема його інформаційного наповнення
навчального характеру. На основі цього обґрунтовано його
значущість як інструменту удосконалення німецькомовних знань,
умінь і навичок майбутніх учителів німецької мови та визначено
умови ефективного використання у практиці їх професійної
підготовки.
Ключові слова: вчитель німецької мови, професійна підготовка,
німецькомовні знання, вміння і навички, веб-сайт SpraKuKo.
Стрімкі трансформації в усіх сферах буття українського
суспільства актуалізують проблеми осучаснення шкільної
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іншомовної освіти, покликаної забезпечити належну підготовку
молодих поколінь до життєдіяльності в умовах сучасного
відкритого, глобалізованого, мультилінгвального світу, що, своєю
чергою, вимагає нагального і неперервного удосконалення
системи професійної підготовки її кадрового забезпечення, від
якості якого чи не найбільшою мірою залежить результативність
реалізації завдань реформування навчання іноземних мов у
вітчизняних школах. В умовах перебудови системи професійної
освіти вчителів іноземних мов особливої значущості набуває
проблема впровадження розмаїття сучасних технологій, вебресурсів і т.д. в процес їх підготовки, що підтверджується
невпинним зростанням кількості наукових студій відповідної
тематики (Б. Айкельман [3], В. Безлюдна [1], Дж. Лорд,
Л. Ломіцька [4], І. Максак [2], Дж. Рейнгард [5] та ін.).
Мета статті полягає в аналізі інформаційного наповнення
та дизайн-ергономічних характеристик веб-сайту SpraKuKo та
розкритті особливостей його контенту, інтерфейсу, технічного
забезпечення через призму перспектив застосування у сфері
професійної підготовки майбутніх учителів німецької мови.
Веб-сайт SpraKuKo – це багатопрофільний навчально-інформаційний ресурс для навчання і викладання німецької мови. Його
контент вирізняється поліфункціональністю, що виявляється у
відображенні новинок відповідної навчальної літератури на вебсторінці «Blog» («Блог»), забезпеченні ефективних засобів освоєння різних компонентів системи німецької мови в межах вебсторінки «Deutsch lernen» («Вивчати німецьку»), пропонуванні
дидактико-методичної підтримки вчителям німецької мови як
іноземної через веб-сторінку «Deutsch unterrichten» («Викладати
німецьку»), наданні можливості проходження онлайн-курсу німецької мови через веб-сторінку «Online-Deutschkurs» («Онлайнкурс німецької мови»), висвітленні перспектив освоєння професії
вчителя німецької мови як іноземної та відповідних вакантних
пропозицій на веб-сторінці «Karriere» («Карʼєра»).
Найбільш важлива в ракурсі нашого дослідження інформація
сайту, презентована веб-сторінкою «Deutsch lernen» («Вивчати
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німецьку») та низкою її дочірніх сторінок із граматичними,
лексичними та аудитивними дидактичними матеріалами.
Граматика представлена комплексом правил і різнорівневих
вправ, лексика – широким спектром тематичних словників і
відеоматеріалів, аудіювання – сукупністю аудіозаписів і
відповідних тестових завдань. Розглянемо докладніше контент
відповідних сторінок з метою відображення рівня його повноти,
розкриття способів подачі навчальних матеріалів, виявлення їх
методичної якості тощо.
Тож перша дочірня сторінка – «Граматика» – містить
інформацію про граматичні явища німецької мови з дидактично
доцільними ілюстративними матеріалами та практичними
завданнями. Її тематика охоплює значну кількість граматичних
питань – від функцій артикля в німецькій мові до складних
конструкцій її синтаксису. Відомості про граматичні структури
німецької мови представлені здебільшого в тезовій формі з
опорою на оглядові таблиці, що забезпечує максимальну
релевантність і доступність відповідної навчальної інформації.
Більш комплексні граматичні теми натомість презентовані у
форматі відеоуроків із докладними тлумаченнями та
конкретними ілюстраціями і прикладами. Інструментом
контролю рівня засвоєння граматичного навчального матеріалу
є запропонована додатковою дочірньою сторінкою система
практичних вправ, що передбачає об’єктивну самооцінку
результатів їх виконання, виражену конкретною сумою балів.
Наступна дочірня сторінка – «Лексика» – вміщує методично
впорядковану систему тематичних словників як ефективних
інструментів формування словесного запасу для успішної
комунікації німецькою мовою в різних ситуаціях життя і
діяльності людини та суспільства. Вони презентують
загальновживані слова і словосполуки літературної німецької
мови, коректні приклади їх уживання у мовленнєвих структурах,
влучні ілюстрації для розкриття їх значення. Тематика
навчальних словників відзначається обсягом – 69 тем – і їх
розмаїттям – від загальнопобутових («Хобі», «Одяг», «Їжа» і т. д.)
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до вузькоспецифічних («Країни ЄС», «Робоче приладдя»,
«Авточастини» та ін.). Відеоматеріали лексико-дидактичного
призначення презентують раціональні способи використання
лексичних одиниць німецької мови в конкретних проблемних
комунікативних ситуаціях, наприклад, «Як представитися?» чи
«Як замовити страви в ресторані?». Системний підхід до
навчання лексики німецької мови, реалізований у межах названої
вище веб-сторінки, виявляється також у подачі стійких словесних
комплексів німецької мови, до того ж у нестандартному форматі –
шляхом зіставлення суми прямих значень їх компонентів (ілюстративне зображення) та фразеологічного значення (вербальний
напис), що сприяє глибокому осягненню змісту виразів.
Подальша дочірня сторінка – «Аудіювання» – пропонує
методично коректно дібраний автентичний аудіоматеріал для
розвитку фонематичного слуху, формування аудитивних
німецькомовних умінь і навичок. Пропоновані аудіоматеріали
характеризуються вмістом актуальної, цікавої інформації,
превалюванням діалогічних форм мовлення, фонетично
правильною вимовою і чіткою дикцією персонажів, природністю
представлених комунікативних ситуацій тощо. Завдяки цьому
аудіоматеріал передбачає роботу з винятково автентичними,
якісними зразками німецької мови. Відповідні подкасти
забезпечені текстовою розшифровкою на випадок виникнення
труднощів сприйняття і розуміння чужого німецькомовного
мовлення. Дочірня сторінка передбачає і систему засобів
контролю рівня сприйняття і розуміння німецькомовного
аудіоматеріалу, зокрема післятекстові тести множинного вибору.
Весь комплекс матеріалів цієї дочірньої сторінки за їх змістом,
складністю, обсягом передбачає формування елементарної
німецькомовної аудитивної компетентності.
Результати здійсненого дослідження дають підстави для
висновку про незаперечну цінність веб-ресурсу SpraKuKo як
сучасного засобу навчання німецької мови загалом і професійної
підготовки майбутніх учителів німецької мови зокрема. Його
інформаційне наповнення навчального призначення дозволяє
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рекомендувати його як додатковий, альтернативний інструмент
удосконалення професійної німецькомовної компетентності
майбутніх учителів цього профілю. Можливості його застосування в практиці професійної підготовки майбутніх учителів
німецької мови проглядаються як в аудиторній, так і в
самостійній роботі з метою удосконалення передовсім
граматичних, аудитивних та лексичних німецькомовних знань,
умінь і навичок.
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Журналістика
АНАЛІЗ НОРМ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНИХ ЖУРНАЛІСТІВ В
РАМКАХ МЕДІЙНОГО ПРАВА НА МІЖНАРОДНОМУ
РІВНІ
Тарасюк С. І. ,
журналістка Малої академії
літератури та журналістики «ЮНЕСКО»
м. Косів, Україна
Анотація: Медійне право для журналістів- це дуже важлива
суспільна галузь,яка пов‘язана зі ЗМІ. Дуже важливо для
журналістів звертати увагу на певний ряд законів про
медіа:захист національних інтересів України,права користувачів
медіа сервісів,забезпечення вільного поширення та доступу до
інформації.Також варто зазначити,що права мас-медіа в Україні
захищаються законом України про державну підтримку ЗМІ та
соціальним захистом журналістів. Щодо ефективних способів
захистити свої права у ЗМІ дослідження в Україні показують,що
їхня ефективність значно зменшена.
Ключові слова: ЗМІ,мас-медійне право,Україна,Німеччина.
Поведінка сучасних журналістів є дуже актуальною
темою,особливо для українських ЗМІ на міжнародному
рівні.Адже професія журналіста здійснюється у межах
права,яке виокремлюють у окрему фундацію «Медійне
право».Раніше цю тему досліджували: Близнюк А., Бондаренко
І.; Бондаренко Т.; Брошкова С.; Бутиріна М.; Василик Л.;
Виртосу І.; Волковинський О.; Вялкова І.; Глушко А.; Коваль
Т.; Ковальова Т., Костюченко О.; Кучер Н.; Луць Ю.;
Мельникова О.; Мірошниченко П.; Мітчук О.; Пикалюк Р.;
Рудченко А.; Сипченко І.; Скібан Ю.; Тарасюк В.; Теребус О.,
Шендеровський К., Янець Н. в посібнику «Права людини та
Мас-Медіа в Україні».[1], З.Кукіна[2],Ю.О. Сазонова[3],
І. Паславський[4].
Медійне право для журналістів- це дуже важлива
суспільна галузь,яка пов‘язана зі ЗМІ.Це допомагає
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журналістам бути захищеними і також розуміти зв’язок ЗМІ з
рядом міжгалузевих комплексних інститутів.Щодо ефективних
способів захистити свої права у ЗМІ дослідження в Україні
показують,що їхня ефективність значно зменшена[1],[5]Дуже
важливо для журналістів звертати увагу на певний ряд законів
про медіа:захист національних інтересів України,права
користувачів медіа сервісів,забезпечення вільного поширення
та доступу до інформації.[5].У Німеччині держава не вимагає в
журналіста диплому про здобуття професійної освіти,і тому
кожна людина може легко заснувати своє видання ,для
прикладу газету.Журналіст може вимагати від органів влади
певну інформацію,яку не відкривають простим громадянам
Німеччини.
Журналісти громадських видань мають право працювати під
прикриттям,проте для того,щоб узяти на себе таку відповідальність,йому варто спочатку заробити собі репутацію[7]
Варто зауважити,що законом України «Про державну
підтримку ЗМІ та соціального захисту журналістів»зазначено
творчу сторону роботи журналіста,де наголошено,що
журналіст-це збирач,одержувач та створювач інформації для
мас-медіа,а ще виконує редакційно -посадові обов‘язки у
журналістській службі,як у штаті,так і поза ним.Варто
зазначити,що права мас-медіа в Україні захищаються законом
України про державну підтримку ЗМІ та соціальним захистом
журналістів.
Отже,медійне право для українців дуже важливе,адже ми
живемо в часи російсько-української війни,пандемії короновірусу,через це журналістам потрібно бути пильними,тому що
все має діяти у контексті закону і вони мають бути
захищені,варто також знати,як діяти по відношенні до інших
людей.
З цього можна висновувати наступне:
-для журналістів в рамках міжнародного -глобалізаційного
процесу зробити загальні правила поведінки у медіапросторі,особливо,у форматі діджиталізованих ЗМІ.
