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Introduction. For many years, one of the primary means of 

studying the world's oceans has been research ships, although other 

measuring instrumentation, such as automatic buoy stations, 

submersibles, ocean bottom measurement systems, coastal aviation, 

and artificial satellites, have also been used. In spite of the variety 

of such methods and means, research vessels remains the main 

universal, most mastered and comparatively economical means of 

conducting oceanographic research.  

Main part. Research vessels are multifunctional and have the 

capabilities to perform complex work.  

Nowadays, research vessels tend to be highly developed due to 

scientific and technological progress, which sooner or later brings 

the world to perfection and this applies to research vessels. In view 

of increasing requirements to accuracy of measurements, 

complication of scientific equipment and methods of scientific 

activity, it seems inexpedient or at least inefficient to carry out the 

named range of investigation on research vessels, created, as it 

repeatedly happened in domestic practice, by re-equipment of 

already existing vessels of other purpose into research vessels.  

There are only about 1000 research ships of 250t and more 

displacement in the world. More than 170 belong to the USA, 100 

to Japan, 39 to Great Britain, 22 to France, 35 to Canada and 29 to 

Germany. The majority of scientific vessels have similar 

architectural and constructive type, characterized, as a rule: 
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- an extended tank, reaching 70% of the ship's length (this 

reduces flooding and thus increases personnel safety when working 

in fresh weather), 

- middle position of the big superstructure (sometimes the 

superstructure is fore and aft or asymmetrically shaped to provide 

enough space on the working deck), 

- availability of lowering and lifting equipment for work with 

outboard equipment (first of all winches, cranes and special U-

shaped frames (in foreign literature they are called "A-frame")), 

- developed means of active control (dynamic positioning - 

DPS and thrusters of various types, drive power of which can reach 

30% of the main engine installed power), 

- availability of rocking control devices bilge and extendable 

keels, steerable rudders, gyroscopic stabilizers (effective for small 

vessels), active and passive sedimentation tanks. 

Further development of scientific ships is included in the 

introduction of new information technologies and is in the state of 

development, at the moment there are not many new concepts of 

scientific ships due to lack of funding and unprofitability of this 

type of activity. But there are quite interesting developments of 

scientific ships and their shipping is quite powerful. 

 

 
Figure 1- Concept of the North Pole ice-resistant research platform 
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Conclusion. Based on the above, research vessels tend to develop 

highly due to scientific and technological progress, which sooner or 

later brings the world to perfection, this also applies to research 

vessels, which carry all the progress and new technologies. At present, 

the market for research and specialized survey vessels is experiencing 

an active development. The reasons are geopolitical and national 

interests of countries owning research vessels, scientific interest of 

specialized institutes dealing with environmental problems and some 

commercial organizations. The greatest demand is for relatively large 

vessels over 100 m in length, which are widely spread all over the 

world. 

Based on my analysis, it can be noted that many of these 

vessels are of the ice class and, in one way or another, are intended 

for research in the polar or circumpolar zones of the World Ocean. 

This also entails new scientific discoveries in the zone of polar 

latitudes.  
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для підрозділів кримінольної поліціїї 

Питання використання у кримінальному судочинстві резуль-

татів, отриманих не передбачених кримінально-процесуальним 

законодавством, мають давню історію. Практика діяльності 

правоохоронних органів виробила ряд інших форм розшукової 

діяльності, які носили закритий характер.  

 У радянський період оперативно-розшукова діяльність 

регламентувалася нормативними актами державних органів, 

наділених повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшу-

кової діяльності, які носили закритий характер. Ця обставина 

наклало свій відбиток як на правозастосовчу практику, так і на 

розробку теоретичних основ використання результатів опера-

тивно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві. Своє 

конкретне вираження це знаходило у тому, що отримана 

інформація в результаті проведення оперативно-розшукових 

заходів використовувалася виключно як орієнтування, що, на 

думку багатьох дослідників данної проблеми, істотно знижувало 

коефіцієнт її корисної дії. 

 Ситуація змінилася в пострадянський період в зв'язку з 

прийняттям і введенням в дію закону «Про оперативно-

розшукову діяльність», а потім і Кримінально-процесуальний 
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кодекс в якому закріплена спеціальна стаття, в якій зроблена 

спроба загальним чином вирішити питання про використання 

результатів оперативно-розшукової діяльності. 

Вивчення робіт, в яких розглядаються питання використання 

результатів оперативно-розшукової діяльності, призводить до 

несподіваного висновку: дослідження проводяться у відриві від 

судової практики. Якщо в теорії кримінального процесу доміну-

ючою є точка зору про те, що результати оперативно-розшукової 

діяльності ні за яких обставин не можуть бути доказами, то в 

останні роки в судовій практиці використовуються як докази 

результати цілого ряду оперативно-розшукових заходів, що 

знаходить своє вербальне відображення у вироках судів першої 

інстанції, в визначеннях і постановах судів другої і наглядової 

інстанцій.  

Осмислення ситуації, що склалася через призму вивченої 

судової практики, яка, зрозуміло, не вся знайшла своє застосуван-

ня в даній роботі, призводить до висновку про необхідність 

критичного осмислення ситуації, за багато десятиліть концепції 

доказування у кримінальному судочинстві, і перш за все такої 

його складової частини як збирання доказів. [1] Практичним 

виходом теоретичних досліджень, на наш погляд, має бути 

внесення змін до статті КПК, що встановлюють поняття інших 

документів і збирання доказів. 

Повертаючись до проблематики співвідношення оперативно-

розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у 

діяльності державних органів із розкриттям та розслідуванням 

злочинів, варто зауважити, що за змістом вони є подібними, але 

не ідентичними. Зокрема, чітко корелюють за змістом такі 

оперативно-розшукові заходи й негласні слідчі (розшукові) дії як: 

аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 

інформаційних систем, обстеження публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи, установлення місцезнаход-

ження радіоелектронного  засобу, спостереження за особою, 

річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця, виконання 
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спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації, негласне отримання 

зразків, необхідних для порівняльного дослідження. [2] 

До системи негласних слідчих (розшукових) дій входить 

також контроль за вчиненням злочину, що відбувається у таких 

організаційних формах, як оперативна, контрольована закупка, 

контрольована поставка, спеціальний слідчий експеримент, 

імітування обстановки вчинення злочину. Наведеним НСРД у 

системі оперативно-розшукової діяльності, за винятком 

спеціального слідчого експерименту та імітування обстановки 

вчинення злочину, відповідають аналогічні за назвою та змістом 

оперативно-розшукові заходи.[3] Як вже зазначалося в роботі, 

негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи 

мають низку спільних та відмінних ознак.  

Однією із визначальних рис оперативно-розшукових заходів, 

що водночас є притаманними системі НСРД, є те, що вони 

відбуваються легально. Легальність у даному контексті означає 

санкціонованість законодавцем, надання їм статусу адекватних та 

прийнятних засобів правоохоронної діяльності, що за певних 

підстав та із дотриманням відповідних умов можуть застосову-

ватися уповноваженими суб’єктами. Наступною спільною 

ознакою є направленість на вирішення поставлених перед 

окремими видами державної діяльності завдань. Використовуючи 

притаманні їм засоби та методи впливу, оперативно-розшукова та 

кримінальна процесуальна діяльність в кінцевому підсумку 

підпорядковуються досягненню спільної мети, якою виступає 

забезпечення державної безпеки, існуючого правопорядку та 

соціальної справедливості.[4] 

Як свідчать результати проведених наукових досліджень, 

деякого удосконалення потребують й окремі положення КПК 

України, зокрема ті, що встановлюють підстави та порядок 

проведення НСРД, використання сформованих за ними матері-

алів у кримінальному провадженні. Підсумовуючи викладене, 

слід дійти висновку, що тільки системний підхід до реформу-

вання оперативно-розшукового та кримінального процесуального 
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законодавства забезпечить гармонійне поєднання норм відповід-

них законодавчих актів, що сприятиме удосконаленню державної 

діяльності із протидії злочинності та вирішенню завдань 

кримінального судочинства у масштабах усієї країни, а внесення 

змін до законодавства повинно відбуватися з урахуванням 

результатів наукових досліджень, проведених за цим напрямом, 

та за широкої участі представників зацікавлених відомств. 
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м. Дніпро, Україна 

На сьогоднішній день у світі відбувається широке поширен-

ня наркотичних засобів, а їхніми споживачами можуть бути люди 

кардинально різного віку. Так, за даними міжнародного проекту 

«Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання 

алкоголю та наркотичних речовин» за результатами соціологіч-

ного опитування у 2019 - му році, було встановлено, що 25% 

серед учнівської молоді, а тобто неповнолітні, вже мають 

неабиякий досвід у вживанні заборонених наркотичних речовин.  

Дослідження показало, що серед найбільш вживаних нарко-

тичних засобів та прекурсорів виступають марихуана та гашиш. 

Це підтверджено тим, що близько 12% учнів вживають марихуа-

ну або хоча б один раз із цим стикалися. Наступні 3% 

респондентів вказали, що мали дослід у вживанні тих нарко-

тичних сумішей, які використовують під час куріння. Слід за цим 

цілком логічним буде стверджувати, що першою спробою 

вживання наркотичних речовим є та, яка відбувається у віці від 13 

років, меншою ж вірогідністю є вживання наркотиків починаючи 

від 15 - ти років. [1]. 
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За цією статистикою можна стверджувати, що з кожним 

днем неповнолітні все більше вживають наркотичні речовини, 

стають від них залежними, що категорично протипоказано для 

їхнього віку. 

За даними дослідження можна стверджувати, що головними 

та основними місцями, у яких можна придбати марихуану, а 

також інші наркотичні засоби виступають бари, молодіжні диско-

теки, а на наступних місцях виокремлюють вуличні та паркові 

нелегальні установи, і, нарешті, третє місце посідають торгові 

відносини з незнайомими людьми або купівля – продаж в онлайн 

– режимі.  

Отож, дані результати засвідчують, що вживання названих 

видів наркотичних речовин відбувається приблизно у такій 

віковій категорії учнів як 15 – 16 років. Варто зауважити, що 

факт вживання наркотиків значно зріс починаючи від 1995 

року, а зниження почало відбуватися з 2007 року [1]. 

Задля запобігання таких випадків в Україні у лавах Націо-

нальної поліції було створено підрозділи ювенальної превенції. 

Тож для початку варто усвідомити, якими завданнями та 

повноваженнями керується даний підрозділ. На основі Наказу 

«Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України» [2], можна 

виокремити наступну інформацію: 

До основних завдань даного підрозділу входить профілак-

тика правопорушень серед неповнолітніх належать проведення та 

затвердження превентивного обліку дітей, які можуть скоїти 

правопорушення різного типу та змісту, а також проведення з 

ними індивідуальних профілактичних заходів для запобігання 

новим подібні правопорушення, вживати заходів для припинення 

домашнього насильства, пошуку зниклих дітей. , піклування та 

догляд за ними [2].  

Тобто, всі наступні завдання також пов’язані із піклуванням 

про неповнолітніх та догляду за ними, а з цього можна зробити 

наступний висновок, що даний підрозділ буде функціонувати в 

межах своєї компетенції та протидія поширенню наркотичних за-
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собів та прекурсорів, безпосередньо, входить до їхньої компетенції. 

 В свою чергу, незаконний обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів визначається як вид 

діяльності, спрямований на виготовлення, продаж, розвиток, 

використання, транспортування, купівлю, відвантаження, імпорт 

та вивезення, вживання та знищення наркотичних засобів, що 

порушує вимоги та законодавство України [3]. 

В свою чергу, на нашу думку, задля протидії обігу наркотич-

них засобів серед неповнолітніх, підрозділ Національної поліції – 

ювенальна превенція, зобов’язаний здійснювати в межах своєї 

компетенції та повноважень наступні заходи, такі як: 

- постійний контроль за поширенням та вживанням нарко-

тичних засобів серед неповнолітніх; 

- взяття на профілактичний облік дій, які порушують норми 

та приписи законодавства України;  

- невідкладне реагування на факти вживання наркотичних 

засобів та прекурсорів.  

Отже, на основі використання даних статистики було виок-

ремлено декілька заходів задля протидію поширенню нарко-

тичних засобів серед неповнолітніми працівниками підрозділів 

ювенальної превенції. На нашу думку, дані заходи зможуть знизи-

ти ризики та випадків вживання та поширенню прекурсорів, 

вчиненню неповнолітніми особами правопорушень у сфері 

незаконного обігу наркотичних засобів. 

Література: 

1. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин 

серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : 

за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного 

проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання 

алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О.М. Бала-

кірєва (кер. авт. кол.), Д.М. Павлова, Н-М.К. Нгуєн, О.Г. Левцун, 

Н.П. Пивоварова, О.Т. Сакович; О.В. Флярковська. Київ: ТОВ 

«ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. – 214 с. 

2. Наказ Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження 

Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції 
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Національної поліції України», z0686-18, від 21.08.2020, URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18 (дата звернення 

20.05.2021) 

3. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 

зловживанню ними», 62/95-ВР, від 03.07.2020, URL: https://za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80 (дата звер-

нення 20.05.2021) 
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Педагогические науки 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХХІ ВЕКА 

 

Андреева О. Ю. 

ст. преподаватель кафедры языковой подготовки 

Запорожского государственного медицинского 

университета 

В данный момент недостаточное количество преподавателей 

работают на профессионально-творческом уровне, применяя 

современные педагогические технологии. От современной 

педагогической науки требуется актуализация знаний и 

технологий как инструментария повышения качества учебного 

процесса в современном учебном заведении. Многочисленными 

исследованиями доказано, что от выбранной педагогической 

технологии и степени ее адекватности ситуации и контингенту 

учащихся во многом зависит качество обучения. 

Проблема современных педагогических технологий получи-

ла широкое освещение в научной литературе. Новые педагогичес-

кие разработки все чаще находят применение в образовательном 

процессе.  

Педагогические технологии ХХІ века стремятся учитывать 

как можно больше факторов, влияющих на процесс обучения, и в 

этих условиях значительно меняется место и роль педагога в 

учебном процессе. Сегодня мировая педагогическая наука 
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рассматривает преподавателя как менеджера, управляющего 

активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой 

ситуации преподаватель должен владеть всем инструментарием 

методов обучения, и роль технологий в достижении современного 

качества образования в этих условиях значительно возрастает. 

К современным технологиям, наиболее распространенным 

в научной литературе, можно отнести следующие: 

• технология личностно-ориентированного обучения (Свое-

образие личностно-ориентированных технологий заключается в 

их целеориентации на свойства личности, ее формирование и 

развитие не по чьему-то заказу, а в соответствии с природными 

способностями; 

• игровые технологии (Педагогические игры — достаточно 

обширная группа методов и приемов организации педагоги-

ческого процесса. Основное отличие педагогической игры от 

игры вообще состоит в том, что она обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответству-

ющим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Деловая игра используется для 

решения комплексных задач. Усвоение нового материала и его 

закрепление, развитие творческих способностей, формирование 

общеучебных умений дает возможность студентам понять и 

изучить учебный материал с различных позиций.);  

• активные методы обучения (которые следует рассмотреть 

отдельно); 

Метод активизации личности в обучении как ведущий 

фактор достижения целей обучения основан не на увеличении 

объема передаваемой информации и не на усилении и увеличении 

числа контрольных мероприятий, а на создании дидактических и 

психологических условий осмысленности учения, включения в 

него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но 

личностной и социальной активности. 

А. Вербицкий интерпретирует сущность этого понятия 

следующим образом: активное обучение знаменует собой 
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переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизи-

рованных форм и методов организации дидактического процесса 

к развивающим, проблемным, исследовательским, обеспечиваю-

щим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для 

творчества в обучении. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности 

активного обучения: 

• принудительная активизация мышления, когда студент 

вынужден быть активным независимо от его желания; 

• достаточно длительное время вовлечения обучаемых в 

учебный процесс, поскольку их активность должна быть не 

кратковременной и эпизодической, а в значительной степени 

устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия); 

• самостоятельная творческая выработка решений, 

повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Охарактеризуем особенности некоторых активных методов 

обучения:  

•  проблемная лекция (Лекционная форма, в которой процесс 

познания студентов приближается к поисковой, исследовательс-

кой деятельности. Успешность проблемной лекции обеспечива-

ется совместными усилиями преподавателя и студентов. 

Основная задача лектора — не столько передать информацию, 

сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям 

развития научного знания и способам их разрешения. В 

сотрудничестве с преподавателем студенты открывают для себя 

новые знания, постигают теоретические особенности своей 

профессии или отдельной науки.);  

• case - study (Анализ конкретных ситуаций – один из наибо-

лее эффективных и распространенных методов организации 

активной познавательной деятельности студентов.  Метод ана-

лиза конкретных ситуаций развивает способность к анализу 

«нерафинированных» жизненных и производственных задач. 

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен опреде-

лить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое 

отношение к ситуации.); 
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• мозговой штурм (мозговая атака, брейн-сторминг) — 

широко применяемый способ продуцирования новых идей для 

решения научных и практических проблем. Его цель — 

организация коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем. Проблема, формуляру-

емая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь 

теоретическую или практическую актуальность и вызывать 

активный интерес студентов. Общим требованием, которое 

необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового 

штурма — возможность многих неоднозначных вариантов 

решения проблемы, которая выдвигается перед студентами как 

учебная задача; 

• проблемное обучение — это тип обучения, при котором 

преподаватель, систематически создавая проблемные ситуации и 

организуя деятельность студентов по решению учебных проблем, 

обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной 

поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Проблемная ситуация — основной элемент проблемного обуче-

ния, с помощью которого пробуждается мысль, познавательная 

потребность студентов, активизируется мышление.  

Для решения современных психолого-педагогических задач, 

стоящих перед нуждающейся в обновлении системой образова-

ния, важно кардинальным образом изменить приоритеты целей 

обучения. На первый план следует выдвигать развивающую 

функцию, в большей степени обеспечивающую становление 

личности обучающегося, раскрытие его индивидуальных способ-

ностей, умственной, творческой и социальной активности, что 

является важным условием их психологической подготовки к 

жизни в социуме, к труду как умственному, так и физическому. 

Через развитие этой активности происходит становление важных 

качеств личности: ответственности за свои действия, умение 

самоорганизовываться, критически осмысливать и оценивать 

происходящие процессы.  

Следует подчеркнуть, что при новой парадигме образования 

педагог выступает больше в роли организатора самостоятельной 
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активной познавательной деятельности учащегося, компетентным 

консультантом и помощником. Эта роль значительно сложнее, 

чем при традиционном обучении и требует от педагога более 

высокого уровня профессионально-педагогической культуры. 

Применение современных педагогических технологий в практике 

преподавания неродного языка стало неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

Література: 

1. Атутов П.Р. Технология и современное образование / 

П.Р. Атутов // Педагогика. - 1996. - № 2. — 28 c. 

2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии 

обучения / В.П. Беспалько. — М., 1995 — C. 137-144 

3. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике / М.В. 

Кларин. — Рига Эксперимент, 1995 — C. 168-173 
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СЛУЖБOВA НЕДБAЛIСТЬ ЯК ПЕРЕДУМOВA КOРУПЦIЇ 

ТA OРГAНIЗOВAНOЇ ЗЛOЧИННOСТI 
 

Дмитрo Бaклaн, 

курсaнт 2-гo курсу фaкультету пiдгoтoвки  

фахівців для пiдрoздiлу кримiнaльнoї пoлiцiї 

Днiпрoпетрoвськoгo держaвнoгo 

унiверситету  внутрiшнiх спрaв 

Нaукoвий керiвник: Корогод С.В 

капітан поліції  

викладач кафедри  

кримінального права та криміналогії 

Службoвa недбaлiсть є склaдним i бaгaтoaспектним сoцiaль-

ним явищем. Її сoцiaльну сутнiсть хaрaктеризують екoнoмiчнi, 

пoлiтичнi, упрaвлiнськo-прaвoвi, мoрaльнo-психoлoгiчнi, кримi-
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нoлoгiчнi тa iншi aспекти. При цьoму oсoбливе мiсце зaймaє 

кримiнoлoгiчний aспект, oскiльки службoвa недбaлiсть як 

сoцiaльний фенoмен є прoдуктoм нереaльнoгo функцioнувaння 

влaдних структур. Oснoвним пoкaзникoм суспiльнoї небезпеки 

службoвoї недбaлoстi, який хaрaктеризує її кримiнoлoгiчну 

сутнiсть є те, щo вoнa сприяє вчиненню бaгaтьoх злoчинiв, i 

виступaє в якoстi їх передумoв. Тaке рoзумiння сoцiaльнoї 

сутнoстi службoвoї недбaлoстi дoзвoляє з пoзицiї кримiнoлoгiї 

визнaчити її як oсoбливий oб’єкт кримiнoлoгiчних дoслiджень. 

Питaння, щo стoсується висвiтленню прoблемaтики у 

бoрoтьбi з кoрупцiєю тa oргaнiзoвaнoю злoчиннiстю яскрaвo 

висвiтленa у прaцях нaступних вчених: Д. Aлбaнiзa, Р. Aндер-

сoнa, В.I. Бoрисoвa, O.М. Бaндурки, Ф. Вiльямсa, O.I. Гурoвa, 

В.С. Зеленецькoгo, O.Г. Кaльмaнa, Б.В. Лизoгубa, В.O. Мaнди-

бури, М.I. Мельникa, В.С. Oвчинськoгo, Дж. Пiкaреллi, 

В.В. Стaшисa, В.Я. Тaцiя, Л. Фiллiпсa, В.I. Шaкунa, Л. Шеллi, 

A.М. Якoвлєвa тa iн. 

Хaрaктернoю рисoю кoрупцiї будь-якoї крaїни є злoвживaння 

службoвим стaнoвищем, щo з метoю непрaвoмiрнoгo oтримaння 

вiдпoвiдних перевaг мoже включaти в себе будь-яке oтримaння 

пiльг у результaтi неoбґрунтoвaнoгo викoристaння oфiцiйнoгo 

стaтусу. Кoрумпoвaнa пoсaдoвa oсoбa мoже дoмaгaтися 

oтримaння грoшей, пoдaрункiв, привiлей aбo прибуткoвих умoв 

для пiдприємницькoї дiяльнoстi в oбмiн нa здiйснення чи 

нездiйснення будь-яких oфiцiйних дiй. I немaє жoднoї рiзницi, хтo 

iнiцiaтoр злoвживaння (хaбaрництвa чи вимaгaння). Дiйснo, чим 

бiльше рoзпoвсюджується i укoрiнюється кoрупцiя, тим меншoю 

стaє мoжливiсть визнaчення тoгo, якa стoрoнa зрoбилa перший 

крoк дo oбмiну пoслугaми для сприяння чи перешкoди 

викoнaнню грoмaдськoгo oбoв’язку [1, с. 342]. 

Службoву недбaлiсть, кoрупцiю й oргaнiзoвaну злoчиннiсть 

слiд рoзглядaти як oргaнiчнo взaємoпoв’язaнi, aле все ж як 

сaмoстiйнi сoцiaльнi i прaвoвi явищa, яким притaмaннi специфiчнi 

oзнaки, зaкoнoмiрнoстi рoзвитку, кримiнoлoгiчнi тa кримiнaльнo-

прaвoвi хaрaктеристики, зaхoди прoтидiї. Якщo гoвoрити прo рoль 
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службoвoї недбaлoстi у функцioнувaннi oргaнiзoвaнoї злoчиннoс-

тi тa кoрупцiї, тo неoбхiднo кoнстaтувaти, щo службoвa недба-

лiсть – це лише oднa iз умoв, щo мaє рiзнoмaнiтнi прoяви, якa 

ширoкo викoристoвується oргaнiзoвaнoю злoчиннiстю, oсoбливo 

при вчиненнi кримiнaльних прaвoпoрушень у сферi екoнoмiки. 

Службoвa недбaлiсть прoявляється у рiзних сферaх суспільнo-

гo життя: 1) пoлiтики; 2) екoнoмiки; 3) oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнськiй 

дiяльнoстi; 4) прaвoзaстoсoвнiй; 5) iдеoлoгiчнiй; 6) мoрaльнo-

психoлoгiчнiй тa iнших. 

Сучaсний стaн i тенденцiї рoзвитку кoрупцiї тa oргaнiзoвaнoї 

злoчиннoстi в Укрaїнi тa вiдпoвiдний зaрубiжний дoсвiд прoтидiї 

цьoму явищу в прoвiдних крaїнaх свiту вимaгaють перегляду й 

удoскoнaлення системи зaхoдiв прoтидiї з урaхувaнням специфiки 

їх детермiнaцiї. Oдним iз нaпрямiв тaкoї прoтидiї є рiшучa 

бoрoтьбa всiх держaвних iнституцiй iз службoвoю недбaлiстю, якa 

в oстaннi рoки нaбулa епiдемiчнoгo хaрaктеру бездiяльнoстi тa 

прoфесioнaлiзму. Неефективнiсть упрaвлiння бaгaтьмa дoслiдни-

кaми видiляється як oдин iз oснoвних фaктoрiв кримiнaлiзaцiї 

суспiльствa i якa стимулює кoрупцiйнi вiднoсини [2, с.198; 3]. 

Дунaєвa Т.Є. у свoїй прaцi зaзнaчaє, щo службoвa недбaлiсть 

є oднiєю з передумoв ствoрення тa успiшнoгo функцioнувaння 

oргaнiзoвaних груп тa злoчинних угрупoвaнь нa пiдприємствaх, 

устaнoвaх, oргaнiзaцiях, ствoрює умoви для кoрупцiйних прaвoпo-

рушень внaслiдoк невикoнaння aбo ненaлежнoгo викoнaння 

службoвoю oсoбoю свoїх службoвих oбoв’язкiв, передусiм у сферi 

гoспoдaрськoї дiяльнoстi [4].  

Oтже, oдним iз нaпрямкiв у прoтидiї кoрупцiйним прoявaм тa 

oргaнiзoвaнiй злoчиннoстi у сучaсних умoвaх є aктивiзaцiя тa 

ефективне зaстoсувaння зaхoдiв пoпередження й прoфiлaктики 

службoвoї недбaлoстi, викoрiнення некoмпетентнoстi тa непрoфе-

сioнaлiзму у фoрмувaннi дiяльнoстi держaвнoгo aпaрaту. 
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Міжнародні нормативні документи передбачають, що полі-

ція буде відігравати важливу роль у захисті права на життя, 

свободу і безпеку громадян, гарантованого Загальною деклара-

цією прав людини і закріпленого в Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права. Тому загрозу життю і безпеці 

співробітників поліції слід розглядати як загрозу стабільності 

суспільства в цілому. [1]. 

Основні принципи визначають загальний порядок розробки 

національних правових норм про застосування сили і 
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вогнепальної зброї співробітниками поліції. При розробці таких 

правил і положень уряд повинен враховувати етичні питання, 

пов'язані із застосуванням сили і вогнепальної зброї. Уряду і 

правоохоронні органи розробляють найширший асортимент 

вогнепальної зброї і надають співробітникам правоохоронних 

органів різні види зброї і боєприпасів, які дозволяють їм застосо-

вувати силу і вогнепальну зброю по-різному. Сюди входить 

виробництво нелетальної зброї для скорочення масштабів 

використання зброї, яке може привести до смерті або серйозних 

травм. Для цієї ж мети необхідно мати можливість оснастити 

співробітників поліції спеціальним обладнанням, щоб убезпечити 

себе від необхідності використовувати будь-яку зброю, наприк-

лад, щити, каски, бронежилети, транспортні засоби. [3, с. 13]. 

Основними принципами застосування сили і зброї 

співробітниками правоохоронних органів, Кодексом поведінки 

співробітників правоохоронних органів і Європейським етичним 

кодексом співробітників поліції є використання ненасильницьких 

засобів для застосування сили або виконання своїх обов'язків. 

Вони можуть застосовувати силу і вогнепальну зброю тільки в 

тих випадках, коли інші засоби неефективні або не сподіваються 

досягти очікуваного результату. [1; 4; 5]. 

У всіх випадках, коли застосування сили або вогнепальної 

зброї неминуче, працівники поліції зобов'язані: 

a) треба проявляти стриманість в даному застосуванні сили, а 

також діяти, з тяжкості правопорушення та законної мети, яка має 

бути досягнута; 

b) потрібно звести можливість завдання шкоди до мінімуму ; 

c) в найкоротший термін забезпечити допомогу пораненим та 

іншим постраждалим особам; 

d) забезпечувати негайне повідомлення родичів або близьких 

поранених або постраждалих осіб про такі факти. 

Варто зазначити, що міжнародно-правові документи також 

містять випадки, коли поліція може застосовувати фізичну силу, 

спеціальні засоби і вогнепальну зброю. Ці правила включені в 

національне законодавство України. Зокрема, відповідно до 



 

28 

основних принципів, співробітники правоохоронних органів 

виключаються, щоб захистити себе чи захистити інших від 

ризику смерті або серйозної травми, або зупинити дуже серйоз-

ний злочин. для того, щоб заарештувати особу, яка вчинила 

серйозний злочин, чинити опір його панування або запобігти його 

втечу, і тільки тоді, коли для досягнення цих цілей досить менш 

амбітних заходів. [1].  

У будь-якому випадку застосування фізичної сили, спеціаль-

них засобів і вогнепальної зброї з навмисними летальними 

наслідками може мати місце тільки в тому випадку, якщо це 

абсолютно неминуче для порятунку життів. [3, с. 14]. 

Чинний Закон України «Про Національну поліції» передба-

чає застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепаль-

ної зброї як заходи примусу поліції. (ст.ст. 42-46) [2].  

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», 

співробітник поліції повинен застосовувати фізичну силу, в тому 

числі спеціальні методи ведення бою (рукопашний бій), для 

забезпечення особистої безпеки та / або безпеки оточуючих, щоб 

зупинити злочин можна використовувати. Затримання правопо-

рушника, якщо застосування інших заходів поліції не забезпечує 

виконання повноважень поліції, покладених на нього законом 

[2].  

Також гарантується, що використання зброї є найсуворішою 

мірою примусу. Співробітник поліції має право застосовувати 

вогнепальну зброю в особливих випадках: 1) для відповідних дій 

у разі загрози співробітнику поліції або членам його сім'ї, їх 

життю або здоров'ю; 2) захист людей від нападу, що загрожує їх 

життю або здоров'ю; 3) про звільнення заручників або незаконно 

утримуються під вартою осіб; 4) заходи проти нападів на об'єкти, 

що охороняються, колони, житлові та нежитлові приміщення, а 

також їх звільнення в разі їх затримання; 5) затримання особи, 

викритого в скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка 

намагається втекти; 6) затримання особи, яка надає опір під дулом 

пістолета, що намагається втекти з в'язниці, а також особи, яка 

погрожує застосуванням зброї та інших речей, які загрожують 
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життю та здоров'ю людей; 7) якщо дії водія загрожують життю 

або здоров'ю людей та / або співробітника поліції, зупинити 

транспортний засіб, заподіявши йому шкоди. Співробітник 

поліції має право застосовувати вогнепальну зброю тільки після 

попередження про необхідність припинення протиправних дій, 

зазначених у цій статті, і примусових заходів. Однак застосування 

вогнепальної зброї без попередження дозволено: 1) коли до нього 

наближається особа, що тримає вогнепальну зброю в руках 

співробітника поліції, скорочує встановлене їм відстань або 

намагається доторкнутися до зброї; 2) при збройному нападі, а 

також при раптовому нападі з використанням військової техніки, 

транспортних засобів або інших засобів, які загрожують життю 

або здоров'ю людини; 3) якщо особа, затримана або взята під 

варту за особливо тяжкий або тяжкий злочин, сховалося на 

транспортному засобі; 4) якщо особа чинить збройний опір; 5) 

припинити спробу заволодіти зброєю [2]. 

Крім того, якщо поліцейський вважає, що в даній ситуації є 

підстави для його застосування, він може взяти зброю і 

підготувати його. При затриманні осіб, підозрюваних у скоєнні 

проти них тяжкого або дуже тяжкого злочину, а також під час 

перевірки документів цих осіб співробітник поліції може 

підготувати зброю і попередити особа про таку можливість. 

використовуй це. Однак спроба співробітника поліції наблизитися 

або доторкнутися до обличчя, що тримає вогнепальну зброю, 

шляхом скорочення відстані, зазначеного співробітником поліції, 

є підставою для застосування зброї особою, яку використовує 

офіцер поліції. [2]. 
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 На сьогоднішній день інформаційне забезпечення право-

oхоронних oрганів має стратегічне значення в системі прoтидії 

злочинності. Робота  оперативно-розшукових підрозділів Націо-

нальної поліції України залежить від кількості та якості оператив-

ної інформації, що є підставою для проведення будь-яких 

оперативно-розшукових заходів.  

 Інформаційно-аналітичне забезпечення взагалі почало 

розвиватись та удосконалюватись . В правоохоронній діяльності є 

правова інформація, яка визначає будь-які відомості про право, 

систему, джерела, реалізацію прав,  правопорядки, правопору-

шення та боротьбу з ними . Одним із  таких видів правової інфор-

мації, що використовується в оперативно-розшуковій  діяльності, 

є оперативно-розшукова інформація. 

У оперативно-розшуковій діяльності першим було запро-

вадження поняття Д. В. Гребельським, а пізніше Г. К. Синілов  

відніс відомості про оперативну інформацію, які описують  

певні відомості, такі як: прикмети злочинців, викрадених  речей, 

дані про злочини та ін. 
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  Також саме використання в оперативно-розшуковоій діяль-

ності в  оперативно-розшукової інформації залежить від рівня її 

концентрації та циркуляції, що забезпечує та зберігає її головну  

цінність.  

  Якщо говорити про інформаційне забезпечення  в оператив-

но-розшуковій діяльності, то воно  визначається як комплекс 

певних  заходів, що здійснюється різними підрозділами правоохо-

ронних органів для отримання джерел оперативно-значимої 

інформації, такими як зберігання та обробка. 

 Взагалі інформаційне забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності складається з двох етапів, тобто аналітичної роботи та 

управлінської діяльності.  

 Взагалі важливу роль виконують принципи інформаційно-

аналітичної роботи. До загальних принципів інформаційно-аналі-

тичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності належать: 

принципи верховенства  права, законності та дотримання прав і 

свобод людини.  

  Саме оперативно-розшукова  діяльність складається  з дея-

ких  підсистем, які  з’єднані структурними зв’язками. Інформацій-

но-аналітичне забезпечення регламентується законами України, 

постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, а 

також указами, розпорядженнями та дорученнями Президента 

України.  

 Отже,  якщо робити висновки з аналітичної  роботи  в Націо-

нальній поліції  то ми можемо сказати, що вона являє собою 

дослідницьку  діяльність, яка охоплює своїм комплексом  органі-

заційні заходи  та методичні  прийоми  для вивчення і оцінки 

інформації про стан злочинності та громадського порядку, а 

також яка забезпечує цілеспрямоване управління та оцінку 

ефективності управляючих впливів. 
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ДонНУ імені Василя Стуса 

Вступ. Польща є економічно стабільною країною і серед 

нових членів ЄС є найбільшою державою як за чисельністю 

населення, так і за загальним ВВП. Але не завжди вона мала 

такі досить не погані показники.  

За невеликий проміжок часу польські реформатори змогли 

підвищити конкурентоспроможність на світовому ринку, 

налаштувати гарні відносини з іноземними інвесторами, стати 

на шлях нарощування ВВП. 

Вивчення даної теми є досить актуальним для багатьох країн 

пострадянського простору. Польський досвід дає можливість 

іншим країнам передбачити та пом’якшити негативні наслідки 

реформ – особливо загострення соціальних протиріч через 

надмірне стримування зростання заробітної платні, суперечливу 

фінансову політику дорожнечу, хвилі інфляції, невпевненість у 

завтрашньому дні, загрозу загубити місце роботи. Особливу увагу 
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має реформування зовнішньоекономічних відносин з країнами та 

поштовх у грошово-кредитній та податковій політиці.  

 Мета роботи є більш детально дізнатися про розроблення 

реформ та як вони вплинули на людей; зрозуміти, який складний 

етап країні прийшлось пройти та до чого вони прагнуть дійти 

сьогодні.  

 Лешек Бальцерович - польський економіст і політик, орга-

нізатор та ідейний натхненник польських економічних реформ. 

Його економічна політика дістала назву «шокова терапія». Це був 

пакет з десяти економічних актів. 28 грудня сейм прийняв 

законопроекти швидкими темпами 11 Днів. 31 грудня президент 

Ярузельський підписав документи, і новий закон набрав чинності. 

Пакет законів був створений швидкими темпами і не супровод-

жувався жодними соціальними або навіть політичними 

консультаціями 

 Були і неприхильники таких змін, а саме це були робітники, 

хоча саме своїми страйками вони домоглись змін в країні. Через 

капіталізм та план Бальцеровича вони мали ризики втрати роботу. 

«Шокова терапія» була болісною, але це тривало не довго, тому у 

цьому і полягав успіх. 

У Польщі в 1989 році була величезна бюджетна діра, яка 

заповнювалася додруковуванням грошей, які друкували неймо-

вірно швидко і це, у свою чергу, призводило до гіперінфляції. 

Отже, одне з головних досягнень плану Бальцеровича в 1990-

1993 роках була ліквідація гіперінфляції і за ним зменшення 

товарного дефіциту. Швидке зниження рівня інфляції (табл. 

1.1.) було результатом політики стабілізації та лібералізації, 

збереження валютного курсу й контролю за заробітною 

платою.  

Такий великий інфляційний тиск спричинив дефіцит 

бюджету. Існує один з найважливіших показників розвитку 

економіки країни це Валовий внутрішній продукт (далі ВВП), 

тому у 1989 році дефіцит бюджету складав 8% від ВВП через 

збільшення субсидій та падіння реальних доходів, які пов’язані 

з гіперінфляцією. 
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Таблиця 1.1. Зростання темпів інфляції в Польщі зрівняно з країнами 

Західної та Центральної Європи з 1989-1995 роки (річний %) 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Польща 244,5% 567% 76,7% 46,9% 36,9% 29,5% 27,9% 

Німеччина 2,8% 2,7% 4% 5% 4,5% 2,7% 1,7% 

Болгарія 6,4% 23,8% 338,5% 91,3% 72,9% 96% 62% 

Розроблено автором за даними 

До того ж, сукупний державний борг країни становив 90 % 

ВВП. Польський уряд вирішив цю проблему за рахунок 

Німеччини, тобто Польща зажадала репарацій за збитки, які 

були нанесені в ході Другої світової війни. Польська влада все 

ж таки домоглася списання грошей і скоротила платежі на 80 

%, так саме ці заходи призвели до того, що рівень державного 

боргу впав до 40 % і досить довго залишався стабільним. Отже, 

завдяки пакету законів від Бальцеровича у 1990 році виник 

надлишок бюджету (табл. 1.2). Весь цей успіх вони досягли 

завдяки значного зменшенню видатків.  У першу чергу, було 

припинене субсидування збиткових підприємств, видатків на 

оборону, науку та соціально-культурні заходи. 

Таблиця 1.2. Зростання ВВП в Польщі зрівняно з країнами західної та 

центральної Європи за 1989-1995 роки (річний %) 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Польща 8% 11,6% -7% 2,5% 3,7% 5,2% 7,1% 

Німеччина 3,9% 5,2% 5,1% 2% -1% 2,4% 1,5% 

Болгарія -3,3% -9,2% -8,4% -7,3% -1,5% 1,8% 2,9% 

Тому після запровадження плану Бальцеровича, іноземні 

інвестиції набирали значних обертів (табл. 1.3.), це було 

великим поштовхом для країни аби вийти у світовий ринок і 

мати гарні відносини з іншими країнами.[5]  

За період реформування польська промисловість пройшла 

етапи структурної і технологічної модернізації. Через процес 

приватизації та як  внутрішніх так і іноземних інвестицій зміни-

лась структура виробництва за допомогою введення сучасних 

технологій, що використовують розвинуті країни. 
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Таблиця 1.3. Прямі іноземні інвестиції в Польщу зрівняно з країнами 

західної та центральної Європи 1988-1995 року (в дол. США) 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Польща 
7 млн 7 млн 

-89 

млн 

-298 

млн 

-665 

млн 

-1,7 

млрд 

-1,2 

млрд 

-3,6 

млрд 

Німеччина 13,5 

млрд 

8,2 

млрд 

21,5 

млрд 

18,5 

млрд 

21,2 

млрд 

17,2 

млрд 

12,3 

млрд 

27,8 

млрд 

Болгарія 
0 0 -4 млн 

-56 

млн 

-41 

млн 

-40 

млн 

-105 

млн 

-98 

млн 

Польська економіка зараз знаходиться в дуже хорошому 

стані, як з точки зору внутрішнього, так і зовнішнього балансу. 

Динаміка зростання заробітної плати в поєднанні з обмеженим 

зростанням інфляції підтверджує внутрішню рівновагу. 

В 2020 році весь світ зіткнувся з пандемією, яка швидко 

набирала своїх обертів і через цю ситуацію світова економіка 

потерпала від несподіваних ударів. Польща також стала 

заручником цієї пригоди, але має шанс відчути наслідки 

пандемії менше, ніж інші європейські країни, через недуже 

тісні економічні зв’язки з Китаєм. Але є проблеми, які не 

пов’язанні з міжнародними відносинами. Зростання безробіття 

є основною загрозою для польської економіки. Наслідком 

зменшення доходів підприємств є зменшення витрат, і це 

відбуватиметься за рахунок зменшення зайнятості. Негативні 

наслідки пандемії на польську економіку повинні бути 

обмежені пакетом допомоги для підприємств. Компанії, які 

постраждали від складної ситуації, пов’язаної з пандемією 

COVID-19, зможуть скористатися спеціальними рішеннями, 

підготовленими міністерствами та банківським сектором. 

У Польщі передбачається, що пандемія буде утримуватися у 

другій половині 2021 року. У деяких випадках процедури регулю-

вання вакцин подовжуються, це означає, що не всі виробники 

можуть виробляти стільки доз, як очікувалося до кінця 2020 року. 

Вакцинація уповільнюється логістичними та організаційними 

перешкодами. Значна група людей не бажає робити щеплення. 

Обмеження продовжуються до осені 2021 року. 

За песимістичним сценарієм пандемія буде взята під 
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контроль у 2022 році. Здійснення масової вакцинації буде 

відкладено (наприклад, через недоліки клінічних випробувань 

або через виникаючі занепокоєння щодо їх безпеки). Як 

результат, сезонні піки захворюваності спостерігаються не 

тільки в 2021 році, але і в 2022 році. Обмеження та блокади 

також продовжуються в 2022 році. 

 Наслідки пандемії COVID-19 важко передбачити. Ніхто не 

знає, як він буде розвиватися, скільки триватиме, які будуть його 

витрати. Прогнозування в умовах такої високої невизначеності 

пов'язане з високим ризиком. Наразі соціально-економічні 

наслідки непросто визначити кількісно. Однак пандемія за будь-

яких причин буде подолана, і всім доведеться повернутися до 

реальності. Однак як буде виглядати ця реальність, поки що 

уявити ніхто не може. Можливо, економіці знадобиться кілька чи 

десяток місяців, щоб прийти до рівноваги. А людям - 

адаптуватися до нових умов. 

Висновок. Вивчення даної теми є досить актуальним для 

багатьох країн пострадянського простору. Польський досвід дає 

можливість іншим країнам передбачити та пом’якшити негативні 

наслідки реформ – особливо загострення соціальних протиріч 

через надмірне стримування зростання заробітної платні, 

суперечливу фінансову політику дорожнечу, хвилі інфляції, 

невпевненість у завтрашньому дні, загрозу загубити місце роботи. 

Особливу увагу має реформування зовнішньоекономічних 

відносин з країнами та поштовх у грошово-кредитній та 

податковій політиці. 

Проаналізувавши та вивчивши цю тему детальніше, можна 

зрозуміти через які важкі шляхи Польща пройшла аби зараз бути 

економічно стабільною країною і отримати таку довіру, як від іно-

земних інвесторів, так і від польського народу, який впевнений, що 

всі проблеми з якими вони, можливо, зіткнуться в майбутньому 

польський уряд зможе їх подолати без значних втрат.   

Також, я з’ясувала про приблизні сценарії для Польщі під час 

пандемії. Отже, це утримання безпосередньо самої епідемії у 

другій половині 2021 року завдяки щепленням, але по проявлен-
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ню бажання у поляків вакцинуватися розробили інший сценарій, 

він більш песимістичний. У ньому передбачається очікувана 

хвиля COVID-19 і знову посилення карантинних умов, тому 

епідемія буде взята під контроль лише у 2022 році і всі вакцинації 

будуть відкладені. Але все це досить неточно, тому що ніхто 

точно не зможе сказати достовірні дані, які будуть чекати нас у 

майбутньому. 

Отже, Польща пишається своїми реформаторами та з гордіс-

тю розповідає про  успіхи після проведення «шокової терапії». 

Завдяки цій події, ініціатором якої був Лешек Бальцерович, країна 

стала зі стабільною економікою і взірцевою для деяких постра-

дянських і капіталістичних країн. 
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Конституція США – основний закон Сполучених Штатів 

Америки, який визначає засади суспільного та економічного 

ладу країни, форми правління і державний устрій, порядок 

організації і компетенцію загальнонаціональних органів та 

суб’єктів федерації, організацію та основні принципи виборчої 

системи і правосуддя, правове становище особистості. 