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-створити асоціацію для журналістів,які б мали змогу
донести власну думку та ідеї,щодо захисту прав журналістів в
Україні,де на жаль % таких організацій відносно малий .
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Економічні науки
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ MVNO
Тардаскіна Т.М.,
к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та маркетингу
Алхімова В.В.
аспірант
Державний університет
інтелектуальних технологій і зв’язку
м. Одеса, Україна
Аннотація: Технічне розвинення обладнання – є одним з
основних факторів розвитку та конкурентоспроможності
телекомунікаційних компаній, особливо для віртуальних операторів (MVNO). У роботі досліджено технологічні принципи
програмних конфігуруванних мереж, їх функціїі і особливості,
визначені конкурентні переваги використання віртуалізації
мережі для MVNO.
Ключові слова: віртуальний оператор, MVNO, віртуальні
мережеві функції, віртуалізація, конкурентні переваги.
В сучасних умовах розвитку мережевого доступу та
хмарного ресурсу виникли питання, якими переймалися такі вчені
як: Рижков А.Е., Сиверс М.А., Воробьев В.В., Тихвинский В.О.,
Терентьев С.В., Юрчук А.Б. частково або повністю впровадили
складну систему рішень: зберігання даних; ізоляція всіх внутрішніх процесів; зберігання даних та відновлення даних в певний
момент часу; гнучкий розподіл авторизації та аутентифікації;
об'єднання процесів по логічним або іншим ознакам; контроль
доступу та управління системами і мережами. Для входження на
ринок та реалізації роботи віртуального оператора (MVNO),
питання збереження даних, розподілу технічних ресурсів є
найактуальнішим питанням в сучасних умовах.
Метою даної роботи є дослідження технологічних
принципів програмних конфігуруванних мереж, їх функцій і
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особливостей
та
визначення
конкурентних
переваг
використання віртуалізації мережі для MVNO.
Технологічні принципи
програмних конфігуруванних
мереж, їх функції і особливості представлено на рис. 1.
Віртуальні мережеві функції

Програмно-конфігурована
мережа (SDN, Softwaredefined)

Програмно-конфігурована
мережа (NFV,virtualized
network function)

Взаємозв'язок з технологію
NFV полягає у тому, що
загальним трендом обох
концепцій у галузі
телекомунікацій є
спрямованість на
віртуалізацію мережі і
використання нових
технологій, на основі
програмного керування.

Взаємозв'язок з технологію
SDN полягає у тому, що
обидві мережі
використовуються для
технічного керування мережею
віртуального оператора. Також
створені для зниження витрат,
за рахунок зниження плати за
обладнання та зниження
використання електроенергії.

Відмінності у тому, що SDN
- це ідеологія роботи всієї
мережі цілісно, де
управління і відповідальність
за прийняття рішень така, як
маршрутизація, комутація,
винесені на окремий
централізований рівень.
Також SDN - логіка роботи
всієї мережі загалом і
взаємодія її функціональних
рівнів.

Відмінності NFV від SDN - це
є кінцева мета концепції. В
NFV обираються конкретні
мережеві функції і
реалізуються програмно, а
потім керуються спеціально
визначеними логічними
елементами, та NFV- це
конкретні, визначені програмні
компоненти, що реалізують
певні мережеві функції.

Рис.1. Технологічні принципи програмних конфігуруванних мереж,
їх функції і особливості
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Головна ідеї віртуалізації мережевих функцій визначається
як створення єдиного, стандартизованого середовища, при
якому в однакових умовах будуть працювати різнотипні
програмні додатки та сервіси, саме такий метод віртуалізації
мережевих функцій використовує віртуальний оператор [1, с.
25].
Визначимо конкурентні переваги використання вір туалізації мережі для MVNO:
- масштабованість (виділені потужності можуть
змінюватися в залежності від існуючого рівня завантаження);
- підвищення ефективності користування мережею за
рахунок гнучкого розміщення різноманітних мережевих
функцій в переліку різних апаратних ресурсів;
- покращення надійності та якості наданих кінцевим
користувачам послуг за рахунок технології віртуалізації і
можливості динамічно змінювати конфігурацію мережі;
- гнучка модифікація топології для швидкого та
ефективного покращення оптимізації продуктивності.
Отже віртуалізація мереж для віртуального оператора грає
важливу роль, адже вона повинна гнучко та швидко
підтримувати будь-які сервіси, додатки, зміну продуктивності
мережі та деталізацію споживаних ресурсів [2, с. 72-74].
Віртуалізація мережі повинна підтримувати розгортання
віртуалізації на різних точках мережі і дозволяти прискорено
переміщувати свої функції в залежності від зміни потреб
оператора або споживача. Окрім того, віртуалізація мережі має
взаємодіяти з додатками і системами управління для швидкого
підключення ресурсів при збільшенні попиту і відключенні при
відсутності необхідності, що дасть змогу підвищити
ефективність та якість праці віртуального оператора [3].
Економічна доцільність віртуалізації мережі базується на
підвищені та оптимізації роботи мережі, а саме зростає обсяг
оброблення інформації у більш коротший строк, за цей
рахунок зростає кількість наданих послуг, підвищення
масштабованості, також покращення надійності послуг
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кінцевим користувачам за рахунок технології віртуалізації і
можливості динамічно змінювати конфігурацію мережі.
Таким чином, MVNO поєднує в собі переваги звичайного
мобільного зв'язку GSM і VoIP, що робить його серйозним і
затребуваним інструментом великих компаній.
У роботі досліджено технологічні принципи програмних
конфігуруванних мереж, їх функціїі і особливості, визначені
конкурентні переваги використання віртуалізації мережі для
MVNO.
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такі напрямки реалізуються у межах комунікативного
підходу. Найважливішими серед напрямків є використання
інноваційних підручників, англомовне занурення, між культурний підхід, змішане (комбіноване) навчання, конструктивізм у
мовній підготовці, що базується на експерієнційному навчанні,
та принциповий прагматизм, тобто обґрунтований еклектизм
у доборі та поєднанні різних підходів до побудови мовного
курсу.
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змішане навчання, експерієнційне навчання, принциповий
прагматизм.
Після проголошення незалежності України поступово була
здійснена радикальна заміна застарілих і неефективних методів
навчання англійської мови як іноземної в українських вишах.
Методи радянських часів, такі як свідомо-порівняльний,
неадекватні прийоми навчання, типу складання студентами
горезвісних «тисяч», вже майже повністю щезлі і, замість них,
безумовно домінуючим став комунікативний підхід, який
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використовується у мовній підготовці в усіх розвинутих
країнах світу. Але гостра потреба студентів і випускників
українських вишів в ефективному оволодінні англійською
мовою змушує викладачів цієї мови та методистів-дослідників
рухатися далі і шукати нові напрямки для подальшого
підвищення ефективності та результативності оволодіння
тими, хто навчаються, англійською мовою. Основні шість з
таких напрямків коротко резюмуються у цій роботі.
Мабуть, першим з них є майже повна заміна застарілих та
неефективних підручників ще радянського типу на сучасні
комунікативні за своєю побудовою підручники – більш за все,
британські. Але дуже позитивною тенденцією є те, що
з’явилося чимало виданих в Україні підручників з англійської
мови українських авторів, що призначені для студентів різних
спеціальностей вишів і є не тільки не гіршими, а інколи навіть і
кращими ніж зарубіжні. До того ж, таки підручники повністю
враховують потреби та реалії саме українських ЗВО (див.,
наприклад, український підручник з англійської мови для
майбутніх економістів [1]), так що продовження саме цієї
тенденції, безумно, дозволить суттєво підняти рівень
вітчизняної англомовної вишівської освіти.
Другим дуже цікавим, значущим та навіть інноваційним
напрямком в англомовній підготовці студентів українських вишів
є поширення практики англомовного занурення та/або так званого
поєднаного (інтегрованого) навчання предметного змісту
немовної дисципліни та іноземної мови, що вивчається (CLIL –
Content and Language Integrated Learning) [5; 9]. Суть цього
підходу полягає у навчанні немовних (в тому числі суто
професійних) дисциплін вишівського циклу тільки англійською
мовою, а не рідною мовою студентів. Звичайно, впровадження
англомовного занурення або CLIL стає можливим, лише коли
рівень володіння англійською мовою тими, хто навчаються, є
принаймні середнім (В1+/В2). Але в цьому випадку навіть
експериментально доведена їх надзвичайно висока ефективність у
забезпеченні подальшого прогресу в мовній підготовці студентів
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у плані досягненні ними вищих рівнів опанування англійської
мови [2; 13].
Третім напрямком, який навіть виходить на передній план
в останні роки, є міжкультурна підготовка студентів у
вишівських курсах з англійської мови. Це відображає
загальносвітову тенденцію, згідно з якою неможливо
ефективно навчитися іншомовній комунікації, якщо не бути
обізнаним у культурі народу, мову якого вивчаєш [4]. Йдеться
не про культуру з великої літери «К» (література, мистецтво,
політичний устрій, законодавство тощо), а про культуру з
маленької «к» – про ті культурно обумовлені стандарти
комунікативної поведінки, які дозволяють поводитися у
спілкуванні згідно з культурними нормами, що притаманні
конкретній соціо-культурній мовній спільноті. На початку
нового тисячоліття в Україні була розроблена теорія та
практика навчання стандартам комунікативної поведінки
англомовних народів [3] і формування таких стандартів вже
ведеться у студентів деяких українських ЗВО.
Найважливішим четвертим напрямком стала комп’ютеризація навчального процесу з дуже широким використанням
англомовного Інтернету для оволодіння мовою, що вивчається.
Інтернет застосовується для пошуку студентами навчальної
інформації, потрібної для виконання творчих англомовних
завдань, для проведення англомовних навчальних проектів, для
англомовного спілкування між собою та з викладачем, а також
для створення англомовних сторінок, на яких розміщуються
письмові роботи студентів, такі як есе. Значна частина
навчального процесу стала проходити онлайн, що робить
навчання змішаним (комбінованим) [10], тобто таким, в якому
встановлюється певна рівновага та рівнозначущість традиційної
роботи в аудиторії і навчальної діяльності онлайн тих, хто
навчаються.
Останні два напрямки ще є скоріше тенденціями, оскільки
їх реалізація тільки починається. Це, по-перше, впровадження
конструктивістського підходу до навчання іноземних мов [6;
236

11] з практичним втіленням цього підходу через так зване
експерієнційне навчання [7; 11]. Суть підходу полягає в тому,
що студенти здебільшого самостійно та підсвідомо
конструюють власні знання, навички та вміння англомовної
комунікації через навчальну діяльність, яка моделює
практичну діяльність (наприклад, професійну, таку як ділові
переговори). Все спілкування здійснюється не рідною мовою
студентів, а мовою, що вивчається. Таким чином, оволодіння
мовною комунікацією проходить через практичний досвід
(experience – досвід, звідсіля експерієнційне, тобто досвідне,
навчання) англомовної комунікації, яка здійснюється в умовах
змодельованої/імітованої в аудиторії практичної діяльності, як
правило, професійної. В результаті, навчальний процес
розвивається як безперервна послідовність рольових та ділових
ігор, студентських мозкових штурмів, аналізу кейсів, дискусій,
презентацій, навчальних проектів тощо – і вся ця послідовність
реалізується виключно англійською мовою.