 Діюча сьогодні Конституція США була прийнята 17 верес-

ня 1787 року під час роботи Конституційного конвенту в 

Філадельфії і ратифікована в усіх 13 тодішніх американських 

штатах. Вона є найстарішою конституцією. Оригінал цього 

історичного документу знаходиться в Вашингтоні. До її 

прийняття діяли статті конфедерації 1781 р. які Дж. Вашингтон,  

назвав «мотузкою із піску». Його слова були пророчими, бо 

конфедеративна конституція несла велику небезпеку для 

тодішнього, так званого, аморфного державного утворення. 

 Наступні події чітко підкреслюють побоювання Дж. Ва-

шингтона. Приводом для перегляду Статей конфедерації 1781 р. 

стало неврегульованість питань  щодо торгівлі,  мита, фінансів, 

що робило новий політичний організм слабким і вразливим.  

Основною головною метою конфедеративного союзу було 

вирішення зовнішньополітичних завдань. Після досягнення цієї 

мети 3 вересня 1783 р., коли Англія підписала Версальський 

трактат про надання колоніям незалежності, конфедеративний 

союз втратив силу. Наслідком підписання тракту стало 
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загострення суперечок між південними і північними штатами, 

котрі розійшлися у питаннях подальшої форми устрою США.  

 Північні штати стали виступали за посилення центрального 

уряду, за встановлення єдиної грошової одиниці, створення 

спільного банку, за об'єднання державних боргів окремих штатів 

у спільний національний зовнішній борг. А Південні штати 

прагнули зберегти незалежність від центрального уряду і 

виступали за широку автономію (їхні борги були меншими, а 

тому вони не хотіли загальнодержавного об'єднання). Криза, яка 

настала, дала поштовх керівникам американської визвольної 

боротьби до створення нового союзу на основі сильної 

виконавчої влади. 

 Республіканці використовували вчення англійця Джона 

Локка, який виходив з доброї сутності людини. Федералісти 

спиралися на вчення англійця Девіда Г’юма, який вважав, що 

всі люди є негідниками в питаннях встановлення державно-

конституційних обмежень [1, с.16]. 

 25 травня 1787 р. у Філадельфії зібрався Конституційний 

конвент для розробки нової конституції молодих держав, на 

якому всі штати були представлені 55 делегатами, пізніше 

названими «батьками конституції». Серед делегатів були видатні 

представники тієї епохи,  як федералістської, так і республікансь-

кої течій: Дж. Вашингтон, Б. Франклін, Дж. Медісон, А. Гаміль-

тон, Г. Мерріс, Д. Дікінсон, Е. Рендольф, Д. Ратледж та інші. 

Більше половини з них мали юридичну освіту [2; С.21]. Засідання 

конвенту відбувалися таємно, заборонялося розголошувати зміст 

дебатів. 

 На Філадельфійському конвенті виникли значні суперечки 

щодо двох планів майбутнього розвитку США. Нарешті було 

досягнуто «Коннектикутського компромісу» [3]. 

 17 вересня 1787 р. конвент схвалив Конституцію США, яка 

після ратифікації штатами 4 березня 1789 р. вступила в законну 

силу. Розпочалося формування органів влади молодої держави. Її 

першим президентом став Дж. Вашингтон. Конституція закріп-

лювала республіканську форму правління як у межах усієї країни, 
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так і в окремих штатах. На практиці це означало, що будь-які 

спроби змінити республіканський лад чи відокремити штати 

розцінювалися як державна зрада. 

Основними положеннями Конституції Сполучених Штатів 

Америки стали: 

1. Законодавча влада  

✓ належить двопалатному конгресу. Нижня палата (палата 

депутатів) формується відповідно до кількості населення у штаті, 

верхня(Сенат) представлена двома депутатами від кожного штату 

і вже незалежно від кількості населення. 

✓  Будь-який законопроект приймається і обговорюється 

обома палатами Конгресу і після схвалення подається Президен-

тові на підпис, після чого набирає чинності. Відхилений Прези-

дентом законопроект шляхом застосування ним відкладального 

вето може набрати чинності після повторного Його схвалення 

двома третинами голосів Конгресу. 

2. Виконавча влада 

✓ Конституція передає її  Президенту. 

3. Судова влада 

✓ Належить Верховному Суду і місцевим федеральним 

судам. 

Конституція проголошувала США президентською 

республікою, особливості:  

У фундамент конституційної системи США закладено три 

принципи:  

а) розподілу державної влади;  

б) федералізму; 

в) судового конституційного нагляду. 

За всю історію існування США за 230 років до неї було 

запропоновано близько 10 тис. поправок до конституції, але 

прийнято лише 27 [4, с.10]. 

 Першою поправкою в новітньому періоді була 16-та 

поправка прийнята в 1913 році. Вона розширила права конгресу у 

галузі оподаткування, запровадивши федеральне оподаткування 

прибутків.  
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  17-та поправка 1913 року ввела обрання сенаторів населен-

ням штатів (а не законодавчими зборами, як це було раніше).  

 18-та поправка 1919 року заборонила виробництво, 

продаж чи перевезення алкогольних напоїв для їх споживання.  

 19-та поправка 1920 року надала виборчі права жінкам, 

однак конкретні норми застосування цього права, як і раніше 

визначали штати.  

 20-та поправка 1933 року встановила, що термін повно-

важень президента і віце-президента закінчується опівдні 20 

січня, а терміни повноважень сенаторів і представників – опівдні 

3 січня, останнього року їх повноваження 

 21-а поправка 1933 року відмінила 18-ту поправку і вста-

новила, що довіз і перевезення алкогольних напоїв до будь-

якого штату для здавання і споживання здійснюється тільки у 

відповідності з чинним законодавством. 

  22-а поправка 1951 року заборонила обрання на посаду 

президента однієї особи більше двох разів. Це обмеження було 

реакцією на надзвичайно тривале перебування на посаді прези-

дента Ф. Рузвельта (1933-1945рр.), що в деякій мірі сприяло 

посиленню президентської влади в реальній політиці.  

 23-тя поправка 1961 року зрівняла округ Колумбія у 

правах зі штатами у призначенні виборщиків президента і віце-

президента. 

  24-та поправка 1964 року оголосила неконституційними 

обмеження виборчих прав в зв’язку з несплатою будь-якого 

податку.  

 25-та поправка 1967 року визначила конституційний 

порядок заміщення віце-президентом президентської посади у 

випадку надзвичайної вакансії, а також право президента 

призначити собі віце-президента (який потім затверджувався 

Конгресом) у випадку виникнення вакансії.  

 26-та поправка 1971 року встановила, що у виборах 

федеральних властей мають право брати участь громадяни, 

яким виповнилось 18 років.  

27-ма поправка 1972 року встановлює рівність громадян 
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перед законом незалежно від статі, але ця поправка не набула 

чинності, оскільки не набрала необхідних ¾ голосів законодавчих 

зборів штатів. Необхідно відзначити при цьому, що найбільший 

вплив на текст Конституції в процесі її інтерпретації Верховним 

Судом мають не окремі прецедентні рішення, а конституційні 

доктрини, що являють собою своєрідну комбінацію конститу-

ційного тексту . 

Саме судові конституційні доктрини набувають особливо 

великої практичної значущості і відіграють найважливішу роль у 

процесі постійно триваючої ревізії Конституції. Конституційні 

доктрини, на відміну від офіційних поправок до Конституції, 

завжди залишають великий простір для правового і політичного 

маневрування і є, по суті, «бездонним резервуаром», з якого в 

будь-який момент стараннями «верховних суддів» можуть бути 

отримані необхідні кошти для проведення відповідних реформ. 

«Зрештою, – робить висновок професор О. А. Жидков – від пер-

вісної конституції в США залишився лише кістяк, який заповню-

ється і надбудовується (а в разі необхідності – і легко перебудову-

ється) за допомогою судових конституційних доктрин, прецеден-

тів, окремих конституційних думок суддів і т. ін.» [5, с. 118].  

 У разі не відповідності актів положенням Конституції, 

Верховний Суд може визнати їх неконституційними і фактич-

но анулювати. Звичайно, вирішуючи питання про відповідність 

акта Конституції, Верховний Суд буде виходити, насамперед, 

із власної інтерпретації її положень. У зв’язку з цим американ-

ські юристи зауважують, що «у багатьох випадках правильніше 

говорити не про те, що статут не відповідає Конституції, а про 

те, що він порушує правило, яке, на думку суду, закріплене в 

ній» [6, с. 317].  

Потрібно мати на увазі ту обставину, що конституційні 

доктрини, створювані Верховним Судом у процесі тлумачення 

Конституції, дуже важко змінити навіть у вищому законодав-

чому органу країни – Конгресі. Так, якщо Конгрес не згоден з 

інтерпретацією прийнятого ним поточного закону в рішеннях 

вищої судової інстанції, то він в принципі може домогтися 
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перегляду відповідних судових прецедентів шляхом внесення 

змін до самого законодавства. 

Таким чином, будучи «верховним правом країни», Конститу-

ція Сполучених Штатів Америки 1787 р. закріплює основи та 

принципи побудови не тільки державного апарату, а й в цілому 

правової системи США, зумовлюючи особливе місце останньої в 

сім’ї країн загального права. Вона стоїть на вершині в ієрархії 

джерел світового конституціоналізму, демонструє можливість 

досягнути політичного компромісу в умовах гострої ідеологічної 

боротьби, а її вдала структура та «жорсткий порядок» внесення 

змін із застосуванням інститутів конституційної інтерпретації 

забезпечили стабільність конституційних норм  і правову основу 

розвитку держави соціальної демократії .  
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Наразі гостро постала необхідність паралельного розвитку 

інститутів громадянського суспільства і держави, про що слушно 

сказав Дж. Кін: «Демократія завжди є складним, постійно нарос-

таючим процесом пропорційного поділу влади і громадянського 

контролю за її використанням у рамках політики, яка здійсню-

ється у двох інституційно відмінних, але постійно поєднаних 

сферах громадянського суспільства та державних інституцій» 

[1, с.87]. 

Народовладдя – це форма демократії, за якої люди безпосе-

редньо вирішують політичні питання важливого значення. В 

статті 5 Конституції України визначено: «Носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місце-

вого самоврядування» [2]. Отже, в цій статті закріплено дві форми 

народовладдя в Україні – пряму і опосередковану.  

Термін «народовладдя», що використовується в Конститу-

ціях світу, має широке, всеохоплююче значення. Це поняття не 

обмежується державною владою, а включає в себе і соціально-

економічні, і політичні, і психологічні компоненти. Фактично 

йдеться про незалежне від будь-кого право народу самостійно і 

повністю розпоряджатися своєю долею, створювати такий 

суспільний і державний лад, якій виповідає його волі, мати таку 
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форму цивілізації і культури, яку він бажає. Ідея реального 

народовладдя одночасно вважається і політичним принципом, і 

процесом, і світоглядом, і власне, певною системою цінностей [3, 

с.49]  

Можливість проведення референдумів в Україні закріплено 

розділом III Конституції. Референдуми в Україні поділяються на 

всеукраїнські та місцеві. На всеукраїнський референдум можуть 

виноситися питання щодо внесення змін до Конституції України 

(ст.156) або про територіальні зміни (ст.73). В сучасних 

зарубіжних країнах народовладдя більш ширше тлумачиться і 

полягає у прийнятті управлінських рішень, виборах шляхом 

жеребкування, прийнятті законів, безпосередньому обранні або 

звільненні чиновників і проведенні судових процесів. Більшість 

країн соціальної демократії допускають три форми політичної 

діяльності, які передбачають обмежену пряму демократію: 

1)референдум (плебісцит); 2) публічні ініціативи (наприклад, 

нормотворчі); 3)відкликання посадової особи.  

Референдуми можуть містити можливість проведення 

обов'язкового голосування щодо того, чи має бути даний закон 

відхилено. Це ефективно гарантує населенню, що має право 

голосу, можливість накладення вето на закон, прийнятий обраним 

законодавчим органом (однією з країн, що використовує цю 

систему є Швейцарія). Ініціативи, які зазвичай висуваються 

членами широкої громадськості, примушують обраних 

представників до розгляду законів (як правило, з подальшим 

референдумом) без згоди або навіть попри опір останніх. 

Відкликання дає громадськості владу усувати виборних 

посадових осіб з посади до закінчення строку їх повноважень, 

хоча це дуже рідко зустрічається в сучасних демократіях. 

Цікавим є досвід проведення референдумів у країнах ЄС. 

Вважаємо, що для української перехідної демократії є важливим 

врахування цього досвіду, і, навіть певні його аспекти взяти до 

уваги. Першою країною-взірцем у проведенні референдумів 

можна вважати Швейцарію. Тут народовладдя формує основні 

напрямки державної політики. Так, протягом календарного року 
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уряд планує чотири референдуми. Для проведення місцевого 

референдуму достатньо зібрати 10 % підписів громадян кантону, 

протягом 90 днів комітетом з підготовки референдуму [4, с. 32]. 

Явка під час його проведення має бути на такому ж рівні.  

У політичній системі Швейцарії розрізняють кантональний 

та комунальний рівні місцевого самоврядування. На кантонально-

му рівні передбачено декілька типів референдумів – законодавчий 

(передбачає підготовку і прийняття у парламенті конкретного 

законопроекту); адміністративний (торкається будь-яких питань 

громадського значення, яке знаходиться у компетенції влади 

кантону); фіскальний (з питань зміни податків) [5, с. 26.].  

Не менш цікавим, на нашу думку, є досвід народовладдя у 

Польщі, бо виступає важливим контрольним механізмом у малих 

гмінах за діяльністю органів місцевого самоврядування, Місцеві 

референдуми вирішують питання оподаткування громадян, воту-

му недовіри раді гміни, відкликання чиновника.  Для цього 

потрібно зібрати 10% підписів громадян протягом 60 днів. Рішен-

ня, підтримане шляхом референдуму 30 % мешканців, розгляда-

ється радою гміни. Закордонна практика свідчить, що є два 

ключові моменти у проведенні місцевих референдумів: форма 

державного устрою та перелік питань (формула референдуму).  

В Польщі, Чехії, Естонії, Франції, Литві не існує обмежень 

щодо питань, винесених на референдум. Проте, як правило, 

питання щодо бюджету, фінансової та фіскальної політики не 

можуть виступати предметом референдуму в Бельгії, Італії, 

Португалії, Україні. Виключенням є місцеві референдуми в 

Ірландії, Болгарії, Естонії з питань рентних доходів, інвестицій, 

зменшення плати за паркування машин. 

Цікавим різновидом народовладдя, на наш погляд, є інститут 

«народної законодавчої ініціативи» та «народного вето», що 

передбачений Конституціями Австрії, Італії, Португалії, Словенії 

й полягає у залученні громадянського суспільства до законодав-

чого процесу. Під правом «народної законодавчої ініціативи» 

розуміють право певної кількості виборців розробити та 

направити законопроект представницькому органу публічної 
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влади, який зобов’язаний розглянути такий проект або винести 

його на всезагальний референдум [6, с.10 ]. В світі склалися різні 

моделі народної законодавчої ініціативи, що обумовлено культур-

ними, економічними, політичними чинниками, відмінністю у 

політичних режимах, формах правління та устрою держав. Так, 

відомий американський учений Джозеф Зіммерман, досліджуючи 

особливості народної законодавчої ініціативи, дійшов висновку, 

що за «прямим» порядком народна законодавча ініціатива, 

підписана певною кількістю або відсотком виборців, безносе-

редньо поміщається у бюлетені під час наступних загальних або 

додаткових виборів, щоб електорат схвалив її чи відкинув, тоді як 

за «непрямої» ініціативи законопроект, підтриманий підписами 

виборців передається на розгляд законодавчого органу, який має 

визначений термін часу, щоб відреагувати на ініціативу. Якщо 

законодавчий орган не спромагається ухвалити закон або внести 

до нього поправки, ініціативу виносять на голосування з метою 

остаточного вирішення її долі під час референдуму [7, с.273]. 

При аналізі національних особливостей американського 

права, слід відмітити, що легіслатура штату США має повнова-

ження розглянути запропонований законопроект, публічно 

висловити свою думку з предмету народної законодавчої 

ініціативи, але не має права вносити в законопроект будь-які 

зміни. Вказаний механізм домінує у більшості штатів. Отже, 

зазначена модель набуває твердих рис прямої демократії, що 

забезпечує найбільш повну участь громадян у процесі прийняття 

остаточних рішень шляхом всенародного голосування. Ми 

бачимо, що в США у виборців є можливість ухвалювати закони, 

не вдаючись до послуг законодавчого органу. 

У всіх кантонах Швейцарії діє приблизно однаковий порядок 

правового регулювання народної законодавчої ініціативи. Певна 

відмінність притаманна Цюріхському кантонові. Так, громадяни 

можуть використовувати народну ініціативу як в колективному, 

так і в індивідуальному порядку. В другому випадку кожному 

громадянину належить право представити раді свою пропозицію і 

вимагати, щоб вона була передана на  народне голосування. З 
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метою уникнення зловживання вказаним правом законодавство 

Цюріхського кантону встановило, що «індивідуальна ініціатива 

повинна бути підтримана третьою частиною членів кантональної 

ради», тоді як колективна ініціатива складає 6000 дійсних 

підписів, які повинні бути зібрані через шість місяців після 

укладання попередньої експертизи [6, с.11]. 

Практика проведення законодавчих референдумів в Україні є 

неоднозначною. З моменту набуття чинності Конституцією 

України, у нас жодного закону не було прийнято на всеукраїнсь-

кому референдумі. Правова база потребує внесення змін до 

Конституції шляхом визнання Українського народу суб’єктом 

законодавчої ініціативи у парламенті. 
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УДК 005.591.6:[378:332.3]   Економічні науки 

 

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ЯК ВПЛИВ НА ВИЩУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНУ 

ОСВІТУ 

 

Букарєва Є.М.,  

здобувач вищої освіти доктора філософії1 

  Харківський національний аграрний 

 університет ім. В.В. Докучаєва 

м. Харків, Україна 

Сучасні вимоги до якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців зумовлюють необхідність пошуку та обґрунтування 

нових освітніх технологій, що сприяють повноцінному освоєнню  

мети майбутньої діяльності. 

 Землевпорядна освіта з впровадженням земельної реформи 

стає все більш актуальним завданням [1], тим більше, що освіта в 

структурі дореформеної економіки була інша за своєю суттю та 

змістом. Розглядаючи історію розвитку землевпорядної освіти та 

науки і місце в ній землевпорядного проектування, потрібно не 

тільки спостерігати тенденції, а й направляти його розвиток 

визначеним шляхом, який відповідає потребам суспільства [ 2]. 

Землевпорядна освіта – це  професійний , інтелектуальний, 

духовний, культурний розвиток особистості, що складає 

формування людського капіталу, здатного ефективно задоволь-

няти потреби у сфері регулювання земельних відносин, 

успішного розвитку топографо-геодезичної та кадастрової 

реєстраційної діяльності, здійснення  землеустрою та оцінки 

земель.  Поняття землевпорядної освіти базується на не поруш-

ному  фундаменті «землі» та об'єктах, що нерозривно з нею 

пов'язані.  

Аналізуючи цілі та завдання землевпорядної освіти, які 

визначають  зміст підготовки фахівців цього профілю, 

 
1 Науковий керівник – д- р екон. наук, професор І. В. Кошкалда 



 

51 

необхідно відзначити  основні вимоги, які потрібні для роботи; 

- знання геодезичних вимірювань; 

- практичні навички у розробці карт та геопросторових 

аналізів; 

- практичні навички отримання та обробки даних вимірю-

вань від дронів, лазерного сканування  сучасного геодезичного 

вимірювального обладнання; 

- можливість проведення геодезичних вимірювань із 

використанням супутникових систем позиціонування, в т.ч. 

GPS, ГЛОНАСС; 

- знання новітніх комп’ютерних систем для проектування, 

обробки та управління просторовими даними (включаючи ГІС 

та САПР); 

- знання та навички в галузі землевпорядкування  кадастру; 

- здатність творчо мислити; 

- використання іноземної мови з урахуванням мови 

спеціаліста та геодезичних і картографічних питань. 

Тому очевидно, що підготовка фахівців із землевпорядного 

профілю повинна базуватися на знаннях, що визначають 

характер, зміст і ефективність використання земельних ділянок у 

різних сферах економіки, які враховують особливості організації 

землеволодіння та землекористування, принципи і методи 

регулювання земельних відносин. 

У свою чергу, розглядаючи цю проблему з погляду 

землевпорядної підготовки, не можна не бачити того, що 

абсолютна більшість землевпорядних дій у нинішніх умовах 

безпосередньо пов'язана із забезпеченням потреб  ефективного 

функціювання землевпорядних структур в умовах ринку, що 

розвивається. 

  Дуже важливо визначити основні структури, для яких 

необхідна підготовка фахівців, їх перелік досить великий, але 

основними з них є:  структурні підрозділи  Держгеокадастру 

України; в органах державної влади та місцевого самоврядування, 

Міністерствах (де є відділи земельних ресурсів); у державних та 

приватних проектних і оціночних підприємствах, ріелторських 
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фірмах, агрохолдингах,  сільськогосподарських підприємствах; 

територіальних громадах, наукових установах, установах 

правового спрямування, громадських організаціях. 

Нині ведеться підготовка фахівців із землеустрою, земель-

ного кадастру, архітектури, оцінки нерухомості. Випускники 

університету затребувані економікою і відповідають чинним 

стандартам землевпорядкування, але вимоги ринку і потенціали 

університетів вимагають корекції структури підготовки, 

включаючи ряд нових дисциплін та досліджень, які орієнтовані на 

отримання нових знань, що розкривають питання еколого-

економічної та соціальної ефективності землекористування, 

підвищення вартості земельного капіталу [3].  

 Держава звертає особливу увагу на розвиток освітньої 

галузі як на пріоритетну форму ринкової інфраструктури, 

оскільки саме ця сфера вищої  освіти  виступає виробником 

соціальних благ в економіці і суспільстві,  людського капіталу 

як основного економічного ресурсу соціально-економічного 

розвитку. Це орієнтує випускників на діяльність щодо  

зростаючих потреб у землевпорядному забезпеченні земельних 

перетворень та об’єктів нерухомого майна. Програми навчання 

повинні визначатися в першу чергу попитом. Зі зміною попиту 

адекватно змінюються і програми. Навчальні матеріали також 

повинні відповідати сучасним принципам навчання і запитам 

різних аудиторій, задовольняти різні потреби здобувачів щодо 

часу, місця, частоти контактів з викладачами, використовувати 

найбільш сучасні та ефективні технології. 

Проводячи консультації і співробітниками структур, 

колегами,  вважаю проведення відкритих семінарів з проблем 

забезпечення інноваційних технологій ефективної землевпоряд-

ної освіти майбутніх фахівців  доречними та актуальними на 

сьогоднішній день.  

Отже, землевпорядна освіта, незалежно від напрямів 

підготовки фахівців, є цілісною узгодженою системою опануван-

ня методів успішної ринкової діяльності в умовах глобалізаційних 

процесів, що  потребують створення в країні  добре освічених 
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спеціалістів усіх рівнів, здатних ефективно працювати в сучасних 

економічних умовах. 

Література: 

1. Мартин А.Г.  Вища освіта з геодезії та землеустрою: 

час змінювати пріоритети навчання. //Землевпорядний вісник 

України. 2018. № 2. С. 30-36. 

2. Третяк А.М., Третяк В.М., Дорош Й. М., Дорош О.С. 

Професія землевпорядника на ринку праці потребує розширення 

спеціальностей та спеціалізацій. //Землевпорядний вісник України. 

2018. № 4. С. 22-27. 

3. Лазарєва О. Інноваційний характер розвитку сучасного 

землеустрою. Представлений у міжнародних та науковометрич-

них базах.- 2018. Режим доступу: www.http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/echcenu_2018_1_14. 

______________________________________________________ 
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РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ І 

ЗАМОВЛЕННЯ КНИГ  

 

Бурбело С.М., 

к.т.н., доцент кафедри  

програмного забезпечення,  

 Бевз С. В., 

 к.т.н., доцент кафедри  

електричних станцій та систем,  

Гаврилюк О.В.,  

асистент кафедри програмного забезпечення,  

Грибовський А.А.,  

студент кафедри програмного забезпечення 

Вінницький національний технічний університет,  

м. Вінниця, Україна 

У роботі розроблено Інтернет-ресурс для розміщення, 

пошуку і перегляду книг. 

Алгоритм роботи програми включає вхідні дані, їх 
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опрацювання і формування вихідних даних, які користувач 

бачить та може використовувати [1,с.110]. 

Алгоритм збереження інформації про книгу в базі даних 

зображено на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму додавання інформації  

про книгу в базу даних 
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Алгоритм створення замовлення наведено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму створення  

замовлення обраних книг 

 

Розроблений програмний продукт написаний засобами 

програмування PHP та JavaScript під усі сучасні браузери та 

операційні системи з використанням PHP фреймворку Laravel 
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та мови розмітки HTML. Розроблено базу даних SQL, а саме 

MariaDB версії 10.4, проведено стилізацію за допомогою css та 

препроцесора scss. Середовищем розробки було обрано 

JetBrains PHP Storm. 

Створена програма характеризується надійністю, 

зручністю у використанні, зрозумілістю та швидкістю роботи, 

а також широким спектром можливих застосувань. 

Література: 

1. Кормен Т. Алгоритми. Побудова і аналіз / Т.Кормен, Ч. 

Лайзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. – Москва: И.Д.Вильямс, 2013. – 

1328 с. 

______________________________________________________ 

УДК 681.3.07   Технічні науки 
 

ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ВЕБ-СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ХАРЧУВАННЯ 
 

Войтко В. В., 

к.т.н., доцент кафедри 

програмного забезпечення,  

Барчук Н. Є., 

асистент кафедри програмного забезпечення, 

Дмитрук А.О.,  

студент кафедри програмного забезпечення 

Вінницький національний технічний університет, 

 м. Вінниця, Україна 

Створення веб-додатків закладів харчування для реалізації 

онлайн-замовлень є актуальною задачею сьогодні у зв’язку з 

пандемією та карантинними обмеженнями. Завантажений 

робочий час користувачів обумовлює зручність для них онлайн- 

замовлень та індивідуальної доставки їжі.  

Розроблено вeb-додаток для замовлення їжі онлайн із 

забезпеченням можливості доставки замовлень кур’єром. 

Алгоритм оформлення замовлення в середовищі веб-додатку 

закладу харчування наведено на рис. 1. 
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Алгоритм передбачає однозначність команд та формалізм-

ваність їх запису. Алгоритм є скінченним і забезпечує критерій 

масовості з огляду на можливість розв’язання низки типових 

завдань. Результативність алгоритму сприяє підвищенню його 

практичного значення в середовищі веб-системи [1, с.115]. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм оформлення замовлення 

 

Реалізовано структуру захисту IDS/IPS. У структуру захисту 

впроваджено систему передбачення і захисту від кібератак 

методом моніторингу мережі і додатків, що підключені до 

IDS/IPS. У Web-додатку реалізовано додавання позицій у меню, 

можливість формування замовлення клієнтом, фільтрацію за 

популярністю продуктів, інтерфейс для користувача, інтерфейс 

для оператора, який керує замовленнями, інтерфейс для кур'єра. 

Платформу реалізовано засобами фреймворку WordPress з 

використанням мови програмування C++, PHP і JavaScrip [2, 

с.320]. Використано інтегроване середовище розробки Microsoft 

Visual Studio 2017, Visual Studio Code.  
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Література: 

1. Кормен Т. Алгоритми. Побудова і аналіз / Т.Кормен, 

Ч. Лайзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. – Москва: И.Д.Вильямс, 

2013. – 1328 с. 

2. Дари К., Бринзаре Б., Черчез-Тоза Ф., Бусика М. AJAX и 

PHP: разработка динамических веб-приложений. – СПб.: 

Символ- Плюс, 2007. – 336 с.  
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УДК 681.3.07   Технічні науки 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ 

КВАНТОВИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

 

Войтко В. В., 

к.т.н., доцент кафедри  

програмного забезпечення,  

Бевз С. В., 

 к.т.н., доцент кафедри  

електричних станцій та систем,  

Бурбело С. М.,  

к.т.н., доцент кафедри  

програмного забезпечення,  

Мельник М.В.,  

студент кафедри програмного забезпечення 

Вінницький національний технічний університет,  

м. Вінниця, Україна 

Розвиток сучасних технологій обумовлює розробку і викорис-

тання квантових процесорів, головною відмінністю яких є робота з 

кубітами, що, на відміну від звичайних бітів, можуть мати не лише 

дискретні стани «1» або «0», а й перебувати у стані суперпозиції [1, 

с. 3]. Це дозволяє виконувати більше побітових операцій у порів-

нянні з традиційним процесором та значно збільшити швидкість 

обчислень. Розроблено програмний додаток, призначений для 

завантаження бібліотек у робочий процес, що забезпечує збір 

даних про виконання квантових та класичних алгоритмів.  
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Алгоритм роботи програми порівняння квантових та 

класичних алгоритмів наведено на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм роботи програми  
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У випадку знаходження помилки в алгоритмі на будь-якій 

стадії виконання програми з’являється відповідне повідомлення 

про помилку, яке виводиться в консоль програми з уточнюючими 

параметрами. Також у користувача є можливість включити 

детальне звітування. У випадку детального звітування кожен 

логічний етап програми буде супроводжуватися коментарями 

виконання в консолі, що допоможе як найточніше визначити 

причину помилки у разі їх виникнення. При відключеній можли-

вості детального звітування програма буде стисло повідомляти 

про поточний етап виконання, на якому вона перебуває. Список 

етапів можна спостерігати на рис. 1, де кожен модуль відповідає 

певному етапу. 

У випадку успішного виконання алгоритму програма виво-

дить повідомлення про успішний запуск. Успішним виконанням 

програми вважаємо успішне виконання всіх без виключення 

етапів її роботи.  

Література: 

1. Крохмальський Т. Квантові комп’ютери: основи й 

алгоритми (короткий огляд) / Журнал фізичних досліджень, т. 8, 

№ 1, 2004. – С. 1-15.  
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УДК 681.3.07   Технічні науки 

 

РОЗРОБКА ВЕБ-СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КОРИСТУВАЧА 

 

Войтко В. В., 

к.т.н., доцент кафедри  

програмного забезпечення,  

 Бевз С. В., 

 к.т.н., доцент кафедри  

електричних станцій та систем,  

Бурбело С. М.,  

к.т.н., доцент кафедри  

програмного забезпечення,  

Швачич К.К..,  

студент кафедри програмного забезпечення 

Вінницький національний технічний університет,  

м. Вінниця, Україна 

Розробка веб-системи моніторингу успішності користувача є 

важливою задачею для сучасної системи освіти особливо за умов 

дистанційного навчання, коли обмежено безпосередні контакти 

викладачів/вчителів і студентів/учнів. Така система, реалізована 

засобами інтернет-технологій, має забезпечувати можливість про-

ведення контролю якості знань, акумулювати оцінки, надавати 

ресурси для статистичного аналізу результатів [1, c.64]. 

Веб-система моніторингу успішності користувача забезпечує 

функціонал: 

- авторизації в системі з розподілом прав доступу; 

- вибору предмету для внесення або перегляду даних 

успішності користувача; 

- вибору періоду часу для аналізу навчального прогресу 

користувача; 

- побудову графіків успішності користувача з обраної 

дисципліни за визначений період часу. 

Модель системи складається з п’яти модульних реалізацій, 

що зображені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Модель системи моніторингу успішності навчального 

процесу користувача 
 

Модуль авторизації призначений для надання користувачу 

ідентифікаційного статусу (адміністратор, викладач, адміністра-

ція факультету, студент) з визначенням прав доступу до ресурсів 

системи й дозволів на виконання обраних операцій. 

Модуль бази даних – це організована структура, призначена 

для зберігання, зміни і обробки взаємозалежної інформації щодо 

збереження й візуалізації результатів навчального процесу 

користувача. 

Модуль розкладу забезпечує доступ авторизованого користу-

вача до свого персонального кабінету, де можна ознайомитися зі 

своїм розкладом занять на обраний часовий проміжок робочого 

часу (день, тиждень, місяць, семестр). Заповненням бази даних 

розкладу займаються представники адміністрації деканату. 

Модуль тестування – це онлайн контрольний захід у формі 

тесту, що має низку переваг перед традиційною формою 

опитування, зокрема, жорсткий часовий контроль та відсутність 

суб’єктивної складової в оцінюванні. 

Модуль електронного щоденника – це цифрова версія 

журналу викладача, де студент після проходження контрольних, 

колоквіумів та іспитів може дізнатися свої результати в 

персональному кабінеті системи моніторингу успішності. 

Література: 

1. Бевз С.В. До питання реалізації електронної системи 

документообігу у вищому навчальному закладі / С.В. Бевз, 



 

63 

В.В. Войтко, С.М. Бурбело, А.О. Вінницька // Електронні інфор-

маційні ресурси: створення, використання, доступ: збірник мате-

ріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 

м. Вінниця, грудень 2014р. – Київ: Кондор, 2014. – С. 63-66. 
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РОЗРОБКА ВЕБ-СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ  

 

Войтко В.В., 

к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення,  

 Круподьорова Л.М., 

старший викладач кафедри програмного забезпечення,  

Курчин Н.С.,  

студент кафедри програмного забезпечення 

Вінницький національний технічний університет,  

м. Вінниця, Україна 

У роботі розроблено веб-систему для підтримання здорового 

способу життя. Веб-сайт призначений для підбору правильного 

харчування та індивідуальної програми тренування. 

Для розробки сайту було обрано мережеву структуру (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Мережева структура сайту  

для підтримання здорового способу життя 
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Функціонал розробленої веб-системи включає модуль 

правильного харчування з можливістю підбору індивідуального 

меню, базу рецептів здорового харчування, калькулятор для 

розрахунку калорій, модуль підбору спортивних тренувань та 

модуль мотивації користувача з веденням статистичного 

відслідковування його прогресу [1, с.147]. 

Створений веб-сайт написаний з використанням мов програ-

мування HTML, CSS та JavaScript. Для розробки графічного 

інтерфейсу користувача було середовище розробки Sublimetext. 

Розроблений сайт характеризується зручністю та зрозумілістю 

інтерфейсу, швидкістю та точністю опрацювання даних. 

Література: 

1. Інформаційні системи і технології в статистиці: Навч. 

посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. В. Ф. Ситника. — К.: 

КНЕУ, 2003. — 267 с. 
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ЛІТЕРАТУРНА КРИЗА: ПОТРЕБА ЗВАЖЕНИХ ЗМІН 

 

Гаврилова С.М. 

викладач зарубіжної літератури, культурології  

КЗ «Бериславський медичний фаховий коледж» ХОР 

м.Берислав, Україна   

Думка про те, що уроки літератури вирізняються з-поміж 

усіх інших навчальних предметів загальноосвітньої школи, не 

потребує доказів. Саме література виконує головну роль у 

формуванні світогляду, характеру  й особистісних якостей, 

естетичних смаків молоді.   

Упродовж останніх років реформування освіта в Україні 

переживає кризу: загальноосвітні дисципліни постійно 

ускладнюються, «академізуються», до них долучають нові. 

Доводиться скорочувати кількість годин на опанування кожної 

окремої дисципліни. Особливо скрутно з вивченням літератур. 
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Запропонований Міністерством освіти і науки навчальний план 

для старших класів передбачає лише по дві тижневі години 

зарубіжної літератури й української літератури, тоді як матема-

тики чи фізкультури – по чотири. Як наслідок, – літературна 

криза, що набула вже масштабів гуманітарної катастрофи. 

Романтичний образ дівчини, що сидить на лаві й читає 

книжку, залишився у далекому минулому. Замість нього – 

молоді люди, що масово втуплені зором у смартфони. Настала 

комп’ютерно-інтернетна епоха, з її соціальними мережами, 

ютубом, PR-технологіями, фейками. З’явилося нове покоління, 

породжене цією епохою, яке називають то «поколінням Z», то 

«поколінням центеніалів». Зверніть увагу, як спілкується між 

собою молодь: вона вже не говорить складними реченнями, 

рідше вживає прості речення, найчастіше висловлює свої 

думки та емоції вигуками. Нове покоління характеризують 

такими ознаками як «кліпове мислення», «функціональна 

безграмотність». 

Найгірша ситуація – з вивченням зарубіжної літератури, 

адже учнівська молодь навіть не мотивована потребою 

складати ЗНО. 

Ми Що стало причиною? Екстенсивний спосіб здобування 

літературної освіти, який передбачає «проходження» шаленої 

кількості творів, що не передбачає заглиблення в тексти. Через це 

відбувається просто «ковзання по поверхні» навчального 

матеріалу, а чисельні письменницькі постаті не перетворюються 

на яскраві індивідуальності, а стають всього-на-всього прізви-

щами, які не завжди запам’ятовують. 

граємося з міністерством в обман. До прикладу, МОН 

пропонує навчальну програму із «Зарубіжної літератури» для 

10-11 класів і вважає,  що всі школи та фахові коледжі мають 

випускати готових культурологів, які вільно інтерпретують 

запропоновані для вивчення тексти. 

10 клас.  

Усього – 35 годин. 

• Текстуальне вивчення творів – 30 годин (18 творів); 
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• розвиток мовлення – 4 години (у межах годин на тексту-

альне вивчення); 

• позакласне читання – 2 години. 

  11 клас.  

• Усього – 35 годин. 

• Текстуальне вивчення творів – 30 годин (22 твори); 

• розвиток мовлення – 4 години (у межах годин на тексту-

альне вивчення); 

• позакласне читання – 2 години. 

А викладачі вдають, що вони успішно це роблять. І поки 

ми женемося за програмою, «покоління Z» програмові твори не 

читає. Принаймні – знайомиться з коротким, а іноді аж надто 

коротким викладом сюжетів, які щедро пропонує інтернет. 

Здається, в міністерстві не знають, що, по-перше, кожний 

програмовий твір – це шедевр, на який не достатньо кинути 

погляд. Шедевр треба розглядати, вивчати, щоб зрозуміти. По-

друге, вивчення авторського тексту неможливе без заглиблення в 

його історію, філософську, естетичну та соціокультурну основу. І, 

по-третє, у кожному програмовому творі закладений величезний 

дискусійний і проблемний потенціал.   

Літературна освіта в XXІ столітті вже знищена настільки, 

що далі нищити  її уже не можна, настала пора думати, яким 

чином повертати її до життя, як відновити її колись таку 

значущу потужність.  

У пошуках шляхів для подолання так званої «літературної 

кризи» найпалкіші пристрасті сьогодні зосередилися довкола 

укрупнення навчального курсу шляхом злиття дисциплін 

«Зарубіжна література» та «Українська література». В ідеї 

інтеграції чітко означено співвідношення навчального матеріалу: 

«Українська література» – 70%, «Зарубіжна література» – 30%.  

Прихильники інтеграції курсу в один предмет, опираючись 

на польську модель освіти, вважають, що злиття споріднених 

предметів дещо розвантажить учнів, дозволить уникати повторів і 

різнотлумачень (до прикладу, мистецькі напрями, теоретико-

літературні поняття не доведеться вивчати двічі). Крім того, коли 
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матеріал подаватиме один викладач системно, взаємопов’язано, 

послідовно, в учнів виробиться уявлення про єдиний світовий 

літературний процес, органічною, невід’ємною, унікальною 

частиною якого є українська літературам [4, с.2]. 

Проте треба чітко розуміти, що практика інтегрування 

двох літературних дисциплін має сенс лише тоді, якщо завдяки 

їй збільшиться навчальний ресурс (2+2 години на тиждень). 

Навпаки, коли на вивчення цієї, вже «інтегрованої» таким 

чином дисципліни, виділено 2 тижневі години, треба ставитися 

як до свідомо здійсненої провокації, або ж як до злочину. 

Організатор освіти, доктор філологічних наук, профессор, 

ректор  Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету Клочек Григорій Дмитрович є прихильником 

іншої ідеї – ідеї переходу від екстенсивного до інтенсивного 

способу здобування літературної освітии [2, с.1]. 

Інтенсивний спосіб здобування літературної освіти потребує 

принципово іншої програми та принципово іншої методики, які 

мають бути спрямовані на оволодіння компетентностями й 

формулюватися як розуміння тексту – уміння аналізувати текст – 

уміння творити текст. 

Цей підхід передбачає радикальне зменшення кількості 

тем і творів. Учень має знати знакові імена й твори зарубіжної 

літератури. Калейдоскоп  у цьому випадку не лише неприй-

нятний, але й шкідливий. Не кількісне нагромадження знань із 

літератури важливе для культурної людини,  а її уміння 

сприйняти естетичну цінність літературного твору, мислити, 

зіставляти, обґрунтовувати, робити висновки, закладені в змісті 

шедевру світової літератури [3, с.4]. 

Дуже важливим моментом при цьому є те, що над добором 

персоналій і текстів для вивчення має вдумливо попрацювати 

авторитетна група філологів-науковців і викладачів-практиків. 

Головними критеріями добору творів для текстуального вивчення 

мають бути: 

• художня довершеність;  

• гуманістична спрямованість; 
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• відповідність віковим особливостям [3, с.5].  

Поза сумнівом, програмові твори є шедеврами світової 

літератури. Та у своїй більшості вони не відповідають віковим 

особливостям учнів і тому важкі для сприйняття. Це переважно 

книжки для вивчення на філологічних факультетах в універси-

тетах. Невже в міністерстві вважають, що 9-класники легко 

зрозуміють ідейно-художній зміст твору Шолом-Алейхема 

«Тев’є-молочар»,  вирішать важливі питання, порушені в 

соціально-психологічній драмі Г.Ібсена «Ляльковий дім», повісті 

М.Булгакова «Собаче серце» тощо? 

Недооцінений укладачами навчальних програм і підручників 

титанічний вклад Л.М.Толстого, А.П.Чехова, М.І.Цвєтаєвої в 

розвиток світової літератури. Їх імена легко викреслені з 

програми [5, с.2].   

Недооцінена й можливість учнівської молоді читати твори 

російських класиків мовою оригіналу. На мій погляд, особливо 

це неприпустимо у відношенні до поезії. Поезія народжується 

на сплеску почуттів, в інтуїтивному, а не раціональному полі. 

Тому будь-які переклади –  це блюзнірство. 
 

О.О.Блок. «Незнайома» 

 (уривки оригіналу і варіативного перекладу). 

И веют древними поверьями І віють давніми й оздобними 

Её упругие шелка,  Повір'ями тугі шовки, 

И шляпа с траурными перьями,  І брилик з перами жалобними, 

И в кольцах узкая рука.  І персні гарної руки. 

 

И странной близостью закованный,  Чудною близькістю закований, 

Смотрю за тёмную вуаль,  За темну я дивлюсь вуаль — 

И вижу берег очарованный  І бачу берег зачарований 

И очарованную даль.  І чарами пойняту даль. 

 

Глухие тайны мне поручены,  Мені всі тайнощі довірено 

Мне чьё-то солнце вручено,  З чиїмось сонцем заодно, 

И все души моей излучины  І душу всю мою незмірену 

Пронзило терпкое вино.  Терпке пронизує вино. 
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И перья страуса склонённые   І, сколихнувшись, пера струсячі 

В моём качаются мозгу,    У мозку тріпотять моїм. 

И очи синие бездонные    І очі сині-сині, тужачи, 

Цветут на дальнем берегу.    Цвітуть на березі смутнім. 

                         (Перекладач: М. Литвинець). 
 

Надзвичайно розмаїта і багата українська література. Ми 

пишаємося нашими талановитими письмениками та їх творими. 

Ми пишаємося тим, що М.В.Гоголь – наш геніальний співвітчиз-

ник. Саме завдяки тому, що він був українцем, знав тогочасну 

українську культуру, яка була майже зовсім не відома в Росії, 

створив свої шедеври російською мовою і прославив Україну. 

Гоголь належав і належить до українського козацького 

дворянського роду Гоголів-Яновських, предком якого є гетьман 

Правобережної України Остап Гоголь. Тільки навіщо перекла-

дати класика і позбавляти себе можливості насолоджуватися 

мовою неперевершеного генія?  

Ще одна вкрай важлива передумова оновлення літературної 

освіти –підручники, які мають окреслювати діапазон думок 

щодо творів світової літератури. Сьогодні для нас вже відкриті 

різні погляди критиків на трагедії В.Шекспіра «Ромео і 

Джульєтта» та «Гамлет», роман у віршах О.С.Пушкіна «Євгеній 

Онєгін», повість М.В.Гоголя «Шинель» тощо. 

Зараз настав той момент, коли дуже багато залежить саме 

від МОН, його активної позиції, оперативного й толерантного 

діалогу з громадськістю, освітянами насамперед, від його 

вміння формувати оптимальну й комплексну стратегію дій та 

послідовно впроваджувати її в життя.  

Література: 

1. Актуальні проблеми літературної освіти в середній та 

вищій школі http://timso.koippo.kr.ua/nebelenchuk/aktualni-

problemy-literaturnoji-osvity-v- serednij-ta-vyschij-shkoli/  

2. Григорій Клочек: про проблеми нашої літературної 

освіти https://osvita.ua/blogs/64989/  

3. Літературна освіта: занепад і шляхи відродження 

https://osvita.ua/school/reform/53707/  



 

70 

4. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія 

і тактика реформування https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/up-

loads/2017/02/2-0117.pdf 

5. Про сенс літературної освіти в школі http://cher-

nivtsi.man.gov.ua/news/Novini_osviti/Pro_sens_literaturnoi_osviti_

v_shkoli/   

______________________________________________________ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Петриш Владислав Віталійович 

студент 4 курсу  

спеціальності 293 «Міжнародне право»  

ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

  Науковий керівник: Панфілова Ю.М. 