По-друге, останньою тенденцією, яка має всі шанси стати
напрямком розвитку, є впровадження підходу, що базується на
принциповому прагматизмі [8]. Сутність полягає у поєднанні в
одному практичному методі навчання мови рис різних, навіть
протилежних, методичних підходів, досягаючи їх гармонійного
сполучання і загального підвищення якості англомовної
підготовки студентів. При цьому головним є дотримання
десяти принципів такого сполучання для забезпечення його
гармонійності [12].
Подальший розвиток усіх цих шести напрямків/тенденцій
дає змогу суто підвищити рівень англомовної підготовки
студентів українських вишів.
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В гандболе существует много спорных вопросов, не
только в определении оптимального соотношения общей и
специальной физической подготовки, но и в содержании и
направленности этих видов физической подготовки [2, 4].
Ошибки в определении соотношения могут привести к
снижению результатов, а неверное определение содержания и
направленности влияет на развитие не характерных для
гандбола физических качеств, которые в свою очередь
приводят к снижению соревновательной деятельности [3]. В
результате анализа научной литературы и практического
опыта, мы и пришли к выводу, что эта проблема актуальна и
требует дальнейшего изучения.
Нами сформирована одна из базовых составляющих
авторской программы совершенствования специальной
физической подготовки, которая может проходить, как в
рамках специализированного занятия, так и в тренировочных
занятиях комплексного характера, связанная с техникотактической подготовкой или развитием взрывной силы ног
(плиометрика). Поэтому в нашем исследовании сделан акцент
именно на эти упражнения, включающие различные виды
передач или бросков набивного мяча одной или двумя руками,
перепрыгивание через препятствия в разных направлениях (с
последующим ускорением с передачей или броском), прыжки с
падением (с последующей передачей или броском), скиппинг,
запрыгивание и спрыгивание с 40-сантиметровой скамейки (с
последующей передачей или броском), многоскоки (с
передачей) и т.д.
Опираясь на программу ДЮСШ [1], нами были выбраны
тесты для оценки специальной физической подготовки
гандболистов: броски мяча на точность, кол-во; челночный бег
на дистанцию 100 метров, с; бросок набивного мяча 1 кг
дальность сидя, см; передачи мяча в цель (стену), кол-во;
обводки на дистанции 30 м, с; специальный гандбольный
бросковый тест, кол-во; комплексное упражнение (дистанция
88-90 м), с.
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Для констатации эффективности программы совершенствования специальной физической подготовки по гандболу
определялась динамика соответствующих показателей в течение
макроцикла на основе сравнения показателей начального и
конечного значений уровня развития показателей специальной
физической подготовленности гандболистов команды «Академия
гандбола» г. Запорожье.
Показатели специальной физической подготовленности
гандболистов команды «Академия гандбола» г. Запорожье под
влиянием разработанной программы достоверно выросли по
отношению к началу исследования. Улучшение произошло за
счет правильного подбора плиометрических упражнений для
совершенствования специальной физической подготовленности
спортсменов, что позволило ускорить и качественно
оптимизировать учебно-тренировочный процесс.
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Анотація. Дане дослідження спрямоване на поглиблений
аналіз безпеки накопичення, зберігання та захисту
персональних даних в Європейському Союзі та національній
системі охорони здоров’я України зокрема. Сучасний світ
цифрових технологій та величезних об’ємів інформації, які
зберігаються онлайн, вимагає встановлення нових правил
роботи з персональними даними. Нові реалії встановлюють
жорсткі рамки, в межах яких всі доступні персональні дані
повинні бути гарантовано захищені.
Проведено аналіз процесу збору та обробки персональних
даних пацієнтів та заходів, спрямованих на захист отриманої
інформації. Сформульовано рекомендації щодо нових
досліджень даного напрямку.
Ключові слова: безпека даних, e-Health, електронна система
охорони здоров’я, персональні дані, GDPR (General Data
Protection Regulation).
Аннотация. Данное исследование направлено на углубленный
анализ безопасности сбора, хранения и защиты персональных
данных в Европейском Союзе и национальной системе
здравоохранения Украины в частности. Современный мир
цифровых технологий и огромных объемов информации, которые
хранятся онлайн, требует соблюдения новых правил работы с
персональными данными. Новые реалии устанавливают жесткие
рамки, в которых персональные данные должны быть
гарантированно защищены.
Проведен анализ процесса сбора, обработки и хранения
персональных данных пациентов и мероприятий, направленных
на защиту полученной информации. Сформулированы
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рекомендации относительно новых исследований данного
направления.
Ключевые слова: безопасность данных, e-Health, электронная
система здравоохранения, персональные данные, GDPR (General
Data Protection Regulation).
Abstract. This study is aimed at an in-depth analysis of the security of
collection, storage and protection of personal data in the European
Union and the national health care system of Ukraine. The modern
world of digital technology and huge amount of information stored
online requires new rules for handling personal data. The new realities
set a strict framework within which all available personal data must be
secure and guaranteed protection. An analysis of the process of
collecting and processing personal data of patients and measures
aimed to protect the received information. Recommendations for new
research in this area are formulated.
Keywords: data security, e-Health, electronic health care system,
personal data, GDPR (General Data Protection Regulation).
Вступ. Однією з основних вимог до електронної системи
охорони здоров’я в усьому світі й в Україні зокрема, є безпека
даних лікаря та пацієнта. Система накопичує й зберігає
персональну інформацію пацієнтів і саме тому ключовим
завданням є розробити інструменти, які що захистять дані та
зроблять неможливим викрадення чи руйнування персональних
даних пацієнтів.
eHealth – це абсолютно унікальна українська інформаційна
систему, яка забезпечує автоматизацію медичних послуг й
розроблена з метою управління медичною інформацією в
електронному вигляді. До розробки даного продукту були
залучені фахівці декількох незалежних компаній з кібербезпеки,
включаючи одну з компаній з «Великої четвірки» (це найбільші у
світі компанії з надання аудиторських та консалтингових послуг).
Було здійснено ряд аудитів з кібербезпеки.
Було успішно проведено перший етап роботи системи з
підписання декларацій з лікарями. Персональні дані пацієнту
збираються лише за їх письмової згоди, яка є частиною
декларації про вибір лікаря, затвердженої «Порядком вибору
лікаря, що надає первинну медичну допомогу». Тож, ставлячи
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підпис у декларації, людина погоджується на обробку своїх
даних у системі «Електронне здоров’я».
Виклад основного матеріалу. Електронна система охорони
здоров’я – це інструмент для забезпечення прозорості процесів в
охороні здоров’я, який дозволяє справедливо розподіляти кошти і
забезпечує чесну оплату лікареві за пацієнта, не дозволяє
чиновникам різних рівнів використовувати корупційні механізми
та мінімізує можливість маніпуляції даними. А найголовніше – це
система, якій люди довіряють дані про своє здоров’я.
Згідно розробленої Європейської стратегії охорони здоров’я
до 2020 року необхідно було розробити і забезпечити реалізацію
Національної програми Здоров’я - 2020 [1].
Концепцію розвитку електронної системи охорони здоров’я
[2] Кабмін України затвердив 28 грудня 2020 року. Однією з
основних цілей концепції є забезпечення інформаційної безпеки
та захисту інформації і персональних даних, зокрема з
урахуванням вимог Законів України “Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про захист
персональних даних”, інших нормативно-правових актів у
вказаній сфері, а також Регламенту Європейського Парламенту і
Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб
у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух
таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний
регламент про захист даних), міжнародних стандартів ISO/IEC,
інших міжнародних документів та вимог в сфері громадського
здоров’я.
Загальний регламент про захист даних (General Data
Protection Regulation, GDPR) набув чинності 25 травня 2018 року,
але вже до 2019 року EDPB (European Data Protection Board)
випустив додаткові пояснювальні документи до регламенту, на
базі яких регуляторами європейських країн було накладено перші
штрафи за порушення захисту даних користувачів.
Система eHealth розроблеа таким чином, щоб захищати
персональні та медичні дані лікаря та пацієнта на найвищому
рівні, адже найбільшою загрозою для безпеки персональних
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даних в медичній сфері є безпрецедентно великий масив
інформації про здоров’я громадян, що зберігається в одному місці
[3].
Ключовий пріоритет, якому приділяється особлива увага, є
безпека української електронної системи охорони здоров’я [4].
Розробляються і впроваджуються додаткові заходи та технічні
рішення, як наприклад поетапна аутентифікація для лікарів при
вході в систему (безпечний доступ ґрунтується на технології
двофакторної авторизації протоколу Oauth.2 - cаме цей
протокол забезпечує верифікацію входу та розгалуження прав
доступу до даних).
НСЗУ на регулярній основі проводить тестування системи
на вразливість. Такі тести НСЗУ та ДП "Електронне здоров'я"
робить щокварталу, мінімум 4 рази на рік. До тестів залучають
ІТ-відділ компанії "великої четвірки".
Система eHealth має атестат КСЗІ, що означає, що вона
відповідає комплексній системі захисту інформації від
розголошення та несанкціонованого доступу. За вимогою
КСЗІ, усі сервери системи повинны розташовуватись в Україні
в приватному сховищі. Компанія De Novo виграла тендер на
зберігання серверів. Компанія GigaCloud отримала тендер на
резервний майданчик.
Центральна база даних електронної системи охорони
здоров’я знаходиться на території України й зберігається у
захищеному дата-центрі в місті Києві. Цей дата-центр має
комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) та має сертифікат
відповідності міжнародним стандартам
ISO 27001:2013
(сертифікат виданий Bureau Veritas №IND17.0398/U) та
українським стандартам (атестат відповідності ДССЗЗІ № 14162
від 22.07.16) у сфері захисту даних.
Додатковим рівнем захисту персональних даних стало
роз’єднання в зберіганні даних на фізичному рівні. Різні дані
розташовані у різних кластерах і між собою не поєднані. Так
було зроблено відповідно до рекомендацій GDPR. Фізично, на
рівні бази даних система зберігає окремо персональні дані
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(прізвище, ім'я, по батькові, паспорт тощо), і окремо медичні
дані (з чим ми приходили до лікаря, які аналізи нам робили,
яку операцію, які результати тощо).
З усього дослідженого можливий єдиний висновок: якщо й
відбудеться злам чи провокація в системі, персональні дані
будуть знеособлені й таким чином зловмисники не зможуть
дізнатись чиї історії хвороби та дані вони викрали.
За допомогою ініціативи EU4Digital Європейський Союз
підтримує розробку гармонізованих національних рамок для
системи електронної охорони здоров'я між країнамипартнерами з ЄС [5]. Відповідно до ініціативи, здоров’я є
конфіденційними та особистими, а це робить конфіденційність
даних основною опорою цифрової охорони здоров’я.
В умовах світової пандемії COVID-19 система електронної
охорони здоров’я отримала найбільший виклик щодо безпеки
персональних даних лікарів та пацієнтів. Постійна розробка та
удосконалення систем безпеки стали ключовими задачами.
Досвід в сфері безпечного зберігання та обробки даних в
європейських країнах став прикладом, який допоможе
повністю розкрити потенціал цифрових технологій у галузі
охорони здоров’я України сьогодні та в майбутньому.