к. ю. н., професор  

Право міжнародної відповідальності – галузь міжнародного 

права, принципи і норми якої визначають для суб'єктів міжнарод-

ного права юридичні наслідки міжнародно-протиправних діянь, а 

також заподіяння шкоди в результаті діяльності, не забороненої 

міжнародним правом.Правова відповідальність держав за міжна-

родні протиправні діяння – найстаріший інститут міжнародного 

права. Дана тема є однією з найважливіших у міжнародному праві, 

оскільки від якості вирішення пов'язаних з нею проблем безносе-

редньо залежить ефективність функціонування всієї системи 

міжнародного права, зміцнення міжнародного миру та правопо-

рядку. І, хоча свої витоки поняття міжнародно-правової відповіда-

льності бере в античному праві, питання про можливість послідов-

ного застосовування даного принципу стоїть гостро і до цього дня. 

Метою даного дослідження є розгляд основних аспектів відпові-

дальності первинних суб’єктів міжнародного права – держав. 

 Як зазначає Галенська Л.Н., відповідальність міжнародної 

організації буде витікати з факту порушення її органами та поса-

довими особами як статутних положень організації, так і загаль-



 

71 

них норм міжнародного права. У практиці ООН мали місце випад-

ки визнання цією організацією відповідальності за дії, вчинені осо-

бами зі складу збройних сил ООН. У цьому зв'язку можна згадати 

угоди ООН, укладені в 1965-1967 рр. з деякими державами з від-

шкодування шкоди, заподіяної громадянам цих країн і їх майну в 

процесі проведення операцій збройних сил ООН в Конго [1, с. 8]. 

На міжнародній арені міжнародна організація діє через свої 

органи та посадових осіб, тому фактично міжнародні правопору-

шення можуть здійснювати саме вони. У цьому випадку може 

виникнути подвійна відповідальність організації. По-перше, перед 

державами-членами за порушення посадовою особою або органом 

організації статутних положень і, по-друге, перед міжнародним 

співтовариством у цілому при порушенні норм загального міжна-

родного права. У зв'язку з тим що діяльність міжнародних органі-

зацій носить функціональний характер і їх статус як суб'єктів 

міжнародного права відрізняється від статусу держав, питання про 

політичну відповідальність міжнародних організацій знаходиться 

в стадії розробки і в практиці жодного разу не виникало. У доктри-

ні ж міжнародного права існує думка, що до міжнародних органі-

зацій застосовні всі форми політичної відповідальності, що не 

суперечать специфіці їх міжнародної правосуб'єктності. 

В даний час в міжнародній практиці проблема відповідаль-

ності міжнародних організацій вирішується переважно в площині 

компенсації матеріального збитку. 

На даний момент основні принципи відповідальності міжна-

родних організацій закріплені в ряді міжнародних угод. Чітко це 

демонструється на прикладі міжнародного космічного права, у ряді 

угод. 

Договорі про принципи діяльності держав з дослідження і 

використання космічного простору, включаючи Місяць і інші 

небесні тіла, 1967 р.; 

Угоді про рятування космонавтів, повернення космонавтів і 

повернення об'єктів, запущених в космічний простір, 1968 р.; 

Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, 

заподіяну космічними об'єктами, 1972 р. [2] 
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Окремі норми, що встановлюють відповідальність міжнарод-

них організацій та беруть у них участь за шкоду, що стала 

результатом космічної діяльності. 

Оскільки міжнародні організації часом не можуть 

самостійно компенсувати заподіяну ними шкоду, виникає 

питання про необхідність солідарної відповідальності як самої 

організації, так і її держав-членів. Такий вид відповідальності, 

зокрема , передбачений у ст. У Конвенції про міжнародну 

відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами 

1972. [3]. Принцип міжнародно-правової відповідальності є нині 

загальновизнаним принципом міжнародного права в цілому. Ще 

в 1928 р. Постійна палата міжнародного правосуддя у справі 

"Про фабрику в місті Хожуві" заявила, що принцип міжнародно-

правової відповідальності – "це принцип міжнародного права і, 

більше того, загального поняття права, коли будь-яке порушен-

ня домовленості тягне за собою зобов'язання відшкодувати 

заподіяну шкоду" [4, с. 123]. Фізичні особи, які вчинили 

міжнародний злочин, підлягають відповідальності згідно з 

нормами міжнародного права, навіть якщо їхні дії цілком 

відповідають приписам національного права. Норми націо-

нального права, що закріплюють політику геноциду, апартеїду, 

расової дискримінації і т.д., не виправдовують дій індивідів, їх 

здійснювали, не звільняють їх від відповідальності згідно з 

міжнародним правом. Акти агресії, геноциду та апартеїду не 

можуть бути правомірними, бо ці дії як самої держави, так і 

конкретних індивідів безпосередньо співвідносяться з міжнарод-

ним правом, а не до норм національного права. Самі норми 

національного права, що дозволяють, що заохочують або розпо-

рядчі проведення політики, яка суперечить нормам міжнарод-

ного права, порушення яких становить міжнародний злочин , 

недійсні з точки зору міжнародного права [5, с. 53]. 

Отже, суб'єктами міжнародно-правової відповідальності є 

лише суб'єкти міжнародного публічного права. Фізичні і самос-

тійні, найбільш економічно впливові юридичні особи не несуть 

такої відповідальності за порушення норм міжнародного права, 
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оскільки в даному випадку вони можуть виступати лише я 

учасники правовідносин. 

На практиці поведінка суб'єктів міжнародного права 

виражається в діях їх органів та посадових осіб, які виступають 

саме в цій якості. При цьому, держава може нести відповідаль-

ність за такі дії. При цьому не має значення, до якої гілки влади 

належить орган або посадова особа, а також яке місце займає цей 

орган в рамках структури держави, чи носять функції органу 

міжнародний або внутрішній характер. 

Держава несе відповідальність за діяльність своїх органів і 

посадових осіб навіть у випадку, коли останні перевищили свої 

повноваження, встановлені внутрішньодержавним правом, або 

порушили інструкції, що стосуються їх діяльності. До органів 

держави прирівнюються підрозділи її збройних сил. 

Відповідальність у міжнародному праві відіграє важливу 

роль в забезпеченні стабільного функціонування міжнародної 

системи. Комісія міжнародного права ООН визначила зміст 

міжнародної відповідальності як «ті наслідки, які те або інше 

международно-протиправне діяння може мати відповідно до 

норм міжнародного права в різних випадках, наприклад наслідку 

діяння в плані відшкодування збитку й відповідних санкцій». У 

науці міжнародного права під міжнародно-правовою відповідаль-

ністю розуміються конкретні негативні юридичні наслідки, що 

наступають для суб'єкта міжнародного права в результаті 

порушення їм міжнародно-правового зобов'язання 

У цілому можна відзначити, що поняття міжнародно-право-

вої відповідальності характеризується наступними ознаками: 

наступає вона за здійснення міжнародного правопорушення; 

реалізується на основі норм міжнародного права; пов'язана з 

певними негативними наслідками для правопорушника; 

спрямована на зміцнення міжнародного правопорядку. 
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ВПЛИВ МЕДІА НА ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ 
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«Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

м. Луцьк, Україна 

Сучасний світ неможливо уявити без засобів масової 

комунікації, під впливом яких формуються соціальні, моральні, 

інтелектуальні цінності та пріоритети. З впровадженням Нової 

української школи неможливо уявити навчання без комп’ютерної 

техніки. Проте ніхто не задумується про вплив медіа на здоров’я 

молодших школярів.  

У сучасносному світі термін «медіа» можна вважати широко 

затребуваним, оскільки людина XXI століття має володіти 

інформаційними технологіями. Особливий ракурс проблеми – 

дослідження освітнього ресурсу медіатехнологій в освіті, 
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оскільки воно дає, в порівнянні із загальноосвітньою системою, 

нові можливості по аудіовізуальному впливі на емоції та 

пізнавальні можливості школярів, вчить його декодувати 

медіазміст в різних ситуаціях, що виходять за межі традиційних 

освітніх програм, а також ініціює реальні перспективи створення 

відеоконтенту як продуктів навчального процесу, розвиваючи при 

цьому навички пошуку нових значення і кодування в знаковій 

формі. Однак ці освітні проблеми лише частково розглядаються в 

сучасній психолого-педагогічній науці. 

Для того, щоб розібратися з терміном «медіа» потрібно щей 

розтлумачити поняття  «медіаосвіта», оскільки це стосується 

навчальної діяльності учнів. 

 У енциклопедії сучасної України термін «медіа» трактується 

як засоби та інструменти зберігання та передачі інформації та 

даних для індивідуальної чи масової аудиторії [3]. 

Оксфордська енциклопедія визначає медіаосвіту як «вивчен-

ня медіа, яке відрізняється від навчання за допомогою медіа. 

Медіаосвіта пов’язана одночасно з пізнанням того, як створю-

ються і поширюються медіатексти, і розвитком аналітичних 

здібностей для інтерпретації та оцінки їх змісту. Тоді як вивчення 

медіа зазвичай пов’язують із практичною роботою по створенню 

медіатекстів. Як медіаосвіта, так і вивчення медіа направлені на 

досягнення цілей медіаграмотності [1. с. 9494-9495]. 

Поряд з терміном «медійна грамотність» все більш широке 

застосування отримує термін «інформаційна грамотність». 

Потужність сучасної інформаційної техніки і технології може 

бути використана для маніпулювання свідомістю і поведінкою 

людини, що загалом загрожує дегуманізацією. У зв’язку з цим на 

сьогодні перед освітянською спільнотою стоїть глобальне завдан-

ня – підготувати підростаюче покоління до нових умов життя і 

професійної діяльності у високоавтоматизованому інформацій-

ному середовищі, навчити ефективно використовувати його 

можливості і захищатися від негативних впливів [2. c. 141]. 

З розвитком медіаосвіти найбільш поширеним видом 

діяльності стало користування засобами масової інформації. 
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Сайти соціальних мереж стали більш ефективно розвиватися, 

що дало можливість для розваг, спілкування та розвитку.  

Як результат, відбуваються неприємні випадки, що 

шкодять здоров’ю, а саме: 

● зменшення рухової активності, що призводить до 

захворювання та ожиріння; 

● складність сприймати інформацію на слух, оскільки це 

призводить до загальмування психічного розвитку; 

● сприйняття тільки зорової інформації може призвести до 

недорозвинення мови та емоцій; 

● інтернет-залежність – психічний розлад, нав’язливе 

ставлення зайти в мережу Інтернет та хвороблива нездатність 

вчасно відключитися від нього; 

● маніпуляція в інформаційних сферах призводить 

психічних розладів, що змінюють його бажання, настрій 

поведінку тощо. 

Тому, щоб не допустити таких ситуацій батьки повинні: 

❖ розподілити разом із дитиною її графік дня 

❖ більше гуляти із дитиною на свіжому повітрі 

❖ записати дитину до тих гуртків, секцій, на які вона має 

бажання ходити 

❖ більше спілкуватися з дитиною  

❖ обмежувати доступ до смартфонів, ноутбуків, 

телевізорів тощо. 
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Анотація: з другої половини ХХ ст. в літературознавчих студіях 

важливе місце посідає аналіз часово-просторових відношень 

твору.   

Ключові слова: час, простір, нелінійний сюжет, художній час. 

Події твору обертаютьсяся навколо історії брата і сестри із 

бідної сім'ї, Абдули і Парі (що з мови фарсі означає «фея»). Вони 

мають надзвичайний емоційний звʼязок, але змушені розлучитись 

майже на все життя. Автор не акцентує головні події на війни в 

Афганістані, вона начебто, проходить повз, є другорядною 

подією, але відкарбувується у житті великої кількості персонажів.  

Михайло Бахтін визначає хронотоп, як взаємозв’язок 

часових та просторових координат художнього тексту. 

Найважливішою його частиною науковець вважає художній час, 

що позначилося й на визначенні терміна: “Время здесь сгущается, 

уплотняется, становится художественно-зримым; пространство 

же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, 

истории” [1, 247]. Художній час літературного тексту може мати 

різноманітні форми: може співпадати із реальним часом, спира-

тися на далеке майбутнє, бути невизначеним, може пришвидшу-

ватися, уповільнюватися, зупинятися, розтягуватися або 

стискатися.  

Треба зазначити, що книга має нелінійний сюжет. У творі 

представлена велика кількість персонажів з різних соціальних 

верств: бідний будівельник із Шадбагу та його дружина Парвана, 

дядько Набі, який працює водієм у заможнього пана з Кабулу, 

Баба Аюб із багатостраждального селища Майдан- Сабз, демон з 
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легенди та ін. Підії твору беруть початок восени 1952 року і 

закінчуютья взимку 2010 року. Як бачимо, розповідь охоплює 58 

років,  герої стають мудріше, старіють, але протягом всього життя 

зберігають теплі почуття. 

Також в ній зображено багато місц подій (від невличкого 

афганського селища  до великих міст, наприклад, Парижу). Автор 

всередину основної сюжетної лінії включає інші розповіді з 

метою відтворення спогадів, причинно-наслідкових звʼязків та ін. 

Автор використовує флешбеки, коли герої згадують своє минуле. 

Воно перемежовується із сьогоденням, в якому дорослий герой 

заново переживає події, перживання дитинства. Це додає 

більшого драматизму історії, заглиблює читача у світ твору. 
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 Беручи до уваги сьогоднішні тенденції розвитку галузі, 

інновації та комфорт в готельному бізнесі відіграють чи не 

головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за кожного 

гостя. Застосування новітніх технологій дозволяє готельєрам 

підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності, 

знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, 
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ефективної охорони готельних номерів і майна гостей, надання 

нових готельних послуг [1, с. 85]. Сучасним напрямком розвитку 

туристичної індустрії є агротуризм, який отримав велику 

популярність закордоном. Нині цей напрям в Україні знаходиться 

на стадії формування, що характерно, в першу чергу, для Івано-

Франківської області, однак практично відсутні пропозиції для 

агротуристів, що обумовлено відсутністю достатнього досвіду і 

комплексного підходу до організації агротуризму, недосконаліс-

тю нормативно-правової бази, низьким ступенем інформованості 

жителів сільських територій про можливості організації 

агротуризму. 

Агроготель (агропансіонат) – засіб розміщення готельного 

типу розташований у сільській місцевості, призначений для 

надання туристам послуг відпочинку та оздоровлення, з 

забезпеченням умов для сільськогосподарської діяльності під час 

відпочинку. Розрахований для гостей які подорожують сім’ями і 

очікують умов проживання близьких для сільської місцевості; це 

житлова будівля (група будівель) готельного типу, спеціально 

призначених для організації надання населенню рекреаційних 

послуг у сільській місцевості. Вони орієнтовані на відпочинок, 

також, пропонують туристам брати участь у збиранні врожаю, 

випасі худоби, риболовлі, догляді за тваринами, вирощуванні 

сільськогосподарських культур, приготуванні страв місцевої 

кухні. Крім того, в цих готелях можна придбати сувеніри, 

вирощені в даній місцевості продукти, тканини місцевого 

виробництва та вироби місцевих ремісників. Часто в таких 

садибах організовують міні-ферми, де вирощують вівці, кіз, 

кроликів [2, с. 85]. 

Нині в Івано-Франківській області за даними Державна 

служба статистики України кількість агроготелів становить 

81,17% садиб [3].  

Для подальших перспектив розвитку агроготелів в Івано-

Франківській області є: проведення заходів на території 

поселень (наприклад, святкування всесвітнього дня грибника, 

дня сільського господарства, свята врожаю, фестивалю 
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агротуризму); розробка туристичних маршрутів, що зв’язують 

різні об'єкти агротуризму; спільне просування брендів, 

вироблених на території Івано-Франківській області. Крім того, 

необхідно створити єдину нормативно-правову базу для 

проведення категоризації агроготелів, розробити заходи, які б 

стимулювали відпочиваючих збільшити тривалість свого 

перебування в агроготелях.  
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Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, 

став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для 

всіх учасників освітнього процесу – вчителів, учнів та їхніх 

батьків. Після тимчасової розгубленості всім довелось 

прийняти цей виклик та швидко адаптуватись до нових реалій, 

але питання розвитку дистанційної освіти набуло неабиякої 

актуальності. 

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, 

затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, 

технології дистанційного навчання можуть використовуватись 

у закладі освіти  при проведенні занять через мережу Інтернет 

під час карантину; участі в інтернет-проєктах, конкурсах; 

отриманні консультацій тощо [4]. 

Дистанційне навчання організовується за умови наявності 

відповідного кадрового й системотехнічного забезпечення та 

здійснюється через такі форми: самостійна робота; навчальні 

заняття; контрольні роботи. 

Основними видами навчальних занять  за дистанційною фор-

мою навчання є лекція, семінар, тестування , консультації та інші. 

Рішення щодо навчання за дистанційною формою 

приймається педагогічною радою та оформлюється наказом 

керівника закладу освіти. 

Практичні поради щодо налагодження освітнього процесу 

шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 
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Дистанційне навчання в умовах карантину – нова організація 

освітнього процесу, що базується на принципі самостійного 

навчання здобувачів освіти. Як викладачеві правильно організу-

вати онлайн-навчання: оголошувати нову тему, відповідати на 

запитання студентів в реальному часті, перевіряти, хто з 

них виконав завдання, а хто не встиг, здійснювати перевірку 

домашніх завдань та виставляти оцінки? 

Проводити заняття віддалено, не бачити слухачів, не мати 

можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виник-

нення проблеми — ще кілька місяців тому викладачі не могли й 

уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла 

несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати 

цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх 

учасників освітнього процесу: педагогів, здобувачів та батьків.  

Організувати якісне навчання з використанням цифрових 

технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним 

проблемам виявилось зовсім не просто. Але, Україна не виняток — 

жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до 

цього.  

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України 

від 25.04.2013 № 466 “Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, дистанційне навчання 

— це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [3]. 

Нововведення, характерні для будь-якої професійної діяльнос-

ті людини, а тому стають предметом вивчення, аналізу та впровад-

ження. Інновації в системі освіти самі по собі не виникають, вони є 

результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду 

окремих викладачів і цілих освітянських колективів [2]. 
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Через виникнення пандемії, спричиненої коронавірусним 

захворюванням (COVID-19), освітні заклади вимушені були 

перейти на інший рівень освіти, ввести певні інновації у 

вигляді дистанційної форми навчання. 

На відміну від заочного навчання, дистанційне дає можли-

вість вчитися, перебуваючи на будь-якій відстані від навчального 

закладу. І, якщо при заочній формі навчання студенту доводиться 

неодноразово приїжджати в навчальний заклад, то дистанційна 

форма навчання дозволяє практично повністю цього уникнути. 

Ідея такого навчання полягає в тому, що взаємодія викладача й 

студента відбувається у віртуальному просторі: обоє вони 

перебувають за своїми комп'ютерами й спілкуються за допомо-

гою Інтернету.  

При дистанційному навчанні можуть використовуватися 

наступні основні елементи: курси онлайн; веб - сторінки й сайти; 

електронна пошта; форуми й блоги; чат і ІCQ; теле - і відеокон-

ференції; віртуальні класні кімнати та інше. 

Онлайн навчання відкриває студентам доступ до нетрадицій-

них джерел інформації, підвищує ефективність самостійної 

роботи, дає зовсім нові можливості для творчості, знаходження і 

закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє 

реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із 

застосуванням концептуального і математикного моделювання 

явищ і процесів. Система дистанційної освіти може і повинна 

зайняти своє місце в системі освіти, оскільки при грамотній її 

організації вона може забезпечити хорошу якість знань та 

самоосвіту [1]. 

Дуже ймовірно, що в майбутньому дистанційне навчання 

може стати не тільки альтернативою денному навчанню під час 

карантинних заходів, але й різновидом заочної форми. 

Отже, дистанційна форма навчання і справді дуже актуальна 

на сьогоднішній день. Сам процес можливо організувати за 

допомогою різних методів надання інформації, використанням 

різноманітних платформ. І хоча онлайн навчання не є заміною 

очного та ніколи не планувалось на довгострокову перспективу, 
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воно може стати ефективним інструментом отримання знань не 

тільки під час карантину. 
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Формування національної самосвідомості школярів розгля-

дається нами як невід’ємна частина національного виховання, 

визначальним чинником якого є успадкування молодим поколін-

ням багатства духовної скарбниці народу, у тому числі, музики 

українських композиторів, його самобутньої ментальності. 

Соціально-психологічною передумовою побудови громадянсь-

кого суспільства, утвердження демократії і збереження 

незалежності України є формування в її громадян національної 

гідності, патріотичних почуттів і відповідальності за долю 

держави. У зв’язку з цим освіта повинна сприяти розвитку 
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української культури, утверджувати українську національну ідею, 

формувати в дітей і молоді громадянську свідомість і національну 

самосвідомість. 

На виховному потенціалі музичного мистецтва акцентували 

увагу у своїх роботах педагоги-композитори: С. Воробкевич, 

А. Вахнянин, Д. Кабалевський, К. Стеценко та інші. Мистецтво є 

однією з найдосконаліших форм опанування світу у всій повноті 

його творчої універсальності. Естетичні засоби впливу мистецтв, 

зокрема музики, на особистість є найбільш дієвими, оскільки 

формують найважливіші людські якості (А. Болгарський, Т. За-

вадська, Л. Коваль, О. Олексюк та ін.). Вагомий внесок у 

визначення феномену самосвідомості зробили такі вчені, як 

Б. Ананьєв, М. Боришевський, Л. Виготський, І. Кон, В. Крутець-

кий, В. Москалець, К. Платонов, С. Рубінштейн та інші.  

До змісту поняття національної самосвідомості входить 

відчуття національної ідентичності, розуміння спільності, 

кровного і духовного зв’язку зі свої народом, уявлення про 

спільність історичного минулого, сучасного і майбутнього, про 

територіальну спільність (рідну землю) і державу як найвищу 

форму політичного об’єднання своєї нації, всіх співвітчизників. 

До компонентів цього фундаментального поняття входять також 

усвідомлене ставлення до матеріальних і духовних цінностей 

свого народу, національних пріоритетів у всіх галузях життя, 

почуття національної гідності й гордості, патріотизм. 

На підставі аналізу наукової літератури з проблеми 

дослідження ми дійшли висновку стосовно того, що потужним 

засобом формування національної самосвідомості учнів є 

музичне мистецтво, зокрема, українська народна пісня. 

Саме українські народні пісні й твори українських компози-

торів ми використовували під час педагогічного експерименту з 

метою формування національної самосвідомості учнів. 

Народна пісня, що пережила віки, є основою усієї українсь-

кої культури. Це неоціненна класична спадщина, яку варто 

дбайливо зберігати і примножувати. Українській народній пісні 

властиві багатство слова, мелодика, точність слововживання, 
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емоційність, історична достовірність. У пісні розкривається душа 

народу, характер, його естетичні смаки, моральні переконання, 

ставлення до об’єктивної дійсності й суспільних явищ. 

Народна пісня репрезентує традиційне бачення українцем 

прекрасного, огидного, високого, низького, трагічного, комічного, 

героїчного, відображає стереотипи поведінки етносу, які тісно 

пов’язані з його світоглядними уявленнями, тим самим сприяючи 

формуванню національної самосвідомості учнів. 

Також народна пісенна творчість є складовою народної 

педагогіки, оскільки містить у собі систему етичних еталонів 

та ціннісних орієнтацій. Тому вона посідає вагоме місце в 

системі народної педагогіки як сукупності емпіричних знань у 

справі виховання, бо наповнена дидактичним змістом та 

пов’язана зі звичаями, обрядами, святами, що супроводжують 

найважливіші події нації, окремої особистості. Сьогодні у 

прогресивній вітчизняній музиці високо цінується музичний 

фольклор як важливий чинник народних традицій і, водночас, 

засіб формування національної самосвідомості учнів. 

Отже, усі вищенаведені факти підтверджують, що у своїх 

поглядах на значення народної пісні вчені-педагоги відзначають 

насамперед її великий виховний потенціал у роботі з молоддю. 

Саме в народній пісні знайшли своє відображення притаманний 

українцям спосіб життя, мислення, світобачення, естетичні 

вподобання, політичні прагнення й культурно-освітні орієнтири. 

Звернення до української народної пісні, до творчості 

українських композиторів дає змогу формувати світоглядну 

позицію підлітків, формує переконання в тому, що фольклор – 

частка історії народу, історії його культури та позитивно 

впливає на формування їхньої національної самосвідомості.  

Варто зазначити, що особлива відповідальність за виховання 

молодого покоління покладається на вчителя музичного 

мистецтва, який засобами української музичної культури 

спроможний ефективно формувати національну самосвідомість 

учнів, впливаючи не тільки на інтелектуальну, а й на емоційну 

сферу особистості. 
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Отже, формування національної самосвідомості підростаю-

чого покоління є однією з найактуальніших проблем в сучасній 

системі національного виховання. Її успішне вирішення зумовлює 

пошук нових методик навчання, зокрема, на уроках музичного 

мистецтва, з використанням народної пісні.  
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The coronavirus crisis has created conditions for the intensive 

use of innovative technologies in tourism. Today it is possible to 

visit and get acquainted with the famous exhibits presented in the 

museums of Ukraine, with the help of virtual tours. 

The use of innovative technologies allows to acquire new 

knowledge, expand the horizons of tourists on cultural heritage sites 

and allow you to visit any museum or architectural monument with 

access to the Internet. 

The purpose of the study is to determine the features of virtual 

tours in the museums of Ukraine as an innovative method for 

training and promotion among the population. 
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Problems of development of virtual tourism were studied by such 

Ukrainian scientists as: Borisov E.A. [1], Buy V.M., Samokhval N.V., 

Sushchenko O.A., Kravchenko V.V., Makarenko A. Yu. 

A virtual tour is a real three-dimensional image consisting of 

cylindrical, spherical panoramas, which are collected from photos, 

three-dimensional objects and active links. Most virtual tours allow 

you to "move" using interactive navigation keys and pointers [2]. 

The main advantages of using virtual tours in museums are: 

1) interactivity, which allows the user not only to watch 

passively, but also to actively participate; 

2) accessibility (possibility to inspect various objects located in 

the museum, without material costs); 

3) ease of use (easy navigation); 

4) round-the-clock availability of panoramas, which are posted 

on the sites and are available for viewing at any time; 

5) tourists can use this type of tours as an additional source of 

information, for example, in the actual passage of the tour without a 

human guide; 

6) training of new guides and advanced training of already 

experienced guides with the help of 3D-visualization; 

7) the possibility of visiting museums by all categories of 

persons in accordance with the principles of inclusive education. 

10 virtual tours of Ukrainian museums were analyzed to assess 

the quality of providing the necessary information to tourists during 

the 3D tour (Table 1). 

Criteria for evaluating virtual tours in museums were: user 

interface, completeness of information about the exhibits, routing, 

map orientation, panoramic view control, language selection, 

transition between panoramic images and guided tour guide. 

A five-point scale was chosen for the assessment. As a result, 

Table 1 calculates the average value of estimates for each museum 

according to the criteria. 

As a result of the research, certain shortcomings of the 

information content on museum sites were revealed. First of all, it is 

worth noting those virtual tours in which there is no detailed 
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information when approaching the exhibit in the museum, the 

choice of language and audio accompaniment of the guide. 

For almost all excursions it is necessary to improve the routing 

and pay attention to the control of the panoramic view and the 

transition between the halls, because in most excursions this feature 

needs to be improved.  

The next disadvantage is that the virtual tour does not convey 

the full range of sensations, as in a real visit to the museum. Also, it 

does not always present the works of the entire exposition of the 

museum, which are temporarily in storage or restoration, at 

exhibitions in other countries and so on. Lack of communication 

with the guide is one of the disadvantages of virtual tours. 
 

Table 1 - Analysis of virtual tours of Ukrainian museums 

№ Name URL Score 

1 Museum of ethno-

graphy and crafts 

https://museumportal.com/ua/museum/m

uzej-etnografii-ta-hudozhnogo-promislu 

4,9 

2 Maritime museum https://museum-portal.com/ua/mu-

seum/marine-museum 

4,8 

3 Chornobyl national 

museum 

www.exhibitions.chornobylmuseum.ki

ev.ua 

4,7 

4 Museum of folk archi-

tecture and life “Shev-

chenkivsky grove” 

https://museums.authenticukraine.com.

ua/ua 

5 

5 Museum of archeo-

logy in Baturyn 

http://incognita.day.kyiv.ua/museums/b

aturyn 

4,8 

6 Museum of the Volyn 

Icon 

http://incognita.day.kyiv.ua/museums/i

kona/ 

5 

7 Museum-manor of 

Ivan Kotlyarevsky, 

Poltava 

http://incognita.day.kyiv.ua/museums/k

otliarevskyi/ 

4 

8 Ulas Samchuk 

museum 

http://incognita.day.kyiv.ua/museums/s

amchuk 

5 

9 Museum of 

butterflies, Kyiv 

https://museum-portal.com/ua/muse-

um/Butterflies-museum/exposition/28 

4,7 

10 Pochaiv historical and 

art museum 

https://museum-portal.com/ua/mu-

seum/pochaiv-history-and-art-museum 

4,6 

 

Thus, the creation of virtual tours is an ideal solution for 

visualizing rooms in museums using interactive elements in the 

web-environment. In addition, it is a serious job that requires 
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appropriate professionalism and responsible attitude. Despite all the 

difficulties, such virtual developments will be useful for both 

museum workers and guests of cultural and educational institutions 

[2]. 

Virtual tours have a number of advantages, but efforts need to 

be made to digitize many more tourist attractions to create high-

quality 3D tours of Ukrainian museums using innovative 

technologies. 
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ВСТУП:  

Сучасний фінансовий ринок представляє лізинг як один 

знайбільш прогресивних інструментів фінансування капітало-

вкладень підприємств, що являється дієвим важелем зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, а також 

сприяє ефективному розвитку виробництва та формуванню 

сприятливих інвестиційних процесів в Україні. Більшість 

розвинених країн через лізинг здійснює майже третину інвестицій 

в основні засоби, зокрема малі та середні підприємства країн 

Європейського союзу надають перевагу лізингу після такого 

джерела фінансування як кредитні лінії. Наразі для вітчизняних 

підприємств цей показник становить не більше 4% [1]. 

Незважаючи на високий рівень використання лізингу у 

розвинутих країнах світу, українські стейкхолдери з обережністю 

звертаються до лізингових послуг, що зумовлено незначним 

досвідом у цій сфері, недосконалістю законодавчої бази та 

нестабільними політичними та економічними умовами господа-

рювання. Особливої актуальності набуває вивчення питання 

розвиту лізингових послуг в Україні як дієвого інструменту 

модернізації матеріально-технічної бази підприємств, отримання 

доступу до сучасних технологій, поліпшення якості послуг, 

розвитку малих та середніх бізнесових одиниць в умовах 

нестабільності та недостатнього інвестування виробництва. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА: 

Формування ефективних заходів розбудови вітчизняного 

ринку фінансових послуг увзаємозв’язку з трансформаційними 

економічними процесами є прогресивним інструментом для 

подальшого соціально-економічного розвитку в Україні. Зокрема, 

лізинг можна віднести до дієвого механізму інвестування в 

оновлення матеріально-технічної бази та фінансування реального 

сектора економіки. Європейська федерація національних 

асоціацій по лізингу устаткування (Leaseurope) надає таке 

визначення цьому фінансовому інструменту: «Лізинг – це договір 

оренди заводу, промислових товарів, устаткування, нерухомості 

для використання їх у виробничих цілях орендарем, тоді як 

товари купуються орендодавцем, і він зберігає за собою право 

власності». 

Незважаючи на песимістичні прогнози економістів та 

аналітиків, післякризове відновлення лізингу на ринку 

фінансових послуг в Україні відбувається на п’ятому етапі (2010 

р. і до сьогодні). У 2010-2011 рр.спостерігається стійка тенденція 

до нарощування обсягів лізингового портфеля лізинговими 

компаніями. Як наслідок, ринок лізингу України перевищив 

навіть докризові показники свого розвитку. Безумовно, вагомий 

вплив у розвитку ринку фінансових послуг здійснив і прийнятий 

2 грудня 2010 р. Податковий кодекс України.  

Завдяки новаціям основного акту в оподаткуванні було 

усунуто основні розбіжності щодо питань оподаткування 

лізингових операцій; на відміну від кредиту, лізинг автомобілів 

та обладнання став економічно привабливішим для споживачів 

за рахунок можливості використання прискореної амортизації 

предметів лізингу та зараховування на валові витрати усієї 

суми лізингових платежів при оперативному лізингу. Така 

позитивна тенденція утримувалася протягом 2012-2013 рр., але 

вже з 2014 року ситуація різко змінилася з причини внутріш-

нього конфлікту в Україні [3].  

Військові події на сході України, втрата кримських 

територій, політична нестабільність в країні загалом негативно 
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відбилася на ситуації в економічній та фінансовій сферах, 

добробуту населення. Все це призвело до девальвації гривні, 

зростанню ризиків та вартості фінансових ресурсів, ускладнився 

доступ лізингодавців до ринків капіталів, знизилася кредитоспро-

можність потенційних лізингоотримувачів, іноземні стейкхол-

дери призупинили свою фінансову діяльність на українських 

територіях і, як наслідок – фактично зупинився розвиток 

вітчизняного лізингу. 

Порівнюючи показники 2013 р. та 2017 р. спостерігаємо 

скорочення лізингових портфелів у 2,5 рази у гривневому 

еквіваленті, зокрема: станом на 31 грудня 2013 року з 67,8 

млрд грн до 22,8 млрд грн 31 грудня 2017 року, також лізингові 

компанії мали реструктурувати чимало лізингових платежів. 

Після таких негативних наслідків, порівнюючи показники 2014 

року лише з 2016 року поступово починають дещо зростати 

обсяги лізинговихоперацій [2].  

Суб’єкти господарювання з метою оновлення морально та 

фізично-застарілих основних засобів мають можливість викорис-

товувати будь-які фінансові механізми, зокрема: банківські 

кредити, тезаврація прибутку,використання коштів лізингових 

компаній, залучення коштів інвесторів. Відтак саме лізинг на 

вітчизняному ринку фінансових послуг може бути дієвим 

фінансовим інструментом придбання і оновлення об’єктів 

основних засобів у різних галузях економіки, як для громадян, які 

бажають придбати автомобіль, так і для фінансування багатоміль-

йонних операцій великих підприємств [4]. 

Так, на початок жовтня 2018 року зафіксована кількість 

юридичних осіб-лізингодавців 185, що на 4,2% менше ніж у 

аналогічному періоді 2017 року; фінансових компаній, що 

надають послуги фінансового лізингу відповідно 353, що менше 

на 13,5%, ніж за 9 місяців 2017 року. Тенденція до зниження 

кількості учасників лізингу зумовлена низькою платоспромож-

ністю споживачів лізингових послуг, відтоком інвесторів, 

обмеженістю фінансових ресурсів, що є проблемою при 

формуванні власного капіталу і безпосередньо в організації та 
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провадженні господарської діяльності, а також банкрутством 

суб’єктів фінансового ринку [2]. 

Сьогодні вітчизняний лізинг на ринку фінансових послуг 

знаходиться на шляху становлення після періодичних кризових 

коливань та пошуку стабільності. Суттєво змінюються технології 

та методики, що дозволяють підписати лізингову угоду та 

одночасно захистити інтереси лізингодавця і лізингоодержувача. 

Так, відсоток авансового платежу збільшився від 20 до 40% від 

суми договору, зменшився ліміт на загальну суму фінансування, 

скоротився строк лізингової угоди, критерії оцінки ризиків 

лізингових компаній стали ще більш жорсткими. Зазначені умови 

привели до суттєвого скорочення гравців у лізинговому секторі, а 

з іншого боку, підвищилась якість лізингового портфеля та його 

обслуговування [5]. 

Наразі є очевидним, що застарілі форми звітності, які 

слугують для формування Нацкомфінпослуг показників суб’єктів 

лізингового ринку не відображають якісної інформації щодо їх 

діяльності. Дуже важко відмежувати зареєстрованих 

лізингодавців, які і фактично здійснюють лізингову діяльність і 

тих, хто зовсім не надають лізингові послуги. Визначення обсягів 

послуг з оперативного лізингу є майже неможливим. На відміну 

від наданню послуг у сфері фінансового, оперативний лізинг не 

підлягає спеціальному регулюванню, а отже і спеціалізованої 

звітної інформації щодо нього не формується. Отже, з метою 

формування прозорої і якісної статистичної інформації щодо 

результатів діяльності суб’єктів лізингу в Україні існує нагальна 

потреба у розробці нових стандартів звітності [6]. 

ВИСНОВКИ:  

Дослідивши формування та тенденції розвитку лізингових 

послуг, можна зробити висновок, що лізинг є прогресивним 

інструментом інвестування в технічній модернізації суб’єктів 

господарювання на сучасному етапі економічного розвитку 

України. 

Найбільш перспективними напрямками розвитку вітчизня-

ного фінансового лізингу є транспортна та аграрна галузі, сфера 
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послуг і будівництво, які повинні стати провідними споживачами 

продуктів лізингу. Однак, сфера лізингових послуг в Україні ще 

недостатньо розвинена, а переваги – не оцінені у повній мірі.  

Отже, оцінка ситуації, що склалася на сучасному етапі 

функціонування лізингу на ринку фінансових послуг в Україні 

та визначення проблем його стриманого розвитку визначають 

напрямки їх вирішення, зокрема: формування сприятливого 

законодавчого забезпечення діяльності суб’єктів сфери 

лізингу; створення умов доступності всіх стейкхолдерів 

лізингу; формування сприятливого інвестиційного клімату та 

стабільних умов господарювання. 
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фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
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 університет внутрішніх справ 

  м. Дніпро, Україна 

Актуальнiсть теми. Серйозною загрозою для таких важливих 

соцiальних цiнностей як життя, здоров’я та власнiсть особи є фун-

кцiонування органiзованих злочинних у формi банд. Бандитизм є 

одним з найбiльш небезпечних кримiнальних правопорушень, що 

посягає на громадську безпеку, оскiльки банди спецiалiзуються 

на вчиненнi нападiв, що полягають у вбивствах, зґвалтуваннях, 

насильницькому заволодiннi майном тощо [1, c. 172]. 

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 257 КК України бандитизм полягає в 

органiзацiї озброєної банди з метою нападу на пiдприємства, 

установи, органiзацiї чи на окремих осiб, а також участi у такiй 

бандi або у вчинюваному нею нападi [2]. 

У теорiї кримiнального права та судовiй практицi банда 

визнається спецiальним видом органiзованих злочинних 

формувань. У пунктi 17 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про практику розгляду судами кримiнальних справ про 

злочини, вчиненi стiйкими злочинними об’єднаннями» вiд 23 

грудня 2005 р. № 13 бандою вважається озброєна органiзована 

група або злочинна органiзацiя, яка попередньо створена з метою 

вчинення кiлькох нападiв на пiдприємства, установи,органiзацiї 

чи на окремих осiб або одного такого нападу, який потребує 

ретельної довготривалої пiдготовки [3]. 

У правозастосовнiй дiяльностi нерiдко виникають проблемнi 

питання пiд час квалiфiкацiї кримiнальних правопорушень, 

учинених бандою, пов’язанi з неоднозначним тлумаченням 

кримiнально-правових ознак цього об’єднання. 
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Внеском у розроблення проблематики кримiнально-правових 

ознак банди та iнших органiзованих злочинних є дослiдження 

Д. П. Альошина, М. I. Бажанова, М. Д. Дурманова, С. В. Дьомен-

ка, В. П. Ємельянова, С. О. Єфремова, Г. П. Жаровської, I. В. Iва-

ненка, М. Г. Iванова, О. О. Квашi, Г. О. Кригера, М. I. Ковальова, 

I. Я. Фойницького, Р. М. Яновича, Н. М. Ярмиш та iн. Однак 

недостатньо дослiдженими залишились питання кримiнальної 

вiдповiдальностi за бандитизм у зарубiжному законодавствi. 

Вивчення зарубiжного досвiду дозволяє запозичити кращi 

надбання iнших країн у протидiї цьому виду кримiнальних 

правопорушень i використати їх пiд час удосконалення 

вiтчизняного законодавства [1, c. 173]. 

Бандитизм є одним з найнебезпечнiших проявiв органiзова-

ної злочинностi, що безпосередньо створює загрозу громадськiй 

безпецi. Дослiдження iсторiї розвитку законодавства про кримi-

нальну вiдповiдальнiсть за цей кримiнальне правопорушення 

свiдчить про те, що формуванню сучасної кримiнально-правової 

норми, яка передбачає вiдповiдальнiсть за органiзацiю озброєної 

банди з метою нападу на пiдприємства, установи, органiзацiї чи 

на окремих осiб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному 

нею нападi, передували столiття правотворчої дiяльностi. 

Зграї або банди як специфiчнi форми групової злочинностi 

були невiд’ємною складовою державностi в Українi як до 

революцiї, так i у радянськi часи, i певною мiрою їх характернi 

ознаки й негативнi риси визначили поняття бандитизму в 

сучасному розумiннi. 

У кiнцi XIX та на початку XX ст. бандитизм на законо-

давчому рiвнi було вiднесено до загально-кримiнальної групової 

злочинностi. Вiн скорiше характеризувався корисливо-

насильницькою спрямованiстю [4, c. 62]. 

Жовтнева революцiя 1917 р. i наступнi подiї зумовили новий 

етап у розвитку кримiнального законодавства України про 

бандитизм, надавши цьому кримiнальному правопорушенню 

полiтичний характер. 

В iсторичному розвитку кримiнального законодавства 
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України про кримiнальну вiдповiдальнiсть за бандитизм почина-

ючи з жовтня 1917 р. i по теперiшнiй час слiд видiлити такi 

перiоди: 

Перший перiод (20-тi рр. - кiнець 50-х рр. XX ст.) – здебільш-

шого полiтичний бандитизм. У кримiнальному законодавствi 

видiляють два види бандитизму: полiтичний та кримiнальний, якi, 

вiдповiдно, було вiднесено до «Контрреволюцiйних кримiнальних 

правопорушень» та «Кримiнальних правопорушень проти 

порядку управлiння». 

Другий перiод (60-90-тi рр. XX ст.) - кримiнальний банди-

тизм. Його насильницькi дiї за своїм характером носили 

особисто-корисливий та загально-кримiнальний мотиви. У КК 

цей кримiнальне правопорушення вiднесено до глави «Iншi 

злочини проти держави». 

Третiй перiод з 2001 р. - бандитизм є злочином проти 

громадської безпеки. Сучасний бандитизм не посягає на основи 

державного i суспiльного устрою, тому його не можна назвати 

державним злочином. 

Проведений iсторико-правовий аналiз розвитку кримiналь-

ного законодавства України про вiдповiдальнiсть за бандитизм 

дає пiдстави дiйти висновку: на сучасному етапi кримiналiзацiя 

бандитизму здiйснена в такий спосiб, що вона загалом вiдповiдає 

виробленiй упродовж тривалого часу доктриною кримiнального 

права принципам кримiналiзацiї цього суспiльно небезпечного 

дiяння, але певнi проблеми квалiфiкацiї цього кримiнальному 

правопорушенню дотепер залишаються поза увагою законодавця 

[4, c. 63]. 

Одним iз чинникiв, що обумовлюють iснування кримiноген-

ної ситуацiї, в Українi, є наявнiсть такого негативного соцiаль-

ного явища, як органiзована злочиннiсть в усiх формах її прояву 

та бандитизму зокрема. Бандитизм — це органiзацiя озброєної 

банди з метою нападу на пiдприємства, установи, органiзацiї чи 

на окремих осiб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному 

нею нападi вiдповiдно. родовим об’єктом даного кримiнальному 

правопорушенню є сукупнiсть охоронюваних законом про 
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кримiнальну вiдповiдальнiсть суспiльних вiдносини щодо 

забезпечення громадської безпеки, а розбою — вiдносини влас-

ностi. об’єктивна сторона за ст. 257 ККУ має двi ознаки: 1) дiяння 

передбачає, що передбачає три альтернативнi дiї (органiзацiя 

озброєної банди, участь у бандi, участь у нападi, вчинюваному 

бандою); 2) засiб — зброя. Участь у бандi, як роз’яснює п. 24 

постанови пленуму Верховного Суду України «про практику 

розгляду судами кримiнальних справ про злочини, вчиненi 

стiйкими злочинними об’єднаннями» вiд 23.12.2005 р. № 13, слiд 

розумiти не тiльки як безпосереднє вчинення нападiв, а й як сам 

факт вступу особи до неї чи вчинення будь-яких дiй, спрямованих 

на створення сприятливих умов для її функцiонування. очевидно, 

що безпосереднє вчинення нападiв являє собою або замах на 

вчинення цих кримiнальних правопорушень, або закiнчений 

кримiнальне правопорушення, а iншi дiї, якi на думку Верховного 

Суду охоплюються поняттям участi в бандi, є готуванням до 

вчинення нападу у формi змови на вчинення цього кримiналь-

ному правопорушенню (факт вступу до банди) або є iншим 

створенням умов для вчинення нападу (факт створення сприят-

ливих умов для функцiонування банди). Участь у вчинюваному 

бандою нападi взагалi є такою формою бандитизму, яка, виклю-

чаючи участь у бандi, передбачає тiльки участь у вчинюваному 

неї нападi [5, c. 768].  

Оскiльки ст. 257 ККУ передбачено вiдповiдальнiсть за орга-

нiзацiю банди, а не за органiзацiйну дiяльнiсть щодо її створення, 

дiї обвинувачених можна квалiфiкувати як закiнчений бандитизм 

лише у випадках, коли банду дiйсно було органiзовано. Озброє-

нiсть банди означає наявнiсть хоча б у одного з її учасникiв будь-

якої вогнепальної, у тому числi гладкоствольної мисливської чи 

холодної зброї за умови, що iншi члени групи знають про неї та 

розумiють, що вона може бути застосована пiд час нападiв. 