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Анотація: в роботі розглядається процес реформування
державної служби, виявляється певна проблематика правового
регулювання через аналіз підстав виникнення трудових відносин,
порядку вступу на державну службу тощо. Визначається
необхідність врегулювання конкурсної процедури як підстави
виникнення трудових відносин на державній службі.
Ключові слова: правове регулювання; державна служба; трудові
відносини; єдність та диференціація правового регулювання,
конкурс на заміщення посад.
Державна служба України – найважливіший інструмент
перетворень, які проводяться в суспільстві і державі, пов’язаних з
розвитком соціальної сфери і зміцненням виконавчої вертикалі
влади. Не випадково з початку XXI ст. в Україні почалася
масштабна робота з реформування державної служби, зокрема
правового регулювання праці державних службовців. У зв’язку зі
стрімкими змінами в основних нормативно-правових актах, що
регулюють трудову діяльність державних службовців, особливої
уваги заслуговують процедури вступу і прийому на державну
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службу крізь призму єдності та диференціації правового
регулювання вищезазначених процедур.
У результаті реформування державна служба України
повинна стати комплексним, правовим, соціальним та
організаційним інститутом, спрямованим на забезпечення
виконання державними службовцями функцій держави
[1, с. 154], а також на ефективне і результативне правове
регулювання сфери трудових відносин на державній службі.
У юридичній літературі питання виникнення трудових
відносин державних службовців вивчали такі вчені-правники:
Н. Болотіна, А. Гришковець, М. Іншин, А. Ноздрачов, П. Пилипенко, С. Прилипко, В. Прокопенко, О. Процевський, П. Пилипенко, С. Прилипко, Л. Таль, Г. Чанишева, Н. Хуторян, О.
Ярошенко та багато інших.
Аналіз процесу формування нормативно-правової системи
державної служби з опорою на основні програмні документи, а
також думки представників науки в області трудового права
доводять, що загалом склалися чотири етапи її пострадянського
еволюціонування [2]. Проте доцільним вбачаємо вперше
розглянути етапи реформування законодавства з питань
регулювання праці державних службовців крізь призму єдності та
диференціації умов встановлення трудових відносин (конкурс на
зайняття посад державної служби), виокремивши 4 наступні
етапи: І – з 16.12.1993 по 17.11.2011; ІІ – з 17.11.2011 по
01.05.2016; ІІІ етап – з 01.05.2016 по 25.09.2019 та IV – з
25.09.2019 і по теперішній час.
Саме встановлення такої періодизації, на нашу думку,
дозволить розглянути більш предметно особливості правового
регулювання підстав виникнення трудових відносин та
зупинитися на особливостях їх виникнення з окремою категорією
працівників – державними службовцями, які випливають з
підстав диференціації правового регулювання на певному етапі
розвитку законодавства щодо реалізації ними права на працю.
Перший період (з 1993 по 2011 роки) розпочався з
прийняття Закону України «Про державну службу», який
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визначав загальні засади діяльності та статус державних
службовців, проте створював відповідні колізії у сфері
регулювання їхньої праці. Сам закон визначав вступ на
державну службу на конкурсній основі, порядок якого окремо
затверджувався Кабінетом Міністрів України, що заклало
основи диференціації правового регулювання конкурсної
процедури [3].
За ним був Закон України «Про державну службу» від
2011 року, який започаткував встановлення другого етапу
реформування. Він повинен був регулювати відносини, що
виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її
проходженням та припиненням, проте фактично не діяв. Закон
прямо диференціював категорії посад на призначені (загалом
керівні посади) та обрані на умовах проходження конкурсної
процедури. Також вперше були висунуті вимоги до рівня
професійної компетентності працівника, який претендує на
зайняття посади державної служби [4].
Так як поставлені в цьому документ завдання реформи не
були реалізовані повною мірою, розпочався третій етап (з січня
2016 по вересень 2019 року) перетворення державної служби,
який пов’язаний з прийняттям і реалізацією Закону України
«Про державну службу» № 889 (далі – Закон), що
встановлював правові, організаційні та фінансово-економічні
основи державної служби. Проте трудові відносини державних
службовців більшою мірою були врегульовані Кодексом
законів про працю України. Порядок вступу громадян на
державну службу визначається окремими Порядком,
затвердженим Постановою Кабінету України від 25 березня
2016 р. № 246 [5].
Четвертий етап веде свій відлік з вересня 2019 року і
значиться як етап реформування і розвитку. Даний етап
включає в себе ряд послідовних змін, які вносять суттєві
перетворення в трудові відносини державних службовців, а
саме: введення контрактних посад, дистанційна робота,
порядок вступу на державну службу тощо. Однак, на противагу
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цьому, зменшується сфера дії норм трудового законодавства
під час врегулювання трудових відносин на державній службі,
що посилює диференціацію правового регулювання праці
державних службовців [6].
Існуюча диференціація правового регулювання державної
служби свідчить, що найбільш вразливою сферою відносин є
саме трудові відносин державних службовців. Одним з питань,
яке потребує детального аналізу, це нормативне закріплення
підстав виникнення трудових відносин на державній службі.
Оскільки законодавець не закріплює визначення підстав
виникнення трудових відноси на державній службі, звернемось
до визначень, які наводять вчені-правники.
Ч. 2 ст. 2 Кодексу законів про працю України зазначено,
що «працівники реалізують право на працю шляхом
укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в
установі, організації або з фізичною особою» [7].
В. Прокопенко зазначає, що «юридичні підстави
виникнення трудових правовідносин визначаються формами
реалізації громадянами права на працю і формами залучення
громадян до праці» [8, с.166].
З цього приводу П. Пилипенко зауважує, що «з метою
залучення до праці окремих категорій працівників існують
ще декілька загальновизнаних, хоч і не закріплених у Кодексі
законів про працю України, юридичних фактів – підстав
виникнення індивідуальних трудових відносин» [9, с.103].
В. Смірнов відстоює позицію, що «конкурс – це
особливий, винятковий порядок підбору кадрів, що містить
підвищенні вимоги до осіб, які претендують на заміщення
вакантною посади» [10, с.14].
Деякі правники акцентують увагу на конкурсі тільки як на
обов’язкову попередню умову для укладення трудового
договору [11, с.180; 12, с.37].
Проте на практиці, вступ на державну службу передбачає
собою складний юридичний склад виникнення трудових
відносин. Протокол конкурсу, трудовий договір, акт про
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призначення на посаду та Присяга державного службовця
виступають самостійними правостворюючими елементами
рівними за своєю юридичною силою. Відсутність будь-якого з
названих елементів призводить до відсутності всього
фактичного складу в цілому, і як наслідок неможливість
виникнення трудових правовідносин [13, с.43].
Попередньо нами було зазначено, що проведення
конкурсу на зайняття посад державної служби породжує
трудові правовідносини на державній служби [14, с.427].
Отже, не дивлячись на те, що чинний КЗпП України
закріпив лише одну підставу виникнення трудових правовідносин – трудовий договір, погоджуємось із думкою вчених у
галузі трудового права, що трудовий договір може бути не
єдиним юридичним фактом, необхідним для виникнення
трудових правовідносин. Обрання за конкурсом як елемент
фактичного складу, обумовлює виникнення індивідуальних
трудових відносин на державній службі.
Таким чином, конкурс забезпечує конституційне право
громадян України на працю та, одночасно, на рівний доступ до
державної служби, а також право державних службовців на
кар’єрне зростання на конкурсній основі.
Державна служба займає важливе місце в забезпеченні
життєдіяльності кожної держави. При цьому вкрай важливо,
щоб державна служба функціонувала ефективно, а робота
державних службовців була результативною, тому доцільним
вважаємо проаналізувати умови вступу на державну службу в
європейський країнах.
Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччина
відрізняють такі підстави виникнення трудових відносин на
державній службі: призначення на посаду на підставі
адміністративного акта на розсуд керівника установи та
зарахування на посаду внаслідок успішної здачі конкурсних
іспитів. Державних службовців в ФРН призначаються довічно.
Це означає, що трудові відносини, як правило, закінчуються
виходом на пенсію, за винятком випадків, коли вони
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перериваються раніше в силу особливих обставин (наприклад,
грубого порушення посадових обов’язків). Призначення
федеральних державних службовців на посаду проводиться
федеральним президентом або уповноваженими на це
інстанціями [3].
Так, під час порівняльного аналізу умов вступу на
державну службу в Україні та Німеччині явною є
диференціація процедури виникнення трудових відносин на
державній службі – в Україні кандидати на посаду фактично
обираються конкурсною комісією під час проведення конкуру,
а в Німеччині призначаються.
Таким чином, аналіз законодавства України з питань
регулювання праці державних службовців та міжнародного
досвіду, спираючись на дослідження вчених-правників з цього
питання, дозволяє зробити висновок про необхідність законодавчого врегулювання уніфікованої процедури конкурсного
відбору як однієї з підстав виникнення трудових відносин,
зокрема на державній службі. Це допоможе законодавчо
врегулювати підстави виникнення трудових відносин та
сформувати ефективні механізми реалізації права на працю
окремих категорій працівників.
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Аннотація: розглядаються поняття та роль інформаційних
технологій в діяльності страхових компаній України. Представлено найпопулярніші програмні продукти та інформаційні
технології, які використовуються на страховому ринку України.
Обґрунтовано поняття та основні аспекти функціонування
автоматизованих інформаційних систем страхової компанії.
Досліджено основні проблеми автоматизації страхових
компаній та запропоновано шляхи вирішення даної проблематики.
Ключові слова: страхування, автоматизація страхових компаній, інформаційні технології, страховий ринок, страхова
компанія.
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Інформаційні технології та їх складові охоплюють
надходження, систему руху й перетворення інформації,
включаючи класифікаційні переліки всіх даних, методи їх
кодування, зберігання та передавання.
Розробка інформаційних технологій діяльності страхових
компаній спрямована на використання технічних засобів
управління для постачання необхідної інформації відповідним
органам управління з метою організації:
– безперервного процесу збирання, опрацювання,
зберігання й пошуку інформації, а також передачі її на різні
рівні управління;
– високої надійності та імовірності інформації відповідно
до встановлених вимог щодо збирання та опрацювання на
кожному рівні управління.
Інформаційні технології діяльності страхових компаній
мають включати три основні аспекти: інформаційний фонд
(набір даних, зведень, необхідних для прийняття відповідних
управлінських рішень); спеціальні прийоми і методи
інформаційного
забезпечення
(таблиці
урахування
документообігу, схеми документопотоку, а також спеціальні
матриці) та методи опрацювання інформаційного забезпечення
(планування, прогнозування, економічний аналіз) (рис. 1).

Рис. 1. Ключові складові інформаційних технологій діяльності
страхових компаній
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Обсяг інформаційного фонду залежить від засобів, джерел
його формування, а також сукупності розв’язуваних задач. На
об’єм інформаційного фонду здійснює істотний вплив ступінь
автоматизації управлінських робіт [1].
Інформаційна система страхових компаній пов'язана з
вирішенням завдань бухгалтерського обліку, накопиченням
інформації за окремими видами наданих страхових послуг,
створенням інформаційних баз даних клієнтів за різними
видами страхування, організації інформаційного середовища
для зв'язку страхувальників та страховиків між собою та з
страховими компаніями.
Головним напрямком удосконалення обробки інформації у
страхових компаніях нині є створення автоматизованої
інформаційної системи, що базується на застосуванні
економіко-математичних методів, засобів обчислювальної
техніки і розвиненої мережі передавання даних, рис. 2.

Рис. 2. Ключові аспекти функціонування автоматизованих
інформаційних систем

Все інше робить інформаційна система – створення звітів,
пошук інформації, контроль даних. При цьому можливості
використання методик обробки та контролю практично
необмежені [2]. Тож, впровадження інформаційних технологій
– це інвестиція в майбутнє страхової компанії.
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В Україні страховими компанії переважно використовуюють
інформаційні технології та програмні продукти російської
корпорації «Галактика» та української компанії «Українські
страхові інформаційні системи», основним продуктом якої є
інформаційна система «Insurance Company», котра реалізована на
сучасних технологіях в архітектурі «клієнт-сервіс», охоплює всі
сучасні аспекти обліку страхової інформації. Система
інтегрується з бухгалтерським програмним забезпеченням «1С:
Підприємство» та «Парус», засобами «MS Excel», «MS Word»,
графічними засобами, «OLAP» та іншими.
Інформаційна система «Insurance Company» забезпечує:
- Менеджмент клієнтів – ведення повної страхової
інформації по кожному клієнту та по групам клієнтів. Моніторинг
взаємодій з клієнтом, нагадування, розсилка листів.
- Менеджмент об’єктів – ведення повної страхової інформації по кожному застрахованому об’єкту та по групам об’єктів.
- Менеджмент договорів загального страхування, всіх
форм перестрахування та співстрахування. Автоматичне
призупинення дії, скасування та відновлення договорів.
Автоматична передача ризиків в перестрахування.
- Менеджмент комісійних винагород агентів та
посередників. Багаторівнева система визначення комісійних по
кожному платежу.
- Менеджмент врегулювання збитків. Весь процес
врегулювання від прийому заявки та заведення справи до
формування розпорядження на виплату. Облік претензій,
постраждалих об’єктів та ризиків за ними, альтернативних
оцінок з описом складових, зв’язок з перестрахуванням.
- Аналіз інформації до найдетальнішого рівня – рівня
конкретного об’єкту, ризику та складових ризику без обмежень
математичних та статистичних методів. Більше 100 готових
звітів в зручному інтерфейсі запуску з відбором по групам.
- Моніторинг та контроль страхування в наочних формах
для керівництва [3].
Однак, всупереч позитиву, глобальна комп’ютеризація
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призводить до певних проблем, серед яких слід особливо
відзначити такі: несанкціонований сторонній доступ до
інформації, її копіювання чи зміна; некоректна робота
програмного забезпечення; технічні проблеми з обладнанням;
помилки персоналу [4].
З метою покращення рівня застосування інформаційних
технологій на страховому ринку України необхідно:
• розробити загальнонаціональну систему розкриття
інформації;
• вирішити питання автоматизації обліку та формування
бази даних клієнтів;
• забезпечити можливість оперативного прийняття
рішень щодо страхових випадків;
• зробити
доступною
інформацію
про
скарги
страхувальників та рейтинг страховиків.
Саме відсутність доступної аналітики у сфері страхування,
на думку багатьох дослідників, стримує його розвиток в
Україні.
Інформаційні технології в діяльності страхового ринку
України перебувають на стадії становлення та розвитку,
діяльність вітчизняних страхових компаній стимулює сильна
конкуренція
іноземних
страхових
компаній.
Тому
впровадження інновацій в інформаційні технології є запорукою
успіху в безкомпромісній конкурентній боротьбі.
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Децентралізація влади як складова державної політики
регіонального розвитку є однією з визначальних у порядку
денному реформ в Україні. Вона створила підґрунтя для
укорінення кардинальних інституційних перетворень, підвищення
якості життя громадян та має велике значення для продовження
секторальних реформ. Завдяки створенню нової системи
розподілу владних повноважень між центральними та місцевими
органами влади в Україні сьогодні фактично формується нова
система взаємовідносин між різними гілками влади та новий
баланс стримувань і противаг.
Децентралізація – це процес перерозподілу або
диспергування функцій, повноважень людей або речей від
центрального управління. Децентралізацію від централізації
відрізняє те, що в останньому випадку значна частина владних
повноважень в адміністративній системі переходить центральним
органам, а відносно децентралізації частина повноважень
переходить на нижчий рівень. Відповідно до розподілу
повноважень між суб’єктами державної влади децентралізація
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поділяється на вертикальну (чітке визначення порядку прийняття
рішень керівними органами різного рівня) та горизонтальну
(розподіл та визначення функцій і компетенцій всіх інших
елементів структури органів державної адміністрації, крім
керівного органу). Залежно від форми державного устрою
децентралізація може поділятися на адміністративну (характерну
для унітарних держав) та політичну (відповідно для
федеративних держав) [1, c. 10-15].
Ідея децентралізації публічної влади для України не є
новою. Так, одним з перших нормативно-правових актів який
регулює відносини центральної та місцевої влади є Закон
України «Про місцеве самоврядування» від 15 липня 1997р [2],
а також «Європейська хартія місцевого самоврядування», яка
проголошувала «розбудову Європи на принципах демократії та
децентралізації» [3].
У 2005 році була створена робоча група з адміністративнотериторіальної реформи та була введена посада віце – прем’єр –
міністра України з питань адміністративно-територіальної
реформи. Обговорювалася ідея запровадження трирівневого
територіального устрою: громада – район – регіон. Головними
ідеями цієї реформи були наближення влади до громадян,
забезпечення принципу «чим більше повноважень, тим більша
відповідальність», що сприятиме прозорості прийняття рішень.
Реформа передбачала зміну розподілу повноважень між
регіональними, районними рівнями та рівнями громад.
У 2009 році була ще одна спроба проведення адміністративно – територіальної реформи. Однак даний законопроект
не дістав належної підтримки Верховної Ради та був відхилений
[4, c. 125]
Законодавче підґрунтя для докорінної зміни системи влади
та її територіальної основи на всіх рівнях почало формуватися
після перемоги Революції Гідності. У квітні 2014 року Уряд
схвалив основний концептуальний документ – Концепцію
реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади. В якому чітко окреслювались проблеми й
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шляхи та способи їх вирішення; визначено мету, завдання,
етапи та очікувані результати реформи [5]. Після цього
був затверджений План заходів щодо її реалізації, які дали
старт реформі [6].
Для реалізації положень Концепції та завдань Плану
заходів, необхідно було в першу чергу внести відповідні зміни
до Конституції України, а також сформувати пакет нового
законодавства. Зміни до Конституції перш за все мали
вирішити питання утворення виконавчих органів обласних та
районних рад, реорганізації місцевих державних адміністрацій
в органи контрольно-наглядового типу, дати чітке визначення
адміністративно-територіальної одиниці – громади. На жаль,
політичні обставини не дозволили Верховній Раді України
прийняти подані Президентом України зміни до Конституції
щодо децентралізації. [7]. Тому Уряд з 2014 року розпочав
реформу в межах чинної Конституції, й визначився з
головними принципами її реалізації: послідовності й
поетапності передачі функцій від центральної до місцевої
влади; взаємозв’язку всіх етапів децентралізації; комплексності
всіх заходів на кожному етапі, проведення реформ пакетом
заходів, що пов’язані єдиною метою ті стратегією; втягнення у
процес децентралізації широких верств населення і
громадянського суспільства [5].
Варто наголосити, що реформа децентралізації триває, але
її з впевненістю можна назвати найуспішнішою реформую за
роки незалежності України. За цей час сформований і діє
основний пакет нового законодавства, впроваджуються
першочергові законодавчі ініціативи. Зокрема, мова йде про:
1. Закони про внесення змін до Бюджетного та
Податкового кодексів України. Завдяки цим змінам відбулася
фінансова децентралізація: місцеві бюджети зросли на 206,4
млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 275 млрд грн в 2019 році.
2. Закон «Про добровільне об’єднання територіальних
громад». Дав змогу почати формувати спроможний базовий
рівень місцевого самоврядування. За 2015-2019 роки в Україні
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добровільно створено 982 об’єднані територіальні громади
(ОТГ). Закон дав визначення територіальної громади як
«первинного суб’єкту місцевого самоврядування, основним
носієм його функцій і повноважень» й запровадив інститут
старост в ОТГ, які представляють інтереси сільських
мешканців в раді громади.
3. Закон «Про співробітництво територіальних громад».
Створив механізм вирішення спільних проблем громад:
утилізація та переробка сміття, розвиток спільної інфраструктури тощо. На кінець 2018 року реалізується вже 530 договорів
про співробітництво. Цим механізмом скористалися 1188
громад.
4. Закон «Про засади державної регіональної політики»
проголосив створення умов для динамічного, збалансованого
розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та
економічної єдності, підвищення рівня життя населення,
додержання гарантованих державою соціальних стандартів для
кожного громадянина незалежно від його місця проживання
головною метою державної регіональної політики. Державна
підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури
громад за час реформи зросла у 41,5 разів: з 0,5 млрд в 2014 до
20,75 млрд грн у 2019 році. За рахунок цієї підтримки в
регіонах та громадах реалізовано у 2015-2019 роках більше 12
тисяч проектів.
5. Пакет законів щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Це дозволило делегувати органам місцевого
самоврядування відповідного рівня повноваження з надання
базових адміністративних послуг: реєстрацію місця проживання, видачу паспортних документів, державну реєстрація
юридичних та фізичних осіб, підприємців, об’єднань громадян,
реєстрацію актів цивільного стану, речових прав, вирішення
земельних питань тощо [8]
6. 12 червня 2020 року Уряд затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. Відповідно до
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розпоряджень Кабінету Міністрів, після місцевих виборів в
Україні буде 1469 територіальних громад, які покриватимуть
усю територію країни.
7. 17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла
Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів».
Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів. Старі 490
районів, парламент ліквідував [9].
8. 15 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла
постанову 3809 про призначення чергових місцевих виборів на
25 жовтня 2020 року [10], які успішно відбулись. Після виборів
на новій територіальній основі районів та громад, повноваження між рівнями управляння повинні бути розмежовані за
принципом субсидіарності. Мешканці громад мають бути
забезпечені механізмами та інструментами впливу на місцеву
владу та участі у прийнятті рішень.
9. У 2021 році очікується внесення зміни до Конституції
щодо децентралізації, які необхідні для подальшого
просування реформи та її завершення [8].
Отже, децентралізація формує нові зв’язки між регіонами
внаслідок вбудовування в систему адміністративно-територіального устрою нових одиниць – об’єднаних територіальних громад,
що по-новому визначають координацію та під порядкованість
суб’єктів адміністративного устрою. З огляду на необхідність
зміцнення державності і згуртованості країни децентралізацію
влади слід оцінювати за критеріями сприяння покращенню якості
життя, територіальній консолідації, формуванню відчуття громад
свого залучення до процесів державотворення, формуванню
локальної ідентичності територіальних громад.