Вiдповiдно до п. 20 тiєї ж Постанови Пленуму ВСУ № 13 

органiзацiєю озброєної банди належить визнавати створення як 

органiзованої групи чи злочинної органiзацiї,що вже озброєнi, але 

ще не вчинили нападiв, так i таких стiйких об’єднань, якi, щоб 
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дiстати зброю, вчиняють. уже в момент нападу з метою заволо-

дiння зброєю цi об’єднання стають бандою, оскiльки в такий 

спосiб її члени озброюються [5, c. 769]. 

Важливим моментом у створеннi умов для подолання 

вчинення бандитизму виступає саме полiтична воля держави. Це 

означає, що держава, влада готовi послiдовно здiйснювати рiшучi 

дiї, спрямованi на виявлення i притягнення до кримiнальної 

вiдповiдальностi органiзаторiв i активних членiв банд. 

Також можливе введення активних контрзаходiв пiд час 

припинення бандитизму на iндивiдуальному рiвнi, так званi 

заходи переконання стосовно конкретних учасникiв банд. Таке 

переконання полягає у схиленнi до дiєвого каяття, до припи-

нення злочинної дiяльностi, до добровiльної вiдмови вiд участi 

у нападi банди. 

Так, наприклад, за вчинення бандитизму у ст. 257 КК 

України не передбачено спецiального виду звiльнення вiд 

кримiнальної вiдповiдальностi, тодi як у ч. 2 ст. 255 КК України - 

заохочувальнiй нормi - вказано таке звiльнення. 

Отже, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, 

крiм органiзатора або керiвника злочинної органiзацiї, за 

вчинення кримiнальному правопорушенню, передбаченого ч. 1 

ст. 255 КК України, якщо вона добровiльно заявила про 

створення злочинної органiзацiї або участь у нiй та активно 

сприяла її розкриттю. 

Проте така редакцiя ч. 2 ст. 255КК України не сприяє ефек-

тивнiй протидiї дiяльностi злочинних органiзацiй, оскiльки 

позитивнi наслiдки для злочинця (звiльнення вiд кримiнальної 

вiдповiдальностi лише за вчинення кримiнальному правопору-

шенню, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України) є незначними 

порiвняно з негативними наслiдками (притягнення до кримiналь-

ної вiдповiдальностi за вчинення всiх iнших кримiнальних 

правопорушень у складi злочинної органiзацiї та можлива помста 

членiв злочинної органiзацiї за їх викриття). 

Було б доцiльно звiльняти за будь-який злочин невеликої або 

середньої тяжкостi i за необережнi тяжкi злочини, адже бувають 
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ситуацiї, коли дехто з учасникiв не має прямого умислу на 

вчинення тяжких злочинiв, - у такому випадку суд зобов’язаний 

звiльнити вiдповiдних осiб вiд кримiнальної вiдповiдальностi 

[6, c. 238]. 

Добровiльнiсть заяви про створення злочинної органiзацiї 

або участь у нiй означає вчинення цих дiй iз рiзних мотивiв, 

але з власної волi та з усвiдомленням об’єктивної можливостi й 

надалi брати участь у нiй. Саме тому введення вiдповiдних 

змiн дало змогу належним чином пiдтвердити i реалiзовувати 

завдання кодексу, яке передбачено ст. 1 КК України, а саме 

запобiгання злочинам, передбаченим ст. 257 КК України. 

Пiдсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що як 

кримiнальне правопорушення бандитизм характеризуються 

особливою суспiльною небезпечнiстю, це проявляється в тому, 

що банда, яка є особливим видом злочинного угруповання, що 

володiє зброєю, загрожує основам громадської безпеки [6, c. 239]. 

Окрiм цього, його особлива небезпека проявляється i в тому, 

що вiн здебiльшого посягає на цiлий комплекс найбiльш 

значимих соцiальних цiнностей, таких як життя i здоров’я людей, 

державна i приватна власнiсть, нормальне функцiонування 

фiнансових, господарських, управлiнських структур й iнститутiв, 

органiв правосуддя. Для того, щоб була можливiсть попередити 

такi злочиннi дiяння, потрiбно вносити змiни i доповнення щодо 

заохочувальних норм, зокрема щодо можливого включення 

заохочувальної норми у ч. 2 ст. 257 КК України. 
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Пожежна небезпека відкритого вогню зумовлена інтенсив-

ністю теплового впливу, площею впливу, орієнтацією у просторі, 

періодичністю i часом його впливу на горючі речовини. Відкрите 

полум'я небезпечне не тільки при безпосередньому контакті з 
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горючим середовищем, але i як джерело опромінювання горю-

чого середовища. Воно має достатню температуру та запас 

теплової енергії, які спроможні викликати горіння ycix видів 

горючих речовин i матеріалів як при безпосередньому контакті, 

так i в результаті опромінення. 

Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що 

виникла, називається пожежогасінням. Основою пожежогасіння є 

примусове припинення процесу горіння. На практиці використо-

вують декілька cпocoбiв припинення горіння, суть яких полягає у 

приведеному нижче.  

Cпociб охолодження грунтується на тому, що горіння 

речовини можливе тільки тоді, коли температура її верхнього 

шару вища за температуру його запалювання. Якщо з поверхні 

горючої речовини відвести тепло, тобто охолодити її нижче 

температури запалювання, горіння припиняється.  

Cпociб розбавлення базується на здатності речовини 

горіти при вмicтi кисню у атмосфері більше 14-16% за об'ємом. 

3i зменшенням кисню в пoвiтpi нижче вказаної величини 

полуменеве горіння припиняється, а потім припиняється i 

тління внаслідок зменшення швидкості окислення. Зменшення 

концентрації кисню досягається введенням у повітря інертних 

газів та пари ззовні або розведенням кисню продуктами 

горіння (у ізольованих приміщеннях).  

Cпociб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження 

кисню повітря до речовини, що горить. Для цього застосову-

ють piзнi ізолюючі вогнегасні речовини (хімічна піна, пісок, 

порошок та інше).  

Cпociб хімічного гальмування реакції горіння полягає у 

введенні в зону горіння галоїднопохідних речовин (бромисті 

метил та етил, фреон та інше), які при попаданні у полум'я 

розпадаються i з'єднуються з активними центрами, припиняючи 

екзотермічну реакцію, тобто виділення тепла. У результаті цього 

процес горіння припиняється. 

 Спociб механічного зриву полум'я сильним струменем 

води, порошку чи газу.  
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Cпociб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за 

яких полум'я не поширюється через вузькі канали, пepepiз яких 

менший за критичний. Швидке виявлення пожежі, своєчасний 

виклик пожежних підрозділів та оповіщення про пожежу людей, 

що перебувають у зоні можливої небезпеки, дозволяє швидко 

локалізувати осередки пожежі, провести евакуацію та необхідні 

заходи щодо гасіння пожежі.  

Для виконання усіх перелічених вище умов та заходів 

необхідно в обов’язковому порядку оснащувати підприємства 

системами автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення. 

 Система автоматичної пожежної сигналізації повинна 

швидко виявляти місця виникнення пожежі, надійно передавати 

сигнал про пожежу до пункту пожежної охорони, перетворювати 

сигнал про пожежу у сприйнятливу для персоналу захищуваного 

об’єкта форму, вмикати існуючі стаціонарні системи пожежо-

гасіння, димовидалення та протипожежної автоматики, забезпе-

чувати самоконтроль функціонування. 

 До складу будь-якої системи автоматичної пожежної сигна-

лізації входять пожежні сповіщувачі, приймально-контрольний 

прилад, оповіщувачі пожежної тривоги (речові, акустичні, акус-

тично-світлові, електронні чи інші) та автономне джерело елект-

роживлення.  Bибip типу окремих елементів, розробка алгоритмів 

i функцій системи пожежної сигналізації виконується з урахуван-

ням пожежної небезпеки та архітектурно-планувальних особли-

востей об'єкта.  
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Економічні науки 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ВПЛИВУ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  

НА СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Дзюбенко Д.М., 

студентка економічного факультету  

Донецький національний  

університет імені Василя Стуса 

м.Вінниця, Україна 

Вступ. На сьогоднішній день українська економіка втрачає 

досить багато людських ресурсів, в тому числі, і трудових. 

Основними напрямками відтоку мігрантів є країни Європи, США 

та Канада, а також частина Австралії. Уряд країни різними 

методами заохочує громадян залишитись та працювати в Україні, 

однак за останні роки ми можемо спостерігати, що ситуація не 

критично змінюється. Причини та можливі наслідки цієї 

проблеми планується розглянути в змісті даної наукової статті. 

Мета роботи. Основною метою є зображення кількості 

українських мігрантів та визначити основні методи зменшення їх 

виїзду закордон. 

Основна частина. Український народ в уяві іноземних 

громадян представляється, як трудолюбивим та здатним до будь – 

якої роботи. Чому саме так? Оскільки, за радянських часів 

активно розвивався досвід виїзду за його межі не в туристичних 

цілях, а в цілях пошуку роботи, до того ж з усіх тогочасних країн 

– членів СРСР, цей процес набував широких масштабів та 

потрошки став активно відображатись на кожній сім’ї і за 

статистикою в кожній третій тогочасній сім’ї спостерігалась 

проблема, що хоча б один її член був на заробітках закордоном. 

Чому ця проблема і досі актуальна в Україні? Більша частина 

мігрантів спостерігається на прикордонних територіях, однак це 

не означає, що з інших областей люди не виїжджають. Проблема 

того, що сім’ї являються малозабезпеченими і потребуються в 

більшій кількості фінансів змушує громадян іти на такий крок. 
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Для того аби прокормити родину, забезпечити гарні умови 

проживання на Батьківщині, забезпечити якісне навчання та інші 

нагальні проблеми торкаються мало не кожну родину в Україні. 

Хотілось би перелічити в яких країнах налічується більша 

кількість трудових мігрантів з України. Основна частина 

українськи мігрантів спостерігається в Канаді та США, до того ж 

наприкінці 19 ст. у країні сформувалась досить потужна діаспора 

українських громадян. Історично склалось так, що трудовий 

напрямок саме в ці країни налічує левову частку українців. Це 

стало першою хвилею українського перенаселення. [1] 

Наступну хвилю можна було спостерігати у часовому 

проміжку між Першою та Другою Світовими війнами. В 

загальному більша частина цих мігрантів – це інтелігенція, 

котра втікала від суворого радянського режиму. Основними 

напрямками були країни Європи, а саме: Чехословаччина, 

Німеччина, Франція та Польща. Після цієї хвилі була третя, 

котра була у післявоєнні роки та була примусовою, оскільки 

люди у тяжкі часи не знали куди можна прилаштуватись та 

шукали різноманітні шляхи заробітку. 

Одна з останніх хвиль відбувалась у 1990 – 2000 рр. та 

змусила виїхати більшу частину робочої сили, інженерів та 

робітників із ІТ – сфери. Основними напрямками стала 

Північна Америка, Канада, Росія та Європа.  

Наразі ситуація не має чітких даних, оскільки немає досто-

вірної інформації з приводу кількості виїжджаючих та прибулих 

громадян України. Однак, з огляду навколо, неважко здогадатись, 

що кількість емігрантів є досить високою. Саме через те, що 

Україні спостерігається нерівномірний розвиток молоді за профе-

сійним спрямуванням, це відображається на перенасиченості 

ринку та зменшенню кількості вакансій. Відповідно, більша кіль-

кість освічених людей, потребується у пошукі роботи закордоном, 

тому вимушені покинути кордони своєї держави.  

Ще однією із основних причин є маленька заробітну плата. В 

той час, коли ціни ростуть, а фінансові можливості громадян не 

змінюються – це змушує  людей покидати родини у пошуку 
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роботи, котра буде задовільняти усі фінансові потреби громадян. 

Через це і більшість сімей змушена проживати мінімум без 

одного її члена. Ця проблема тягне за собою і інші соціально – 

психологічні наслідки.  

Проблема збільшення кількості трудової міграції, спричи-

нена також і тим, що в Україні погана охорона та умови праці. 

Люди змушені працювати понаднормово заради того, аби їх 

заробіток досяг хоча б прожиткового мінімуму. Наразі мова іде 

не про економічно розвинені міста, такі як: Київ, Львів, Одеса 

та навіть Вінниця, де ситуація зображена більш менш на 

користь українських роботодавців, а про міста, де малорозви-

нені великі промислові компанії, міжнародні фірми та інше. 

На даний момент питання трудової міграції є одним з 

найактуальніших для України, як з економічної, так і з соціальної 

точки зору. Україна знаходиться на п'ятому місці в світі за 

кількістю трудових емігрантів, пропускаючи вперед Мексику, 

Індію, Росію і Китай.  

Трудова міграція тягне за собою негативні наслідки, такі як: 

• Втрата людського  капіталу 

• Зменшення українського населення 

• Втрата трудових ресурсів 

• «Відтік умів»  

 Усі ці наслідки негативно впливають на загальний стан 

економічного становища в Україні, оскільки, маючи усі 

природні, людські та матеріальні ресурси, громадяни України 

вимушені розвивати іноземні економіки, тільки через те, що 

уряд країни роками не може забезпечити гарні умови праці та 

якісну підтримку державних підприємств.[2] 

Також негативним наслідком може бути те, що Україна 

втрачає більшість тих державних ресурсів, які вона вкладає у 

навчання і виховання своїх громадян.  

Однак, це не єдині негативні наслідки, більшість мігрантів, 

вимушено покидають кордони рідної країни через « чорних 

перевізників», в наслідку чого можуть опинятись в трудовому 

чи сексуальному рабстві. 



 

108 

Раніше можна було спостерігати, що закордон в більшій 

мірі виїжджали більш освічені громадяни, так як вакансії, котрі 

вони займали потребували більше розумової праці, аніж 

фізичної. Однак, протягом останніх десятиліть, ситуація 

докорінно змінилась, так, « відтік умів» спостерігається і до 

сьогоднішнього дня, однак, вакансії, які потребують фізичної 

сили стали, як ніколи  актуальними для громадян України 

закордоном. Більша кількість яких пропонується у Польщі, 

Чехії, Італії та США. 

Українські мігранти становлять значну (часто приховану) 

частку ВВП України. З початку року в Україну надійшло 2,92 

млрд. $ як оплата праці українців за кордоном, ще 1,389 млрд. 

$ забезпечили грошові надходження від працюючих за 

кордоном більше року українців. 

Це може стати позитивним наслідком трудової міграції, а 

також  

• Розвиток вітчизняного ринку праці 

• Збільшення кількості грошових переказів 

• Кваліфікована робоча сила  

• Додаткова освіта громадян закордоном  

 Так чи інакше, міграція належним чином впливає на 

загальне світосприйняття українців, і залишає достатньо вагомий 

слід у розумінні деяких речей, у тих хто вже був за кордоном і 

відчув різницю в якості рівня життя. 

  Також трудова міграція українців, різниться за терміном 

перебування закордоном. Більша частина виїжджає на термін від 

3 – 6 місяців, або ж на постійне місце проживання, що, звісно, в 

другому варіанті, негативним чином впливає на демографічну 

ситуацію в Україні. Оскільки, більшість виїжджаючих 

перебувають у молодому віці, та будують родини закордоном. 

 Загалом, ситуація трудової міграції, протягом років, 

особливо не змінюється, що вкотре показує рівень зацікавленості 

у вирішені цього питання на державному рівні. 

 Висновки. Як висновок можна сказати, що Україна маючи 

усі відповідні ресурси, робить велику помилку у тому, що не 
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розвиває їх можливість реалізації, адже навіщо розвивати 

економіку іншої держави, в той час, як економіка своєї 

потребує докорінних змін.  

  Громадяни нашої держави не винні у тому, що більшість 

із них вимушена поїхати закордон у пошуках кращого життя, 

оскільки поки ситуація не зміниться на рівні державного 

регулювання. Основною причиною можна визначити, 

невідповідні умови захисту та розвитку малих та середніх 

підприємств, малу заробітну плату та регулювання вирішення 

питань невідповідним чином. 
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УДК. 94(4)   Історичні науки 
 

ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНИ У 

1990 – 1992 РР. НАПЕРЕДОДНІ  ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 
 

Дикань Р.С., 

аспірант навчального наукового  

інституту філології та історії 

Глухівського національного педагогічного  

університету імені Олександра Довженка 

м. Глухів, Україна 

Однією з головним тем сучасної історичної науки є вивчення 

передумов та причин розпаду Югославії. Тема наукової 

публікації була обрана з огляду на необхідність розуміння 

історичних процесів в Боснії та Герцеговині на передодні 

громадянської війни у даній державі. Дане дослідження 
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присвячене проблемі передвоєнного політичного розвитку Боснії 

та Герцеговини з моменту перших багатопартійних виборів в 

Югославії і до самого початку Боснійської війни (1992- 1995). У 

статті були використані загальнонаукові методи - аналізу і 

синтезу, індуктивно-дедуктивний, метод класифікації та 

узагальнення. Також в дослідженні були використані спеціальні 

історичні методи: історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний та проблемно-хронологічний. У роботі 

дано аналіз демократичного облаштування Боснії в цей період, 

ролі міжнародної спільноти, аналіз сепаратистських виступів 

усередині країни, а також висунута теза, що в результаті всіх цих 

тенденцій міжетнічний конфлікт був неминучий. 

Зазначеному вище питанню присвячена низка наукових 

праць, що складають історіографію даної теми. Проблему взаємо-

відносин між народами Боснії та Герцеговини досліджувалося в 

таких джерелах, як Popis Stanovniљtva, Domaжinstava, Stanova i 

Poljoprivrednih Gazdinstava 1991 [1], Parlamentarizam u Bosni i 

Hercegovini u periodu 1945.–1990 [2], 1990 Election Results for 

Bosnia [3]. Проблему політичного розвитку Боснії та  Герцегови-

ни 1990-1992 рр. напередодні  громадянської війни досліджували 

в таких джерелах Bosnia-Hercegovina Declares Sovereignty [4], EPC 

Declaration on Yugoslavia (16 December 1991) [6], Odluka o 

Raspisivanju Republiиkog Referenduma za Utvrрivanje Statusa Bosne 

i Hercegovine [8], Report of OSCE. The Referendum on Independence 

in Bosnia-Herzegovina: February 29-March 1, 1992 [9], Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей: 46/237. Також цією пробле-

мою займалися такі автори, як Pellet A [5] та Гуськова [7]. 

До моменту розпаду СФРЮ і проголошення власної 

незалежності, Боснія була багатонаціональною державою. Згідно 

з переписом 1991 року в БіГ проживали три основні національ-

ності - 1,9 млн мусульман (43,4%), 1,3 млн сербів (31,2%) і 760 

тисяч хорватів (17,3%) при загальній чисельності населення 

країни в 4,3 млн чоловік. Цікавим фактом стало те, що 242 тисячі 

осіб (5,6%) назвали себе югославами (як правило, це були люди, 

батьки яких - різних національностей) [1]. Таким чином, 
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домінуючою нації в Боснії не було, а, отже, збереження єдності 

держави і навіть просто світу було можливо тільки при загальній 

скоординованої діяльності трьох основних націй в політичній 

сфері. 

Сама можливість такої діяльності стала реальною після 

кардинальних змін в політичному устрої, які відбулися в СФРЮ 

на початку останнього десятиліття XX століття під впливом 

серйозного економічного і політичної кризи. У липні 1990 року 

були прийняті поправки до Конституції БіГ, які вводили принцип 

багатопартійності [2]. У листопаді-грудні 1990 року в Боснії 

пройшли перші вибори на цій основі. Перемогу на них здобули 3 

національні партії - Партія демократичної дії (ПДД), яка 

представляла інтереси мусульман, Сербська демократична партія 

(СДП) і Хорватська демократична співдружність (ХДС). На 

місцевих виборах спостерігалася наступна закономірність – в 

громадах, де явно переважала якась етнічна група, як правило, 

перемагала партія, що представляє інтереси цієї групи. 

На виборах до парламенту (скупщини) Боснії і Герцеговини 

більшість також отримали 3 цих партії: 

• Нижня палата скупщини (Палата представників): ПДР - 

31,5% (43 місця),  СДП - 26,1% (34 мандати), ХДС - 16,1% (21 

місце). 

• Верхня палата скупщини (Палата народів): ПДР - 30,8% (43 

мандатів), СДП - 24,4% (38 місць), ХДС - 15% (23 мандати) [3]. 

До президії БіГ було обрано 7 членів - по 2 від кожної 

основної національності. Ще один член президії представляв всі 

інші нації від імені югославів - ним став Еюп Ганич (ПДР). 

Очолив же президія ще один представник ПДР, мусульманин, 

Алія Ізетбегович. Прем'єр-міністром Боснії став хорват Юрі 

Пеліван їх ХДС, а головою скупщини - серб Момчило Країшник з 

СДП. Соціал-демократична партія Боснії і Герцеговини (раннє 

вона називалася Союз комуністів БіГ) на виборах 1990 року 

зазнала нищівної поразки. На виборах в палату представників 

комуністи отримали лише 15 мандатів (12,3% голосів виборців), а 

в палату народів - 4 місця (14,8%) [3]. У боснійський президія 
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комуністи пройти і зовсім не змогли. Таким чином, ми бачимо, 

що на виборах найбільш популярними стали саме національні 

партії, що стало першою передумовою майбутнього міжетнічного 

конфлікту. Незважаючи на те, що вони на перших порах 

сформували коаліцію, подальше їх співпраця була вкрай важким. 

Причиною цього стали діаметрально протилежні погляди цих 

партій на політичне майбутнє БіГ.  

Боснійські серби виступали за збереження Югославії або, в 

разі остаточного розпаду федерації, приєднання до Сербії. 

Хорвати ж бажали приєднання до Хорватської республіки, яка на 

той час вже не приховувала своїх намірів вийти зі складу СФРЮ. 

Як проміжна міра, обома цими національними партіями 

розглядалася можливість перетворення Боснії в федеративну 

держава на етнічних засадах (проте це було дуже важко через те, 

що в Боснії, до 1991 року, практично не існувало етнічно 

«чистих» районів). Мусульмани (в цей час, поширюється їх 

самоназва - «бошняки») ж  наполягали на єдиній і, що було дуже 

актуальним на той момент, унітарної БіГ. 

Всі ці протиріччя між етнічними групами різко посилилися в 

міру розпаду СФРЮ і виникали в результаті цього процесу 

військовими конфліктами. 25 червня 1991 року свою не залеж-

ність проголосили Словенія і Хорватія. Якщо в Словенії цей акт 

викликав конфлікт тривалістю лише в 10 днів, то в Хорватії 

розгорнулася справжня громадянська війна між хорватами і 

місцевими сербами, яка тривала до 1995 року. Це не могло не 

погіршити і так погані взаємини між боснійськими сербами і 

хорватами. 8 вересня 1991 року незалежність проголосила 

Македонія, яка стала вже третьою країною федерації, яка зробила 

це. Дані події в країні вимагали від уряду Боснії остаточного 

рішення про подальшу долю держави. Це рішення і стало 

каталізатором міжетнічного конфлікту в БіГ. 14 жовтня 1991 року 

скупщина Боснії прийняла «Меморандум про суверенітет БіГ », 

запропонований мусульманськими депутатами, без схвалення 

його протестувальниками сербськими депутатами, які покинули 

зал парламенту [4]. 
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 29 листопада, відповідаючи на запит глави Міжнародної 

конференції по Югославії (спеціального органу, заснованого ЄС) 

лорда Пітера Каррингтона, Арбітражна комісія Конференції, на 

чолі з французьким дипломатом Робертом Бадінтер, оцінила події 

в Югославії, як її розпад [5]. Таким чином, було висунуто 

положення про те, що федерація припинила своє існування. На 

підставі цього рішення, 16 грудня 1991 роки ЄС прийняв 

«Декларацію про незалежність колишніх республік Югославії », 

згідно з якою, оформлення незалежності колишніх республік 

СФРЮ мало відбутися до 23 грудня 1991 року і країни-члени ЄС 

були готові їх визнати [6]. Однак в разі БіГ, арбітражна комісія 11 

січня 1992 року постановила провести референдум [7, с. 47-49]. 

25 січня 1992 року скупщина Боснії прийняла рішення про 

проведення плебісциту[8]. Це викликало великі протести 

сербських депутатів, які знову покинули парламент. Народне 

волевиявлення було проведено 29 лютого - 1 березня 1992 року. 

На ньому ставилося питання: «Ви за суверенну і незалежну БіГ, 

держава рівноправних громадян, народів БіГ - мусульман, сербів, 

хорватів і представників інших народів, які живуть в ній? ». «За» 

проголосувало 99,7% з'явилися на референдум. Але явка склала 

лише 63,4% - серби референдум бойкотували. Боснія стала 

незалежною [9]. Незважаючи на ігнорування референдуму однією 

з найчисленніших етнічних груп держави, він став підставою для 

міжнародного визнання БіГ 6 квітня 1992 року незалежність 

Боснії визнали країни ЄС, а вже на наступний день аналогічний 

крок зробили США. 22 травня того  року Боснія і Герцеговина 

стала членом ООН. 

Але всі ці рішення приймалися вже на тлі протистояння 

етнічних груп в Боснії, хоча воно було поки ще мирним. 

Найбільш затятими противниками проголошення незалежності 

БіГ були серби. Ще з травня 1991 року в БіГ починаються 

створюватися Сербські автономні області [4]. У відповідь на 

«Меморандум про суверенітет БіГ», 24 жовтня 1991 року ними 

була створена Скупщина сербського народу в БіГ [10]. Їй було 

прийнято рішення про проведення плебісциту сербського народу 
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Боснії, який і відбувся 9-10 листопада. За його результатами, 

більшість боснійських сербів висловилися за те, щоб залишитися 

в складі оновленої Югославії [5]. Саме на підставі цього рішення, 

скупщина сербського народу 9 січня 1992 проголосила створення 

Республіки Сербської БіГ, як федеративної одиниці Югославії [4]. 

Її президентом став Радован Караджич, а фактичною столицею 

Республіки Сербської було Пале (в 15 км від Сараєво). Боснійські 

серби відразу виявилися в дещо кращому становищі, ніж інші 

етнічні групи, так як активну підтримку їм надавало керівництво 

Югославії і Югославська народна армія (ЮНА). Підтримка ЮНА 

виразилося в тому, що сербам залишилася велика частина її 

озброєння. 

 3 липня 1992 року боснійські хорвати створили Хорватське 

співдружність Герцег-Босна [7]. Її президентом став Мате Бобан. 

Центром цього утворення стала західна частина Мостара. 

Підтримку Герцег-Босні надавала Хорватія на чолі з її президен-

том Франьо Туджманом. Варто сказати, що Слободан Милоше-

вич і Франьо Туджман зустрілися ще 25 березня 1991 року в 

Караджорджево, де вони обговорили можливий розділ БіГ між 

Сербією і Хорватією [5]. Але будь-яких офіційних документів з 

цього приводу підписано не було. 

Міжнародне співтовариство вживало численні спроби 

зупинити намічається конфлікт в Боснії. 21 лютого 1992 року 

було засновані Сили Організації Об'єднаних Націй з охорони 

(СООНО), які діяли на території колишньої СФРЮ . У лютому 

1992 року з ініціативи Конференції з Югославії почалися 

переговори щодо запобігання війни, в якому брали участь лідери 

всіх 3 основних етнічних груп Боснії - Алія Ізетбегович, Радован 

Караджич і Мате Бобан. Відповідно до угоди, який отримав назву 

Лісабонського (Або план Каррингтона-Кутілейру), передбачалося 

поділ влади по етнічним принципом за допомогою створення 

національних кантонів. договір був підписаний всіма сторонами 

18 березня [3]. Однак через 10 днів, лідер мусульман А. Ізетбе-

говіч, після зустрічі з послом США Уорреном Циммерманом, 

відкликав свою підпис [8]. А вже навесні 1992 року, незважаючи 
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на всі дипломатичні переговори, в країні вже розгорнулися 

запеклі військові бої між Бошняком, сербами і хорватами. 

Таким чином, Боснійська війна, яка стала однією з найбільш 

кровопролитних в Європі після закінчення Другої світової війни, 

фактично, була неминуча. Це було викликано спочатку 

діаметрально протилежними поглядами 3 етнічних груп на 

державний розвиток Боснії після бурхливих подій початку 90-х 

рр. XX в., сьогодні відомих, як розпад Югославії. І пом'якшити 

цю напруженість не змогли переговори між лідерами етнічних 

громад, ні міжнародне втручання в справи БіГ. 
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Науковий керівник: Чемерис І.В 

Виклад основного матеріалу. Психічний і особистісний 

розвиток дитини у молодшому шкільному віці зумовлюється 

особливістю соціальної ситуації розвитку ― навчанням у 

початковій школі. На цьому віковому етапі провідною діяльністю 

стає навчальна (тобто цілеспрямована діяльність учнів, 

результатом якої є розвиток особистості, інтелекту, здібностей, 

засвоєння знань, оволодіння уміннями та навичками), основою 

якої є пізнавальний інтерес (виразна інтелектуальна спрямова-

ність на пошук нового у предметах, явищах, подіях, супроводжу-

вана прагненням глибше пізнати їх особливості; майже завжди 
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усвідомлене ставлення до предметів, явищ, подій) і нова 

соціальна позиція. 

Початок шкільного навчання знаменує собою зміну 

способу життя дитини. Це принципово нова соціальна ситуація 

розвитку особистості. Перехід до шкільного життя пов’язаний 

зі зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина 

починає усвідомлювати, що вона виконує суспільно важливу 

діяльність ― вчиться ― і значущість цієї діяльності оцінюють 

люди, які оточують її. [1] 

Виховуваність – здатність дитини правильно сприймати та 

засвоювати основні суспільні норми та вимоги, здатність 

позитивно реагувати на соціально-педагогічні впливи ззовні, 

готовність до переходу на нові рівні розвитку особистості. 

Виховуваність обумовлена певним рівнем розвитку інтелекту, 

волі, почуттів особистості, позитивним фондом навичок, 

звичок, стосунків, соціального досвіду, засвоєного в ранньому 

дитинстві, на якому базується подальший соціальний розвиток 

особистості. 

Важковиховуваність – це педагогічна занедбаність такого 

рівня, при якому подальший соціальний розвиток особистості 

відбувається таким чином, що створюються внутрішні переду-

мови для деформованого сприйняття соціальних норм і 

виникає потреба зберегти негативне в своєму духовному світі 

всупереч соціально-педагогічним впливам. 

Для молодших школярів характерним є й те, що передусім 

зберігаєтьсям потреба у грі. Ігрова діяльність має велике значення 

для розвитку спонукальної сфери учня, в тому числі й для 

розвитку свідомого бажання вчитися. Саме у грі відбувається 

перехід від мотивів як досвідомих, афективно забарвлених, 

безпосередніх бажань до спонукань намірів. Властива дітям і 

потреба в русі, вона залишається такою сильною, як і в 

дошкільників. Часто вона заважає їм зосередитись на занятті. 

Стримуючи себе на уроці, вони нерідко проявляють особливу 

рухливість на перерві, що втомлює учнів і знижує працездатність 

на наступному занятті.[2] 
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Висновок. Особливо значущою для подальшого розвитку 

особистості молодшого школяра є потреба у зовнішніх 

враженнях. На початку навчання вона є головною рушійною 

силою розвитку. В процесі навчальної діяльності розвиваються 

основні психологічні новоутворення молодшого шкільного 

віку: довільність психічних процесів, внутрішній план дій, 

уміння організовувати навчальну діяльність, рефлексія. У 

молодшому шкільному віці продовжують розвиватися основні 

пізнавальні властивості і процеси (сприймання, увага, пам’ять, 

уява, мислення і мовлення).  

Література: 

1. https://osvita.ua/school/method/psychology/1727/ 

2. http://www.leader171.kiev.ua/2.str/sps/sps_004.pdf 

______________________________________________________ 

 Юридичні науки  
 

ВИЗНAЧЕННЯ СУБ’ЄКТA КРИМІНAЛЬНОГО 

ПРAВОПОРУШЕННЯ ТA ЙОГО ОЗНАК, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 

СТ. 164 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 

 Земляний Микита  

 курсант факультету підготовки  

фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

  Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

  м. Дніпро, Україна  

У Конституції Укрaїни, бaгaтьох нaціонaльних нормaтивно-

прaвових aктaх, a тaкож у рaтифікованих Україною міжнародних 

конвенціях увічнені принципи поваги прав дитини, визнання її 

особливого місця в суспільстві, проголошено пріоритет 

посиленого правового захисту дитинства, прав та законних 

інтересів дітей. 

У тих випадках, коли регулятивні інститути держави, котрі 

призначені створювати сприятливі умови для фізичного, психоло-

гічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх 
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правового і соціального захисту, виявляються неефективними, і 

як крaйній, остaнній, нaйбільш рішучий aргумент держaви перед-

бaчає застосування кримінально-правових засобів. Серед них 

центральне місце посідає кримінальна відповідальность, котра в 

чинному Кримінальному кодексі України (далі — КК) передбаче-

но, зокрема, і за такі посягання проти інтересів дітей, як злісне 

ухилення від сплaти встaновлених рішенням суду коштів нa утри-

мaння дітей (aліментів). Підставу такої відповідальності містить 

ст. 164 КК, яка визначає ознаки, за яких ігнорування аліментизо-

бов`язаними особами рішень суду кваліфікується як кримінальне 

правопорушення. 

Дослідження питання суб’єкта кримінального правопору-

шення в будь-який час є актуальним, адже без суб’єкта 

кримінального правопорушення немає складу кримінального 

правопорушення, що свідчить про не притягнення винного до 

кримінальної відповідальності. Оскільки в досліджуваній нами 

статті Кримінального кодексу, суб’єкт не є типовим як для 

більшості інших статтей, потрібно розібратись з його ознаками. 

Питання про суб’єкта кримінального правопорушення за 

своєю природою є питанням про особу, якa вчинилa кримінaль-

не прaвопорушення і підлягaє кримінaльній відповідaльності. Це 

твердження прямо випливає із найменування розділу IV 

Загальної частини КК України [Кримінaльний кодекс Укрaїни від 

05.04.2001 № 2341-III. // Відомості Верховної Рaди Укрaїни. 2001. 

№ 25-26. ст.131. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

(дaтa звернення: 20.01.2021 р.)]: «Особа, яка підлягає криміналь-

ній відповідальності (суб’єкт кримінального правопорушення)». 

У юридичній літературі можна знайти досить багато 

визначень суб’єкта кримінального правопорушення. Так, Дудоров 

О.О. пише: «…в юридичному розумінні фізична особа може бути 

суб’єктом кримінального правопорушення, коли вона характери-

зується сукупністю біологічних ознак, які визначають її осудність 

чи неосудність» [5, с. 78]. С. М. Фітьковський розглядає як суб’-

єкта кримінального правопорушення фізичну, осудну особу, яка 

досягла певного віку [6, с. 59]. Правильно відзначивши необхід-
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ність наявності в суб’єкта таких ознак як осудність і досягнення 

віку настання кримінальної відповідальності, вони не позначили 

їх зв’язок з можливістю вчинення протиправного діяння. 

У ч. 1 ст. 18 КК України зазначено, що «суб’єктом кримі-

нального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до КК мо-

же наставати кримінальна відповідaльність». Отже, суб’єкт кримі-

нaльного прaвопорушення як елемент склaду кримінaльного 

прaвопорушення хaрaктеризується трьомa обов’язковими ознaкa-

ми: це особa фізичнa, осуднa (осудність – це здaтність особи під 

чaс вчинення кримінaльного прaвопорушення усвідомлювати свої 

дії (бездіяльність) і керувати ними), другою ознакою є – досягнен-

ня певного віку, з якого настає кримінальна відповідальність. 

Факультативні (необов’язкові) ознаки суб’єкта кримінального 

прaвопорушення (спеціaльного суб’єктa) зaкріплені у ч. 2 ст.18 КК, 

відповідно до норми цієї частини спеціaльним суб’єктом криміна-

льного правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила у 

віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримі-

нальне правопорушення, суб’єктом якого може бути тільки певна 

особа [Література: 

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Бори-

сова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Х. : Право, 2013. Т. 1 : 

Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 

2013.  376 с., c. 231].  

Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 164 КК України являється спеціальним, тобто володією 

вище наведеними ознаками. 

За злісне ухилення від сплати аліментів на утримання 

дітей за ст. 164 можуть нести відповідальність  тільки батьки й 

усиновителі (усиновлювачем може являтись будь-який дієздат-

ний громадянин (громадянка), окрім осіб, позбавлених судом 

батьківських прав).  

Суб’єктами вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого нормою статті 164 КК України у другій формі 
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(злісне ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездат-

них дітей) можуть бути лише кровні батьки або усиновителі.  

Суб’єктом є особи, які органами державної реєстрації 

актів цивільного стану в книзі записів актів цивільного стану 

записані як кровні батьки за походженням:  

- при реєстрації народження дитини від певних батьків, 

коли вони перебувають між собою в шлюбі;  

- при добровільному визнанні батьківства дитини батьком, 

який не перебуває в шлюбі з її матір’ю;  

- при встановленні батьківства судом, коли батько заперечує 

батьківство. 

Для прикладу: житель м. Калинівки, не бажаючи виконувати 

рішення суду щодо сплати аліментів на утримання дітей, умисно 

уникав офіційного працевлаштування, відмовився від спадку-

вання майна, на яке б можна було б накласти арешт, а в 

подальшому і стягнення в рахунок погашення боргу та допустив 

заборгованість по аліментах у сумі понад 36 тис. грн. Після 

направлення до суду обвинувального акту свідомо змінив місце 

проживання, і був оголошений у розшук. Всі ці обставини були 

враховані судом при постановленні вироку. Чоловіка визнано 

винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаче-

ного ч.1 ст.164 КК України та призначено покарання у вигляді 

одного року та шести місяців обмеження волі [Єдиний реєстр 

судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ (дaтa звернення: 

20.01.2021 р.)]. 

Аналізуючи вище наведений приклад із судової практики, 

можемо зробити висновок, що суб’єкт кримінального правопору-

шення повинен володіти конкретними ознаками, щоб його можна 

було притягнути до кримінальної відповідальності, а саме, насам-

перед, це має бути тільки фізична особа, яка являється батьком чи 

матір’ю на якого/яку законом покладено обов’язок утримувати 

своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які 

потребують матеріальної допомоги, навіть за умов усиновлення 

дітей (з моменту усиновлення на таких осіб покладається обов’я-

зок утримання), бути осудною особою на момент притягнення 
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такої особи до відповідальності за статею 164 КК України, досяг-

нути віку кримінальної відповідальності, тобто 16-річного віку. За 

відсутності хоча б одної ознаки, притягнення до кримінальної від-

повідальності за статею 164 КК України являється не можливим. 

Також, варто зазначити, що опікуни і піклувальники дітей 

не є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 164. За обставин передбачених в дизпозиції статті 167 КК 

України вони можуть нести кримінальну відповідальність за 

цією ж статтею («Зловживання опікунськими правами») 

[Література: 

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Бори-

сова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Х. : Право, 2013. Т. 1 : 

Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 

2013.  376 с.].  
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сова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Х. : Право, 2013. Т. 1 : 
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6. Фітьковський С.М. Кримінально-правовий аналіз суб’єкта 

злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Юридична 

наука. 2013. № 1. С. 59-63. 
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УДК 327   Політичні науки 
 

ПРЕВЕНТИВНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК СКЛАДОВА 

СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ДИСКУРСУ 
 

Зінченко Д.М., 

співробітник  

Академії зовнішньої розвідки України  

м. Київ, Україна 

В умовах прискореного розвитку глобалізаційних процесів і 

відходом у небуття біполярного світу зменшився ризик 

масштабного конфлікту, проте збільшуються частота та масштаби 

локальних конфліктів, що стимулює фахівців безпекової сфери до 

пошуку адекватних форм відповіді. Серед запропонованих 

політичною думкою сучасності шляхів вирішення безпекових 

проблем пріоритетними залишаються дипломатичні способи 

регулювання конфліктних ситуацій. Наразі деякі з них можна 

визначити як засоби гібридного впливу на конфліктуючі сторони, 

наприклад введення політичних чи економічних санкцій. 

Зауважимо, що в інформаційному просторі спостерігається 

зростання різноманітних визначень форм і видів дипломатії. У 

спеціалізованій літературі, не кажучи вже про засоби масової 

інформації, можна зустріти такі словосполучення як «наукова 

дипломатія», «кліматична дипломатія», «цифрова дипломатія», 

«спортивна дипломатія» та інші, навіть «дипломатія знамени-

тостей» (celebrity diplomacy) [1]. 

Використання слова «дипломатія» в якості своєрідного 

«префіксу» до багатьох напрямків діяльності дуже часто засвідчує 

фактичне або потенційне міжнародне співробітництво, що 

найчастіше не має нічого спільного з класичним розумінням 

терміну «дипломатія». Водночас, якщо розглядати це поняття в 
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історико-теоретичному плані, то дипломатія – це, перш за все, 

інструмент, який безпосередньо належить до сфери зовнішньої 

політики і по своїй суті є одним із головних і найбільш 

ефективних засобів її здійснення. Це – діяльність щодо ведення 

переговорів, підписання міжнародних угод, вивчення основних 

тенденцій та перспектив розвитку як регіональних, так і 

глобальних міжнародних відносин і процесів. 

В умовах зростаючих безпекових загроз і ризиків значну 

популярність завойовує концепція превентивної дипломатії, 

яка полягає в тактичних і стратегічних розрахунках щодо 

зовнішньополітичної діяльності як окремих держав, так і 

основних міжнародних організацій, що опікуються підтримкою 

миру та стабільності в світі.  

Звичайно, що концепція превентивної дипломатії не є 

абсолютно новою. Вона знайшла своє початкове відображення 

на сторінках офіційних документів урядів, міжнародних і 

регіональних організацій, наукових і прикладних установ і, на 

межі ХХ-ХХІ століть, була освячена авторитетом Організації 

Об’єднаних Націй, а згодом Організацією з безпеки і співробіт-

ництва в Європі (ОБСЄ), які запропонували її в якості 

новітньої універсальної концепції запобігання, врегулювання 

та вирішення конфліктів.  

Згодом, із розширенням теоретичних основ превентивної 

дипломатії й практичної діяльності щодо її імплементації в 

безпекову сферу долучалися все більше інших міжнародних і 

регіональних організацій. Пошук цими організаціями найбільш 

оптимальних шляхів запобігання та вирішення локальних 

конфліктів стало першорядною метою їхньої діяльності.  

Для фахівців безпекової сфери постає питання ефективності 

превентивної дипломатії, можливостей її застосування до всього 

спектру конфліктів або вибірково. Це коло актуальних проблем 

сучасного міжнародного життя вимагає поглибленого вивчення, 

адже превентивна дипломатія зберігає привабливість не лише в 

силу свого переважно мирного характеру. Вона викреслює низку 

важливих питань для політичних аналітиків, політологів-
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конфліктологів, представників розвідувального співтовариства – 

всіх тих, хто вивчає, аналізує та досліджує численні вогнища 

латентних конфліктних ситуацій. Якщо одні з цих потенційних 

конфліктів викликані історичними або політичними умовами, 

пов’язаними з політико-культурними та етнотериторіальними 

проблемами, то інша частина виникає в результаті воєнно-

політичних і соціально-економічних процесів. 

Головна особливість превентивної дипломатії полягає в 

конфіденційності процесу її здійснення та відсутності «реклам-

ного» розголошення дипломатичної діяльності фахівців у 

зазначеному напрямку.  

Таким чином, виникає потреба комплексного дослідження 

практичного застосування превентивної дипломатії, а саме її 

складових: раннє попередження, встановлення фактів, заходи по 

встановленню довіри, превентивне розгортання дипломатичної 

діяльності, маніпулювання суспільною свідомістю тощо. 

Необхідно визначати особливості та взаємозв’язок превентивної 

дипломатії з миротворчістю (peacemaking), підтриманням миру 

(peacekeeping), миробудівництвом (peace building) і примусом до 

миру (peace-enforcement) [2].  

Необхідно приділяти пильну увагу конкретним прикладам 

імплементації превентивної стратегії, виділяючи її позитивні і 

негативні сторони. Важливо оцінити рентабельність, раціональ-

ність і потенційні можливості превентивної дипломатії в ході 

врегулювання конфліктів, акцентуючи увагу на позитивних 

моментах концепції. Окрему частину досліджень має становити 

прогнозування ефективності застосування превентивної 

дипломатії в найбільш конфліктогенних зонах світу.  
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Кожен колір певним чином впливає на людину. Дію кольорів 

зумовлено, з одного боку, безпосереднім фізіологічним впливом 

їх на організм, а з іншого - асоціаціями, які кольори викликають 

на основі попереднього досвіду. Деякі кольори збуджують, інші, 

навпаки, заспокоюють нервову систему. 

Ще Гете зазначав дію кольору на настрій і ділив з цієї точки 

зору кольори на збуджуючі, оживляючі, підбадьорливі і породжу-

ють сумно-неспокійне настрій. До перших він відносив червоно-

жовті, до других - фіолетові. Проміжне місце він відводив зелено-

му кольору, який сприяє, на думку Гете, стану спокійній умиро-

творення. Відому роль в цьому емоційному впливі квітів грають, 

мабуть, і асоціації: блакитний колір асоціюється з кольором бла-

китного неба, зелений - з зеленню, блакитно-зелений - з водою, 

помаранчевий - з полум'ям і т.д. Кольори виробляють певне 

фізіологічне вплив людський організм. [2] 

Символіка кольору має давню історію. Люди з незапам'ятних 

часів надавали особливе значення читанню «мови фарб», що 

знайшло відображення в стародавніх міфах, народних переказах, 

казках, різних релігійних і містичних навчаннях. У своїй основі 

символіка кольору спирається на асоціації та на психофізіологічні 

особливості сприйняття кольору. 



 

127 

Символи завжди служили надійним виразним засобом у всіх 

візуальних мистецтвах. З розвитком інформаційних технологій і 

появою інтернету символіка кольору знайшла своє застосування у 

веб-дизайні. [1] 

Веб-дизайн це весь комплекс послуг спрямованих на ство-

рення веб-сайтів: розробка концепції сайту , проектування 

юзабіліті - зручність навігації по інтернет-ресурсу , графічний 

дизайн вебсайту. 

Відомо що користувач формує свою першу думку про сайт 

протягом перших 9-10 секунд. Головним фактором який впливає 

на сприйняття є колір і його поєднання. Саме тому при створенні 

сайту необхідно знати і коректно використовувати символіку 

кольору. 

Червоний колір 

Червоний колір, перш за все, асоціюється з кров'ю і вогнем. 

Його символічні значення дуже різноманітні і часом суперечливі. 

Червоне символізує радість, красу, любов і повноту життя, а з 

іншого боку - ворожнечу, помсту, війну. 

 Червоний колір оптимальний для залучення уваги. Він часто 

пов'язується зі святами і веселощами. Тому використання даного 

кольору найбільш ефективно в розважальному і рекламному 

сайті. Червоний колір пов'язаний зі всім інтенсивним і пристрас-

ним. Його можливо застосувати до сайту, присвяченому спорту, 

наприклад екстремального, так як червоний колір активний і 

асоціюється з небезпекою.  

  Але необхідно враховувати специфіку сайту і психологічні 

асоціації, які викликає колір. Наприклад, якщо на сайті 

автомобіля або спортивних товарів червоний колір викличе 

асоціації, пов'язані з силою, міццю, то в рекламі медичних послуг 

він буде асоціюватися з кров'ю і болем. 

 Прикладом рекламного сайту може послужити сайт компанії 

Водафон, де червона гамма переважає. Таке колірне рішення 

націлене на те, щоб привернути увагу користувачів, показати, що 

компанія постійно активно розвивається і часто проводить акції. 
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Контрастне поєднання білого і червоного робить сайт насиченим, 

яскравим і запам'ятовується, що властиво рекламі. 

 Однак у людини є певний поріг позитивного сприйняття 

червоного кольору, за яким він спочатку надмірно збуджує, потім 

пригнічує, пригноблює, призводить до стомлення і переванта-

ження нервової системи, дратує і, нарешті, при тривалому впливі 

приносить відчутної шкоди, веде до занепаду сил і загальної 

депресії. 

Білий колір 

Білий колір символізує чистоту, незаплямованість, невин-

ність, доброчесність, радість. З білизною пов'язано уявлення про 

явний, загальноприйнятому, законному, істинному. 

Однак білий колір може отримувати і протилежне значення. 

За своєю природою він як би поглинає, нейтралізує всі інші 

кольори і співвідноситься з порожнечею, безтілесністю, крижа-

ним мовчанням і в кінцевому підсумку - зі смертю. Слов'яни 

одягали померлих в білий одяг і покривали білим саваном. У 

деяких племен Африки і Автралії прийнято розфарбовувати тіло 

білою фарбою після кончини близької людини.  

 Білий у своїй неістотності працює як чудове рівновагу між 

кольорами. Його вважають холодним, якщо він не вживається з 

червоним, жовтим або помаранчевим кольорами, то викликає 

відчуття холоду і дискомфорту. У веб-дизайні білий колір вико-

ристовується для створення простору. Білий фон спрощує 

сприйняття інформації користувачем і утворює оптимальний 

контраст. 

Яскравий приклад грамотного використання білого 

кольору – сайт пошукової системи Google. 

Чорний колір 

 Чорний колір, як правило, символізує нещастя, горе, 

траур, загибель.  

 Вважається також, що існує зв'язок між чорним кольором 

і сексуальною привабливістю. У арабів вираз «чорнота очей» 

означає кохану, «чорнота серця» - любов. 
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 Таким чином, чорне може мати і сприятливе значення. Воно 

сприймається так, наприклад, в посушливих районах Африки, де 

мало води і чорні хмари обіцяють родючість і достаток.  

 У веб-дизайні чорний надає значущість, елегантність, 

представляє сайт в вишуканому та лаконічному стилі. Чорний як 

ніякий інший колір змушує речі виглядати дорого. Але 

використовувати його слід з розумом, оскільки негативні 

конотації чорного кольору на рідкість сильні і похмурі - його 

асоціюють зі смертю, таємницею, невідомістю, трауром, сумом. 

Помаранчевий колір 

Помаранчевий колір є комбінацією сусідніх з ним жовтого і 

червоного кольорів. Помаранчевий символізує щастя, радість, 

сонячне світло. Це активний колір, що викликає дитяче 

захоплення. 

Так як цей колір часто пов'язаний з молодечим запалом і 

радістю, то його використання буде ефективним на сайтах, 

спрямованих на спілкування, розвага. Відомим прикладом є сайт 

«Однокласники», створений для пошуку, зустрічі однокласників, 

друзів, пошуку нових знайомств. 

 Ще здавна стародавні люди вважали помаранчевий колір 

кольором здоров'я і творчості. Цей колір є тонізуючим, сприяє 

збільшенню припливу кисню в мозок, посилює творчу активність. 

Багато компаній, чия діяльність пов'язана з творчістю, 

використовують на сайтах помаранчевий колір. 

 Помаранчевий ефективно використовується в рекламі, 

оскільки має здатність притягувати увагу. Так як помаранчевий 

колір є активним і енергійним, то його доцільно використовувати 

на сайтах, присвячених спорту і здоров'ю. 

Жовтий колір 

Жовтий - колір золота, яке з давніх-давен сприймалося як 

застиглий сонячний колір. Це колір осені, колір зрілих колосків і 

зав’ялого листя, але також і колір хвороби, смерті, потойбічного 

світу. 

 У Європі жовтий або жовто-чорний прапор позначав 

карантин, а жовтий хрест - чуму. У слов'янських народів жовтий 
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колір вважається кольором ревнощів, зради. Згадаймо також 

асоціації з «жовтої преси». 

 Яскравий жовтий в колірній гамі сайту - це щасливий 

колір, що викликає позитивні асоціації: радість, яскравість, 

розум, енергія, оптимізм, щастя. Жовтий колір налаштовує на 

комунікабельність, тому компанії, які хочуть показати своє 

доброзичливе ставлення до користувачам використовує його в 

якості символу відкритості, товариськості.  

Зелений колір 

Зелений - колір трави і листя. У багатьох народів він 

символізує юність, надію, веселощі, хоча часом і незрілість, 

недостатню досконалість. Зелений колір гранично матеріальний і 

діє заспокійливо, але може виробляти і гнітюче враження . 

 Існує велика кількість відтінків зеленого і вони викликають 

найрізноманітніші асоціації. Так наприклад, насичено-зелений - 

це колір дорослих дерев, високих і стійких. Цей колір часто 

зустрічається на сайтах адвокатів і фінансистів. Оскільки відтінки 

зеленого дають відчуття чистоти і свіжості, вони особливо 

популярні на сайтах косметичної продукції, а також на сайтах 

медичних послуг, але в даному випадку відтінки переважно 

світлого кольору. 

Синій колір 

Синій колір у багатьох народів символізує небо і вічність. 

Він також може символізувати доброту, вірність, сталість, 

розташування, а в геральдиці позначає цнотливість, чесність, 

добру славу і вірність. 

 Синій - це мирний, заспокійливий колір, наводить на думки 

про солідність і досвіді, що вселяє довіру. Його часто вибирають 

для оформлення корпоративних сайтів. Сполучення, в яких 

використовується цей колір, служить для вираження надійності і 

взаємозалежності. Даний колір можливо застосовувати в 

освітній, фінансовій, юридичній сфері, консалтингу, де необхід-

но відобразити наочність і забезпечити зосередженість на 

інформації. 

Фіолетовий колір 
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Фіолетовий колір з'єднує ефект червоного і синього - це 

колір внутрішньої зосередженості. Як і синій, він занурює в себе, 

налаштовує на філософський лад. це колір королівської влади, 

вишуканості, багатства і розкоші. Він має на увазі духовність, 

спонукає до творчості. 

Фіолетовий - символ таємничості, меланхолії, безладу в 

думках і почуттях, глибини і гіпнотизму. Цей колір люблять 

містики, творчі натури і експериментатори, а також маленькі діти, 

так як для них він пов'язаний з чарівними казками. Фіолетовий 

колір можна використовувати на сайті, пов'язаному з магією, 

астрологією, оскільки він є таємничим і в природі зустрічається 

рідко. Також даний колір цікавий дітям, тому його використо-

вують на сайтах, присвячених дитячій тематиці. 

Коричневий колір 

Коричневий колір в кольоровій гамі сайту символізує 

стійкість, консерватизм компанії, тому що ототожнюється з 

землею, зручністю, витривалістю. Також цей колір асоціюється з 

старовиною, тому можливо використання даного кольору на 

сайтах, присвячених історії, археології, антикваріату, особливо в 

поєднанні з золотим. 

Такий вибір кольорової гами ефективно передає настрій: 

коричневий колір - колір старовини, давнини, а золотий - розкоші 

і багатства. 

 Використання коричневого кольору на сайтах, присвячених 

кави, шоколаду, виробів зі шкіри та дерева носить асоціативний 

характер і теж є виграшним. 

 Найчастіше від того, наскільки коректно обрана колірна 

гамма, залежить успіх веб-проекту. Тому при створенні сайту 

необхідно пам'ятати про символічне значення кольору, грамотно 

його використовувати, враховуючи специфіку діяльності сайту, а 

також культурні, віково-психологічні особливості цільової 

аудиторії. 
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УДК 657    Економічні науки 
 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

ВИТРАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Кос Х.Б., 

студентка економічного факультету 

Львівський національний університет 

 імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Будь-яке підприємство під час своєї діяльності здійснює 

витрати, основу яких становлять витрати, пов’язані з операцій-

ною діяльністю підприємства. В сучасних економічних умовах 

надзвичайно важливу роль відіграє належним чином організова-

ний облік даних витрат на підприємстві, адже завдяки наданню 

повної та достовірної інформації про свою діяльність підприємст-

во формує репутацію надійного ділового партнера. Саме тому 

питання вдосконалення організації обліку витрат від операційної 

діяльності підприємства набуває значної актуальності. 

Витрати операційної діяльності є складною економічною 

категорією, яка впливає на формування фінансових результатів 

діяльності, цінової політики, характеризує ефективність 

господарювання, рівень розвитку техніки і технології. 

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 

передбачено ряд субрахунків лише для рахунка 94 «Інші витрати 

операційної діяльності», а рахунки обліку 92 «Адміністративні 
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витрати» та 93 «Витрати на збут» не розкривають свого складу. 

Тому для удосконалення обліку  операційних витрат підпри-

ємства особливу увагу потрібно звертати на формування 

аналітичних даних щодо цих витрат та відображення їх в обліку і 

звітності [1]. 

Oснoвною прoблемoю oрганiзацiї oблiку витрaт вiд oперацiй-

нoї дiяльнoстi на пiдприємствi в Україні є прoблемa пoвнoти та 

свoєчaсностi їх вiдoбрaження у системі oблiку. Ця прoблема 

дoсить бaгaтoплaнoвa, нaдзвичaйно склaднa і стoсується, в першу 

чергу, суспільного укладу, oсoбливo систeми влaди, систeми 

опoдаткувaння та тіньового сeгмента української eконoміки. До 

загальних прoблем вiтчизнянoго oблiку мoжна вiднести теoретич-

нi, метoдолoгічнi, тeхнoлогічнi, oрганiзацiйні, кaдровi, фiнансoві, 

мaсштaбнi, рiвневі тoщо. Oднією з oсновних умoв успішнoї 

дiяльнoсті будь-якого пiдприємствa є прaвильнa oрганiзація на 

ньoму упрaвлiнськoго, бухгaлтeрськoго, пoдaткового oбліку, тoму 

нeобхіднo викoристoвувати нoві мeтoди і сучaснi технiчнi зaсoби 

пoбудoви рiзних iнфoрмацiйних систeм. 

Наступною є проблема створення єдиної інформаційної 

загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і нормативів для 

обліку та контролю за  витратами підприємства. Така інформа-

ційна база вкрай необхідна Україні, адже, як свідчать статистичні 

дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази 

вища, ніж у країнах Заходу. Це може, попри всі інші чинники, 

означати, що в нашій державі вагома частка списаних на витрати 

виробництва матеріальних цінностей розкрадається чи насправді 

використовується на виробництво тіньової продукції, яку 

підприємство не обліковує і за яку не платить ніяких податків, 

зборів [3]. 

Основною метою управління витратами операційної 

діяльності є підвищення цінності продукції відносно понесених 

операційних витрат, адже якість, ціна та експлуатаційні характе-

ристики продукції безпосередньо впливають на споживчу 

цінність, а, відповідно, і кінцевий прибуток підприємства. У свою 
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чергу, реалізація поставленої мети вимагає вирішення наступних 

завдань управління:  

‒ розробка стратегії управління операційними витратами, 

що, у свою чергу, підпорядковується загальній стратегії 

управління підприємством;  

‒ формування відповідних організаційної і фінансової 

структур управління операційними витратами;  

‒ формування ефективного інформаційного забезпечення 

процесу управління;  

‒ встановлення витрат відповідно до основних функцій 

управління, підрозділів, видів діяльності, видів продукції;  

‒ пошук резервів зниження витрат за усіма можливими 

напрямами діяльності;  

‒ визначення методів калькулювання, нормування та 

контролю за операційними витратами. 

 Відповідно до завдань управління та методів формування 

переваг над конкурентами, існує дві групи методів управління 

операційними витратами. Перша група включає методи, орієнто-

вані на покращення якості продукції, збільшення її експлуата-

ційних характеристик, та розвиток потенціалу персоналу підпри-

ємства (творчого потенціалу). До другої групи належать методи 

управління витратами операційної діяльності, які орієнтовані на 

безпосереднє управління процесами виникнення витрат та їх 

вдосконалення, раціоналізацію використання потужності підпри-

ємства, управління формуванням запасів, управління логістич-

ними витратами, оптимізацію асортименту продукції [2]. 

Питання прозорості та доречності економічної інформації 

про витрати від операційної діяльності підприємств, що 

формується у системі бухгалтерського обліку для складання 

фінансової звітності, не є повністю вирішеними, що негативно 

впливає на становлення у підприємства статусу надійного діло-

вого партнера на ринку. Тому реформування та гармонізація 

вітчизняної системи бухгалтерського обліку в Україні потребу-

ють упровадження нових і вдосконалення наявних інструментів 

для відображення таких витрат в обліку [4, с. 288]. 
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 Таким чином, сучасна практика ведення обліку адміністра-

тивних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат 

недостатньою мірою відповідає потребам управління в умовах 

розвитку ділового партнерства підприємств, тому доцільно 

виокремити субрахунки з-поміж інших, що сприятиме форму-

ванню нового підходу до організації синтетичного й аналітичного 

обліку операційних витрат і, як наслідок, підвищенню інформа-

тивності облікових показників для прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

Отже, задля вдосконалення обліку на підприємстві слід 

робити акцент саме на витратах операційної діяльності, правиль-

не дослідження та вивчення яких підвищує прибутковість 

діяльності суб’єктів господарювання. 
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 дизайну та мистецтв 

м. Харків, Україна 

В сучасній освіті широко використовуються різні техніки та 

засоби арттерапії. Досвід застосування арттерапії в освітніх 

установах знайшов відображення у багатьох вітчизняних та 

зарубіжних дослідженнях, які підтверджують високу продуктив-

ність використання арттерапії в освіті. Доведено, що арттерапев-

тичні технології та засоби мають потужний соціально-психоло-

гічний, психокорекційний і розвиваючий потенціал, що сприяє 

процесу самоактуалізації особистості студента.  

М. Алєксєєва пропонує використовувати техніки арттерапії в 

освітніх закладах, розглядаючи їх як «найбільш ефективний 

спосіб задоволення потреби особистості в самовираженні, 

самопізнанні, саморозвитку» [1]. 

 Дослідниця Л. Лєбедєва акцентує на тому, що арттерапев-

тичні засоби в науково-педагогічній інтерпретації сприяють 

покращенню емоційного стану і психологічного здоров’я студен-

та, а також його соціально-психологічній адаптації у студентській 

групі. Л. Лєбєдєва наголошує на використанні арттерапевтичних 

засобів під час навчання студентів, в період педагогічної 

практики, у роботі студентських клубів, молодіжних об’єднань 

тощо [4].  

Актуальність застосування засобів арттерапії для розвитку 

творчого самовираження обумовлюється специфікою її базових 

принципів, а саме принципом опори на особистість, яка само роз-

вивається і прагне розширення дiaпазону своїх можливостей.  
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Цінність використання арттерапевтичних технологій та 

засобів в  процесі розвитку творчого самовираження особистості 

студента полягає в тому, що, володіючи потужним розвиваючим 

потенціалом, вони не мають вираженого характеру директивного 

впливу або прямого повчання, рекомендацій. Арттерапія збуджує 

креативні компоненти особистості та сприяє зняттю бар’єрів, які 

блокують прояв творчого потенціалу особистості, а також 

створює умови для усвідомлення цінності творчості в особистому 

та професійному аспектах. 

Проведення занять з елементами арттерапії забезпечує більш 

глибоке вивчення викладачами внутрішнього світу своїх 

студентів та формування міцного, дружнього студентського 

колективу внаслідок спільної художньо-творчої діяльності. 

Важливо відмітити, що викладачам варто спиратися на особливі 

принципи роботи на таких заняттях у закладах вищої освіти, 

зокрема: відмовитися від команд, наказів та вимог; студенти 

можуть вибирати для себе види та зміст роботи, зображувальні 

матеріали та власний темп, які їм підходять; студенти також 

можуть відмовитися від виконання деяких завдань, вербалізації 

своїх почуттів та переживань, колективного обговорення тощо; 

студентам дозволяється спостерігати за роботою одногрупників 

або займатися чимнебудь за бажанням, якщо це не суперечить 

соціальним і груповим нормам, але заборонено оцінку суджень, 

критику та покарання [2]. 

Для розвитку творчого самовираження, розвитку особистості 

студентів науковці рекомендують:  

–  свідомо експериментувати з новими формами організації 

занять; постійно підкреслювати важливість оригінальних рішень 

в будь-яких предметних галузях; створити атмосферу постійного 

пошуку проблем (завдань);  

–  знаходити можливість заохочення нових думок та ідей, 

конструктивної критики;  позбавлятися стереотипів і позбавляти 

від них інших, позитивно реагувати на запропоновані ідеї;  

–  накопичувати ідеї, неприйняті для вирішення конкретної 

задачі (вони можуть знадобитися), пошук сфери застосування цих 



 

138 

ідей; надавати максимальну свободу в процесі творчості;  заохо-

чувати аналіз успішного або неуспішного досвіду вирішення 

проблем;  

–  розвивати та заохочувати взаємодію між групами, які пара-

лельно вирішують власні задачі та розробляють власні проекти; 

підтримувати та допомагати в розширенні інформаційно-комуніка-

тивних каналів для отримування необхідних даних і знань [3, 4, 5].  

Отже, арттерапія допомагає формувати у студентів здатність 

нестандартного сприйняття людей і предметного світу, розвива-

ючи їх емоційно чуттєвий світ та уяву, а також творчо виражати 

свої ідеї за допомогою будь-яких матеріалів та художніх засобів. 

Арттерапію слід використовувати в освіті як інструмент розвитку 

соціально-психологічних та особистісних якостей студентів. 

Арттерапевтичні засоби допомагають викликати позитивні 

емоції, подолати апатію, безініціативність, формувати у студентів 

активну життєву позицію та позитивне світосприйняття, 

сприяють вільному самовираженню й самопізнанню.  
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УДК 81.1   Соціологічні науки 
 

КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ 
 

Лавренюк В.В., 

доцент гуманітарного факультету 

Одеський національний політехнічний університет  

м. Одеса, Україна 

Анотація: в тезах розглядаються питання книговидання і 

книгорозповсюдження в Україні в історичному й сучасному 

вимірах;  необхідності державної підтримки розвитку сучасних 

бібліотек.  

Ключові слова:  книговидання, книгорозповсюдження, бібліотека. 

29 травня цього року Україна відзначає День працівників 

видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Цю визначну 

дату було започатковано згідно з Указом Президента України № 

563/99 від 25 травня 1999 року. Відтоді її святкують щорічно в 

останню суботу травня. 

Книговидання і книгорозповсюдження в Україні має давню 

славетну історію, оскільки  першою українською друкарнею 

можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій у 

1491 році з’явилися перші книги, надруковані кирилицею. 

Друкарня Фіоля видавала книги для України та суміжних країн, 

вона почала видання книг кирилицею у тій формі, яку продов-

жили друкарні в Україні. 

Першу друкарню в Україні заснував у Львові Іван Федоров-

Федорович. Вона діяла протягом 1573-1575 рр., а першою вида-

ною на українських теренах книгою став «Апостол» (в 1574 р.), 

який і вважають початком історичного розвитоку друкарства в 

Україні. 

Справжнім шедевром друкарського мистецтва стала 

Острозька Біблія, завершена в 1581 р. Острог став також пер-

шим в Україні центром видання тогочасної публіцистики, яку 

пізніші дослідники назвали «полемічною літературою». 
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Одним з осередків книгодрукування в Україні була також і 

Печерська Лавра. Заснована в 1616 р., Київська лаврська друкар-

ня працювала три століття. 

Крім друкарень кириличного шрифту, в Україні працювали і 

латинсько-польські: першою була невелика друкарня у Львові, 

що діяла в 1592 - 1602 рр. 

Всього в Україні в 1574 - 1648 рр. діяло 25 друкарень (!). 

Головними центрами видавничої діяльності були, певна річ,  

великі торговельні міста - Київ, Львів, Острог: тут були не лише 

кадри ремісників, книжників, редакторів, але й можливості 

ширшого збуту. При великих друкарнях були свої книгарні. 

Продажем книжок займалися також працівники друкарень, купці 

і крамарі, які розповсюджували книги разом з іншими това-

рами. 

Але, на превеликий жаль, Україна зазнала й  негативного 

досвіду руйнації книговидання, починаючи з 1720 р., коли Петро І 

заборонив своїм указом книговидання українською мовою. 

Українське книговидання часами трохи жевріло, але не 

згасало. Навіть  найскладнішого періоду між першою і другою 

світовими війнами в Галичині існувало близько 50 українських 

видавництв. 

Причиною відносного зменшення українських видань в 

радянські часи була в першу чергу урядова політика. З 1930 до 

1939 року українська книга в кількісному вимірі скоротилася з 

6394 до 1895 видань. 

У наш час перед українською книгою і тими, хто займається 

її розповсюдженням, постала інша серйозна проблема - ринкові 

відносини.  

Є ще певні обставини, безпосередньо пов'язані з нашими 

сучасними українськими бібліотеками, які переживають не 

найкращі часи. Це так чи інакше впливає на систему культурної і 

наукової комунікації в Україні. Понад 60 % учених використо-

вують бібліотеки (переважно - наукові і бібліотеки ВНЗ) як 

джерела інформації. Ця цифра налаштовує на оптимістичний лад, 

проте обіговість документів у бібліотеках складає 1,5 (стандарт 
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ІФЛА /Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій / - 5%). 

Згідно з рекомендаціями все тієї ж ІФЛА фонди мають 

оновлюватися протягом кожних 10 років на 2/3. У них має бути 

присутнім не менше 10 % видань, що вийшли за 2 останні роки, і 

не менше 30 % за останніх 5 років. На жаль, ці рекомендації 

далеко не завжди можуть бути реалізовані в наших бібліоте-

ках.  

Приблизно 50 % книжкових видань, наявних у фондах 

бібліотек, 14 серед яких література довідкової, наукової, ділової 

тематики, мають вік понад 20 років. Ці дані ще раз свідчать про 

те, що фонди наших бібліотек застаріли.  

Незважаючи на величезні можливості Інтернету, бібліотеки 

залишаються основним сховищем, а також найбільш надійним і 

стабільним комунікаційним каналом наукових знань.  

Бібліотеки мають у своєму розпорядженні не лише видання в 

друкованій формі, але і електронні видання, у тому числі - 

мережеві, які бібліотеки відбирають, систематизують, архівують, 

забезпечують адекватне віддзеркалення, надають в користування 

на основі певних систем навігації.  

Головне завдання, що стоїть перед бібліотеками в контексті 

розвитку комунікацій, полягає в забезпеченні доступності 

достовірної і якісної інформації і наукових знань.  

Ключем до досягнення зазначеного завдання є використання 

сучасних засобів наукових комунікацій: баз даних, електронних 

публікацій, електронних бібліотек, електронних колекцій, сайтів 

та ін.  

Бази даних, що містять бібліографічну і реферативно-

бібліографічну інформацію, створювані в бібліотеках, окрім 

виконання інформаційних функцій, можуть бути використані 

для оцінки розвитку науки як соціальної системи. Як відомо, 

публікації в науковій літературі слугують головним механізмом 

сповіщення наукового співтовариства про результати наукових 

досліджень.  
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Нині електронні публікації співіснують нарівні з друкарсь-

кими, але вже усе більш інтенсивно сприяють поширенню знань в 

суспільстві завдяки своїй доступності.  

Бібліотеки традиційно забезпечують не лише доступ до 

інформації про існуючі публікації (метаінформація) через системи 

каталогів, бази даних, електронні реферативні і бібліографічні 

видання, електронні дайджести, але і сприяють процесу 

створення системи публікацій самих  наукових робіт шляхом їх 

розміщення на сайтах, включення в електронні бібліотеки. 

Процес цей поступово набирає силу. Дуже важливо, щоб поява 

наукових публікацій на сайтах бібліотек вважалася престижною 

для наукових співробітників. 

Проте, все це потребує невпинної державної підтримки і 

ВЕЛИЧЕЗНИХ коштів (не за залишковим принципом). Тобто, 

наріжним каменем гуманітарної політики держави має бути саме 

книговодання і книгорозповсюдження в усіх формах як найвигід-

ніші інвестиції в майбутнє української нації. 

Як зауважив академік Я. Ісаєвич, «можливість жити з 

видання якраз і є показником зрілості суспільства, яке бажає і 

може забезпечити функціонування культури в ринкових умовах». 

Щоб видавати книжку, треба розуміти її невмирущу цінність, 

треба вміти її берегти і передавати з покоління в покоління. Це 

вічний духовний скарб народу. 
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В останні роки науковий інтерес до проблем примусових 

заходів медичного характеру значно збільшився. У науці 

кримінального права існують різні підходи до питання визначен-

ня правової природи примусових заходів медичного характеру. 

Так, одні автори вважають, що примусові заходи медичного 

характеру є заходами соціального захисту від суспільно небезпек-

них дій неосудних і психічно хворих, які вчинили кримінальне 

правопорушення. Дана позиція заслуговує на критику, оскільки 

заходи соціального захисту медичного характеру ніколи не 

розглядалися в якості форми реалізації кримінальної відповідаль-

ності. 

У ст. 92 чиннoгo КК України передбаченo, щo «примусoвими 

захoдами медичнoгo характеру є надання амбулатoрнoї 

психіатричнoї дoпoмoги, пoміщення oсoби, яка вчинила суспільнo 

небезпечне діяння, щo підпадає під oзнаки діяння, передбаченoгo 

Oсoбливoю частинoю цьoгo Кoдексу, в спеціальний лікувальний 

заклад з метoю йoгo oбoв’язкoвoгo лікування, а такoж 

пoпередження вчинення ним суспільнo небезпечних діянь» [1] Як 

бачимo, закoнoдавець фактичнo не дає пoняття примусoвих 

захoдів медичнoгo характеру, спрoби дати визначення цим 

захoдам відбуваються у межах дoктрини кримінальнoгo права. 

При цьому авторами вірно зазначається, що зазначені заходи 

є юридичними, тому що, по-перше, їх підставу, види, порядок 

застосування і припинення визначаються кримінальним законом, 

по-друге, процедура призначення цих заходів регламентована 

КПК України, по-третє, реалізація примусових заходів передба-

чена кримінально-виконавчим законодавством. Медичними вони 

є, оскільки мають суворо медичний характер: рекомендації з їх 
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призначенню дає комісія лікарів-психіатрів, судово-психіатрична 

експертиза, а зміст цих заходів, відповідно до медичних показань, 

визначається медичним персоналом психіатричних установ, де 

проводиться примусове лікування. 

Нарешті, в доктрині виділяється позиція, відповідно до якої 

примусові заходи медичного характеру розглядаються як заходи 

безпеки, і на наш погляд, вона є найбільш обгрунтованою. Заходи 

безпеки виникли і використовуються з метою захисту суспільства 

та його членів від небезпечних посягань.  

Інша значна ознака – фактичні (матеріальні) підстави 

застосування. Для юридичної відповідальності та заходів безпеки 

необхідні особливі, зазначені в законі фактичні підстави. 

Підставою юридичної відповідальності є склад правопорушення, і 

поки немає всіх його елементів, застосовувати покарання не 

можна, а для виникнення відносин безпеки – зазначені в законі 

юридичні факти. Звернемо увагу, що це можуть бути не тільки 

суспільно небезпечні, але і суспільно корисні (або нейтральні) дії, 

а також події. Причому навіть у тих випадках, коли матеріальним 

підставою заходів безпеки виступають суспільно небезпечні дії, 

не потрібно наявності всіх ознак складу правопорушення. 

Наприклад, психічно хворий хуліган в силу неосудності може не 

бути суб’єктом відповідальності, 

Заходи безпеки від інших видів запобіжного впливу 

відрізняються за термінами застосування. Для заходів юридичної 

відповідальності і відновлення в законодавстві передбачені 

строки давності притягнення до відповідальності, накладення 

стягнень, позовної давності. Аналогічним чином застосування 

заходів безпеки має бути обмежене певним періодом. Зокрема, 

період застосування до особи примусових заходів медичного 

характеру залежить від багатьох обставин (тяжкості і ступеня 

захворювання, його перебігу, методів лікування) і повинен 

тривати до тих пір, поки хворий не перестане бути небезпечним 

для себе та інших осіб. 

В основі заходів відновлення, покарання і безпеки лежить 

примус. Але при цьому механізм відповідальності передбачає 
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включення внутрішніх, морально-психологічних процесів, 

переживань правопорушника. Механізм компенсації на перше 

місце ставить задоволення інтересів жертви. Що ж стосується 

заходів безпеки, то тут задіяні зовнішні фактори, що обмежу-

ють можливість вчинення суспільно небезпечних дій. Головне – 

захист суспільства і його членів. Для цього використовуються 

три способи: а) створення ситуацій, в яких вчинення суспільно 

небезпечних дій фізично неможливо (кайданки, вилучення 

небезпечних предметів); б) виключення особи зі сфери відно-

син, будучи суб’єктом яких, воно становить підвищену небез-

пеку (заборона займатися певною діяльністю); в) примусове 

включення особи в систему суспільно корисних відносин (обо-

в’язок пройти курс лікування, обов’язок періодичної реєстрра-

ції). 

Зміст заходів безпеки утворюють спеціальні обмеження у 

вигляді особливих заборон і обов’язків, які фізичні особи повинні 

дотримуватися. Ці обмеження звужують звичайний (нормальний) 

правовий статус особистості. 

Таким чином, за правовою природою примусові заходи 

медичного характеру є кримінально-правовими заходами безпеки, 

сутність яких полягає в примусовому лікуванні осіб, які вчинили 

кримінально-протиправні діяння і надають за своїм психічним 

станом небезпеку для суспільства. 

Ще однією, не менш важливою проблемою в науці кримі-

нального права є проблема визначення цілей. Чинний КК України 

вперше на законодавчому рівні закріплює цілі застосування 

примусових заходів медичного характеру. Відповідно до ст. 94 

КК України до них відносяться:  

1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; 

2) госпіталізація до закладу з надання психіатричної 

допомоги із звичайним наглядом; 

3) госпіталізація до закладу з надання психіатричної 

допомоги з посиленим наглядом; 
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4) госпіталізація до закладу з надання психіатричної 

допомоги із суворим наглядом [2] 

Виходячи зі змісту даної статті, ці цілі можна розділити на 

медичні та правові (юридичні). Мета медичного характеру 

визначається альтернативно: «лікування» або «поліпшення 

психічного стану» психічно хворих осіб. Метою ж правового 

характеру є попередження вчинення ними нових суспільно 

небезпечних діянь. 

Однак в юридичній літературі зазначається, що даний 

перелік є неповним і вимагає уточнення. Серед вчених залиша-

ється дискусійним питання про змішування або ототожненні 

цілей і завдань застосування примусових медичних заходів. 

Зокрема, ряд авторів необгрунтовано розширює перелік цілей за 

рахунок включення в нього завдань застосування даних заходів. 
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З урахуванням розвитку сучасних харчових технологій, 

фальсифікація алкогольної продукції стала більш доступною, що 

призвело до збільшення об’ємів фальсифікованих алкогольних 

напоїв на ринку України. Фальсифікація має негативний вплив, як 

зокрема на підприємства, що займаються їх виробництвом, так і 

на економіку в цілому. Вже ні для кого не є секретом, що в 

інтернет-магазинах з легкістю можна купити будь-який алкоголь-

ний продукт, і фальсифікований коньяк не є винятком, оскільки 

фальсифікатори підробляють товари елітних брендів, які мають 

гарну репутацію та відповідно якість. Очевидно, фальсифікаторам 

потрібна назва, а не якість товару, для отримання легкої наживи. 

При цьому такий продукт, як правило, може відповідати за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками, що 

регламентовані ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні 

умови» [1, с.4], адже досягти необхідного кольору, прозорості, 

блиску та відповідних смакових відтінків за допомогою сучасних 

барвників, ароматизаторів та смакових добавок є не складним 

завданням. Також нескладно дотримуватись фізико-хімічних 

показників для коньячних підробок, оскільки їх норми (об’ємна 

частка етилового спирту, масова концентрація цукру та масова 

концентрація метилового спирту) мають досить широкі межі, в 

результаті чого дотримуватись їх значень, виготовляючи 

підробки також є досить нескладним завданням [1, с.4]. Так 
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зокрема, в експертній практиці не зустрічався жоден, як оригі-

нальний так і фальсифікований, коньяк, в якому б масова 

концентрація метилового спирту перевищила 1 г/дм3, що 

доводить той факт, що останній показник є цілком лояльним. 

Аналіз досліджуваних нами алкогольних напоїв, декларованих 

згідно їх етикеток, як «Коньяк», дозволяє виділити основний вид 

його фальсифікації – фальсифікація з використанням речовин, не 

характерних для спиртів коньячних (спирти не виноградного 

походження, ароматизатори та барвники). Виявити таку фальси-

фікацію експертним шляхом, керуючись ДСТУ не являється 

можливим, оскільки нормованих в ньому показників не достат-

ньо. Необхідно використовувати додаткові критерії для такої 

оцінки. До вибору додаткових критеріїв необхідно підходити 

комплексно, оскільки коньяк являє собою продукт, характеритики 

якого формуються впродовж тривалого часу в результаті 

протікання складних фізико-хімічних та біохімічних процесів. 

Технологія отримання коньячних спиртів включає декель-

ка етапів (приготування коньячних виноматеріалів, подальша 

їх дистиляція та витримка), на кожному з яких формуються 

унікальні властивості даного продукту, зумовлені наявністю та 

певним відношенням цілої номенклатури показників[2, с.111].  

Таким чином, при ідентифікації даного продукту необхідно 

враховувати всю специфіку та підходити до його дослідження 

комплексно.  

В даній статті представлено аналіз дослідження коньяків в 

упаковках «тетра-пак» з назвами на упаковках відомих світових 

брендів.  

Дослідження проб відбувалось в два етапа, а саме – 

досліджування параметрів, що регламентовані ДСТУ 4700:2006 

«Коньяки України. Технічні умови» та дослідження додаткових 

показників методом газохроматографічного дослідження, зокрема 

масової концентрації альдегідів, естерів, сивушних масел, та 

метанолу, визначення компонентів, що не є характерними для 

коньячних спиртів ( штучні барвники). 

Проаналізувавши дані, що отримані на першому етапі 
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встановлено, що досліджувані об’єкти не відповідають ДСТУ 

4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за показником 

міцності (заниження), оскільки їх значення не відповідає міцності 

що зазначена на їх упаковках. Масова концентрація цукрів та 

метилового спирту знаходилась в межах допустимих діапазонів, 

регламентованих вище значеним ДСТУ. Даних результатів 

цілком достатньо для того щоб зробити висновок про невідповід-

ність досліджуваних напоїв ДСТУ і таким чином спростувати їх 

якість, однак їх не достатньо для того щоб підтвердити або 

спростувати належність досліджуваних напоїв загалом до групи 

«коньяків». 

Для відповіді на це питання використовували дослідження 

методом газової хроматографії згідно ДСТУ 4222:2003 «Горілки, 

спирт етиловий, та водно-спиртові розчини. Газохроматогра-

фічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» [3, с.3]. В 

результаті проведеного дослідження, було встановлено, що 

картини хроматографічного розподілу об’єктів не є характерними 

для коньяків (бренді), як і загалом продуктам дистиляції 

коньячних виноматеріалів, оскільки всі вони містять основний 

компонент, що відповідає за часом утримання етиловому спирту, 

та компоненти незначної інтенсивності, що відповідають супут-

нім етиловому спирту мікродомішкам: метанолу, альдегіддам, 

естерам та сивушним маслам у незначній кількості. Газохро-

матографічний розподіл мікрокомпонентного складу свідчить, що 

дані рідини виготовлені не коньячного спирту, а з етилового 

спирту ректифікованого. 

Для підтвердження наявності синтетичних барвників 

проводили дослідження методом забарвлення вовни, так як 

рідини із штучними барвниками нафарбовують обезжирену білу 

вовну і ця фарба не змивається водою. За цих же умов натуральні 

органічні барвники вовну не зафарбовують або фарбують не 

інтенсивно і фарба змивається водою. В результаті проведеного 

дослідження доведено наявність в досліджуваних об’єктах 

синтетичних барвників.  

Наведені вище дані свідчать, що всі види фальсифікації 
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пов'язані з обманом покупця, тому що під назвою оригінальних 

продуктів виробляються та продаються ті, що не відповідають їх 

якості. Слід зауважити, що фальсифіковані коньяки наносять не 

тільки моральний та матеріальний збиток, а й іноді непоправну 

шкоду для здоров'я споживачів. 

Комплексний підхід дослідження повинен базуватись на 

оцінці всіх хімічних ознак та характеристик з використанням 

інструментальних методів, з подальшим виявленням основних 

маркерів їх автентичності або фальсифікації. 
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Анотація. У статті досліджено основні різновиди сучасного 
екстремізму. Особлива увага приділена розкриттю течій релі-
гійного  екстремізму та діючих на його основі організацій, а 
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Сучасний екстремізм та його різновиди являються об’єктами 

дослідження багатьох наук: соціології, історії, політології, філосо-

фії, юриспруденції та інших, що дозволяє значно розширити 

уявлення про класифікацію даного явища. Проте, не зважаючи на 

значну кількість видів екстремізму, чіткої та загальновизнаної 

класифікації не існує. Всі види та форми екстремізму є умовними, 

постійно трансформуються, а тому не можуть бути закріплені на 

законодавчому рівні, що перешкоджає створенню дієвого 

механізму протидії цьому явищу. 

Перш ніж розглядати існуючі види екстремізму та діючих на 

основі цих видів організацій, а також та механізми їхнього впливу 

на конституційний лад та політичну систему, відмітимо розбіж-

ності між видами та формами екстремізму, які науковці часто 

помилково вважають ідентичними. Проте, «форма екстрамізму» 

відображає ознаки діяльності радикально налаштованої особи, 

чим власне і відрізняється за своїм змістом від терміну «вид 

екстремізму», що позначає ідеологічну специфіку психологгічної 

готовності індивіда до практичної реалізації своїх переконань».  

З врахуванням ідеологій політичних доктрин, вчені виділя-

ють політичний, національний, релігійний, екологічний, 

молодіжний та інші види екстремізму. Уже власне з їх терміно-

логії можна зрозуміти, що кожний вид вищезазначеного явища 

спрямований на відкидання існуючих у суспільстві політичних, 

релігійних, економічних, культурних та інших стандартів. 

Необхідність дослідження релігійного екстремізму обумов-

лена зростанням локальних та світових конфліктів, які засновані 

на релігійній ворожнечі.  

Ідеологію релігійних екстремістських організацій і основу 

світогляду її членів найчастіше визначають радикальні течії в 

ісламі, найбільш відома з яких ваххабізм, для якої характерна 

проповідь джихаду як збройної боротьби за віру. Загалом ідеоло-

гія ваххабізму реалізується у трьох формах: пропаганддистській, 

організаційній і практичній (здійснення екстремістських, а поде-
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куди і терористичних актів), а релігійні постулати, яких мають 

дотримуватися члени екстремістських релігійних організацій, 

слугують ширмою для досягнення політичних та економічних 

цілей. Зазвичай заяви про необхідність зміни статусу релігійних 

груп пов’язані з вимогами перебудови існуючої суспільно-полі-

тичної системи для окремого регіону країни або цілої держави 

[Куракіна О. І., 130]. Яскравим прикладом релігійної екстраміст-

ської організації може стати «Ісламська держава», яка діє на 

території Сирії. Для учасників даного екстрамістського руху 

характерна нетерпимість до представників різних релігійних 

конфесій та жорстоке їм протистояння. Основною метою утво-

рення є створення на території Єгипту, Ізраїлю, Йорданії, Сирії, 

Туреччини, Тунісу, Палестину та решті історичних території 

Османської імперії нової держави [Злети і падіння…]. 

Незважаючи не те, що поняття релігійного екстремізму є 

досить зрозумілим, в його трактуванні часто зустрічаються 

наукові дискусії. Так, Є. Л. Забарчук визначає релігійний 

екстремізм як «діяльність у сфері міжрелігійних відносин, що 

виражається у насильницькому нав’язуванні суспільству певної 

системи релігійних поглядів, а також обґрунтування або виправ-

дання такої діяльності задля вищого творця [Забарчук Є. Л., С.4]. 

У даній дефініції автор виділяє три основні ознаки даного 

явища, а саме: 

• Міжконфесійні відносини, які слугують для реалізації 

релігійних постулатів; 

• Застосування насилля та погроз для досягнення цілей; 

• Нав’язування суспільству певної системи релігійних 

поглядів [Забарчук С.6.]. 

Вчена В. О. Бурковська, досліджуючи цей феномен, зазначає, 

що під релігійним екстремізмом варто розглядати соціальне 

явище, яке проявляється в наступних чотирьох взаємопов’язаних 

формах: 

• Спільна та індивідуальна суспільна свідомість, якій прита-

манні ознаки тоталітаризації, перебільшення цінності релігійних 

постулатів і відкидання інших існуючих конфесій, нігілізм, 
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фанатизм, який супроводжується готовністю слідувати ідеї за 

будь-яких обстави і до кінця. Як бачимо, фанатизм автором 

включений до складку релігійного екстремізму, проте з даним 

твердженням не погоджується О. І. Куракіна, яка зазначає, що 

релігійний екстремізм досить часто ототожнюють із релігійним 

фанатизмом, проте останній являє собою крайню ступінь 

захоплення релігійними догмами, конфесійною діяльністю і 

створенням з неї культу. Він позбавляє людину індивідуальності, 

її внутрішньої свободи, перетворює на інструмент для досягнення 

тих чи інших релігійних завдань [Куракіна О. І., с. 132]. 

• Релігійна доктрина, в якій розкривається істинна проблема 

сучасного світу та пропонуються способи її розв’язання. В такій 

доктрині зазвичай представлений безумовний поділ усіх 

соціальних явищ на «добро» і «зло», з акцентуванням домінуючо-

го положення одного з аспектів буття на шкоду всім іншим. У 

таких конфесійних ідеях прослідковується повне ігнорування або 

приниження регулятивної значимості будь-яких соціальних у 

тому числі правових норм на користь оголошеній істинній 

релігійній доктрині. 

• Діяльність екстремістів відповідно до ідеології організації є 

істинною і правильною. 

• Формами здійснення такої доктрини є релігійні екстрамістсь-

кі угрупування, в тому числі і тоталітарні секти [Бурковська В. О., 

с. 22]. 

Дослідник В. Кокорєв, який вивчає правові аспекти 

релігійного екстремізму, розглядає даний феномен як суспільно 

небезпечне протиправне діяння, вчинене з релігійних мотивів, а 

також феномен суспільного життя, що виражається в крайній 

формі реалізації радикальної релігійної ідеології, спрямованої на 

розпалювання ворожого ставлення до представників інших 

конфесій, або проявляється в протистоянні в межах однієї 

конфесії [Кокорев В. Г. С. 92] Основними ознаками релігійного 

екстремізму на думку автора є: 

• Вчинення протиправних діянь з релігійних мотивів. 

• Реалізація радикальної релігійної ідеології. 
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• Феномен суспільного життя [Кокорев В. Г. С. 94]. 

На відміну від вищезазначених вчених Е.П. Сергун, 

А. Пфаль-Траугбер, а також О.В. Петрянін зазначають, що 

релігійний екстремізм не існує в чистому вигляді, оскільки 

включає в себе політичну й економічну складові. Останній автор 

підкреслює небезпечність релігійного екстремізму для економіч-

ної стабільності та безпеки держави, що виражається наступними 

факторами: 

• Релігійні організації не обкладаються податками, а тому 

прослідкувати фінансування міжнародними структурами та 

терористичними організаціями радикальних конфесійних 

угрупувань досить складно. 