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Abstract. This article presents psycholinguistic views of English as
a second language reading, discusses types of reading to teach, and
provides the findings of the survey conducted among the university
students in order to find out their reading preferences and factors
affecting their reading.
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At the intermediate and advanced levels we can assume that
students possess a basic competence in English and that our
primary task is to teach reading comprehension skills. Reading
comprehension is a complex process in which the reader interacts
with the text and employs students’ knowledge, experience and
information to extract the significant information/important
information, understand the intentions of the writer, and goes
beyond what is written to guess at hidden, unstated or implied
meaning on the text.
Reading within a psycholinguistic framework provides
students with practice in a variety of skills and strategies for
comprehending. The so-called "reading skills" texts generally
provide opportunities to read a variety of passages for different
purposes - e.g., to obtain a general sense of the passage (skimming);
to discover a specific fact or piece of information (scanning); to
obtain a comprehensive understanding, as in reading a textbook;
and to evaluate information in order to determine where it fits into
one's personal system of beliefs (critical reading).
Skimming is quick reading for the general drift of a passage. It is
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an activity which is appropriate when there is not time to read
something carefully or when trying to decide if careful reading is
merited. Since we assume that students skim in their own languages,
we see our task as helping them to transfer this skill to English.
Although tips such as “Take advantage of chapter titles and
subheadings,” “Read first and last sentences in the paragraphs,” and
“Let your eyes travel quickly, catching adjectives and adverbs” are
useful, the only way to improve this skill is to be forced to read more
and more rapidly and to formulate appropriate questions before
beginning.
Scanning is similar to skimming in that the reader is pushing
himself through a selection at an initially uncomfortable rate, but the
search is more focused since the information needed is very specificusually a date, a number, or a place. Before scanning the reader forms
preliminary questions such as: “When will the candidates’ debate the
tax reform bill?” or “What was the final score of the rugby match?” In
addition to teaching students to take advantage of textual clues, as they
do in skimming, we should also make them aware of the graphic form
the answer is likely to take: written number, numeral, capitalized word,
or short phrase containing key words.
Reading for thorough comprehension is reading in order to master
the total message of the writer, both main points and supporting details.
It is that stage of understanding at which the reader is able to
paraphrase the author’s ideas but has not yet made a critical evaluation
of those ideas. This type of reading is the primary concern of most
reading classes. In fact, the most common weakness of reading courses
is that this style of reading the careful word-by-word approach-is
practiced exclusively, without recognition of the fact that it is not
necessary for some tasks and insufficient for others.
Critical reading requires us to push our students beyond the
“thorough comprehension” stage of reading, to encourage them to
react to readings with the same critical judgement they probably
exercise when reading in their native languages. This critical
reading ability is often suspended when students undertake reading
tasks in a second language, perhaps because they feel a great sense
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of accomplishment merely at having deciphered the author’s
message. In order to build critical reading skills, we need to find
readings which argue a point of view or which presume certain
attitudes on the part of the readers.
Research factors affecting reading comprehension research
recognized that many of the variables are related to the second
language reading process. Schema and vocabulary were identified
as two major factors affecting reading comprehension.
Conventionally, reading comprehension is considered to only
engage the learning of vocabulary and the interpretation of meaning.
Therefore, traditional language teaching methods involved teaching the
bottom-up aspects of comprehension, such as word recognition and
grammar. However, following subsequent research into the effect of
background knowledge on comprehension, the top-down aspects of
comprehension such as schema theory became popular. Authors of
informational texts presuppose that readers already have some
background knowledge about the topic. They exclude information they
supposed to be part of the readers’ previous knowledge. Thus, they do
not give readers thorough background information concerning their
materials. There are various types of background knowledge in
reading. Formal and content schemata are considered to be the most
common types of background knowledge. Formal schema or textual
schema can be defined as knowledge of language and linguistic rules
regarding how the text is prepared and recognizing the main
characteristics of a particular genre of writing. Content schema, is
referred to knowledge of the content. There are two various types of
content schema: background knowledge and subject matter
knowledge. The background knowledge may or may not be related to
the content of a special text, and the subject matter knowledge is
related to the text content and the topic directly.
Reading is a multifaceted, complex skill made up of a number
of psychological, physical and social elements. Just as there are
many sides to knowing a language, so there are many aspects to
effective, mature reading.
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Анотація: Сучасні вимоги ринку праці змушують навчальні
заклади працювати над створенням інноваційного і сучасного
освітнього середовища, а студента - усвідомленого
відношення до свого професійного становлення. Інтерактивні
технології навчання, що побудовані на взаємодії студента з
освітнім середовищем, роблять його активним учасником
освітнього процесу, спонукають до творчості та сприяють
побудові чіткої моделі своєї майбутньої діяльності. Від
підготовки конкурентоздатних, компетентних спеціалістів
залежить успішність виконання соціального замовлення
держави й потреб суспільства.
Ключові слова: дизайн, композиція, графічний дизайн, мистецькі коледжі
Від
підготовки
конкурентоздатних,
компетентних
спеціалістів залежить успішність виконання соціального
замовлення держави й потреб суспільства. Тому найперше
завдання викладачів фахового коледжу мистецтв та дизайну
КНУТД - системно і послідовно готувати студентів, виховувати з
них компетентних фахівців, які спроможні відгукуватись на
потреби сьогодення, змінювати на краще матеріальний світ,
мислити, досліджувати, працювати в якості дизайнерів.
Графічний дизайн тісно пов'язаний з середовищем існування
людини. Дизайнер повинен мати тонке композиційно-образне
відчуття гармонії, системної цілісності, художньої виразності,
пластичної і стильової єдності.
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У підготовці фахівців з графічного дизайну значну роль
займає викладання навчальної дисципліни «Композиційна
організація форми». Завдання з цього предмету повинні
стимулювати творчу активність, впливати на естетичне ставлення
до навколишнього світу, збагачувати емоційно, тому що чуттєвий
досвід сприймання предметів і явищ, розвиває образне мислення,
формує систему знань і понять про художньо – виражальні засоби
дизайну.
Основною метою навчання композиції є виховання у
студентів свідомого підходу до дизайнерської творчості,
одержання знань в області художнього формоутворення, розвиток
здібностей студентів до створення композиції на основі не тільки
власної інтуїції і досвіду, але й елементів свідомості, запитам
сучасного ринку праці. Розвиток композиційного мислення –
надзвичайно складний процес, успішність якого також залежить і
від сформованості іноваційного освітнього середовища.
Як зазначають дослідники[1, с.47], освітнє середовище – це
не тільки те, що оточує студента, а і те, з чим студент взаємодіє.
Сприятливе освітнє середовище закладу повинно допомагати у
підготовці кваліфікованого фахівця, у розвитку особистісних
якостей та у підвищені загальнокультурного рівня. Інтерактивні
технології навчання побудовані на взаємодії студента з освітнім
середовищем, в процесі чого він стає учасником освітнього
процесу, в якому викладач “не дає готових знань”, а лише
“спрямовує на самостійний пошук” [2, с. 169]. Тому таке
середовище перетворюється на сферу отримання власного
досвіду і є невід’ємним елементом освітнього процесу в
мистецькому навчальному закладі. Щоб сформувати у студента
уяву про графічний дизайн, як про художньо-проектну діяльність
по створенню оригіналів, призначених для масового відтворення
різними
засобами
(поліграфія,
оригінальна
техніка,
кіно,телебачення) розроблені практичні композиційні вправи до
яких входять завдання з проектування емблеми, логотипа,
товарного знака, піктограми. Кожна виконана вправа дає
позитивний результат і кожна зазавершена робота несе в собі
269

результат цієї вправи. Система практичних вправ в композиції
містить в собі підсистемні завдання, які передбачають певну
кількість вправ, що поєднують композиційно – геометричні
принципи упорядкування, виражальні особливості художніх
засобів, розвивають асоціативно-образне мислення та творчі
композиційні здібності. Студенти засвоюють послідовність і
методику графічного вирішення супроводжувальної інформації
для проектування фірмового стилю. Критеріями якості має бути
професійний підхід, нестандартне розв’язання теми, висока якість
графічного виконання, залучення до процесу проектування
традиційних і новітніх матеріалів, сучасних технологій
відтворення інформації, використання фольклорного матеріалу,
національних традицій, народного мистецтва.
Застосування інтерактивних технологій навчання створює
нову ситуацію, до якої потрібно адаптуватися. Повинна бути
створена сприятлива психологічна атмосфера, яка забезпечить
комфорт і безпеку. До того ж, інтерактивне навчання потребує
“багатостороннього типу комунікації”, коли комунікаційні
зв’язки виникають між усіма студентами і педагогом, де він
стає рівноправним учасником освітньої діяльності [3, с. 25].
Вправи з курсу «Композиційна організація форми»
направлені на практичне використання студентами таких
категорій як ритм, симетрія і асиметрія, контраст і нюанс,
цілісність, завершеність, експресія.
Ефективному засвоєнню теоретичних знань з композиції
сприяє застосування системи практичних вправ, які мають
локальну спрямованість - проектування графічних «повідомлень»
для візуальних комунікацій і проектування самої візуальної мови,
яка сприймається і розуміється як знакова система, товарних і
фірмових знаків, етикетки, упаковки, різноманітних рекламних
повідомлень, плакатів, каталогів, буклетів, ілюстрацій і т. п..
Професійне використання графічних засобів виразності дозволяє
отримати різні за напруженістю та динамічністю знаки,
використання різних засобів композиційної побудови дає
можливість урізноманітнити варіативність рішеннь, а значить і
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самі знаки. З урахуванням вимог сучасного ринку праці також
розроблені завдання, які провокують розвивиток вміння
відтворювати засобами графіки фактури різних матеріалів,
вирішувати завдання, пов’язані з виявленням формотворчих
можливостей матеріалів.
Студент узагальнює використовувані їм прийоми роботи,
поширюючи їх на різні інші об’єкти, він узагальнює і формальні
засоби просторової побудови об’єктів, застосовуючи ті самі
композиційні схеми і засоби візуальної мови для рішення задач.
Він поєднує різні аспекти задачі в загальному задумі, синтезує
різноманітні прийоми і методи проектування у своїй роботі.
Майбутній дизайнер повинен володіти впевненим відчуттям
форми, умінням організувати її, дати інтерпретацію і варїрувати
формою в залежності від проектного завдання.
Сучасні вимоги ринку праці вимагають від навчального
закладу створення інноваційного і сучасного освітнього
середовища, а від студента усвідомленого відношення до свого
професійного становлення, для активного використання
освітніх ресурсів, що спонукають до творчої діяльності та
сприяють побудові чіткої моделі своєї майбутньої діяльності.
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Анотація:аналіз гендерної ідентичності в рамках медійного
права України на зламі сьогодення є досить важливою темою
для вивчення.Гендерний аспект у медіа праві порушено на
міжнародному рівні,де захищаються як і втрачання свободи
вираження поглядів з урахуванням необхідностей в
демократичному суспільстві,так і захищає втручання у право
особи зокрема,рада безпеки ООН .Формування уявлень за
допомогою медіа,щодо ролі чоловіків та жінок є важливим.
Ключові слова:медіа право,гендерна рівність, Україна, конвенсія.