• Члени релігійних організацій працюють на ці структури 

безкоштовно. 

• Отримання додаткового прибутку шляхом реалізації майна, 

що подаровано учасниками організації структурі [Петрянін О. В. 

С. 85]. 

Оскільки на думку О.В. Петрянін «чистого» релігійного 

екстремізму не існує, такі вчені як А. А. Нуруллаєв і Ал. А. Нуру-

ллаєв виділяють один з його різновидів, а саме релігійно-

політичний екстремізм, до основних ознако якого відносять: 

• Насильницька зміна політичного устрою або насильницьке 

захоплення влади, порушення територіальній цілісності держави. 

• Протизаконна діяльність підтримується та виправдовується 

релігійними постулатами. 

• В діяльності домінують силові методи боротьби задля 

досягнення поставленої мети [Нуруллаев А.А, с. 99].  

О. Куракіна доповнює таку характеристику та зазначає, що 

релігійно-політичний екстремізм – це діяльність, яка спрямована 

на насильницьке захоплення влади, порушення суверенітету і 

цілісності території, яка виправдовується релігійними ідеями, 

постулатами і гаслами та відкидає можливість договірних, 

компромісних шляхів вирішення соціально-політичних проблем. 

Учасники релігійно-політичних екстремістських організацій 
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відрізняються крайньою ворожістю по відношенню до всіх, хто 

не розділяє їх політичних поглядів [Куракіна О. І. С. 133.]. 

Отже, можна зробити висновок, що релігійний та релігійно-

політичний екстремізм є особливо небезпечними формами 

діяння, які зачіпають духовну сферу людства та за допомогою 

неправомірного психічного впливу посягають на соціально-

політичну, економічну стабільність суспільства, територіальну 

цілісність та суверенітет держави.  
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УДК 378   Педагогічні науки 

 

ПРОВІДНИЦЬКА ХАРИЗМА СЬОГОДЕННОСТІ ЯК 

ВИКЛИК СУЧАСНОМУ ВЧИТЕЛЮ 

 

Лисаков С.В.,   

аспірант факультету фізико-математичної,  

комп’ютерної та технологічної освіти 

Бердянський державний педагогічний університет 

м. Бердянськ, Україна 

Хари́зма (грец. χάρισμα, «милість, божественний дар, благо-

дать») — наділення особистості властивостями, що викликають 

високу повагу до неї та безумовну віру в її можливості; висока 

обдарованість, особлива привабливість [1]. 

 «Харизма» з грецької перекладається як «дар», «милість». В 

Античну епоху воно зазвичай вживалося в значенні «дарбогів». У 

нашому контексті — це особливі риси й здібності, якості обраних 

богами людей, які вражали своєю надзвичайністю інших. Відтак, 

вони безмежно довіряли харизматичним лідерам й беззастережно 

підкорялися їх волі, слідували за ними [4, с. 20].  

Давньогрецьку традицію підхопило християнство, в лоні 

якого й сформувалась «релігійна» концепція харизми. Її прихиль-

ники вважали, що харизматичні лідери дійсно володіють особ-

ливими екстраординарними якостями, які даровані їм «зверху». 

По-друге, їх дії оцінюються відповідно до моральних, етичних, 

соціальних та інших критеріїв. За ними лідерів поділяють 

насправжніх харизматиків, здатних підвищити силу волі 

підвладних їх впливові людей й стимулювати їх досамореалізації, 

і «псевдохаризматичних», які лише насолоджуються своєю 

«гіпнотичною»владою над людьми [4, с. 112] 

В історії розвитку людської цивілізації відомо три найбільш 

стабільні типи соціальних організацій: релігія, освіта та культура. 

І, природно, це має пояснення. Саме ці три соціальні інституції 

формують духовність, мораль та моральність суспільства; 

продукують духовні цінності та «ментальний дух народу». Їх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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консервативність наразі виступає позитивною якістю. Маємо 

гіркий досвід безмежних спроб революційного «реформування» 

як вітчизняної освіти так і церкви[2]. 

ЕКГ суспільства: етнічність, конфесійність та громадянство. 

В ці дні 2020 року ми мусимо обрати собі національного про-

відника, який виявить невичерпний потенціал української цивіліза-

ції та поведе кожного з нас до суспільства мрій. Сподіваємося, що у 

нас стане розуму та волі обирати саме таких провідників. 

Вперше в літературних джерелах термін «провід» використав 

Іван Петрович Котляревський в 1798 році в своєму творі 

«Енеїна»[6]. 

Великі люди належать до двох «родів». «Одні великі велич-

чю справи; це знамениті філософи, поети, вчені, винахідники, 

полководці, всі ті, хто досягли видатних результатів у тій чи іншій 

галузях людської діяльності. Інших не можна підвести під жодну 

рубрику, родове поняття, їх досить назвати лише по імені: 

Сократ, Ісус Христос, Ганді... 

Перші явили світу свій геній, другі — нові зразки життя.  

Перші створювали умови людського щастя, другі показу-

вали, як можна бути щасливим за існуючих умов» 

Французький філософ Рене Декарт  розрізняв три види ідей: 

- природжені ідеї, які я знаходжу в собі самому, разом з моєю 

свідомістю; 

- набуті ідеї, які приходять до мене ззовні; 

- створені ідеї, сконструйовані мною самим[3].  

Провідники оперують ідеями третього типу. 

Саме поняття провідництва до цього часу не знайшло 

достатнього  наукового обгрунтування. Тому воно овіяне міфами, 

легендами та припущеннями. 

Всі дослідники погоджуються, що провідництво — це 

багатогранний соціальний феномен. 

Це ідея соціального концепту, якому досі складно знайти 

порівняльні аналоги. 

То ж в арсеналі української мови слово «провідник» було у 

вжитку здавна. Це наше рідне слово! 
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В «Практичному словнику синонімів української мови» 

Святослава Караванського, виданому 1993 року «провід» 

визначається як — керівництво, водійство, верховодство, оруда 

(робота, хлопоти). Провідник — проводир, керівник, ватажок, 

вожай; (держави) лідер[5]. 

«Провід» — це від слова щось «проводити». А людина, яка 

знає дорогу і дає (проводить через себе) цю інформацію іншим 

людям називається «провідник». А якщо таких людей декілька, то 

це «провідники». Може бути, зокрема, синонімом таких понять: 

батько, ватажок, ведучий, верховода, водій, воєвода, воєначаль-

ник, голова, ґід, директор, еліта, завідувач, зверхник, керівник, 

керманич, кермовий, командувач, лідер, начальник, організатор, 

передовик, полководець, проводир, старший, стерничий, 

стерновий, управитель, штурман. 

Представники передової прогресивної української еліти 

XVIII—XX століть в своїх працях, які тоді і пізніше були 

віднесені до націоналістичних, розробляли та просували ідею 

національного проводу. Ця ідея самобутня, виплекана генетичним 

кодом українського народу[6]. 

 Народний депутат України Юрій Романович Шухевич 

звернувся до нашого авторського колективу з такими словами: 

«Український провід — то незавершений пласт нашої історії та 

культури! Це державницька ідея українського наріду, ідея 

розвитку та національного становлення. На жаль, в ХХ ст. ця ідея 

писалася в схронах та криївках. До неї, та її провідників була 

нетерпимість і гоніння. Сваримо провідників, що вели нас «не 

туди»; славимо праведних провідників, які пожертвували своє 

життя за кращу долю українців. І перші й другі — вони наші!» 

[6, с. 4]. 

Дивно, все, що стосується «проводу» та «провідництва», 

починаючи з вжиткової легітимізації цих понять (XVIII–XIX ст.) 

соціальним оточенням, владою сприймалося як протестне, 

заколотницьке чи, навіть, революційне. Мало хто з вітчизняних 

теоретиків проводу та провідництва мав змогу пропагувати цю 

ідею на теренах України. 
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Певні вроджені провідницькі здібності можна вишколити, їх 

можна поглибити, знання і освіту можна збільшити, готові 

вартості можна розвинути і степенувати. 

Наводимо лише основні риси провідника з цих документів: 

любов до України, Провідник — людина Всесвіту, покликання, 

стратегічне бачення, вміння ненасильно скеровувати підлеглих, 

потреба в навчанні, бачення суті проблем, самодіяльність, 

відповідальність, відповідність, еманація сил заради ідеї, 

здатність організовувати, вміння ухвалювати критичні рішення, 

мати «майбутнє в крові», жертовність, духовність, шанування 

національних вартостей, віра в ідею та Бога, вміння долати опір, 

вміння провадити, наполегливість, скромність, просить давати 

пропозиції тих, кого він веде, покірність, терпеливість, позитивне 

ставлення, моральність, поінформованість, вміння діяти за 

принципом, вірність, зростання в чеснотах, ірраціональність, 

здатність знайти глибоке значення та цінність у, на перший 

погляд, звичайних подіях, надати їм важливого значення, 

далекоглядно сформулювати мету, пояснити її іншим, 

приготованість, ніколи не говорить лжі, стратегічне бачення 

напряму, володіння чіткою усною і писемною будовою думки, 

розвиненою уявою, передбаченням, глибокою інтуїцією; неабияка 

воля та мужність, вміти реагувати на невдачу, управління увагою, 

значущістю, довірою та собою; володіє особливими природними 

психологічними рисами, якими він/ вона переважає інших 

смертних; вміє пристосуватись до нової ситуації; стійкий у вірі, 

непохитний перед злом; вміння згуртувати людей навколо 

шляхетної ідеї, талант попровадити людей; бачить постійно 

цілість завдань; має вищу перспективу; мусить мати силу і стій-

кість; мати владу над волею і серцями людей; самоопанування, 

велика відвага; від себе вимагати більше від своїх людей [6]. 

Література: 
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ДРУГА МОВА ДЛЯ ДІТЕЙ: КОЛИ ВАРТО ПОЧИНАТИ 
 

Лозова Т.О., 

викладач кафедри  

педагогіки та методики викладання 

Мацвєй У.І., 

 студентка факультету  

романо-германської філології 

ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 

Бахмут, Україна 

 Ми починаємо вивчати першу мову дітьми та продовжуємо 

опоновувати свою рідну мову впродовж життя. З часом, коли 

дорослішаємо, нам відкриваються безліч можливостей для 

вивчення різних видів мов. 

 Немовлят та дітей молодшого віку постійно оточує їхня 

перша мова. Вони чують і бачать, як їхні сім'ї, друзі та незнайомі 
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люди розмовляють і взаємодіють між собою, а друзі та сім'я 

взаємодіють з ними. Дітям постійно надаються можливості 

користуватися мовою та експериментувати з мовою, коли вони 

починають її застосовувати,  діти отримують постійну похвалу та 

заохочення за старання та зусилля. Батьки заохочують та 

спонукають дітей говорити, намагаючись спросить власну мову, 

ставлячи прості запитання, звичайно батьки чекають на прості 

відповіді від маленьких дітей, які тільки-но починають  

розмовляти. Тому що, на початку "мовного шляху", мова дітей 

неточна, дорослі дуже рідко виправляють їх або змушують  

повторювати точні форми, і вони, найчастіше, реагують на 

висловлювання природним чином. 

 Немовлята, як правило, дуже мотивовані вивчати свою 

першу мову, оскільки мають велику потребу та бажання 

спілкуватися з оточуючими. Вони постійно чують і бачать, як 

друзі та родина спілкуються між собою і вони будуть слухати, 

сприймати цю мову та обробляти її протягом "мовчазного" 

періоду, який, можливо, триватиме багато місяців, перед тим, як 

діти почнуть користуватися мовою. Саме в цей час починається 

період коли діти почнуть "грати" мовою та експериментувати з її 

новими для них формами. Таким чином, відбувається навчання 

під час такого експерименту у реальному житті, під час взаємодії 

з родиною та друзями. Одже, оволодіння мовою проходить у 

природньому  процесі і  несвідомо засвоюється, через "підхоплен-

ня" мови та впливу мови оточуючих,  а не шляхом її навмисного 

вивчення. 

  Опанування другої мови це вже інший процес - процес 

вивчення. Якщо дитина не знаходилась у постійному контакті з 

носіями мови, друга мова стає для неї досить новою галуззю 

дослідження і впізнавання. Діти можуть засвоїти кілька мов 

двома способами: 1) вони можуть почати говорити на двох мовах 

одночасно; 2)  вони можуть послідовно вчити їх одну за іншою. 

Звичайно, що дитина швидше запам'ятовує мови при одночас-

ному вивченні, особливо в ранньому віці. При поступовому 

вивченні діти можуть стикатися з тимчасовими затримками в 
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мовному розвитку обох мов. Так діти відчувають позитивний і 

негативний вплив (інтерференція) з боку рідної та першої 

іноземної мов, і саме шляхом порівняльного аналізу вони 

здобувають нові знання в мові, що інтенсифікує процес навчання. 

 Важливо пам'ятати, чим раніше діти починають опонову-

вати другу мову, тим менше ймовірність того, що вони будуть 

говорити з акцентом (проведено дослідження К. Ажежем в 1996 

р.). Учні, які починають вивчати  другу мову, здобувають мову 

завдяки спостеріганню багатьох різних прикладів мовленнєвих 

зразків, читання та слухання у своєму оточенні. Таким чином 

проходить розвиток розуміння мови протягом певного періоду, 

перш ніж врешті-решт починають її використовувати. 

 Саме тоді починається період, коли важливо, щоб була 

можливість взаємодії, "занурення" у мову, що вивчається, для 

того щоб учні могли використовувати мову, експериментувати 

з нею в спілкуванні.   

 Підводячи підсумки, можна стверджувати, що другій мові 

не можна навчитися як перший при різних умовах навчання. Так 

само і навпаки - при подібних умовах діти можуть опонувати дві 

мови і навіть більше на достатньому рівні. «Для методики навчан-

ня другої іноземної мови характерно порівняння (зіставлення) 

мовних засобів мов у всіх тих випадках, коли це допоможе 

запобігти інтерференції і здійснити перенесення», вважає 

И.Л. Бім.  
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На сучасному етапі в будівництві перспективними є адитивні 

технології [1, с.28]. Вони створюють можливості зведення 

просторових об'єктів послідовним нанесенням шарів будівельної 

суміші за допомогою 3D принтерів. 3D-друк дозволяє 

мінімізувати тривалість технологічного процесу виготовлення 

конструкцій і зведення споруд, витрати матеріалів і робочої сили, 

забезпечити створення складних об'ємних форм. Найчастіше з 

цією метою використовують дрібнозернисті бетонні суміші, що 

володіють необхідною формуємістю, міцністю, жорсткістю, 

морозостійкістю, підвищеними адгезійними і когезійними 

властивостями та швидкістю твердіння [2, с.14], [3, с.865]. 

Для здійснення процесу тривимірного друку будівельна 

суміш повинна набрати достатню початкову структурну 
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міцність, щоб витримати наступний шар, який укладається не 

деформуючись [4, с.124]. Забезпечення необхідної початкової 

міцності бетонів для 3D-друку обумовлює перспективність 

використання для них гіпсовмісних і зокрема гіпсоцементно-

шлакових сумішей. 

Метою даної роботи була розробка сумішей з застосування 

гіпсоцементношлакових в’яжучих, які характеризуються необхід-

ними технологічними властивостями [5, с.101], а також 

структурною міцністю через певний час після екструдування 

шару, міцністю, що забезпечує зчеплення шарів екструдованого 

бетону та міцністю на стиск у ранньому та проектному віці. 

В дослідженнях для зниження середньої густини та відповід-

ного підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій 

до складу дрібнозернистих бетонів на основі гіпсоцементно-

шлакового в’яжучого (ГЦШВ) вводилася добавка-поризатор 

UFAPORE СС85. Для підвищення міцності дрібнозернистих 

бетонів в’яжуче виготовляли шляхом спільного помелу 

будівельного гіпсу марки Г-5 - 60 %, портландцементу ПЦ І М500 

- 20%, доменного гранульованого шлаку - 20% з введенням 

суперпластифікатора полікарбоксилатного типу Melflux 2651 F - 

0,5%. Величина питомої поверхні в’яжучого досягала 400…420 

м2/кг, яка забезпечувала міцність на стиск у віці 2 годин 21,2 МПа 

та 42,7 МПа у віці 28 діб. Підвищена міцність в’яжучого і низьке 

водов’яжуче відношення забезпечувало при оптимальному вмісті 

поризатора достатні міцнісні показники суміші екструдованої 

лабораторним принтером.  

Для регулювання терміну придатності суміші до формування 

в її склад вводили сповільнювач тужавлення – винну кислоту, у 

кількості 0,3% від маси гіпсу. В дослідженнях застосовували 

поліпропіленову фібру довжиною 20 мм. 

Для перевірки можливості використання ГЦШВ для 

приготування швидкотверднучих дрібнозернистих бетонних 

сумішей для 3D принтеру було виготовлено зразки балочки 

розміром 40х40х160мм зі співвідношенням в’яжуче:кварцовий 

пісок з Мкр - 2,1 – 1 : 1. Витрати води в експериментах визнача-
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лися із умови отримання заданого розпливу 160±5 мм по 

віскозиметру Суттарда, що забезпечувало необхідну формуємість 

(екструзійність) суміші. Формуємість визначали по здатності 

суміші видавлюватися із сопла 3D-лабораторного принтеру без 

появи тріщин та відшарувань по довжині брусу. Термін придат-

ності оцінювали по часу початку тужавлення в хвилинах, при 

перевищенні якого неможливе екструзійне формування суміші. 

Структурна міцність на стиск через 10 хвилин після замішування 

визначалася за питомим навантаженням на зразок.  

Всі експериментальні дослідження на даному етапі були 

виконані із застосуванням математичного планування експери-

менту. Для цього було реалізовано трирівневий трифакторний 

план В3 [6, с.31]. Умови планування експериментів наведені в 

табл.1. 
 

Таблиця 1 - Умови планування експериментів 

№ Фактори Рівні варіювання Інтервал 

варіювання Кодовані Натуральні -1 0 +1 

1 х1 Витрата фібри (Ф), кг/м3 0 2,5 5 2,5 

2 х2 Витрата поризатора (П), % 0 0,2 0,4 0,2 

3 х3 Водов’яжуче відношення 

(В/Ц) 

0,2

3 

0,25 0,27 0,02 

 

Після статистичної обробки експериментальних результатів 

отримані математичні моделі досліджених параметрів (табл. 2) та 

побудовані графічні залежності міцності бетонів придатних для 

3D-друку (рис. 1-3). 

Характер впливу варійованих факторів на міцнісні 

характеристики сумішей суттєво не змінюється при збільшенні 

тривалості твердіння. Дещо знівелювати негативний вплив 

поризатора та збільшення водов’яжучого відношення на міцність 

дозволяє збільшення вмісту поліпропіленової фібри. Внаслідок 

дисперсного армування цементної матриці бетону волокнами 

фібри його міцність на розтяг при розколюванні збільшується в 

середньому на 25 % у порівнянні з неармованими зразками. 

Збільшення вмісту фібри на міцність при стиску впливає в 

меншій мірі ніж на міцність на розтяг при розколюванні. 
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Таблиця 2 - Експериментально-статистичні моделі властивостей 

бетонів виготовлених на основі ГЦШВ 
Вихідні параметри Статистичні моделі 

Середня густина, 

кг/м3  

ρ0=1796+5Х1-189,2Х2-38,4Х3+56,9Х2
2-7,1Х3

2-

41Х1Х2+3Х1Х3+9Х2Х3 

Структурна міцність 

через 10 хв, Па 

P10
m =4161+361Х1-358Х2-122Х3+107Х1

2+ 

+2Х2
2+72Х3

2-175Х1Х2-7Х1Х3-10Х2Х3; 

Міцність на розтяг 

при розколюванні у 

віці 2 годин, МПа 

ftn
 2год=3,92+0,4Х1-0,58Х2-0,4Х3-

0,2Х1
2+0,4Х2

2+0,14Х3
2-0,13Х1Х2-

0,01Х1Х3+0,21Х2Х3; 

Міцність при  стиску 

у віці 2 годин, МПа 

fcm
 2год=9+0,6Х1-1,38Х2-0,6Х3-0,5Х1

2-

0,3Х2
2+0,1Х3

2-0,4Х1Х2-0,15Х1Х3-0,35Х2Х3 

Міцність на розтяг 

при розколюванні у 

віці 28 діб, МПа 

ftn
 28=8,81+1,2Х1-0,64Х2-0,77Х3+1,1Х1

2+0,03Х2
2-

0,016Х3
2+0,25Х1Х2-0,26Х1Х3+0,08Х2Х3 

Міцність при  стиску 

у віці 28 діб, МПа 

fcm
 28=23,0+3Х1-7Х2-6Х3+2Х1

2+1,4Х2
2+2,5Х3

2-

3,2Х1Х2-1,8Х1Х3-1,03Х2Х3 

 

Висновки.  

Отриманий комплекс експериментально-статистичних 

моделей дозволяє прогнозувати вплив факторів, що характери-

зують склад суміші на гіпсоцементношлакових в’яжучих на 

основні властивості бетонів, що призначені для 3D бетонуван-

ня.  

 

 

 
 

Рисунок 1. – Вплив факторів на міцність бетонів при стиску у 

віці 2 годин 

 

 

f cm, МПа f cm, МПа 
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Рисунок 2. – Вплив факторів на міцність бетонів при розколюванні  

у віці 28діб 
 

 

 

 
Рисунок 3. – Вплив факторів на міцність бетонів при стиску  

у віці 28 діб 
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м. Кривий Ріг, Україна 

Питання вибору професії для молодих абітурієнтів зараз 

стоїть на першому місці, але на жаль більшість з них не можуть 

чітко визначитися зі своєю майбутньою професією. Однак 

обираючи професію, людина повинна ставити перед собою не 

тільки певний спосіб заробляння грошей і самовираження, а й 

безпосередньо обирає свій подальший спосіб життя. На сьогод-

нішній день налічується велика кількість різних професій. 

Правильний вибір професії дозволить повністю реалізувати свій 
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потенціал, уникнути розчарування, захистити себе і свою сім'ю 

від невпевненості в завтрашньому дні. Але для початку слід 

розібратися в формулюванні поняття професії. 

Професія – основне поняття профорієнтації. Професія – (лат. 

рrofessio – рід занять) це соціальна характеристика людини, яка 

вказує на його приналежність до певної категорії людей, які 

займаються однаковим видом трудової діяльності; рід трудової 

діяльності людини, що володіє комплексом теоретичних знань і 

навичок, набутих в ході спеціальної підготовки. Не всякий вид 

трудової діяльності називається професією. 

Таким чином професія - це: 1)діяльність, спрямована на 

користь суспільству, 2) діяльність, що вимагає професійного 

навчання, 3) діяльність, виконувана за винагороду (зарплату). 

У світі налічується близько сорока тисяч професій, причому 

щороку зникають десятки старих і виникають сотні нових. Дуже 

важливо обрати професію, яка викликає не тільки бажання 

людини займатися цією справою, а й відповідатиме фізико-

психологічним характеристикам людини до майбутньої роботи. 

Одним із питань в психології праці є питання психологічного 

вибору професії, яке розкриває сучасну культуру професійного 

розвитку. Основними завданнями професійного розвитку є: вибір 

професії як завершення загальної освіти; професійне самовизна-

чення в ході професійного навчання; досягнення високої продук-

тивності при адаптації до професійної діяльності; професійна 

самореалізація і оволодіння майстерністю. 

Абітурієнтам важливо розуміти, яким чином складається 

опис різних видів професійної праці, які загальні характеристики 

використовують для повного розгляду професій. Цим і займається 

професіографія [1, с. 44] — наука, яка є розділом двох наук, а 

саме професіології та психології праці, її предметом вивчення є 

професії та їх класифікація, тобто певне визначення завдань, які 

становлять зміст роботи та визначення здібностей, знань, умінь і 

відповідальності, що вимагають від робітника успішного 

виконання певної роботи або здійснення відповідної діяльності. 

Основною метою професіографії є дати певну характеритику 
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професії, визначити основні вимоги до психофізіологічних і 

особистісних характеристик людини, яке здійснюється шляхом 

дослідження професії, виявленні певних особливостей процесу 

праці та виокремити певний список вимог до людини, як 

майбутнього працівника. 

 Так серед найефективніших методів професіографування 

для молоді є [2, с. 43-51]: 1) метод анкетування – за результатами 

якого встановлюються мотиви професійної діяльності, ставленні 

людини до цієї роботи; 2) метод спостереження – виявляється в 

виокремленні професійно важливих якостей якими повинен 

володіти працівник; 3) метод аналізу біографій висококваліфіко-

ваних професіоналів, тобто шляхом вивчення різних джерел його 

професійної діяльності чи особистої розмови із самим профе-

сіоналом допоможе скласти додаткові відомості про умови 

формування особистості професіонала, особливості його трудово-

го шляху , про причини, що сприяють процесу оволодіння 

професією і адаптацію працівника до професійного середовища; 

4) експериментальний метод, який найчастіше представлений у 

вигляді певних установок, стендів або тренажерів завдяки яким 

імітується реальна професійна діяльність. 

 Крім цього молоді перед вибором подальшої професійної 

діяльності слід звернути увагу на класифікацію професій, тобто 

ознайомитися з індивідуальними особливостями темпераменту, 

характеру, творчих, соціальних, психологічних та інших характе-

ристик власної особистості для підбору професії з найвищим 

рівнем відповідності саме для неї. Так класифікації професій за 

пірамідою Є. О. Климовим поділяється на типи, класи, відділи та 

групи професій [2, с. 73- 77]. 

 В залежності від предмету праці (класи) виокремлюють 

гностичні, перетворюючі та дослідницькі. Якщо характеризувати 

професії відповідно до предметів і цілей діяльності (типи) є: 

1) людина-природа, 2) людина-техніка, 3) людина-людина, 

4) людина знакова система та 5) людина-художній образ. 

 В залежності від знарядь праці (відділи) є такі: ручні, меха-

нізовані (ручне управління машинних механізмів), автоматизова-
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ні (управління автоматичними інструментами) та функціональні 

(міміка, мова, рухи тіла). А класифікація за умовами праці (групи) 

поділяється на такі: 1) побутовий мікроклімат (в закритих 

приміщеннях), 2) робота на відкритому повітрі, 3)незвичні умова 

праці (під землею, під водою, на висоті) та 4) праця з моральною 

відповідальністю (за здоров’я і життя людей). 

 Отже, підбиваючи підсумок зазначимо що вибір професії є 

одним з головних рішень в житті людини. Усвідомлений вибір із 

знанням і розумінням до майбутніх вимог професії дозволяють 

молоді уникнути хибних рішень, які в подальшому будуть красти 

роки її життя, що у свою чергу також впливає на долю самої 

людини та її сім’ї. 

Правильно зорієнтований професійний шлях дозволить 

людині реалізувати потенціал та розкрити себе як особистість в 

соціумі. Такий правильний вибір людині допомагає зробити саме 

професіографія, тільки вона зможе відповісти на такі непрості 

питання які цікавлять молодь перед вступом у вищі навчальні 

заклади. Тому я пропоную ввести в шкільну програму такий 

факультативний курс, як професіографічний опис професій 

починаючи з середніх 7-8-х класів, аби школярі старших (9-11) 

класів вже визначилися з професією та готувалися вже безпосе-

редньо до успішного професійного майбутнього. 

Також за допомогою такого впровадження зменшиться 

відсоток молоді, яка розчарувалась в своїй обраній професії та 

передчасно завершує навчання. Більше всього це стосується 

студентів за державним замовленням, бо держава фінансує таких 

людей які в подальшому не будуть працювати за спеціальностю. 
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В умовах економіки ринкового типу перед вітчизняними 

підприємствами гостро постає проблема підвищення ефектив-

ності управління основними засобами, вирішення якої сприятиме 

формуванню передумов для успішного здійснення виробничо-

господарської діяльності. 

Значимість теми аналізу ефективності використання основ-

них засобів обумовлена тим, що основні засоби є невід’ємною і 

особливо важливою частиною будь-якого підприємства, без яких 

неможливо здійснення господарської діяльності. Оцінювання 

технічного стану основних засобів є важливим для розробки 

заходів щодо їх оновлення, а зростання зносу основних засобів 

вимагає їх оновлення, що потребує додаткових інвестицій.  

Теоретичні, організаційно-методичні та практичні аспекти 

формування обліково-аналітичного забезпечення управління 

діяльністю підприємства загалом, та основними засобами, 

зокрема, стали об'єктом наукових досліджень вітчизняних і 

зарубіжних вчених-економістів, зокрема: Х. Андерсона, О. Браду-

ла, С. Голова, В. Дерія, Д. Колдуела; М. Кужельного, Є. Мниха, 

Б. Нідлз, В. Палія, Н. Правдюк, М. Пушкаря, М. Реслер, Я. Соко-

лова та ін. 

Забезпечення поступального економічного розвитку потре-

бує принципово нових підходів до управління основними 

засобами. Стан та ефективність використання основних засобів 

визначають конкурентні позиції підприємства на ринку, а їх склад 

і структура – його можливості відносно виробничого процесу. 
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Основні засоби, займаючи значну питому вагу в структурі активів 

підприємства, відіграють ключову роль в забезпеченні успішності 

діяльності господарюючого суб'єкта. Реалізація політики, спрямо-

ваної на нарощування та оновлення основних засобів, забезпечує 

підвищення рівня механізації виробничих процесів і продуктив-

ності праці виробничого персоналу. 

Сьогодні на вітчизняних підприємствах склалася несприят-

лива ситуація щодо рівня технічного забезпечення виробничого 

процесу та ефективності використання засобів праці. Це пов'язано 

передусім із високим рівнем фізичного та морального зносу 

основних засобів, що обумовлює нагальну потребу в оновленні та 

модернізації наявних засобів виробництва. 

Однією із складових управлінського механізму підприємства 

є система бухгалтерського обліку, яка поряд з аналітичною 

системою покликана генерувати повне, достовірне та адекватне 

потребам менеджменту інформаційне забезпечення для обґрунту-

вання, розробки, прийняття та реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення раціональності використання основних засобів. 

Американський інститут присяжних бухгалтерів ще в 1970 р. 

заявив, що функція обліку – забезпечення інформацією про 

діяльність господарського суб'єкта з метою її використання для 

прийняття управлінських рішень [1]. 

Повна, адекватна та достовірна інформація про наявність та 

рух основних засобів, їх технічний стан, витрати на формування й 

відтворення, інтенсивність та ефективність використання це ті 

дані, на основі яких мають обґрунтовуватися стратегії та прийма-

тися оперативні рішення у сфері управління основними засобами 

підприємств. Роль такого генератора інформації для потреб 

управління, крім бухгалтерського обліку, виконує система 

економічного аналізу. На думку О. Брадула, саме аналіз є «голов-

ним інформаційно утворюючим елементом системи управління» 

[2]. 

Проведення аналітичних досліджень має орієнтуватися на 

досягнення якісно змістовних знань, використання яких при реа-

лізації управлінських рішень помітно знижує ризик невизначе-
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ності. При цьому рівень інформаційного забезпечення має 

корелювати з дієвістю управлінських рішень: чим вищі якісні 

параметри інформації, тим кращі можливості менеджерів підготу-

вати оптимальні рішення. За допомогою економічного аналізу 

осмислюється інформація про факти господарського життя, на 

основі якого розробляються та обґрунтовуються управлінські 

рішення. За допомогою інструментарію економічного аналізу 

облікова інформація трансформується в аналітичну. В процесі 

проведення аналізу стану та ефективності використання основних 

засобів застосовується увесь арсенал методичних прийомів, однак 

найбільш поширеним та інформаційно містким є коефіцієнтний 

аналіз, який на основі розрахунку співвідношення абсолютних 

величин характеризує різні аспекти формування, використання та 

відтворення основних засобів підприємства [3]. 

Для проведення коефіцієнтного аналізу використовуються 

показники стану та ефективності використання основних засобів 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 1. Показники стану та ефективності використання основних 

засобів [3] 
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Розрахунок наведеної системи аналітичних показників дає 

змогу:  

1) оцінити ступінь забезпеченості підприємства основними 

засобами за окремими видами машин, механізмів, обладнання, 

приміщень та місцями їх експлуатації; рівень забезпечення 

планових потреб у засобах виробництва; виявити резерви 

підвищення ефективності використання основних засобів на 

основі оптимізації їхньої структури;  

2) визначити зміни у складі та структурі основних засобів 

внаслідок придбання, створення, реалізації, ліквідації та 

оновлення основних виробничих фондів та оцінити їх 

технічний стан;  

3) визначити рівень інтенсивності використання засобів 

виробництва та виявити резерви підвищення ефективності їх 

використання;  

4) оцінити рівень використання виробничої потужності 

підприємства та його вплив на кінцеві результати фінансово-

господарської діяльності підприємства;  

5) визначити рівень екстенсивності та інтенсивності заванта-

ження обладнання; оцінити ступінь залучення обладнання у ви-

робництво та ступінь використання часу роботи обладнання [4]. 

Таким чином, механізм формування інформаційного забезпе-

чення управління основними засобами підприємства повинене 

охоплювати облікову й аналітичну системи з притаманними їм 

внутрішньо- та позасистемними зв'язками, в межах яких генеру-

ється економічна інформація для прийняття управлінських 

рішень, спрямованих на ефективне використання засобів вироб-

ництва. Розробка механізму формування інформаційного забезпе-

чення управління сприятиме формуванню своєчасних та досто-

вірних відомостей про стан та ефективність використання 

основних засобів підприємства через чіткий розподіл функціо-

нальних обов'язків між структурними підрозділами та працівни-

ками підприємства, що у свою чергу забезпечить оперативність та 

дієвість прийнятих управлінських рішень. Лише за такої ситуації 

підприємство здатне забезпечувати достатній рівень прибутковос-
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ті та рентабельності капіталу, реалізовувати тактичні та стратегіч-

ні цілі діяльності, а також бути конкурентоспроможним в умовах 

ринкової економіки. 
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Вивчення невербальних проявів поведінки осіб, які говорять 

неправду, або приховують справжню інформацію, становить 

високий інтерес не лише в науковому та практичному середовищі 

юристів і психологів, а й серед представників багатьох інших 

професій, і пересічних громадян. Виявлення нездатності людини 

(повністю або в певній мірі) керувати своїми фізіологічними 
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процесами та їх проявами в різних ситуаціях – стали передумо-

вою розвитку перспективного наукового напряму психофізіоло-

гічних досліджень та створення приладів, які здатні вимірювати 

такі прояви у відповідь на пред’явлені подразники-стимули. 

Теоретичному вивченню проблем одержання вербальної 

інформації та використання поліграфа в кримінальному судочин-

стві присвячували свої праці Р.С. Бєлкіна, В.О. Волинський, 

В.К.Весельський, В.С. Кузьмічова, Ю.К. Орлова, В.К. Лисиченко, 

П.А. Лупинська, М.Я. Сегай, В.П. Захаров, О.І. Козаченко, 

В.В. Матвійчук, Д.Й. Никифорчук. 

Системний аналіз чинного законодавства та судової практи-

ки дозволяє встановити наступні недоліки у правовому регулю-

ванні проведення судових експертиз з використанням поліграфа. 

ЦІ НЕДОЛІКИ ВИОКРЕМЛЮЮТЬ, НАУКОВЦІ: М.А. Селіва-

нова, А.П. Сошнікова, 

1. Відсутність кваліфікаційних вимог до експерта-поліграфо-

лога та єдиного найменування для розглядуваного виду експерт-

тизи. Застосування поліграфа з метою оцінки наданої особою 

інформації потребує широкого спектру знань: психологічних 

(оскільки йдеться про невербальні прояви особи, її психічні стани, 

які супроводжують процеси сприйняття, пригадування, повідом-

лення інформації, або є такими, що унеможливлюють проведення 

дослідження), медичних (з метою виявлення латентних захворю-

вань, станів, які можуть впливати на результати дослідження, 

інтерпретації показників поліграм), фармацевтичних (виявлення 

ознак застосування фармацевтичних препаратів, які можуть впли-

вати на результати дослідження), лінгвістичних (оскільки методи-

ка дослідження передбачає побудову системи запитань, чіткість і 

правильність формулювання яких визначає правильність дослід-

ження в цілому), юридичних (з метою комплексного аналізу 

матеріалів провадження та визначення мети дослідження, недопу-

стимості навіювання стосовно підекспертної особи), технічних 

(здатність особи перевірити робочий стан, в разі потреби – 

налаштувати обладнання). Виходячи зі специфіки психологічної 

експертизи, яка проводиться з використанням поліграфа, навряд 
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чи можна вважати допустимим і можливим її проведення будь-

яким експертом-психологом. Мають бути визначені вимоги до 

освіти та кваліфікаційні вимоги стосовно осіб, які можуть бути 

атестовані як експерти-поліграфологи. З цією метою доцільно 

виокремити цей вид експертизи з роду суто психологічних і 

надати йому самостійне найменування. Це дозволить підвищити 

науковість подібних експертиз та сформувати окрему групу 

експертів в Державному реєстрі атестованих судових експертів. 

Невключення експерта, який проводить експертизу з використан-

ням поліграфа, до цього реєстру – є підставою для визнання 

експертного висновку недопустимим доказом (ст.ст. 9, 10 Закону 

України «Про судову експертизу» про що свідчать результати 

узагальнення судової практики. [1] 

 2. Відсутність науково обґрунтованої методики проведення 

експертизи з використанням поліграфа (та її відповідної 

реєстрації в Єдиному державному реєстрі експертних методик). 

Самі вчені, які безпосередньо займаються проведенням таких 

досліджень та їх науковим обґрунтуванням, наголошують на 

відсутності єдиних підходів (як в Україні, так і в інших державах) 

в методології психофізіологічних досліджень. Уніфікація 

експертних методик є необхідною передумовою допустимості та 

можливості перевірки наданого висновку (ст. 8 Закону України 

«Про судову експертизу»).[1] 

3. Відсутність нормативно закріплених технічних вимог 

(стандартів) до обладнання, за допомогою якого проводяться 

психофізіологічні експертні дослідження у кримінальному 

провадженні. Спеціалісти також наголошують на потребі 

періодичної метрологічної повірки поліграфів [2], порядок якої 

також потребує нормативного закріплення.  

4. Відсутність ретельної нормативно-правової регламентації 

психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа 

(виходячи з критеріїв науковості), зокрема, питань щодо: 

 1) принципів застосування поліграфа, категорій осіб (з 

урахуванням конкретних видів хвороб, станів тощо), стосовно 

яких дослідження на поліграфі є недоцільним;  
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2) порядку і критеріїв визначення фізичного й психічного 

стану підекспертної особи (візуально самим експертом, зі слів 

підекспертного, за посвідченням інших спеціалістів (довідка 

лікаря(ів) тощо);  

3) порядку і критеріїв визначення придатності до викорис-

тання технічного обладнання;  

4) умов та часу, в яких має здійснюватись дослідження (з 

урахуванням можливих індивідуальних особливостей під 

експертної особи);  

5) визначення віку, з якого (та, можливо, до якого) такі 

дослідження є допустимими, тривалості дослідження;  

6) можливості присутності під час дослідження інших осіб 

(законних представників неповнолітніх осіб, захисника підозрю-

ваного, конвоїрів заарештованого, перекладача особи, яка не 

володіє державною мовою (має вади слуху, не розмовляє), 

слідчого тощо);  

7) порядку і форми засвідчення добровільної згоди особи на 

тестування на поліграфі;  

8) порядку застосування додаткових засобів фіксації 

(відеозапису);  

9) часу, протягом якого застосування поліграфу щодо особи 

може бути ефективним. Результати проведеного узагальнення 

судових проваджень свідчать, що під час досліджень особи на 

поліграфі бувають присутні представники особи, конвоїри, слідчі 

та ін., що може призводити до погіршення умов проведення такої 

експертизи, слугувати додатковим подразником. Експертами не 

завжди враховується факт перебування підекспертної особи на 

момент кримінального правопорушення в стані сп’яніння, яке 

може призводити до забування подій і відповідної неефективності 

запитань-стимулів щодо конкретних слідів пам’яті.  

5. Стосовно часу проведення досліджень з використанням 

поліграфа експерти-психологи у наданих висновках наголошу-

ють, що тривалий проміжок часу з моменту вчинення криміналь-

ного правопорушення, багаторазова участь підекспертного у 

процесуальних діях та дослідженні доказів, проінформованість 
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щодо обставин досліджуваної події – можуть призводити до 

істотного викривлення, спотворення, не виключаючи моделюван-

ня (уявлення, фантазування) інформації та потенційно вплинути 

на динаміку психофізіологічних показників у відповідь на 

пред’явлені стимули [3] 

Таким чином, на сьогодні відсутні належні правові умови 

для проведення судових експертиз із використанням поліграфа у 

кримінальному провадженні, що позначається на якості розсліду-

вання і судового розгляду справ щодо неочевидних тяжких 

злочинів, в першу чергу, вбивств.  

З урахуванням розглянутих підстав, більшість експертних 

висновків за результатами психофізіологічних досліджень з 

використанням поліграфа визнаються судами недопустимими. 

Зменшенню проблем в процесі доказування та запобіганню судо-

вих помилок і неправосудних рішень сприятиме вдосконалення 

нормативно-правового регулювання використання поліграфа під 

час проведення судової експертизи. 

Окремо повинно вирішуватися питання підготовки фахівців 

поліграфологів та комплектації ними експертно-криміналістич-

них підрозділів МВС України. У законодавстві необхідно чітко 

врегулювати вимоги до осіб, які мають право проводити психофі-

зіологічну експертизу з використанням поліграфу, порядок та 

підстави отримання дозволу на проведення зазначених вище дій.  

Після нормативного врегулювання стане можливим 

використання поліграфа в правоохоронній практиці нарівні з 

іншими технічними засобами, за допомогою застосування яких 

покращується ефективність досягнення завдань кримінального 

судочинства. Перспективи подальшого дослідження. Перспекти-

вою подальшого дослідження, на нашу думку, можуть стати 

особливості використання поліграфа при професійному відборі 

працівників правоохоронних та правозахисних органів. 
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Вступ: У діяльності поліції щодо забезпечення публічного 

порядку і публічної безпеки, охорони прав та законних інтересів 

громадян і юридичних осіб, боротьби з різними правопорушен-

нями важливе значення має використання заходів примусу, до 

яких належать заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та 

вогнепальна зброя. На даний момент в Україні склалася певна 

проблема, що поліцейські, розуміючи наслідки, хоч і мають 

нормативні підстави та дозволи застосування вогнепальної зброї, 

намагаються уникати приведення її в дію, що іноді призводить до 

невиконання ними своїх повноважень та може завдати шкоди 

життю та здоров’ю інших громадян. У законах вказано, що 

застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом 

примусу [3, с.142-143]. Насамперед, одним із цих законодавчих 
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документів є стаття 46 ЗУ «Про Національну поліцію». Вона 

застосовується поліцейським у виключних випадках – якщо існує 

загроза життю поліцейського або інших осіб чи правопорушник 

чинить збройний опір [1]. Всі дії правоохоронців завжди несуть за 

собою певні наслідки, а також прослідковуються громадськістю. 

Тому проблема використання вогнепальної зброї поліцейськими є 

актуальною.  

Не стабільне ставлення зі сторони громади щодо застосуван-

ня вогнепальної зброї, спеціальних засобів та фізичної сили було 

завжди. Але застосування зброї - це важлива форма реалізації 

правових норм і ступеня управлінської діяльності. Метою 

застосування поліцейськими вогнепальної зброї як примусового 

заходу є забезпечення подолання спротиву проведенню превен-

тивного поліцейського заходу, локалізація соціальної напруги, 

відновлення публічного порядку та публічної безпеки, або 

забезпечення особистої безпеки поліцейського. У свідомості ж 

громадян існує деформоване сприйняття роботи поліції, як будь-

яке застосування певної  міри, заходів є неправомірним, і найваж-

ливіше порушує права і свободи конституції, людини і 

громадянина. [2] 

Та на сьогодні застосування поліцейськими вогнепальної 

зброї не є поодиноким, та і вибір у правоохоронця невеликий: 

застосувати вогнепальну зброю, а потім стати учасником 

кримінального або дисциплінарного провадження як заподіювача 

шкоди або ж отримати каліцтво чи взагалі загинути. 

Застосування поліцейських заходів є профілактичним та 

обов’язковим для запобігання подальшим порушенням законо-

давства та забезпечення безпеки працівників поліції та інших 

осіб. Впровадження цього заходу повинно здійснюватися на 

законних підставах у межах регульованих правових актів та мати 

ефективні методи виконання.  Найчастіше трапляється так, що 

поліцейські правомірно застосовують вогнепальну зброю, але у 

підсумку несуть щонайменше дисциплінарну відповідальність за 

неправомірне заподіяння шкоди. Якщо нападу неможливо 

запобігти чи зупинити іншими способами, поліцейський має 
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право активно використовувати зброю у разі збройного нападу [4, 

с.87-88]. 

Одним з основних аспектів професійної діяльності поліції є її 

юридична грамотність, тобто здатність читати та розуміти закон. 

Не менш важливою є проблемою трактування громадськістю 

застосування вогнепальної зброї поліцейськими є роз’яснення для 

самих поліцейських випадків застосування вогнепальної зброї. 

Органами прокуратури завжди перевіряється законність викорис-

тання вогнепальної зброї, щоб з’ясувати, чи є достатні причини 

для використання вогнепальної зброї та чи особливі обставини [3, 

с.143]. У кожному випадку перевіряється, чи необхідна та 

достатня шкода в цьому випадку, чи неможливо було зупинити 

напад іншими способами чи інцидент має винятковий характер. 

Насправді сама гарантія полягає в тому, що органи влади, 

працівники правоохоронних органів, члени державних установ, 

які охороняють громадський порядок, а також державні кордони 

або військовослужбовці, не нестимуть кримінальної відповідаль-

ності за шкоду, заподіяну виконанням службових обов'язків із 

запобігання суспільно небезпечних посягань і затримання 

правопорушників, якщо вони не допустили перевищення 

необхідних заходів щодо законного затримання злочинців.  

Під час вирішення судом питання про перевищення меж 

необхідної оборони, відповідно до Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 «Про судову 

практику у справах про необхідну оборону», враховується не 

лише відповідність чи невідповідність знарядь захисту і нападу, а 

й характер небезпеки, що загрожувала особі, тощо. Окрім 

позитивних аспектів чинного законодавства, деякі питання 

вимагають додаткових законів, нормативних актів та роз'яснень 

(роз'яснень) [3, с.144]. 

Висновок: Насправді є багато питань щодо використання 

вогнепальної зброї поліцейскими. Так, законом дозволяється 

застосовувати вогнепальну зброю під час відбиття нападу на 

поліцейського або членів його сім‘ї у випадку загрози їхньому 

життю чи здоров‘ю, захисту осіб від нападу, для зупинки 
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транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій 

своїми діями створює загрозу життю і здоров‘ю людей та/або 

поліцейського або особа, яка вчинила особливо тяжкий злочин, 

втікає за допомогою транспортного засобу. Але в реальному 

житті завжди існує небезпека заподіяння шкоди громадянам, 

оскільки більшість небезпечних злочинів зі зброєю відбувають-

ся в громадських місцях з великим натовпом людей. Отже, 

сучасна правоохоронна система та українське суспільство 

повинні жити за світовими стандартами. 
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Ентузіазм громадськості бігом - це одна з відмінних характе-

ристик нашого часу. На сьогоднішній день, біг став одним з 

найважливіших засобів для поліпшення психічного здоров'я та 

сили людини. Біг позитивно впливає на фізичне та емоційне 

здоров’я.  

Біг - один із способів пересування людини, який відрізня-

ється наявністю так званої «фази польоту» і здійснюється в 

результаті складної координованої діяльності скелетних м'язів і 

кінцівок. Для бігу характерний, в цілому, той же цикл рухів, що і 

при ходьбі, ті ж дії сили функціональні групи м'язів. Головна 

відмінність бігу від ходьби - відсутність фази опори на обидві 

ноги [1]. 

Ідея почати бігати до всіх приходить з різних причин. Хтось 

вперше виходить на пробіжку "за компанію", хтось з метою 

поправити здоров'я або схуднути.Для будь-якої людини важливо 

отримувати результат від своїх зусиль. Біг хороший тим, що тут 

результат вам гарантований. Хочете збільшити витривалість - 

займайтеся по одній програмі, швидкість - по інший.Будь-якому 

починаючому бігунові не тільки можна, а й треба переходити на 

крок. Коли вам стає важко, не потрібно соромитися або 

переживати з цього приводу. 

Техніка бігу настільки проста, що не вимагає спеціальної 

підготовки, та має великий вплив на організм людини. При бігу 
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посилюється метаболізм в організмі, що сприяє контролю ваги 

тіла. Біг позитивно впливає на імунну систему і може покращити 

тонус шкіри. Зміцнення м’язів ніг і поліпшення обміну речовин 

можуть допомогти запобігти і усунути зайву вагу. 

 Біг допомагає налагодити ритмічну роботу ендокринної і 

нервової систем. Під час бігу людина постійно долає земну 

гравітацію, підскакуючи і опускаючись у вертикальному 

положенні, кровотік в судинах входить в резонанс, при цьому 

активізуються раніше не задіяні капіляри, мікроциркуляція крові 

активізує діяльність органів внутрішньої секреції. Потік гормонів 

зростає і сприяє координування діяльності інших органів і систем 

організму.  

Тренування на витривалість є незамінним засобом для зняття 

та усунення негативних емоцій, що викликають хронічне нервове 

напруження. Тож у результаті знімається нервове напруження, 

покращується сон і щастя, підвищується працездатність. У цьому 

плані особливо корисний нічний біг, який може усунути 

накопичені протягом дня негативні емоції та «спалити» надмірну 

кількість адреналіну, що виділяється внаслідок стресу. Тому біг - 

найкращий природний транквілізатор, ефективніший ніж 

лікарські препарати. 

Пам’ятайте, бігуном може стати абсолютно кожен. Однак у 

будь-якому випадку не сподівайтесь отримати результати відразу 

після першої пробіжки. Не потрібно виснажувати незвичний 

організм надмірними навантаженнями. Почніть тренуватися в 

повільному темпі, чергуйте біг з ходьбою. Не забувайте 

розминатися перед кожною пробіжкою.  

Біг - це унікальний і універсальний вид спорту, а його 

головною особливістю є вправа на всі групи м’язів. Пробіжка 

змушує м'язи працювати дуже інтенсивніше. 

Вчені виділяють наступні основні мотивації людей до занять 

оздоровчим бігом, сюди можна включити: 

- зміцнення здоров'я та профілактика захворювань; 

- підвищення працездатності; 

- задоволення від самого процесу бігу; 
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- прагнення поліпшити свої результати в бігу; 

- слідування моді на біг прагнення до спілкування; 

- прагнення пізнати свій організм, свої можливості; 

- мотивація творчості, мотивація виховання і зміцнення 

сім'ї «сімейний біг; 

- випадкові мотивації. [2] 

Слід також зазначити, що під час занять оздоровчим бігом в 

роботу включається дуже велика кількість м'язів людини. Це 

сприяє підвищенню рухової активності займаються даним видом 

спорту. Також оздоровчий біг є відмінною профілактикою сер-

цево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи. [3] 

Висновок: У сучасному світі біг є одним з найважливіших 

засобів зміцнення фізичного здоров'я. Багато наслідків бігу 

позитивно впливають на фізичний та психологічний стан здоров'я 

людини. Однак біг вигідний лише за умови дотримання двох 

умов - правильна техніка бігу та безперервна практика бігу. Ми 

часто чуємо про користь бігу для здоров'я, але рідко згадуємо 

психологічні аспекти цього виду спорту. Зміцнення сили волі 

може бути більш цінним результатом тренувань, ніж витримка 

довготривалих м’язів або схуднення. У парках, на стадіонах та 

будинках стає все більше любителів «легкого» бігу. Деякі люди 

роблять для них звичну справу лише для того, щоб зберегти своє 

тіло здоровим, інші - щоб позбутися зайвої ваги. 
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Права людини стали відповіддю на потреби соціально-

економічного і політичного прогресу. Вони склалися як 

соціальний, а потім і юридичний інститут лише на зламі епох в 

результаті боротьби між неспроможним відповісти на виклик 

свого часу феодалізмом і капіталізмом, що прийшов йому на 

зміну новим суспільним ладом. Передумовою для розвитку 

концепцій прав людини була боротьба феодалів, лицарів та міщан 

із сваволею королівської влади на Заході. Буржуазно-

демократичні революції XVII – XVIII ст. стали вирішальним 

етапом в розвитку прав людини, які сформували широкий спектр 

прав та виклали принципи формальної рівності та свободи.  

Англія стала першовідкривачем в області прав людини. 

Протистояння монарха, баронів і лицарів закінчилося прийняттям 

в 1215 р. «Великої хартії вольностей». У ній містяться статті, 

спрямовані на обмеження сваволі королівських чиновників, такі 

як, наприклад, вимоги не призначати на посади суддів, шерифів, 

які не знають законів або не бажають їх виконувати. Особливе 

місце посідає ст. 39 «Великої хартії вольностей», яка передбачає 

можливість застосування покарання до вільних лише за законним 

вироком [1, с.124]. За Хартією король повинен дотримуватися 

феодальних звичаїв у відносинах з васалами; податки можуть 

стягуватись лише за рішенням загальної ради; жодну вільну 

людину не можуть помістити у в`язницю, вигнати з країни чи 
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позбавити маєтку, поставити перед законом без законного вироку.  

До періоду формування системи забезпечення прав людини в 

Англії належить прийняття Петиції про право 1628 р. Цей закон 

покладав на короля обов’язки, які покликані були захищати 

підданих від сваволі королівської адміністрації. Також 

розглядалися «права і вольності» майнового характеру [2, с. 310]. 

Слово «вільний» отримало новий зміст в «Акті про краще 

забезпечення свободи підданого і про попередження ув’язнень за 

морями» («Habeas corpus act») 1679 року. Закон запровадив 

поняття «належного судочинства», певні гарантії особистої 

недоторканності та інші положення, необхідні для захисту прав 

людини. Згодом «Habeas corpus act» став одним з найважливіших 

конституційних документів Англії. Це був перший конститу-

ційний компроміс у післяреволюційній Англії, історія якої 

склалася в результаті таких компромісів [3, с.158]. 

13 лютого 1688 р. у Англії затверджено Декларацію прав, 

перетворену у 1689 р. у «Білль про права». По суті, цей документ 

заклав основу першої конституційної монархії. «Білль про права» 

обмежив права монарха на користь парламенту, закріпив права 

підданих на самооборону, на подачу петицій, на судочинство, на 

відповідність покарань вчиненим діянням, на свободу слова і 

дебатів, на свободу виборів до парламенту [3, с.159]. Багато істо-

риків вважають, що ідеї англійського філософа Джона Локка 

справили великий вплив на зміст «Білля про права». Локк припус-

тив, що роль уряду полягає в захисті природних прав своїх грома-

дян. За «Біллем про права» швидко пішов закон про заколот 1689 

року, який обмежував зміст постійної армії в мирний час одним 

роком. У 1701 році англійський «Білль про права» був доповне-

ний англійським «Актом про престолонаслідування», який, по 

суті, був спрямований на подальше забезпечення протестантсько-

го престолонаслідування [3, с.160]. Не можемо сумніватися в 

тому, що цей єдиний акт сильно вплинув на те, як діє англійський 

уряд, і послужив відправною точкою для сучасних демократій. 

Ідеали свободи та прав людини продовжували розвиватися і 

в США. Розробляючи вчення про природне право Томас Пейн і 
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Томас Джефферсон в своїй боротьбі за перемогу буржуазно-

демократичної революції надихалися філософією Просвітництва і 

вченням грецьких філософів. Важко переоцінити гуманістичні 

ідеї у «Декларації про права Вірджинії» 1776 року, де проголо-

шено, що «всі люди по суті однаково вільні, незалежні та мають 

певні успадковані права», яких не можуть бути позбавлені ні 

вони, ні їхні нащадки, а саме: користування життям і свободою, 

засобами придбання і володіння власністю, а також прагнення до 

щастя і безпеки. У декларації прав перераховані конкретні 

громадянські свободи, включаючи свободу друку, свободу 

віросповідання та припис про те, що «ніхто не може бути 

позбавлений волі інакше, як за законом країни». Інші положення 

включають в себе заборону на надмірну заставу або жорстокі і 

незвичайні покарання, вимоги доказів і вагомих підстав для 

отримання ордера на обшук, право на суд присяжних і 

необхідність «добре регульованої міліції», щоб бути «в строгому 

підпорядкуванні» цивільному уряду. Особливе значення для 

свого часу мала ст. 3 декларації, в якій було закріплено одне з 

найбільш революційних вимог тієї епохи – право народу на зміну 

уряду, його повалення, якщо він буде діяти всупереч інтересам 

народу. Так, декларація вперше чітко окреслила перелік грома-

дянських прав та свобод, що стали основою подальшої розробки 

цієї концепції, яка на сьогодні набула світового значення [4,с.123]. 

Велику роль у розвитку американської демократії і 

конституціоналізму зіграла Декларація незалежності 1776 р. Цей 

документ, написаний Т. Джефферсоном і затверджений Третім 

Континентальним конгресом, мав для свого часу, безумовно 

революційний характер. В декларації було сказано: «Ми 

вважаємо самоочевидними наступні істини: що всі люди створені 

рівними і наділені Творцем визначеними невід'ємними правами». 

До числа «невід’ємних» прав декларація відносить право на 

життя, на свободу, на прагнення до життя. Декларація не залеж-

ності не була юридичним документом і не входила у корпус 

чинного американського права, але її приписи мали велику 

значимість на хід розвитку американського конституціоналізму та 
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правову свідомість американців [2, с.314 – 315]. 

Конституція США 1787 р. і перші десять поправок до неї 

(розглядають як  «Білль про права» (1791 р.) розмежували права 

на громадянські та майнові. Саме це сприяло утвердженню 

демократичних засад та подальшому формуванню громадянсь-

кого суспільства з наступними соціальними перетвореннями. 

Подальший розвиток конституціоналізму значною мірою було 

спрямовано на шлях установлення чітких меж втручання держав 

у особисте життя їхніх громадян та людей, окреслення меж права 

як такого, а також якісно новий підхід до розуміння прав та 

свобод, які належать не деяким привілейованим станам, а всім 

громадянам держави [5, с. 3]. 

Водночас філософська спадщина сприяла розгортанню 

антиабсолютистського революційного руху у Франції. Особливе 

місце посідають праці Вольтера, Русо, де Монтеск`є, Дідро. 

Представники французького народу, організованого як Націо-

нальні збори, вважаючи, що незнання, нехтування або зневага до 

прав людини є єдиною причиною суспільних негараздів і корупції 

урядів, вирішили викласти в урочистій Декларації природні, 

невідчужувані та священні права людини, щоб вона, постійно 

перебуваючи перед усіма членами соціального органу, нагадувала 

їм про їхні права та обов'язки; для того, щоб акти законодавчої 

влади, а також виконавчої влади, могли в будь-який момент 

порівнюватися з об’єктами та цілями всіх політичних інститутів і, 

таким чином, більш поважатись, і, нарешті, для того, щоб скарги 

громадян, засновані надалі на простих принципах, прагнули 

підтримувати Конституцію для загального щастя [6, с.203]. У 

декларації проголошувалося, що люди народжуються вільними та 

рівними у своїх правах, що метою будь-якого політичного союзу 

є забезпечення природних і невід’ємних прав людини – свободи, 

власності, безпеки та опори гніту; свобода совісті, свобода 

вираження поглядів, свобода преси, гарантія особистих та інших 

прав громадян. Ця декларація, впливаючи на минулий досвід у 

галузі прав і свобод людини (Декларація незалежності США 1776 

р., Конституція США 1787 р. тощо), згодом, у свою чергу, мала 
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величезний вплив на боротьбу з феодалізмом у всьому світі, 

широке визнання та захист прав людини і громадянина, 

практичне впровадження верховенства права.  

Отже, буржуазні революції в Англії, Франції та США 

заклали нові принципи права: зрівняння в громадянських правах 

усіх людей, незалежно від походження; народовладдя; тлумачен-

ня свободи як можливості робити будь-які дії, що не заборонені 

законом; неприпустимості довільних обмежень прав і свобод в 

інтересах вузьких соціальних груп, бо закони приймаються в 

інтересах усього населення; рівність усіх громадян перед 

законом; запровадження презумпції невинуватості у галузі 

карного права; встановлення принципу свободи слова, думки і 

друку; недоторканість приватної власності. Як ми знаємо, сучасна 

концепція прав людини визнає за усіма людьми певні природні та 

невід’ємні права (на життя, на власність, на особисту свободу, на 

участь в управлінні державою та отримання достовірної 

інформації). Вони не можуть бути довільно скасовані або 

обмежені. 
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 Вступ. Друга світова війна стала для всіх країн великою 

травмою та шоком. Багато міст та країн було повністю 

знищено, вбито тисячі людей, економіка та виробництво 

зазнали краху. І Японія не стала виключенням. 

 Після поразки Японії у Другій світовій війні, ядерних 

бомбардувань, величезних та катастрофічних втрат, та 

американської окупації, країна зіткнулася із загрозою стати 

однією із країн третього світу. Але економічне піднесення та 

зростання Японії після війни можна назвати дивом. 

 Основними причинами такого світового успіху Японії є 

наполегливий та підданий японський народ, який вірно та 

завзято працював та благо майбутнього своєї країни. А також 

вміння японських політики взяти правильний курс на, не 

просто відновлення економіки країни, а на світове піднесення, 

та вихід на зовнішній ринок, як один із передових лідерів. 

 Вивчення стану економіки Японії проводилося в 1950-

1980-х роках. Тобто, були розглянуті післявоєнні роки і 

подальший розвиток до 90-х років ХХ-го століття. Саме в цей 

період були проведені основні реформи та відбулося піднесення 
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економіки. У цей час Японія пережила енергетичну кризу, сильну 

інфляцію та стала відігравати значну роль у міжнародному поділі 

праці. 

 У наш час, багато країн, що розвиваються, та ті, мають уже 

розвинену економіку, вивчають, аналізують, беруть до прикладу, 

та впроваджують у свої системи економічного розвитку світовий 

економічний досвід Японії. Адже це безцінний та величезний 

досвід однієї країни, що навіть немає своїх корисних копалин. На 

основі спроб та помилок Японії, інші країни можуть дізнатися, як 

стати світовим лідером та вийти на міжнародний ринок.  

Об`єкт дослідження- післявоєнна Японія, стан її економіки. 

Економічний зріст країни у післявоєнні часи. Дослідження того, 

як Японія змогла стати країною, з однією із найрозвинутіших 

економік світу. Та вихід країни на світовий ринок. 

Предмет дослідження- передумови, фактори, причини та 

реформи, що призвели до швидкого економічного зростання 

Японії у 60-80-ті роки ХХ-го століття. 

Мета дослідження- проаналізувати японський «феномен», 

визначити його вплив аспекти на розвиток японської, а також 

світової економіки. Оцінити сучасні проблеми розвитку Японії, 

та дослідити новий вектор розвитку Японії. 

 Основна частина. Сучасний стан Японської економіки, 

її принципи функціонування та історія формування являє 

собою досить важливий об'єкт соціально-економічних 

досліджень завдяки специфічним особливостям даної країни. 

У 1945 році Японія була переможена Радянськими війська-

ми, пройшла через насильницькі перетворення окупаційної армії, 

повну відбудову економіки, формування нового конкурентного 

ринкового середовища і перетворилася з країни, що була 

зруйнованої війною, в одну з найпередовіших та найсучасніших 

країн світу, з якої хочеться та потрібно брати приклад. 

Японське "економічне диво" мало такі передумови: 

• закупівля ліцензій, патентів, використання нових технологій; 

• реформа податкової системи, запропонована американцем 

Доджем; 
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• відносна дешевизна японської робочої сили; 

• відсутність значних військових витрат; 

• кредити США, великі замовлення під час війн США в 

Кореї і В'єтнамі; 

• зниження цін на світових ринках на сировину і паливо. 

Головною метою для відновлення механізму ринкових 

відносин Японії, що реалізовувалась до середини 90-х років, 

полягала в тому, щоб активізувати підприємницьку діяльність, і 

вже потом  на її основі почати отримувати максимальні результати 

у всіх головних сферах, такі як науково-технічної, виробничої, а 

також у сфері обігу, включаючи вихід на світовий ринок. Особливо 

вихід на світовий ринок є дуже важливою для японської економіки. 

Одним із засіб реалізації цієї мети є створення найбільш 

сприятливих та вигідніших  умов для ринкової конкуренції.  В 

довоєнній економіці Японії такі умови були відсутні.  

Основна маса інвестицій були направленні на розвиток 

обробної промисловості, в особливості на ті галузі, які були 

розраховані  на виробництво експортної продукції.  Орієнтація на 

експорт, в умовах жорсткої конкуренції на зовнішньому  ринку, 

мусила виробляти японську промисловість продукцію  за найви-

щими світовими стандартами, яка стане  конкурентоспроможною 

за всіма параметрами - за ціною, якістю, сервісного обслугову-

вання і т. д. Крім того, залежність від імпорту енергосировинного 

ресурсів одразу ж стало питанням про проблему енерго-і 

ресурсозбереження при розвитку промисловості. 

У післявоєнний період Японія змогла швидко відновити свій 

економічний потенціал та перетворитися на одну з найбільших 

економік світу. На рисунку 1. можна побачити досить швидке 

збільшення ВВП Японії за 1960-1990 роки. Зростання японської 

економіки почало уповільнюватися в 1990-х роках. Але у 2010 

році, ВВП Японії показало найвищі показники.  

На рисунку 2. можна побачити експорт та імпорт товарів 

та послуг Японії, у період 1980-2013 років. 
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Рис. 1. Щорічне зростання ВВП Японії (1960-2019) 

Розроблено автором самостійно за даними:[1]. 

 

 
Рис. 2. експорт та імпорт товарів та послуг 91980-2013) 

Розроблено автором самостійно за даними: [1]. 
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За рисунком 2 можна побачити тенденцію до збільшення з 

кожним роком експорту та імпорту товарів Японії. 

 Підсумовуючи усі причини, що призвели до японського 

«економічного дива», можна виділити ключові, що про демон-

стровані в рисунку 3. 
 

 
 Рис. 3 Причини  японського «економічного дива. 

Розроблено автором самостійно. 
 

Висновок. Отже, якщо говорити про післявоєнну політику 

Японії та її передумови, то це беззаперечно Друга світова війна, 

яка безжалісно знищувала усе на своєму шляху, в тому числі і 

економічні показники розвитку.  

Союз Японії із США  допоміг Японії у пришвидшенні 

зовнішньої торгівлі, а також став одним із основним торгівельним 

партнером США. Це також допомогло Японії у тому, що вона 

почала купувати патенти, ліцензії та устаткування, що в свою 

чергу призвело до розвитку устаткування та техніки. 

Після всієї повоєнної розрухи, бомбардування країни, 

масового безробіття, інфляції та краху економіки, Японія 
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змогла вийти із цієї «кризи», вона не лише відновила свою 

економіку, а досягла рівня високорозвинутих країн, та навіть 

обігнала їх. Якщо в 1950 р. обсяг ВНП Японії становив всього 

15% від ВНП США, то до 1989 р. - вже 60%. До кінця 80-х 

років країна міцно зайняла друге місце в світі після Швейцарії 

за обсягом ВНП на душу населення - 3,4 тис. доларів у 1989 р. 

(це на 3,6 тис. доларів вище, ніж у США). 

Зберігаючи позицію світового лідера у багатьох важливих 

галузях науково-технічного прогресу, Японія демонструє свою 

здатність адаптуватися до сильно мінливих умов економічного 

розвитку. Ці зміни відбуваються не лише на основі технологічних 

інновацій, а й у постійній і дуже складній взаємодії між 

технологіями, технологіями та економічними та соціально-

політичними факторами. 

 Не заважаючи на те, що у певний момент, економіка почала 

стояти на місці та не розвиватися, японці не планують здаватися, і 

всіма можливими силами продовжують створювати нові 

технології, впроваджувати нові інновації та інвестиції для 

зрушення економічного становища. 

 Тому, на сьогоднішній день Японія є країною, з однією із 

найрозвинутіших економік світу. Вона і на далі буде активно 

розвиватись та дивувати усіх своїми результатами. 
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Економічна сфера України кожного року переживає струк-

турні зміни через постійні зрушення світової економіки, тому 

вона потребує підтримки, в ролі якої виступає система оподатку-

вання. В той самий час за кожним суб’єктом господарювання є 

обов’язок щодо організації облікового процесу – своєчасно і за 

повним обсягом, відповідно чинному законодавству сплачувати 

податки, обов’язкові платежі та збори. Кожне підприємство здійс-

нює сплату декількох видів податків, що призводить до необхід-

ності певної організації обліку, структуризації та розподілу нара-

хувань за податковими стягненнями. На сучасному етапі, коли 

здійснюється активне реформування податкової системи України 

під впливом процесу інтеграції, виникає необхідність у додатко-

вих дослідженнях обліку за податками і платежами, визначенні 

проблемних ланок та визначенні основних шляхів їх вирішення. 

Проблематикою ведення бухгалтерського обліку за розра-

хунками з податків і платежів, їх нарахування та методів 

зменшення їх обсягу займались такі вчені, як: Орлова В.М., 
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Дем’яненко М.Я., Заяц М.Є., Буряковський В.В., Єфіменко В.І., 

Завгородній В.П.. Що стосується шляхів вдосконалення обліку 

з розрахунків за податками і платежами, основою стали праці 

Ткаченко Н.М., Іванов Ю.К., Бутинець Ф.Ф., Малишкін О.І., 

Шило В.П. та багато інших. 

Метою роботи є дослідження теоретичної і практичної 

специфіки ведення обліку за податками і платежами, визначенні 

проблем, які виникають під час ведення обліку за даними 

витратами. Згідно отриманим результатам визначити основні 

методологічні аспекти, які допоможуть в процесі вдосконалення 

системи обліку розрахунків за податками і платежами. 

На сьогоднішній день правильність ведення обліку розрахун-

ків за податками і платежами забезпечує достовірність, прозорість 

і точність щодо ведення господарської діяльності підприємства. 

Оскільки регулювання здійснюється на державному рівні і зазнає 

постійних змін, виникає потреба у перегляді, змінах та коректу-

ванні системи обліку податкових витрат на підприємствах. В 

основному це пов’язано із такими проблемами, як: 

- Документальне забезпечення; 

- Наявність значної кількості підсистем документообігу за 

кожним видом податку; 

- Недосконалість облікової політики; 

- Неповноцінне використання показників бухгалтерського 

обліку при формуванні податкової звітності тощо. 
 

 
Рисунок 1 - Структура рахунку 64 «Розрахунки за податками і 

платежами» 
 

Наряду з переліченими питаннями постає питання саме 

ведення обліку за податками і платежами. Згідно Плану рахунків, 
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інформація, що узагальнюється за даними видами сплат, 

накопичується на рахунку 64 «Розрахунки за податками і 

платежами», який узагальнює розподіл платежів за їх видами.  

Зазначена структура 64-го рахунку володіє деталізацією за 

видами платежів перед бюджетом, яка розробляється кожним 

підприємством в залежності від його виду діяльності. У зв’язку 

з цим здійснюється аналітичний облік.  

За даними субрахунками слід відзначити, що три з них 

формують відокремлений План рахунків для ведення обліку 

Податку на додану вартість, а саме: 

✓ 641/ПДВ; 

✓ 643 «Податкові зобов’язання» 

✓ 644 «Податковий кредит». 

При чому рахунок 643 і 644 являються тимчасовими.  

 

Таблиця 1 – Ведення аналітичних рахунків за 641 і 642 рахунком [1] 

Назва податку Числовий 

підхід 

Залежно від виду податку 

(Загальноприйнятий) 

641 рахунок 

Податок на додану вартість 641(1) 641/ПДВ 

Податок на прибуток 641(2) 641/ПнП 

Податок на землю 641(3) 641/Плата за землю 

Податок на доходи фізичних 

осіб 

641(4) 641/ПДФО 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки    

641 (5) (641/ПнН) 

Плата за землю 641 (6) (641/Плата за землю), 

Транспортний податок 641 (7) (641/ТП), 

Екологічний податок 641 (8) (641/ЕП), 

Рентна плата 641 (9) (641/Рентна плата), 

642 рахунок «Розрахунок за обов’язковими платежами» 

Військовий збір 642 (1) 642/ВЗ 

Збір за паркування 642 (2) 642/Збір за паркування 

Туристичний збір 642(3) 642/Турзбір 

643 рахунок « Податкове зобов’язання» 

644 рахунок «Податковий кредит» 

 

Із приведених обов’язкових платежів слід виокремити 

Податок на додану вартість, оскільки він являється одним із 
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найскладніших податків для нарахування, нагромадженого 

документального забезпечення та здійснення контролю. Облік 

даного платежу теж являється ускладненим, оскільки для нього 

використовується одразу декілька рахунків – 641, 643 і 644 – в 

залежності від того, що виникає – податковий кредит чи 

податкове зобов’язання. Можливим би рішенням стало б 

ведення розрахунків за податком на одному рахунку за 

дебетом і кредитом відповідно. 
 

Таблиця 2 – Типова кореспонденція з обліку ПДВ 

№ Зміст Дт Кт 

Зі сторони покупця 

На умові післяоплати 

1. Отримано активи/товари (підписано акт 

виконаних робіт, послуг) 

15, 20, 91, 

92, 93  

631, 685 

2 Здійснено відображення ПК з ПДВ 641/ПДВ 631, 685 

3.  Списання на витрати  суми ПДВ після 

закінчення граничного строку для 

реєстрації податкової накладної в ЄРПН 

949 641/ПДВ 

На умові передоплати 

1 Перераховано постачальнику передоплату 371 31 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ у 

складі передоплати (за наявності зареєстро-

ваної в ЄРПН податкової накладної) 

641/ПДВ 644 

3 Відображено суму ПДВ, якщо податкову 

накладну не отримано 

644/1 644 

4 Отримано зареєстровану в ЄРПН 

податкову накладну, суму ПДВ 

відображено у складі податкового 

кредиту 

641/ПДВ 644/1 

5 Отримано від постачальника необоротні 

активи, виконані роботи, надані послуги 

15, 20, 28, 

91,92, 93 

631, 685 

6 Списано раніше відображену суму ПК з 

ПДВ 

644 631, 685 

 

За веденням обліку ще одним ускладненим видом податку 

є Податок на прибуток. Це пов’язано з тим, що для нього окрім 

рахунку 64 використовується рахунок 98 «Податок на прибу-

ток». Особливістю за таким видом стягнення є методи 

визначення його обсягу в залежності від категорії підприємств 

за їх масштабом. 
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Таблиця 3 - Кореспонденція з обліку Податку на прибуток за 

категоріями підприємств 
№ Зміст Дт Кт 

Для малого підприємства 

1 Нараховано суму податку на прибуток у 

звітному періоду 

981, 85 641/ПнП 

2. Сплачено до бюджету нараховану суму ПнП 641/ПнП 311 

Для середнього та великого підприємства (з урахуванням 

відстрочених податків) 

1 Відображено нарахування поточного 

податку на прибуток за рахунок 

збільшення ВПА 

17 641/ПНП 

2 Відображено нарахування поточного 

податку на прибуток за рахунок 

зменшення ВПЗ 

54 641/ПНП 

3 Відображено витрати з податку на прибуток 98 641/ПНП 

4 Перераховано авансовий внесок при 

виплаті дивідендів 

641/Ав.Вн 311 

5 Здійснено зменшення зобов’язань з 

податку на прибуток на суму авансового 

внеску при виплаті дивідендів 

641/ПНП 641/Ав.Вн. 

6 Перераховано податок на прибуток 641/ПНП 311 
 

Говорячи про податкові платежі, слід відзначити виокрем-

лення рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням». Підтримуючи 

думку Бурової Т.А., доцільно було б ввести замість даного 

рахунку додатковий субрахунок 64-го рахунку, що значно 

спростило би ведення обліку за розрахунками зі страхування, 

провадилась відповідність призначення та структури платежу [2].   

Таким чином, на основі визначених проблемних ланок 

обліку розрахунків за податками і платежами, можливим 

рішенням би постало внесення змін до Плану рахунків на рівні 

рекомендацій зі сторони держави із узагальненням всіх видів 

податків і платежів на рахунку 64. 
 

Таблиця 4 – Типовий План рахунків за податками і платежами для 

підприємств 
Клас 6. Поточні зобов’язання 

Синтетичні рахунки Субрахунки  Аналітичні рахунки 

Код Назва Код Назва Код Назва 

 

 

 

 

641 Розрахунки за 

податками 

6411 

 

Податок на 

додатну вартість 
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64 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки 

за 

податками і 

платежами 

6412 

 

6413 

6414 

 

 

6415 

 

 

 

6416 

6417 

 

6418 

 

6419 

Податок на 

прибуток 

Податок на землю 

Податок на 

доходи фізичних 

осіб 

Податок на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю 

Транспортний 

податок 

Екологічний 

податок 

Рентна плата 

642 Розрахунки за 

обов'язковими 

платежами 

6421 

6422 

 

6423 

Військовий збір 

Збір за 

паркування 

Туристичний збір 

643 Податкові зобов'язання - 

644 Податковий кредит - 

645 Розрахунки за 

страхуванням 

З відповідними 

аналітичними 

рахунками 

 

Ще одним інструментом, який би міг значно вдосконалити 

облік за розрахунками за податками і платежами – створення 

єдиної електронної платформи за рахунками податків і платежів 

відповідно до кожного суб’єкта господарювання. Така система 

змогла б забезпечити спрощеність нарахування і сплати 

податкових стягнень, автоматизацію процесу нарахування та 

інформаційного забезпечення платника при заповненні та подачі 

податкової звітності, становлення прозорих стосунків з 

державою. 

Висновок. Узагальнюючи перелічені проблемні елементи та 

запропоновані рішення щодо обліку за розрахунками з податками 

і платежами слід розуміти, що проблеми виникають через 

відсутність єдності, відповідного рівня узагальнення та уніфікації 

по розрахункам за податками і платежами. Через це формуються 

проблеми з нагромадження документації, ускладнення при 
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нарахуванні та розрахункам тощо. При зверненні уваги на 

визначені аспекти стане можливим створити ефективну систему 

контролю над процесом нарахування та сплати податкових 

платежів, веденням спрощеної узагальненої системи за податками 

на рівні кожного суб’єкта господарювання. 

Література: 
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випадки. Бухгалтер911, 2017р., №9 URL: https://buhgal-
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УДК 34   Юридичні науки 
 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ СИЛАМИ ОХОРОНИ 

ПРАВОПОРЯДКУ 
 

Петренко С.П., 

викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки 

Дніпропетровського державного університету  

внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Принципи права – об'єктивно властиві йому відправні 

начала, незаперечні вимоги позитивні зобов'язання, що ставляться 

до учасників суспільних відносин із метою гармонічного 

поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. 

Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої 

функціонує право, і водночас визначальний вектор його розвитку. 

Принципи є підставою права. Вони містяться у його змісті, 

виступають орієнтирами його формуванні права, відбивають його 

сутність й основні зв'язки, які обов’язково існують у правовій 
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системі[1]. У принципах зосереджено світовий досвід розвитку 

права, досвід цивілізації. Тому їх можна назвати стрижнем 

правової матерії. 

Значення принципів проведення спеціальних операцій сил 

охорони правопорядку, на нашу думку, полягає в тому, що вони 

відображають суть їх службово-бойової діяльності, її специфіку 

та формують собою систему юридичних норм,  єдиних для всіх 

суб’єктів проведення спеціальних операцій. Саме тому порушеен-

ня принципів проведення спеціальних операцій автоматично 

приводить до не ефективності реалізації покладених на сили 

охорони правопорядку службово-бойових завдань. 

Сили охорони правопорядку мають у своєму розпорядженні 

ефективні сили та засоби проведення спеціальної операції, але 

принци демократичного, правового та цивілізованого суспільства 

вимагають від них застосування примусових заходів за схемою -

знизу в верх½[2]. Звідси випливає вибіркове застосування приму-

сових заходів, а лише з їх поступовим посиленням і лише за 

відсутності позитивного ефекту від попередніх. Наприклад, при 

захопленні заручників з терористами проводяться заходи психо-

логічного впливу переговори, і тільки у зв’язку за відсутності 

результату вживаються заходи адміністративного припинення 

спеціального призначення.  

Відповідність передбачає те, що особовому складу сил 

охорони правопорядку, залученому до проведення спеціальної 

операції, повинна делегуватися така кількість повноважень, яка б 

дозволили їм ефективно й своєчасно виконувати поставлені 

завдання і досягати визначених цілей. При цьому, обсяг наданих 

або делегованих повноважень повинен бути обмежений певними 

нормативно-правовими актами, які встановлюють їх обсяг, термін 

дії та припинення, умови надання, а також визначають усіх 

суб’єктів користувачів, а також покладені на них завдання, тобто, 

для чого надано те чи інше повноваження[2]. 

Відповідальність же полягає у невиконанні або неналежному 

виконанні наданих повноважень, тобто пов’язана з функціями сил 

охорони правопорядку під час проведення спеціальної операції.  
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Таким чином, принципи спеціальної операції повинні мати 

правове оформлення, тобто бути закріпленими в нормативних 

документах, оскільки кожен з них має застосовуватися для 

вирішення конкретних організаційно-правових, організаційно-

управлінських та організаційно-тактичних завдань; відповідати 

цілям проведення спеціальної операції та відображати певні 

зв’язки між ними; ґрунтуватися на суспільних правовідносинах, 

що виникають під час проведення спеціальної операції; 

забезпечувати цивілізоване та правове проведення спеціальної 

операції, враховуючи її часові та територіальні аспекти.  

Література: 

1.  Скакун О. Ф. Теориягосударства и права энциклопеди-

ческий курс учебн. О.Ф. Скакун — Х. :Эспада, 2225 — 862 с. 

2. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ 

України  підруч. / О. М. Бандурка – Х. :Ун-т внутр. справ, 3;;80 – 

682 с. 
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УДК 615.8    Медичні науки  
 

ТЕНДИНОПАТІЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА 
 

Пєсоцька І.О. 

студентка медичного інституту  

Буйвало В.П. 

викладач-стажист кафедри фізичної терапії,  

ерготерапії та спортивної медицини  

Сумський державний університет  

м. Суми, Україна 

  Тендинопатія надколінника (коліно перемички) є 

клінічним діагнозом, основними характеристиками якого є біль і 

дисфункція в сухожиллі надколінка. Це найчастіше впливає на 

стрибки спортсменів з підліткового віку до четвертого 

десятиліття життя. Цей стан впливає на здоров'я та якість життя 

обмеження участі у спорті та активності для спортсменів і може 

спровокувати  закінчення кар’єри для професійних спортсменів. 
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У разі неякісного лікування симптоми захворювання  загострю-

ються, що позначається на діяльності людини  у повсякденному 

житті, в тому числі  на ходіння сходами, присідання, стояння, та 

при тривалому сидінні (див. рис. 1). 
 

 

Рис.1. Тенденіт колінного суглоба.  

 
Рис. 2. «Коліно стрибуна» 

 

Тендинопатія надколінка клінічно проявляється як локалізо-

ваний біль в області проксимального прикріплення сухожилля до 

кістки з сухожиллям високого рівня навантаження, наприклад 

стрибки та зміна напрямку руху нижньої кінцівки (див. рис. 2). 

[1.] 

Біль у сухожиллі у верхньому прикріпленні надколінка 

(тендінопатія чотириголового м’яза) і при прикріпленні великого-

мілкової кістки відбувається рідше, але діагноз і управління схожі 
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на коліно стрибуна. Це зазвичай клінічно діагностується спільно з 

візуалізацією (ультразвуковою або магнітно – резонансною 

діагностикою, часто для виключення диференціальних діагнозів, 

таких як пателлофеморальний біль), де можна помітити 

структурні порушення на сканах і де вони  представляють ділянки 

патології сухожиль. (див. рис. 3.) [3] 

 

 
Рис. 3 . Магнітно – резонансна томографія захворювання.  

(MRI Scanning) 

 

Важливо, що існує виключення між патологією та болем; 

Частно зустрічаються аномальні сухожилля при МРТ діагносту-

ванні у людей  та його безболісна функція самого захворювання. 

У цьому випадку буде використовуватися термін тендинопатія як 

болючі сухожилля. Термін патологія сухожиль буде використову-

ватися для позначення аномальних зображень або гістопатології 

без посилання на біль. [2] 

ТЕНДИНІТ НАДКОЛІННИКА. МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ 

Лікування має дві цілі: зменшити запалення і забезпечити 

загоєння сухожилля. Коли коліно болить і набрякає, треба забез-

печити ураженому сухожиллю відпочити. Уникати сходження по 

сходах  та стрибків  у спорті. Тримати  коліно прямо, сидячи, і 

уникати присідань. Стан здоров’я та самопочуття буде погіршу-

ватися , якщо продовжувати спортивну діяльність, стрибки та 
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різкі рухи, відчуваючи біль. Легкий дискомфорт або біль не є 

проблемою, але певний біль буде викликати занепокоєння. Одним 

із ефективних методів симптоматичного лікування болю у  коліні 

являється прикладання льоду на  20 хвилин, два-три рази на день і 

після будь-яких спортивних заходів.  Це зменшує набряки, 

запалення та біль. Медикаментозне лікування препаратами до 

складу котрих буде входити Аспірин, іноді також допомагають 

зняти біль і зменшити запалення. А також фізіотерапевтичні 

вправи для зміцнення м’язів. [4.] 

Найкраще лікування пателлофеморального синдрому – це 

уникнення діяльності, яка стискає з силою сухожилля. Що у свою 

чергу рекомендує уникати підйомів і сходів по сходах, пагорби, 

глибокі згини колін, степ-аеробіки та аеробіки з сильним ударом. 

Не носити туфлі на високих підборах. Не виконувати вправи, 

піднімаючи тягарі для ніг  у спортзалі (розгинання коліна). [1] 

Еластична опора для колін, яка має виріз для центрального 

отвору наколінника іноді допомагає. Так зване тейпування 

колінного суглобу (див рис.4). 
 

 
Рис. 4 . Тейпування колінного суглобу, як метод фізіотерапії при 

лікуванні тендиніту колінного суглоба. 
 

Вправи також можна використовувати для розтяжки та 

врівноваження м’язів стегна. У деяких випадках може бути 

призначена операція. [2.] 
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УДК 340  Юридичні науки 
 

ПАРАД СУВЕРЕНІТЕТІВ ТА РОЗВАЛ СРСР, ЯК НАСЛІДОК 

БОРОТЬБИ ВЛАДНИХ ЦЕНТРІВ У МОСКВІ 
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студент інституту права 

Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Для того, щоб зрозуміти сьогодення, необхідно зрозуміти 

минуле. Тому, щоб зрозуміти причини виникнення сучасних 

викликів, що стоять перед Україною, необхідно добре проаналізу-

вати період становлення нашої держави. Метою даної роботи є 

аналіз того, як боротьба двох Російських владних центрів 

призвела спочатку до ,,параду суверенітетів”, а пізніше до 

проголошення Незалежності України та розвалу СРСР. 

29 травня 1990 р. головою Верховної Ради РРФСР стає лідер 

російських демократичних сил Борис Єльцин, який одразу 

розпочав боротьбу за владу із союзним центром. 12 червня 1990 

р., Верховна Рада РРФСР приймає декларацію про Державний 
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суверенітет, що значно підвищило політичну вагу Бориса 

Єльцина. Документ проголошував верховенство законів та 

Конституції РРФСР над законодавчими актами СРСР та закладав 

наміри і принципи побудови демократичної держави у складі 

оновленого союзу РСР. У відповідь, Генеральний Секретар ЦК 

КПРС Михайло Горбачов дав рекомендації усім іншим союзним 

республікам прийняти декларації про суверенітет, за задумкою 

вони повинні були бути просто формальністю, щоб на їх основі 

можна було підписати новий союзний договір, за яким усі основні 

права все рівно б залишалися за союзним центром[1, c. 9-10].  

Цю ідею також пов’язують із спробою нівелювати політичне 

значення Актів про незалежність Прибалтійських республік, 

мінімізувавши їй вплив на національні процеси в інших регіонах 

Радянського Союзу[2, c. 131]. Та вони не врахували з яким 

ентузіазмом парламентська опозиція в більшості республік буде 

боротися за впровадження якомога радикальніших положень. 

Навіть у найбільш консервативній Білоруській РСР Народному 

фронту вдалося перебрати ініціативу у розробці документу, 

оскільки підготовча комісія, що складалася виключно з 

комуністів, через свою байдужість до цього документу сама 

попросила допомоги в опозиції[1, c. 10]. Як наслідок, 27 липня 

1990 р. Верховна рада БРСР ухвалила Декларацію, що за своїм 

змістом була ще радикальнішою за російську.  

Окрім пріоритету національного законодавства та утверд-

ження демократичних прав та свобод, були ухвалені статті про 

право на створення власного незалежного війська, грошових 

одиниць, право на міжнародні зносини з іншими державами, 

власне громадянство, незалежна економіка та ін. В Україні 

ситуації була ще сприятливішою. Окрім Народної ради, 

суверенізацію відстоювали також суверен-комуністи. Сторонам 

вдалося налагодити конструктивний діалог і 16 липня 1990 р. 

було проголошено Декларацію про державний суверенітет 

України. Ключовими нормами були: право української нації на 

самовизначення, верховенство влади народу України на своїй 

території, виключне право республіки на національне багатство; 
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економічна самостійність України; введення громадянства 

України; формування республіканських Збройних Сил і органів 

держбезпеки, прийняття нової Конституції України, Україну було 

проголошено повноправним суб’єктом міжнародного права. 

Також варто виділити, що окрім пріоритету національного права 

над союзним, було визнано пріоритет міжнародного права над 

національним, а принцип розподілу влади констатував факт того, 

що в республіці не могло бути органу, який би монополізував всю 

владу. В цьому контексті вищий нагляд за виконанням законів 

повинен був здійснювати Генеральний прокурор УРСР, який 

обирався і був підзвітний лише Верховній Раді.  Щоправда 

прийняття декларації без наповнення її практичним змістом не 

мало б вагомих наслідків, і сприяло б суто інтересам союзного 

центру, про які згадувалося вище. Тому парламент взявся за 

створення нормативно-правових актів на виконання статей 

Декларації. Серйозною сприятливою обставиною для цього стало 

призначення 23 липня 1990р. головою Верховної Ради УРСР 

суверен-комуніста Леоніда Кравчука. Серед прийнятих актів 

важливо виділити постанову про строкову військову службу 

громадян УРСР на території республіки (30 липня 1990р.), Закон 

про економічну самостійність України (30 серпня 1990р.) та 

затвердження в Конституції пріоритету національного законо-

давства над союзним (24 жовтня 1990р.) [2, c. 132-133]. 24 жовтня 

сталася ще одна знакова подія – ВР УРСР скасувала 6 статтю 

Конституції УРСР, яка закріплювала всю владу в країні за 

Комуністичною Партією. Сталося це завдяки наполяганням 

російських демократичних сил, інтереси яких в цей час зійшлися 

з інтересами  Горбачова, який відчував серйозний тиск та опір від 

консервативної більшості партапарату, яка могла усунути його 

від керівництва державою. Після того, як цю статтю усунули з 

Конституції, українські комуністи, які були найконсерватив-

нішою частиною радянського партапарату, змушені були зробити 

аналогічно. Це надало парламенту реальну владу в країні та 

можливість в майбутньому проголосити Незалежність без згоди 

на це Комуністичної партії [3]. 
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Така можливість невдовзі з’явилася. Невдалий військовий 

переворот 19-21 серпня 1991р., здійснений Державним комітетом 

з надзвичайного стану, що складався і підтримувався консерва-

тивними силами Радянського Союзу, призвів до подальшого 

проголошення Незалежності більшістю союзних республік, 

включно з Україною, яка зробила це 24 серпня 1991р [4]. 