Тема висвітлення гендерної рівності у медіа відіграє одну із
головних ролей,щодо розуміння,як
формується суспільна
думка,зокрема,дану тематику вже розглядали у посібнику «З
гендерної рівності і недискримінації»[1]Також розглядали дану
тематику у інституті Розвитку регіональної преси[2].Серед
науковців дану тему обстоювали Т.Максимчук [3],Ю.П.Масова[4]
та інші. Як відомо,формування уявлень за допомогою медіа,щодо
ролі чоловіків і жінок є важливим. Незважаючи на те,що медіа
будує стереотипи про гендерну рівність водночас медійне право
здатне засудити дані стереотипи з причин тривіалізації образу
жінки і чоловіка,зокрема медійне право покликане направляти
ЗМІ у бік об‘єктивного ставлення до жінок та чоловіків,задля
подолання нерівних умов та дискримінації.
Задля цього у журналцстиці прийнято уникати гендерних
стереотипів,співставляти права жінок на рівні з чоловіками у
галузі політики,бізнесу,спорту,техніки тощо.
Рекомендовано для засобів масової інформації використовувати доречні прикметники,що не пов‘язані з упередженим
становленням[5].
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Варто зауважити,що резолюція Ради Безпеки ООН 1325 та
сім подальших резолюцій залишаються основною нормативно
правовою базою,що опікується питаннями жінок миру та безпеки
і базується на чотирьох засадах .
Перша засада полягає у запобіганні насильства щодо жінок
та дівчат у мирний час,під час конфлікту та після конфліктних
ситуаціях.
Друга засада забезпечує рівну участь жінок у процесах
пов‘язаних з прийняттям рішень,щодо миру на всіх рівнях.
Третя засада захищає права жінок у кризових та конфліктних
ситуаціях.
Четверта засада полягає у допомозі потребах жінок у
екстренних ситуаціях [6].
Таким чином резолюція 1325 пов‘язана з висвітленням
питань гендеру у Масмедіа,де жіночий фактор має місце
бути.Ось чому медійне право тісно переплітається з гендерночутливим підходом,щодо висвітлення конфлікту.
Отже,у Раді Європи встановлено стандарти та їх провадження
,щодо гендерної рівності та ЗМІ,на підставі статті 10 ЄКПЛ
(європейський суд з прав людини)визначено певні стандарти
ЗМІ,задля свободи вираження думок та свободи ЗМІ з питань
гендерних стереотипів.[7].Саме в цій статті порушено патання
відсутності здійснення свобод і прав людини,щодо вираження
поглядів у
демократичному
суспільстві, ідентифікацію
особистості .З боку преси захист інформаційних ідей і форм,де
журналіська свобода здатна до перебільшень та провокацій,але
стаття 10 захищає право журналістів поширювати інформацію
щодо громадського інтересу у разі,якщо вони діють сумлінно та
перевіряють подане ними за усіма стандартами журналістської
етики .Отже,гендерний аспект у медіа праві порушено на
міжнародному рівні,де захищаються як і втрачання свободи
вираження
поглядів з урахуванням необхідним цього в
демократичному суспільстві так і захищає втручання у право
особи,зокрема,Рада Безпеки ООН досить чітко розмежовує
констатацію факту захисту жінок у питаннях гендерної рівності.[8]
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З цього можна винести наступне:
• необхідно імплементувати Статтю 10 Конвенцію про
захист прав людини і засновоположних свобод в українському
законодавстві.
• проводити щорічні форуми міжнародного формату за
участі експертів гендерної тематики,які б допомогли зменшити
гендерно-чутливий простір сучасної журналістики в Україні у
законодавчому процесі .
• ввести до обов‘язкового вивчення для учнів старших класів
українських шкіл тему «Стратегію гендерної рівності « ради на
2018-2023 роки,де було б обов‘язкове до вивчення правових
документів Ради Європи.
Література:
1 https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/284966.pdf
2. https://irrp.org.ua/category/genderna-rivnist/
3. https://scholar.google.com.ua/scholar?q=наукові+статті+гендерна+рівність+медіа&hl=uk&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DosEt-v7e98kJ
4. https://scholar.google.com.ua/scholar?q=наукові+статті+гендерна+рівність+медіа&hl=uk&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DVDdvI9v2YKkJ
5. http://womenua.today/UWC-library/unwomen/31-Guidelines_UKR_prew_40719.pdf
6. http://dazv.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/prava-zhinok/rezolyutsiya-radi-bezpeki-oon-1325zhinki-mirbezpeka.html
7. https://cedem.org.ua/articles/svoboda-vyrazhennya-poglyadivu-praktytsi-yevropejskogo-sudu-z-prav lyudyny/
8. https://stu.cn.ua/media/files/pdf/gender-strat.pdf
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«ДИТЯЧА СТОРІНКА» В ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Юстенюк О.С.
старший вчитель гімназії №117
імені Лесі Українки
м.Київ
Однією з найбільш відомих українських письменниць не
лише на Батьківщині, але й далеко за її межами є Леся Українка.
Літературна спадщина письменниці є частиною золотого фонду
не лише української, але й світової літератури. Творчість цієї
багатогранної особистості проявилася в різних жанрових формах.
Кожен її твір, не дивлячись на те, що це вірш, драма, повість чи
казка має глибокий філософський зміст. У творах Леся Українка
піднімає широкий спектр проблем: соціальних, громадських,
культурних, політичних. Їй не байдужа доля свого народу, його
історія, його звичай. Письменниця прагне познайомити кожного з
красою її рідної й прекрасної Волині. І цю любов Леся Українка
пронесе через усе своє життя. Свідченням цього є цілий цикл
віршів «Подорож до моря», де Леся Українка оспівує кожен
куточок свого краю.
Он ярочки зелененькі,
Стежечки по них маленькі,
перевиті, мов стрічечки,
Збігаються до річечки,
Річка плине, берег рвучи,
Далі, далі попід кручі.
(«Красо України, Подолля!»)
Разом з тим, Леся Українка намагається допомогти
читачеві зрозуміти себе, повірити в себе, розбудити прагнення
стати кращим, змінити світ навколо, навіть якщо немає сил.
Доказом цього є вірш «Без надії сподіваюся».
Я на гору круту крем’яну
Буду камінь важкий підіймать
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І, несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать
(«Без надії сподіваюся»)
Досить часто стан людини у віршах, емоції ототожнюються
зі станом природи. Це свідчить про те, що образ героя для Лесі
Українки є невіддільним від навколишнього світу.
Вітер сумно зітхав у саду.
Ти співав, я мовчазна сиділа
Пісня у серці у мене бриніла;
Вітер сумно зітхав у саду
(із циклу «Мелодії»)
Проте окреме місце у творчості письменниці займає цикл
віршів під назвою «В дитячому крузі», що були надруковані в
Києві в 1904 році. Сюди увійшли вірші: «На зеленому
горбочку..», «Літо краснеє минуло…», «Мамо, іде вже зима..»,
«Тішся, дитино. поки ще маленька..», а згодом письменниця
додала ще й вірш «Вишеньки». Твори цього циклу написані для
дітей і про дітей Лесею Українкою протягом 1884-1891 років. З
поміж інших творів їх вирізняє також зміст, фабула та образи.
Леся Українка з любов’ю пише про дітей, захоплюється їх
легкістю, безтурботністю. Вітчизняна дослідниця І.З. Тарасинська
зазначає, що поетеса вміє проникнути в психологію дитини,
розкрити світ її уявлень, прагнень, перших проявів
індивідуального характеру. Увагу до особистості дитини, вміння
прислухатися до дитячих думок і прагнень і зрозуміти їх, були
властиві Лесі Українці в найбільшій мірі. Дитина в її очах була
насамперед людиною, з своїми правами і з своїми, хай дитячими
поглядами на світ [1, c.4]. Перший вірш циклу «В дитячому крузі»
має назву «На зеленому горбочку». У цьому вірші Леся Українка
з ніжністю змальовує рідний край, не лише через образи пейзажу,
але й через образи матері і дитини.
На зеленому горбочку,
У вишневому садочку,
Притулилася хатинка,
Мов маленькая дитинка
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Стиха вийшла виглядати,
Чи не вийде її мати.
(«На зеленому горбочку»)
Цікавим є вірш і «Літо краснеє минуло», де Леся Українка
розкриває багатство природи і її взаємозв’язок з дитиною. Ми
поділяємо точку зору Н. Резніченко, про те, що в цьому вірші діти
згадують усі принади й радощі літа лише після того, як настала
зима. Таке зіставлення двох пір року дає дитині нові знання й нові
відчуття. У вірші відтворено бажання дітей швидше дочекатися,
коли «весна прекрасна квіточками вкриє» поле, коли настане
«мила годинонька». Привілля літньої пори, такої принадної волі
протиставляється смутку дітей, зумовленому тим, що вони
змушені нудитися, сидячи вдома [3, с. 178].
Літо краснеє минуло,
Сніг лежить на полі;
Діти з хати виглядають
В вікна.. шкода волі!
Діти нудяться в хатині.
Нудять, нарікають:
«І нащо зима та люта? –
Все вони питають. –
(«Літо краснеє минуло…»).
Леся Українка часто використовує різні художні засоби.
Наприклад, епітети: пташина сивенька, маленька; країни
рідної; зими навісної; сиві пташки сміливі, метафори прилине
весна, пестливі слова сивенька, маленька, малесенька,
краплинку, веселенько, серденько.
У вірші «Тішся, дитино, поки ще маленька..» Леся Українка
звертається до образу живої води. Дитячому розумінню
доступний і цікавий захоплюючий сюжет (маленька птаха в
пошуках живої води долає всілякі перешкоди: дикі простори,
скелі і хвилі морські) і сподівається на краще майбутнє:
Хай же мрія із думкою вкупці
Лине в незнані світа, –
Крил не втинай сизокрилій голубці,
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Тішся, дитино, поки ще маленька.
Ти ж бо живеш навесні,
Ще твоя думка літає легенька,
Ще твої мрії ясні.
Мрія полине із думкою вкупці
Геть у далекі світа, –
Крил не втинай сизокрилій голубці,
Хай вона вільно літа!
«Тішся, дитино, поки ще маленька..».
Проте у дитячих віршах Леся Українка не оминає й тему
рідної України, як важко полишати рідну землю. Свідченням
цього є вірш «Мамо, іде вже зима…», який побудований за
принципом діалогу матері з дитиною про зимівлю птаха, що не
летить у вирій.
Чом же вона не втіка (птаха)?
Нащо морозу чека?
«Не боїться морозу вона,
не покине країни рідної,
не боїться зими навісної,
жде, що знову прилине весна».
«Мамо, іде вже зима…»
Варто згадати думку Н. Резніченко, яка наголошує на
тому, у невеличкій поезії Леся Українка показує, як мала
дитина мислить – здебільшого конкретно та образно,
зображує весь процес дитячого розмірковування та аналізу [2,
с. 177].
Останнім віршем із цього циклу є вірш «Вишеньки», де
Леся Українка детально передає не лише опис вишні, але й
емоційний настрій дітей. Письменниця персоніфікує навіть
дерево вишню, щоб створити яскравий діалог дерева і дітей.
«Ой вишеньки-черешеньки,
Червонії, спілі,
Чого ж бо ви так високо
Виросли на гіллі!»
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«Ой того ми так високо
Виросли на гіллі, –
(«Вишеньки»)
Проте разом з тим, Леся Українка вносить у вірш і
пізнавальні елементи, але менш виражені (якби зросли
низесенько, чи то ж би доспіли).
Отже, Леся Українка внесла свій вклад в розвиток
української літератури для дітей у віршах. Вона прагне
виховати в дітей любов до рідного краю, природи, показати
дивосвіт дитинства.
Література:
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Л.В. Нечепоренко // Актуальні проблеми слов’янської
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Анотація. Тези присвячені можливості використання курсу
правових основ кібербезпеки в навчальному процесі студентів
вищих навчальних закладів напрямів «Право», «Менеджмент»,
«Публічне управління та адміністрування» тощо. Розробка та
впровадження курсу є актуальним, оскільки в умовах цифровізації
та швидких змін в різних сферах життя, людина повинна бути
захищена при роботі з електронними ресурсами від кіберзагроз.
Структурно курс складається з аналізу українського
законодавства в галузі кібербезпеки; дослідження стандартів
ЄС та НАТО; вивчення основ, особливостей та елементів
національної системи кібербезпеки; механізмів протидії та
запобігання кібезлочинам військового характеру тощо.
Ключові слова: вища школа, кібербезпека, інформаційна
безпека, науково-дослідна робота, кібернавички, кіберзагрози .
На сучасний розвиток світу та окремих країн впливають
багато факторів: інтеграційні процеси, інтенсивний розвиток ІТтехнологій, пандемія та, як наслідок, технологізація бізнесу. В
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умовах посилення ризику кіберзагроз, збільшення кількості кібератак Україна відчуває гостру потребу у вдосконаленні нормативно-правової бази національної кібербезпеки, підвищення рівня
обізнаності державних структур, представників бізнесу, громадян
стосовно важливості та актуальності кіберзахисту. Наша країна
знаходиться на найнижчих місцях в загальних рейтингах кібербезпеки, тому побудова ефективної національної системи
кіберзахисту – нагальна потреба часу. Серед актуальних завдань –
аналіз та робота над вдосконаленням вітчизняного законодавства.
Процес створення нормативно-правової бази стосовно
створення безпечного кіберпростору в Україні активізувався
після 2015 року; було прийнято ряд законів (ЗУ «Про основні
засади забезпечення кібербезпеки України»[1], «Про
інформацію» [2], «Про захист персональних даних» [3] тощо),
а також Доктрину інформаційної безпеки України [4] та інші
нормативно-правові акти. В умовах глобалізації, враховуючи
євроінтеграційний та євроатлантичний курс нашої держави ми
маємо розширювати міжнародне співробітництво, гармонізувати законодавство в сфері кібербезпеки відповідно до
стандартів ЄС та НАТО, швидко обмінюватись інформацією
про кіберзлочини, оперативно реагувати на кібератаки та
ефективно протистояти їм. Таким чином, буде підвищуватись
довіра до України з боку інших держав в плані створення
безпечного кіберпростору та взаємовигідної співпраці.
Однак проблеми, наявні в сфері забезпечення кібербезпеки
на сучасному етапі, не можуть бути повноцінно вирішені
традиційними засобами і вимагають системного підходу при
створенні комплексної системи безпеки, здатної протистояти
численним кіберзагрозам. Йдеться про координацію зусиль у
даному напрямку державних органів, бізнесу і суспільства в
цілому.
Обов’язковою складовою загальної політики стосовно
кібербезпеки є просвітницька діяльність: підготовка висококваліфікованих кадрів, інформування громадськості, запровадження
освітніх курсів в різних навчальних закладах. Держава, бізнес,
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громадянське суспільство мають налагодити активний діалог про
необхідність підвищення рівня обізнаності стосовно безпеки в
інформаційному просторі, розвитку кібернавичок.
Мета нашого дослідження – проаналізувати основи
національної моделі кібербезпеки та запропонувати шляхи
його вдосконалення.
Серед завдань дослідження: проаналізувати українське
законодавство в галузі кібербезпеки, в тому числі, порівнюючи
зі стандартами ЄС та НАТО; вивчити основи, особливості та
елементи національної системи кібербезпеки, запропонувати
шляхи підвищення спроможності суб’єктів цієї системи до
запобігання кіберзлочинам, кібератакам, кібершпигунству, в
тому числі, ефективного запобігання кібезлочинам військового
характеру; внести пропозиції щодо посилення захисту
інформаційної інфраструктури України.
В ході дослідження використовуються методи емпіричні
(порівняння та опис), загальнологічні (аналіз, синтез,
узагальнення), спеціально-юридичні методи (контент-аналіз,
порівняльно-правовий, логіко-юридичний).
Результати дослідження стануть основою для навчального
курсу у вищій школі та наукових публікацій з означеної теми з
метою популяризації її важливості та актуальності. Дослідження
буде сприяти підвищенню культури кібербезпеки в суспільстві.
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Анотація: в статті розглянуто поняття «медіакомпетентість
офіцерів структур морально-психологічного забезпечення»,
обґрунтована необхідність формування та розвитку медіакомпетентності як провідної складової професійної компетентності військовослужбовців. Авторками визначені складові
медіакомпетеності, а саме: знання, вміння та навички, а також
підкреслена особлива роль власного досвіду у формуванні
медіакомпетентності. Також в статті сформульовані
психолого-педагогічні умови формування медіакомпетентності.
Ключові слова: медіакомпетентість, офіцери структур
морально-психологічного забезпечення, психолого-педагогічні
умови.
Питання медіаграмотності, медіакультури, медіаосвіти,
медіасоціалізації, медіакомпетеності сьогодні знаходяться в полі
зору багатьох науковців та практиків. Це зумовлено змінами
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зовнішнього середовища, в якому повинні здійснювати
професійну діяльність фахівці різних сфер та галузей. В цьому
контексті слід зазначити роботи таких як науковців як: Р. Гобс,
Дж. Койро, Д. Мур, Г. Маклюен, Н. Бориско, М. Євдокимова,
Л. Морська, С. Ніколаєва, C. Тітова тощо.
Особлива роль інформації сьогодні відводиться й у
воєнній сфері. Модернізація збройних сил передбачає набуття
сучасними військовослужбовцями інформаційної грамотності,
вмінь проводити системний аналіз, оцінку суспільнополітичних та економічних подій.
Слід зазначити, що у широкому розумінні, медіа компетентність корелює з інтегрованою якістю особистості коректно
й грамотно орієнтуватися в сучасному багатофункціональному
медіапросторі.
Якщо визначати медіакомпетентність сучасного фахівця
структур морально-психологічного забезпечення, то вона являє
собою здатність використовувати динамічну сукупність знань,
навичок і вмінь щодо збору, аналізу, обробки, оцінювання,
усвідомлення та критичного аналізу медіаконтенту, демонстрацію
ефективної взаємодії з наявними ресурсами медіапростору з
метою здійснення інформаційно-пропагандистського забезпечення, формуванню, підтримки та поліпшення моральнопсихологічного стану особового складу при виконанні бойових
завдань та у мирний час.
Науковці наголошують на тому, що медіакомпетентність
офіцерів з морально-психологічного забезпечення – це
інтегративна особистісно-професійна якість, що визначає його
здатність діяти в системі «воєнна сфера – політолог – медіа –
суспільство», відповідно до засвоєних медіазнань та умінь, що
сприяє продуктивній професійній діяльності.
Складовими медіакомпетентності (відповідно до Національної рамки кваліфікацій) є знання, вміння/навички,
комунікація та відповідальність/ автономія. Отже, з метою
здійснення внутрішньо-комунікаційної, культурологічної,
військово-патріотичної роботи, забезпечення технічними
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засобами пропаганди фахівці структур морально-психологічного забезпечення повинні знати:
- теоретичні підходи, розуміти сучасні концепції
медіареальності;
- види сучасних медіа, їх структуру та особливості;
- ролі медіа у формуванні сучасної картини світу;
- основні принципі функціонування мультимедійного
інформаційного простору;
- позитивні та негативні тенденції, що інспірують засоби
масової інформації у зв’язку із соціально-політичними
проблемами суспільства;
- законодавче поле діяльності українських та зарубіжних
мас-медіа;
- знання специфіки мови різних медіа й здатність розуміти їх вплив, незалежно від складності медіатекстів тощо.
Крім того, слід розвивати такі вміння та навички:
- відбирати актуальні медіатексти, якісний веб-контент;
- використовувати сучасні мобільні засоби комунікації;
- вміти використовувати сучасні теорії медіакультури,
методології
медіакомунікації
і
методів
соціальних,
гуманітарних наук у професійній діяльності;
- оцінювати зміст, форму та стиль аудіовізуальної
інформації;
- уникати медіазалежності як девальвації вольової
поведінки, що виявляється у зловживанні медіаінформацією;
- розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість,
аналізувати й оцінювати тексти медіаповідомлень;
- здійснювати моніторинг різних джерел (телерадіолновин, друкованих засобів масової інформації, інтернет-видань
тощо),
- розвивати власне критичне мислення та критичне
мислення особового складу, вдосконалювати їхні навички і
вміння медіакомпетентності на основі роботи з відповідними
медіа ресурсами;
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- виявляти маніпулятивний контент медіа тощо.
Однак, не слід забувати й про такий важливий елемент як
власний досвід, оскільки сучасна молодь є активним
користувачем
соціальних
мереж,
месенджерів,
інших
медіаканалів. Більшість з них є не тільки споживачем інформації,
а й активним суб’єктом формування медіаконтенту. З точки зору
формування медіакомпетентності слід приділяти увагу:
- досвіду пізнавальної сфери, що передбачає знання про
медіа, їх функції, структуру, особливості функціонування,
вплив на окрему особистість та суспільство загалом;
- досвіду практичного спілкування з медіа, здатність
розрізняти емоційну реакцію при сприйнятті медіатекстів, щоб
діяти відповідно, розуміння соціальних, адміністративних та
кримінальних наслідків діяльності та бездіяльності у
медіапросторі;
- досвіду творчої діяльності, що дозволяє самостійно
створювати нові медіатексти, розуміння формування
особистісного медіаконтенту та вплив особистих повідомлень
на професійну сферу;
- досвіду емоційно-ціннісних відносин, що дає можливість
інтерпретувати медіатексти, спираючись на власні цінності й
переконання.
Психолого-педагогічними умовами формування медіакомпетентності
майбутніх
офіцерів
морально-психологічного
забезпечення є:
- створення у закладі вищої освіти відповідного
інформаційно-педагогічного середовища;
- включення медіакомпетентності як професійно важливої
при підготовці сучасних військовослужбовців;
- вивчення основ медіаграмотності ;
- розгляд готовності та здатності військовослужбовців до
виконання інформаційно-комунікативної роли з урахуванням
сучасних концепцій медіаосвіти;
- визначення змісту навчання з медіаграмотності із
використанням наукових принципів;
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- вибір відповідної системи педагогічних засобів (мети,
змісту, методів, організаційних форм тощо);
- готовність науково-педагогічного складу до роботи з
формування медіаграмотності сучасних військовослужбовців.
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