Та на цьому існування СРСР не завершилося. В його складі, 

окрім Росії, ще залишалися республіки, які замість Акту 

Незалежності на конституційному рівні закріпили Декларацію 

про суверенітет (як Білорусь 25 серпня 1991р.), або взагалі нічого 

не зробили як Казахстан, також частина Середньоазійських 

республік після  проголошення незалежності були не проти 

підписати новий Союзний договір. В цій ситуації, Борис Єльцин, 

який не бажав ділити владу з Михайлом Горбачовим вирішує 

проголосити Незалежність Росії. Це було необхідно для проведен-

ня економічних реформ та запобігання виходу зі складу РРФСР 

автономних республік, які бажали підвищити свій статус та стати 

союзними республіками, оскільки, на думку Бориса Єльцина, при 

проголошенні РРФСР незалежності їм би не було куди виходити, 

оскільки незалежності вони не бажали, а хотіли тільки підвищити 

свій правовий статус. Також він не вбачав можливим створення 

нового союзу, який виключав би зі свого складу Україну. Тому, 8 

грудня 1991р. країни-засновниці денонсували Союзний договір та 

утворили Союз Незалежних держав, який в Україні вважався 

засобом розлучення, а для Російської еліти способом створення 

нового інтеграційного об’єднання[5]. 

Отже, можна зробити висновок, що окрім незалежницьких 

прагнень Українського народу та народів інших республік, оста-

точному розвалу СРСР посприяла сама радянська влада, внаслі-

док внутрішньої боротьби, що призвела до проголошення Декла-

рацій про суверенітет, а пізніше до проголошень Незалежності 

республіками СРСР і до денонсації союзного договору. 
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м. Ізмаїл, Україна 

Сучасний світ постійно рухається вперед. Він висуває нові 

вимоги до фахівців: нестандартно мислити, відходити від шабло-

нів, творчого підходу до справи тощо. Це потребує змін в освіті, 

впровадження новітніх методик та технологій в освітній процес.  

Сьогодні, як в Україні, так і в світі, набуває популярності 

STEAM-освіта. Вона дозволяє підготувати нове покоління, яке 

задовольнить сучасним потребам ринку праці. 
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Бойко В. М. [1, с. 5] зазначає, що за роки незалежності 

предмет «Трудове навчання та технології» поніс багато втрат і 

тому перед педагогічною наукою постає багато проблем, які 

змушують шукати нові шляхи щодо вдосконалення технологічної 

освіти. 

Сьогоднішні здобувачі вищої освіти зацікавлені в своєму 

професійному розвитку. Майбутні учителя трудового навчання та 

технологій шукають нові цікаві засоби навчання, хочуть 

навчатися та навчати за новітніми методиками.  

Майбутній вчитель трудового навчання та технологій може 

бути готовий до впровадження STEAM-освіти, якщо і сам 

навчається за даною технологією.  

STEAM-освіта допомагає пробудити наступні позитивні 

сторони: інтерес до навчання, критичне мислення, креативність, 

вміння вирішувати задачі, які наближені до реального життя, 

судження та прийняття певних рішень, комунікативні навички. 

Вони складають основу професійної компетентності майбутнього 

вчителя трудового навчання та технологій.  

STEAM-освіта є дуже актуальною для майбутніх учителів 

трудового навчання та технологій саме через тісний взаємозв’язок 

технологій з природничо-математичними, інженерними науками 

та творчістю. 

Творча складова А (art) гармонійно поєднується з дисциплін-

нами основи проєктування, моделювання, технічний дизайн, 

промисловий та графічний дизайн тощо. STEAM-технології 

надають можливості здобувачам вищої освіти усвідомити 

складну багаторівневу систему сьогоднішнього промислового 

виробництва. 

Практична підготовка має важливий вплив, на формування 

необхідних компетентностей, тому варто активно впроваджувати 

в освітній процес метод проєктів. Особливу увагу слід приділити 

творчим проєктам. 

Важливим кроком до впровадження STEAM-освіти в процес 

підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та техноло-

гій є проведення занять в спеціалізованих STEAM-лабораторіях. 
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Можливість навчатися та працювати в цьому середовищі 

дозволить здобувачам вищої освіти побачити та відчути весь 

процес навчання за STEAM-технологією. 

Отже, впровадження STEAM-освіти в процес підготовки 

майбутніх вчителів трудового навчання та технологій позитивно 

сприяє формуванню фахових компетентностей: організовувати 

співпрацю учнів, ефективно працювати в команді, здатність 

навчатися впродовж всього життя, здатність до застосування 

математично-природничих понять в галузі технологічної освіти, 

здатність розуміти, пояснювати та здійснювати технологічні 

процеси, здатність до виконання й організації обробки конструкт-

ційних матеріалів, до художньої і технічної творчості тощо. 

Таким чином, впровадження STEAM-освіти майбутніми 

вчителями трудового навчання та технологій залежить від якісної 

підготовки здобувачів вищої освіти. Застосування STEAM-

технологій в ЗВО дозволить вдосконалити технологічну освіту та 

підготувати компетентнісних фахівців, які будуть затребувані на 

сучасному ринку праці. 
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Summary. The article provides a detailed examination of the use of 

lexical transformations in the translation of scientific and technical 
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texts. The practical significance of the study is determined by the fact 

that this study can be useful for practicing translators, students, and 

teachers because some language categories are investigated and there 

are new methods of their translation in the field of the scientific and 

technical style. The study investigates this issue by the method of 

structural analysis and semiotic approaches.  

Key words: linguistics, English, translation, lexical transformations, 

online dictionary, scientific text, technical text, manual. 

Introduction. Translating is inseparable from understanding 

and it goes along with conveying ideas and sometimes even the 

form of language units. As a result, the process of translation, 

provided it is not performed at the level of separate simple words, 

involves at the same time some aspects of the source language and 

those of the target language. 

Translation transformations are an integral part of any 

translation process due to the asymmetry of the systems of any pair 

of languages encountered in translation.Using these transformations 

allows you to minimize the transition between the original text and 

the translation. 

The object of this study is lexical transformations in the 

translation of scientific and technical texts. The subject of the 

research is the peculiarities of the use of lexical transformations in 

the translation of English scientific and technical texts. 

The aim determined the need to perform the following tasks:  

a) to study and compare the definition of scientists of the 

concept of ‘transformation’; 

b) to identify the main types of transformations;  

c) to analyze cases of using lexical transformations in 

scientific and technical translation. 

d) to give the optimal ways of solving the difficulties of the 

lexical translation in the scientific style. 

Main body. The modern development of science and technology 

is of great interest in the study and research of new aspects and 

complexities of translation of scientific and technical texts, as ensuring 

the correct translation of such texts is an integral part of successful 

future development of every field of research and industry. 
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Scientific and technical texts in the field of computer 

technology have a number of specific characteristics that cause 

some difficulties in their translation. Such texts, and especially 

manuals for operation and installation of devices differ primarily in 

lexical and stylistic features associated with the amount of terms, 

professionalisms, abbreviations, acronyms, proper names.  

Along with the translation of technical articles, the translation 

of manuals is a special case of scientific and technical translation, 

which has recently been in high demand in the translation services 

market. 

Let us consider the main elements of the translation of manuals 

for devices. We will pay special attention to the use of lexical 

transformations. Conveying significant objective data and encouraging 

appropriate action is the primary purpose of instructions. Such 

documents give a person clear instructions, affect his or her reasoning 

and emotions. Due to this feature of the manuals, a translator is in a 

very limited framework when searching for proper translation. 

To reproduce the communicative task contained in the text of the 

instructions, it is necessary to use such lexical transformations as 

concretization and generalization of meanings, antonymous translation, 

addition, omission, and permutation of words in the instructional texts 

in the field of digital technology. Consider the translation of 

instructions for the use and maintenance of such a device as a camera. 

In this paper we will analyze and compare an English and a 

Ukrainian copies of the manual for a Canon EOS R5. 

The addition of words is often used when translating the proper 

names of devices or their elements, the type of which is not specified, 

but provided by the context in the instructions. For instance, body cap - 

кришка байонетного кріплення, cable protector - пристрій для 

захисту кабелю, wireless features - функції бездротового зв’язку, 

hot shoe - роз’єм синхронізації спалаху, remote control terminal - 

роз’єм пульта дистанційного керування. 

Difficulties in determining the use of such lexical 

transformation arise on the basis of the affinity of this phenomenon 

with the transformation of the concretization of meaning. The 
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following examples illustrate the affinity of concretization of 

meaning and addition: 

1) SL: When stored incorrectly this may affect the quality and 

processability of the material. 

TL: Неправильне зберігання може негативно вплинути на 

якість матеріалу та його придатність для обробки. 

2) SL: Denotes the risk of serious injury or death. 

TL: Вказує на можливість отримання серйозних травм 

або небезпеку для життя. 

3) SL: To avoid shooting problems and accidents, first read 

the Handling Precautions. 

TL: Щоб уникнути проблем під час зйомки, ознайомтеся 

спочатку з розділом «Заходи безпеки під час використання». 

The affinity of generalization and omission has not been 

proved in this text of the manual, so we will consider these types of 

transformations separately. Here is an example of generalization of 

meaning: 

1) SL: If dirt, dust, or salt gets on the camera, wipe it off with 

a clean, well-wrung wet cloth. 

TL: Якщо на камеру потрапив бруд, пил або сіль, зніміть 

забруднення чистою вологою (але не мокрою) тканиною. 

The verb phrase ‘wipe off’ here means ‘to remove (something) 

by rubbing’ but to understand the guidance given in this text it is 

sufficient to use a less specific equivalent as «зняти забруднення». 

2) SL: Use bulb exposures for night scenes, fireworks, 

astrophotography, and other subjects requiring long exposures. 

TL: Ручна витримка використовується для зйомки нічних 

сцен, феєрверків, неба, а також в інших випадках, коли 

потрібна тривала експозиція. 

In this case we substitute word astrophotography for 

Ukrainian equivalent to sky, because it saves the concept, but 

sounds simpler, so more understandable for a user. 

The following examples of omission of words illustrate the 

previously mentioned lack of affinity with the concept of 

generalization: 
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1) SL: To play back images starting with the first captured 

image, turn the dial clockwise. 

TL: Щоб відтворити зображення в порядку зйомки 

(починаючи з першого відзнятого), повертайте диск за 

годинниковою стрілкою. 

2) SL: To clear the timer setting, select [Disable] in step 2 and 

in step 3. 

TL: Щоб скинути налаштування таймера, на кроці 2 і 3 

виберіть [Вимк.]. 

In some cases, when the meaning of the sentence does not 

suffer, the word may be omitted, as in the examples given: 

3) SL: If you shared your photos with an individual email 

address, they'll see your photos in their "Other photos" list. 

TL: Якщо ви надали доступ окремому користувачеві, він 

побачить ваші фото в списку "Інші фото". 

In some cases, the modal verb is omitted in translation, while 

the meaning of the sentence is preserved: 

4) SL: Maybe you thought you might use the software 

someday, but never did. 

TL: Можливо, якусь програму ви планували 

використовувати, але цього не сталося. 

Word permutation, in turn, is a type of transformation that 

ensures the preservation of information content in the translated 

text. The following examples prove remarks on the predominance 

of the use of lexical transformation of permutation in phrases: 

network connection – під’єднання до мережі; maintenance 

schedule – розклад технічного обслуговування; cleaning 

procedure – процедура очистки. Here English ‘device storage 

space’ is translated «обсяг пам'яті пристрою»: 

SL: In most cases, the upgrade will use some device storage 

space; you may need to remove unneeded files from your device to 

complete the upgrade.  

TL: Як правило, оновлення займає деякий обсяг пам'яті 

пристрою, тому, щоб завершити оновлення, вам, можливо, 

буде потрібно видалити непотрібні файли з пристрою.  
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In some cases, as in the example, we use transposition: 

SL: To add a tool, select it in the left pane and click the Up 

Arrow icon.  

TL: Для додавання інструменту виберіть його на лівій 

панелі і клацніть значок зі стрілкою вгору. 

Antonymous translation, as a type of lexical transformations, 

has a specific character. Based on the following example, we see 

that the reason for using the antonymous translation was to preserve 

the norms of the Ukrainian language and ensure the imperativeness 

of the instruction given: 

SL: Use batteries/battery packs only with their specified product. 

TL: Не використовуйте з цим виробом джерела живлення, 

які не вказані в цьому посібнику з експлуатації. 

 Based on the analysis of the considered specific features and 

characteristics of the use of translation lexical transformations when 

translating digital camera maintenance recommendations in the 

installation and operating instructions, we consider it appropriate to 

identify some ways to improve the quality of the translation of this 

type of documentation. The use of explanatory techniques that make 

up the content of addition and concretization transformations is a 

necessary element of the translation of such documents as manuals for 

maintenance of a device, as it aims to ensure the informativeness of the 

text.  

Thus, to ensure adequate translation of the manual, the translator 

must be well acquainted not only with the terminology of the relevant 

field, but also with the principles of operation of the device with the 

instruction to which it works, and its additional elements. Because 

many users are not professionals but amateurs, the use of explanatory 

techniques becomes the most justified, as well as a critical element of 

the translator's work, given that not all materials necessary to 

understand the instructions may be available to the user. 
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ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 
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Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана 

м. Київ, Україна 

Відносини права власності є передумовою для виникнення 

інших правовідносин, які стосуються використання природних 

ресурсів. Тому, одним із головних правових інститутів 

земельного права є інститут права власності. 

Право власності на природні ресурси має вагому соціальну 

цінність. Право на землю є основною конституційно закріпленою 

частиною права Українського народу. Потенціал землі немає 

жодних аналогів, а природні ресурси є основою навколишнього 

середовища й являються головним багатством нашої держави. 

Земельні ресурси найбільшу роль відіграють в сільському 

господарстві, основний економічний потенціал займають 

сільськогосподарські товари. 
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Право власності на природні ресурси- це інститут 

екологічного права, відповідними нормами якого здійснюється 

регулювання суспільних відносин належності природних об’єктів 

визначеним законом суб'єктам цього права [31, с. 129]. 

В Україні право власності на землю належить народу 

України ( в особі держави), громадянам України, юридичним 

особам України, а також територіальним громадам. Відповідні  

суб’єкти права власності закріплені в нормативно- правових 

актах, зокрема в Конституції України, Цивільному кодексі 

України та Земельному кодексі України. 

Відповідно до чинного українського законодавства, значна 

частина  природних ресурсів перебуває у власності  народу 

України,  є об’єктом права власності держави, та не підлягає 

приватизації.  

Земельному кодексі України закріплені  форми земельної 

власності: публічна, що являє собою державну та комунальну влас-

ність і приватна, власність громадян та юридичних осіб України.  

Під час приватизації земель поступово виникла необхідність 

й інших, тісно пов’язаних з землею природних ресурсів, зокрема 

водних та лісових. Наприклад, з передачею земель сільськогоспо-

дарського призначення у приватну власність можуть переда-

ватися невеликі ділянки земель водного та лісового фондів. На 

сучасному етапі, право приватної власності земельних ресурсів не 

є абсолютним [55, с. 601]. 

Під правом власника на володіння природними ресурсами 

розуміється безпосередня можливість утримувати дану 

територію, позначати її межі з метою регулювання доступу інших 

осіб. Детально право власності на природні ресурси в розрізі 

земельного права зазначено в Земельному кодексі України.  

Відповідно до статті 90 Земельного кодексу України 

зазначено перелік прав власників на земельні ділянки: 

• право відчуження земельної ділянки; 

• право самостійного господарювання на земельній ділянці; 

• право на насадження та посіви сільськогосподарських 

культур 



 

225 

• право на вироблену продукцію; 

• використовувати для власних потреб корисні копалини, 

водні об’єкти, які наявні на земельній ділянці; 

• споруджувати житлові будинки; 

• право на відшкодування завданих збитків, передбачених 

законодавством [8]. 

Законодавство України проголошує рівність всіх форм 

власності, проте, як видно на практиці, власники природних 

ресурсів мають різний обсяг прав розпорядження природними 

ресурсами. Найбільше прав на розпорядження природними 

ресурсами має держава (народ). Держава, в особі власника має 

повноваження стосовно передачі земельної ділянки громадянам 

та юридичним особам України, у володіння, користування та 

розпорядження [40, с.206].  

Характерні особливості наявні у приватній власності на 

природні ресурси. Громадяни України укладають угоди, стають 

власниками природних ресурсів, проте, з певними обмеженнями. 

Так, власник земельної ділянки не може змінити цільове 

призначення, також, він зобов’язаний укладати угоду застави 

виключно з кредитною установою [40, с. 208].  

Характеризуючи право власності на природні ресурси у 

розрізі екологічного права, варто визначити це поняття. 

Екологічне право — це система правових норм і принципів, 

якими регулюються суспільні відносини щодо охорони 

навколишнього природного середовища і раціонального 

використання природних ресурсів (екологічні правовідносини) 

[23, с. 234]. 

Об’єктами екологічного права є: 

• надра; 

• земля; 

• атмосферне повітря; 

• рослинний світ; 

• тваринний світ [26, 200].  

Проаналізувавши українське екологічне законодавство, 

можна дійти висновку, за критерієм належності народу України 
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вони поділяються на дві групи: 

1) природні ресурси, які перебувають виключно у власності 

народу України, й існування інших суб’єктів власності не 

передбачено (надра, атмосферне повітря, води, заповідні зони 

біосферних заповідників);  

2) природні ресурси, які можуть перебувати як і у власності 

народу, та і з приватною та комунальною власністю ( тваринний 

світ, земля, ліси, об’єкти природно- заповідного фонду) [52, 

с. 110]. 

Відповідна класифікація дає  змогу розмежувати суб’єктів 

права власності на природні ресурси за їх основними критеріями, 

й орієнтуватися в законодавстві стосовно даної тематики. 

Аналізуючи об’єкти екологічного права, варто звернути 

увагу на особливо охоронювані, до яких належить: 

• природні антропогенні зони (території, які зазнали впливу 

екологічних катастроф); 

• ландшафти, природні комплекси (дані об’єкти розміщені на 

території природно- заповідного фонду); 

• екологічна мережа (створена для поліпшення умов 

довкілля); 

• курортні, рекреаційні зони [23, с. 230].  

Для розуміння права власності на природні ресурси у розрізі 

екологічного права  необхідно проаналізувати нормативно-

правове регулювання основних його об’єктів. 

Як зазначалося раніше, згідно з ст. 13 Основного Закону, 

земля, надра є об’єктами права власності народу України. Надра є 

виключною власністю народу України i надаються тільки у 

користування [1]. 

У Лісовому кодексі України питанню приватної власності на 

ліси приділена значна увага. Зокрема, у ст. 12 детально охаракте-

ризовано, підстави, порядок та умови набуття права приватної 

власності на ліси. Специфікою є те, що в приватну власність 

можна набувати лісові угіддя загальною площею до 5 гектарів [6].  

Підсумовуючи вищевикладене,  можна дійти  висновку, що 

право власності на природні ресурси належить народу України. 
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Земельне право встановлює основні права та вимоги до власників 

та користувачів земельними ділянками, які зазначені в Конститу-

ції України та в Земельному кодексі України. З точки зору 

екологічного права, дане поняття права власності є більш 

ширшим, оскільки залежить від об’єктів, й закріплюється як і в 

Основному Законі, так і в галузевих нормативно- правових актах. 
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університет  внутрішніх справ 
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Необхідно зазначити, що проблема наркоманії у реаліях 

сучасного суспільства набуває неабиякого поширення. Часто ми 

можемо спостерігати вчинення особою певних правопорушень 

під впливом даних засобів, саме тому ми не можемо оминути 

дану тематику у розрізі адміністративного права. 

Відтак наше дослідження  доцільно  розпочати  з  того,  що  

боротьба  з незаконним вирощуванням наркотичних рослин 

почалася ще в 30-х роках минулого століття з прийняття 

Постанови ВНВК та РНК СРСР від 27жовтня 1934 р.  «Про 

заборону посівів олійного маку та індійської коноплі». На 

сьогодні в Україні склалася критична ситуація з незаконним 

вирощуванням наркотичних речовин [1].  

Працівниками органів внутрішніх справ  виявлені  численні  

факти  незаконного  вирощування  таких  рослин.  Так,  добре 

облаштовану плантацію коноплі з крапельним зрошуванням та 

ознаками культивування, було  виявлено  01.08.2020  р.  у  

Ренійському  районі  Одеської  області. Виробники наркотичних  

речовин,  з  метою  приховування  посадок  коноплі,  розташували  

їх  серед заводнених ділянок узбережжя між озерного каналу. 

Іншим прикладом стало виявлення та припинення  01.10.2019  р.  

діяльності  злочинного  угрупування  у  м.  Чорноморськ,  яке 

вирощувало  та  продавало  коноплю. На  території  приватного  

домогосподарства зловмисники обладнали теплицю та 
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облаштували цех по її переробці, а потім продавали ці небезпечні 

речовини за допомогою мережі дилерів.  

Одним  з  факторів,  якій  сприяє  таким  адміністративним  

порушенням  є  простий технологічний  процес  отримання  

сировини,  низькі  витрати  на  її  переробку,  а  також наявність  

достатньо  сильного  впливу  маку  та  коноплі  на  свідомість.  

Адміністративна відповідальність  за  такі  порушення  знайшла  

відображення  в  змісті статті  106-2  КУпАП «Незаконний посів 

або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель», а 

такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до 

ста неоподаткованих мінімумів доходів  громадян  з  конфіска-

цією,  незаконно  вирощуваних  наркотичних  рослин.   

Досліджуючи зміст даної статті необхідно визначити об’єкт 

даного адміністративного проступку. Відтак такі правники, як 

В.А. Омігов та Ш.Н. Галіулін під даним поняттям розуміють 

суспільні відносини з охорони здоров’я населення та монополії 

держави на посів та вирощування снотворного маку чи конопель 

[2,  с.  110].   

Визначення  даного  поняття  має  суттєвий  недолік  у  виг-

ляді  змішання відносин пов’язаних зі здоров’ям населення і 

монополії держави на діяльність з посіву та вирощування 

наркотичних культур. Інтерес викликає підхід Д.П.Іщенко, який 

розглядає предмет незаконного посіву та вирощування наркоміс-

них рослин як дворівневу систему [3, с.  49].  Учений  виходить  з  

того,  що  об’єкт  всіх  порушень  законодавства,  пов’язаних  з 

незаконним обігом наркотичних засобів є здоров’я населення.  

Даний термін розуміється як неможливість  забезпечення  

державою  фізичної  та  соціальної  спроможності  людини, 

приймати участь у соціальних зв’язках з суспільством та 

використовувати блага життя. 

Виходячи  з  цього,  пропонується  в  якості  об’єкту  таких  

адміністративних правопорушень  розуміти  суспільні  відносини,  

які  забезпечують  здоров’я  населення  та складаються з посіву та 

вирощування наркомісних рослин.   

Практичне  використання  ст.  160-2  КУпАП  потребує  



 

230 

з’ясування  предмета адміністративного правопорушення, яким 

являються наркомісні рослини –снотворний мак та конопля.  Такі 

рослини мають чотири кваліфікуючі ознаки: медичні, юридичні, 

соціальні та фізичні.  

З урахуванням цієї обставини необхідно розглянути 

характеристики цих рослин та з’ясувати ступінь їх небезпечності 

для здоров’я людей, який  знаходить свій вираз у психоактивній  

дії.  Так  конопля  (Canabis)  є  однією  з  найбільш  поширених  

наркомісних рослин  на  території  України,  з  якої  отримують  

такі  небезпечні  наркотики:  марихуану, гашиш та гашишну олію. 

Друга така рослина –мак снотворний (Papaver som niferum L) 

містить наркотично активні алкоїди: морфін, кодеїн, папаверин.  

Необхідно зазначити, що з маку виготовляють такі поширені 

наркотики, як олії, макова соломка, екстракт макової соломки, 

ацетилової олії та героїн.  Інтерес  викликає  та  обставина,  що  

екстракт  сухої  олії,  настойки  олія-проста  та олійно-бензольна  

не  увійшли  до  Списків  заборонених  наркотичних  речовин.  З  

іншої сторони,  небезпека  речовин,  що  отримуються  з  снодій-

ного  маку  полягає  в  отриманні людиною найбільш сильнішої 

психологічної залежності навіть після прийняття невеликої дози.  

Розгляд змісту ст. 106-2 КУпАП та її практичне вико ристан-

ня потребує розгляду об’єктивної сторони даного адміністратив-

ного правопорушення. Такою ознакою є факт незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку або конопель. Під терміном 

«посів» розуміється  посів  насіння  або  розсади  в  грунт,  з  

метою вирощування  таких  рослин,  а поняття «вирощування» 

являє собою догляд за посівами, їх зростанням та доведення їх до 

певної  стадії  дозрівання.  До  числа  агротехнічних  прийомів  

відносяться:  культивація, полив, прополка, внесення добрива та 

інші дії.  

За результатами проведеного дослідження необхідно вказати 

на суттєвий недолік ст. 106-2 КУпАП, в якій до числа наркоміс-

них культур віднесено тільки мак снотворний та коноплю. При 

цьому на території України росте багато видів інших наркомісні 

рослин, які необхідно внести до змісту диспозиції даної статті. 
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Тобто ми можемо дійти висновку, що сучасне законодавство 

у даній сфері не може повністю охопити наркомісні росли, що 

може спричинити до розповсюдження на території нашої держави 

інших видів рослин. Саме тому пропонуємо змінити назву статті 

на:  незаконний посів або вирощування наркомісних рослин. 
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Питання надання домедичної допомоги в рамках тактичної 

медицини працівниками правоохоронних органів в період 

існування незалежної України завжди було однією з головних 
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серед проблем як локального, так і національного характеру. 

Незважаючи на те, що державна правова система є цілісною і 

послідовною і не повинна містити протиріч, існує ряд відміннос-

тей і невідповідностей, які впливають на законодавство в сфері 

надання долікарської допомоги органами Національної поліції.  

Тактична медицина — це надання допомоги на догоспіталь-

ному етапі націлене передусім на усунення попереджуваних 

причин смерті, за принципами, що враховують загрозу від 

бойових дій чи активного стрільця. 

Дана проблематика відіграє особливу роль в правовій сфері 

правоохоронних органів, які здійснюють державні повноваження 

щодо забезпечення належного застосування норм, встановлених 

законом. Крім того, актуальність і своєчасність цієї проблеми 

обумовлена процесом реформування МВС України та створенням 

Національної поліції, в тому числі відповідно до Закону України 

«Про Національну поліції України» 02.07.2015 № 580-VIII, який 

встановлює права і обов'язки співробітників поліції [1, c.16]. 

У даний час система тактичної медицини в Україні є досить 

розмитою та неврегульованою, що потребує негайних змін, адже 

збереження життя та здоров`я громадян є пріоритетним 

завданням кожної держави.   

Орієнтація державної політики України на промислово роз-

винені країни дає можливість поглянути на діяльність поліції і її 

обов'язки на прикладі різних країн, порівняти їх з національним 

законодавством і передати власне бачення цієї проблеми в Україні. 

У Сполучених Штатах, наприклад, функції тактичних 

медиків можуть виконуватися поліцією або пожежною службою, 

добровільною службою швидкої медичної допомоги. У багатьох 

випадках швидка допомога підпорядковується поліції; машини та 

патрульний персонал використовуються як для надання швидкої 

допомоги, так і для здійснення поліцейських обов’язків. 

У 60 великих містах країни оперативне перевезення людей, 

які потребують невідкладної медичної допомоги, забезпечує 

поліція. Поліція встановлює необхідну кількість машин швидкої 

допомоги, дозволяє необхідну швидкість руху автомобілів та 
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використання сирени [2]. У деяких випадках згадується 

можливість екстреної допомоги з боку поліції, але набрані 

кандидати не мають потреби в медичній освіті, а лише проходять 

тренінги з долікарської допомоги. 

У Франції медична координація з боку досвідченого 

медичного диспетчера дуже важлива для прийняття невідкладних 

рішень і для переведення пацієнтів з однієї лікарні в іншу. 

Служба швидкої допомоги доступна для всіх служб, що беруть 

участь в організації швидкої допомоги: поліції, пожежної служби, 

лікарів приватного сектора, приватного і державного персоналу 

швидкої допомоги, задіяного в наданні медичної допомоги. 

Швидка допомога знаходиться в прямому контакті з поліцією, 

бригадою пожежних, периферійними машинами швидкої допо-

моги і спеціалізованими лікарняними службами. Часто сигнал про 

подію доходить спочатку до поліції, яка надалі координує 

бригади швидкої допомоги щодо виклику [3]. 

В іншій моделі долікарської допомоги в Великобританії 

основне завдання по наданню невідкладної медичної допомоги в 

разі спалаху хвороби виконується спеціальними мобільними 

групами, що складаються з спеціально навчених парамедиків, які 

можуть надати: все необхідне невідкладне лікування, включаючи 

реанімацію. Ці бригади можуть входити до складу окремих 

самостійних підрозділів і до складу відділень невідкладної 

допомоги лікарень. У більшості випадків першу допомогу 

надають парамедики (рятувальники, поліція, пожежники і т. д.), 

які навчені основам надання першої допомоги постраждалим. 

У Польщі в рятувальний центр надходять дзвінки про 

нещасні випадки і захворювання. При цьому по всій країні діє 

єдиний номер служби екстреної допомоги - 112, який об'єднаний 

з медициною, пожежною службою та поліцією [4, с. 73]. 

Отже, у висновках варто сказати, що якщо ми проаналізуємо 

діяльність поліції і її обов'язки на прикладі різних країн і 

порівняємо їх з національним законодавством, ми вважаємо за 

доцільне зосередити увагу на одній з цих промислово розвинених 

країн. На наш погляд, така інтегрована діяльність поліції і 
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медичних установ, яка має місце в США чи Польщі, дуже 

ефективна. Пропонуємо створити єдину систему, здатну 

координувати діяльність поліції, медичних установ та інших 

служб екстреної допомоги. 
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Пандемія Covid-19 вже змінила звичний світовий порядок і 

може глибоко змінити освіту на краще. Протягом століть цей 
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сектор був консервативним та стійким до змін. Технології пере-

творюють екран ноутбука на аудиторію, де студенти та викладачі 

бачать одне одного та, співпрацюють в навчальній взаємодії. Але 

пандемія змусила всіх терміново оволодівати цифровими 

інструментами та новими методиками та технологіями. 

У зв’язку зі стрімким розвитком технологій цифрові 

інструменти стають дедалі популярнішими в царині вивчення 

іноземних мов. Із закриттям шкіл, пов’язаним із коронавірусом, 

учителі були змушені стрімко перейти на новий формат навчання. 

Для багатьох педагогів така надзвичайна ситуація викликала 

певні складнощі. Вибір платформи, опанування її функціоналу, 

відбір онлайн-інструментів для тієї чи іншої мети, адаптація 

методики з урахуванням особливих умов (перегляд змісту, 

обсягу, подання матеріалу, моніторингу та зворотного зв’язку) – 

усе це вимагає від учителя часу, терпіння, неабиякої наполягли-

вості, гнучкості, готовності до змін. 

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток 

творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою 

відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і 

програм, у тому числі, доступних в інтернеті. Для організації 

роботи на дистанції дуже важливий зв’язок з учнем, оскільки 

сучасне навчання тяжіє до індивідуалізації. Під час уроків у класі 

кожен може поставити питання й одразу отримати на нього 

відповідь. Звичайно ж, на відстані такої можливості немає. З 

часом у здобувача освіти може згаснути інтерес, розсіюватися 

увага. Дитині важко стимулювати себе до самостійної роботи, 

оскільки вона не знаходиться в колективі, де існує конкуренція 

(наприклад, бути найкращим учнем у класі) або можливість 

проведення емоційної дискусії з певного питання. Тому до 

викладача, який працює в системі дистанційного навчання, є 

певні вимоги: відповідати дуже швидко на листи; хвалити 

оперативність слухачів; встановити чіткий графік спілкування в 

режимі онлайн і чітко його дотримуватися; створити атмосферу 

психологічного комфорту тощо. Крім того, учителі мають володі-

ти технологічними аспектами організації дистанційного навчання, 
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що містять різні прийоми роботи у форумі, чаті, відеоконферен-

ціях, електронною поштою та іншими засобами комунікації. 

При використанні інформаційних ресурсів в учнів форму-

ються навички читання, писання, аудіювання, удосконалюється 

монологічне та діалогічне мовлення, значно поповнюється 

словниковий запас, формується соціокультурна компетенція та 

мовний етикет.  

Вивчення програмового матеріалу можна здійснювати так:  

1. оприлюднювати завдання для самостійної роботи учнів 

на сайті закладу освіти з методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання;  

2. організовувати щоденне навчальне спілкування з 

учнями за допомогою своїх освітніх ресурсів (сайтів, блогів), а 

також здійснювати індивідуальну допомогу учням через Skype, 

Viber, WhatsApp тощо;  

3. розміщувати на Google Диску мультимедійні матеріали 

(презентації, відеоролики), які допоможуть учневі у вивченні 

зазначеної теми;  

4. надати учням перелік інтернет-джерел, які сприятимуть 

легшому засвоєнню програмового матеріалу. 

Що стосується, власне, самого процесу викладання інозем-

них мов, (німецька мова) рекомендуємо скористатися такими 

рекомендаціями: 

Німецька з Deutsche Welle www.dw.com – велика безкош-

товна база структурованих уроків, вправ та інтерактивних завдань 

з німецької мови. Її розробник – німецька медійна компанія 

Deutsche Welle. Розпочати навчання можна з будь-якого рівня й 

при бажанні зосередитися на розмовних навичках або граматиці. 

Також є можливість завантажити уроки-подкасти на мобільний та 

слухати їх протягом дня. 

Німецька від Goethe Institut www.goethe.de – безкоштовні 

вправи та відеоуроки для учнів із різним рівнем володіння мовою. 

Є окремий розділ для вивчення німецької за професійним 

спрямуванням: технічна лексика, робота у соціальному секторі 

тощо. Також можна скористатися розробленими Goethe-Institut 
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мобільними додатками й іграми для вивчення німецької.  

Подкасти «Grüße aus Deutschland» ‒ понад 60 різноманітних 

подкастів німецькою за рівнями А1–В1. Гарний спосіб потрену-

вати розуміння та сприйняття мови на слух. Текстовий супровід 

можна знайти в документі під кожним подкастом.  

Easy on line German http://www.easy-online-german.com – 

ресурс для початківців. Тут зібрані вправи з основ граматики, 

читання, відеотренування. Також є можливість удосконалити 

базовий словниковий запас, потренувати правильність вимови 

та сприйняття інформації на слух.  

Audio Lingua www.audio-lingua.eu – найкращий спосіб 

вивчити мову – постійно читати та розмовляти німецькою, а 

також слухати носіїв мови. Audio Lingua дає таку можливість, 

адже це ресурс із короткими (максимум 2 хвилини) записами 

німців, що розмовляють на повсякденні теми. Вони розпові-

дають про сім’ю, погоду, їжу та навіть політичні вподобання. 

Аудіо розділені за рівнями: як бонус, можна знайти подкасти 

на різних німецьких діалектах.  

Deutschlernerblog www.deutsch-lernen.com – чудовий ресурс 

для тих, хто любить самостійно організувати освітній процес. 

Free German lessons www.free-german-lessons-online.com – гід 

від ВВС для початківців і просунутих знавців німецької. Сайт про-

понує визначити рівень мови та можливість вивчити базову лекси-

ку. На ресурсі також є книги з граматики та численні вправи. 

Отже, дистанційне навчання сьогодні стає рівноправною 

формою освіти поряд з денною формою навчання. Дистанційна 

форма навчання може бути успішно реалізованою при вивченні 

іноземної мови на будь-якому етапі навчання. Ефективність 

такого навчання залежить, насамперед, від якості методичного 

наповнення кожного заняття. Методичні матеріали для дистан-

ційного вивчення повинні бути спрямовані на самостійний 

розвиток іншомовної комунікативної компетенції учнів, 

набуття та тренування всіх необхідних лінгвістичних навичок, 

забезпечувати необхідні умови для засвоєння нового мовного 

матеріалу з подальшим практичним використанням, спонукати 
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до активного творчого пошуку. Відповідно до задач, які 

постали перед вчителем, методика дистанційного навчання 

іноземних мов повинна передбачати поєднання наступних 

технологій: педагогічних, інформаційних.  
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Здійснення інвестиційної діяльності завжди пов’язане з 

виникненням певного роду ризику. Це спричинюється, перш за 

все, значною тривалістю інвестиційного циклу та існуванням 

часового проміжку між моментом вкладення коштів та часом їх 

повернення.  Як відомо, інвестування пов’язане з вкладенням 

великих коштів, тому їхнє неефективне використання може 

негативно впливати на фінансові результати діяльності інвестора. 

Інвестиційна діяльність здійснюється з використанням посеред-

ників, тому інвестор, як правило, позбавлений можливості 

контролювати використання фінансових ресурсів. 

З огляду літератури, інвестиційна діяльність завжди орієнто-

вана на майбутнє, тому пов'язана із значною невизначеністю 

економічної ситуації та поведінки людей [1, с.87]. 

 Інвесторам особливо важливо вчасно визначати, аналізувати 

та оцінювати можливий вплив інвестиційних ризиків на здійснен-

ня інвестиційної діяльності. В сучасному світі страхування визна-

ється найдієвішим інструментом захисту майнових інтересів інвес-

торів та є особливим засобом убезпечення інвестиційної безпеки. 

Страхування інвестиційних ризиків спрямоване на  запобіган-

ня або зниження інвестиційних ризиків які, пов’язані із вкладен-

ням капіталу. Такі ризики, здебільшого, містять у собі наступні 

підвиди: 

- ризик упущеної вигоди; 

- ризик зниження прибутковості; 

- ризики прямих фінансових втрат тощо [2].  
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  Страхування  передбачає сплату страхового внеску, або 

премії, з метою запобігання можливим втратам. Придбавши 

страховий поліс, суб’єкт погоджується на певні витрати, замість 

імовірності зазнати значно більших втрат у разі настання події 

ризику при відсутності страхування. 

 В Україні страхування інвестиційних ризиків здійснюється у 

відповідності до ст. 6 Закону України «Про страхування» на заса-

дах добровільності на підставі договору добровільного страху-

вання [3]. 

Користуючись законодавчим підґрунтям виділили, такі 

види і форми страхування та згрупували їх у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Види ризиків і форми їх страхування 

Вид ризику Рівень ризику Форма страхування ризику 

Затримка початку реалізації 

інвестиційного проекту 

(відсутність ліцензії, проект-

но-кошторисної документа-

ції, земельної ділянки тощо) 

Безризикові 

інвестиції 

Розробка ефективних 

профілактичних заходів з 

метою попередження ризиків 

Несвоєчасне завершення 

будівництва (зазначити 

причини) 

Припустимий Створення страхових 

(резервних) фондів для 

покриття збитків 

Значне перевищення 

вартості порівняно з 

проектно-кошторисною 

документацією 

Критичний Чітке визначення обов´язків і 

відповідальності всіх учасників 

інвестиційного проекту, 

розподіл між ними збитків 

Ризик невиходу у 

встановлені строки на 

проектну потужність 

Катастрофічний Отримання певних гарантій 

від органів влади 

Ризик втрати ринку збуту 

(зниження попиту, високий 

рівень конкуренції) 

 Припустимий Зовнішнє страхування 

окремих ризиків у страхових 

компаніях 

Зниження запланованого 

рівня чистого прибутку 

 Припустимий Забезпечення виплати в разі 

недотриманні відповідного 

рівня доходу 

Джерело: складено автором на основі даних [4, c.135]. 

 

 Згідно із законодавством України страхування інвестицій 

виділено в окремий вид, але в країнах ЄС ризики, пов’язані з 
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інвестиціями, страхуються як фінансові. Страхові компанії 

України, на відміну від європейських страховиків, мають обме-

жені можливості щодо страхування фінансових ризиків, зокрема 

вони не можуть приймати на страхування ризики безробіття, 

недостатності доходу, втрати прибутку, втрати ринкової 

вартості [5]. 

Отже, на основі законодавчих актів України, нам вдалося 

класифікувати форми та види інвестиційних ризиків, що дасть 

можливість інвесторам зрозуміти важливість страхування інвес-

тиційних ризиків, та побачити в якій саме формі буде здійснюва-

ти страхування ризику. На жаль, в Україні страхування інвести-

ційних ризиків знаходиться на дуже низькому рівні, причинами 

цього є: 

- несприятливий інвестиційний клімат; 

-  недосконалість нормативно-правового забезпечення 

інвестиційної діяльності; 

- не розвинені венчурні фонди ; 

- низький рівень життя населення; 

- висока тенденція банкрутства підприємств та ін.  

Враховуючи те, що Україна тільки починає  переходити на 

інвестиційну модель розвитку, сьогодні набирає особливого 

значення державне регулювання інвестиційного процесу в 

Україні, яке виражається в створенні певних передумов: 

- введення відповідної законодавчої бази, контролю за 

дотриманням законодавства; 

-  стимулювання розвитку венчурного бізнесу; 

- забезпечення прозорої, чесної конкуренції між суб’єк-

тами  економічної діяльності та ін. 

Розглянуті проблеми іноземного інвестування в Україні пот-

ребують нагального прийняття відповідних рішень та реальних 

кроків від органів державної влади, які мають бути вирішенні  у 

найкоротші терміни. 
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Аптечні заклади для більшості кінцевих споживачів є основ-

ним місцем придбання фітопрепаратів. Для вивчення і аналізу 

структури асортименту ЛРС в аптеках, а також для опитування 

думок провізорів про ринок ЛРС були розглянути аспекти, що 

включають два блоки: організаційно-економічний і асортимент-

ний. 

 Організаційно-економічні аспект вивчався за такими чинни-

ками - організація відпустки ЛРС, обсяги продажів і рівні 

торговельної надбавки на ЛРС. В аптечних організаціях ЛРС 

реалізується через декілька відділів: 

- відділ безрецептурного відпуску  

- відділ готових лікарських засобів 

- відділ парафармацевтичної продукції  
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  У 27,0% аптечних організацій ЛРС можна придбати через 

відкриту викладку. Оскільки велика частина ЛРС реалізується 

через відділ, то аналіз обсягу продажів проводився на прикладі 

даних підрозділів аптечних організацій. Згідно дослідженням 

випливає, що в більшості аптек (63,0%) об’єм реалізації ЛРС 

становив від 0,5% до 5,0% від загального обсягу продажів по 

відділу. 

  За рівнем торговельних, надбавок на ЛРС аптечні організа-

ції поділилися таким чином: в 8 аптеках (53,3%) торгова надбавка 

становила 30,0%, в 3 (20,0 %) - 25,0%, в 2 (13,3 %) - від 5,0% до 

20,0%, і 2 (13,3%) - 35,0% і в 1 аптеці (06,0%) від 40,0% до 50,0 %. 

Отже, більшість аптек респондентів (86,6%) потрапляє в середній 

діапазон торговельних надбавок. 

За отриманими результатами можна виділити наступні 

організаційно-економічні особливості асортименту ЛРС в 

аптечних організаціях: 

а) ЛРС в більшості випадків реалізується через відділ 

безрецептурного відпуску  

б) ЛРС становить невелику частку в обсязі продажів; 

в) торговельні надбавки підтримуються на певному рівні і 

не перевищують 50,0%. 

 Асортиментний блок включав визначення питомої ваги ЛРС 

в загальному асортименті, його повноти і аналізу попиту. У 

половини респондентів - 50,0%, питома вага асортименту ЛРС 

знаходиться в межах від 1,0% до 5,0% від загальної кількості 

лікарських засобів. 

  Було припущено, що повнота асортименту залежить від 

місця розташування аптеки. Для підтвердження даної гіпотези 

було проведено вивчення частки ЛPC в загальній кількості 

товарних одиниць ЛЗ в аптечних організаціях по районам м. 

Винниці. Для аналізу даного показника з кожного району 

випадково було обрано по 5 аптек, в яких визначалося кількість 

асортиментних позицій ЛРС. У результаті цього дослідження 

очевидна закономірність в розподілі питомої ваги асортименту 

ЛРС в залежності від району. Таким чином, визначено зону 
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найбільшої концентрації ЛРС в аптеках - це райони: Замостянсь-

кий та Староміській 

Отримані результати свідчать про певну типологізацію 

споживання ЛРС в аптечних організаціях, що обумовлено різни-

ми факторами, наприклад, високим освітнім рівнем споживачів 

даних районів. 

Виявлені закономірності необхідно враховувати при роз-

робці асортиментної політики в аптечній організації, яка реалізу-

ється (як і в будь-якому іншому інституціональному просторі) за 

допомогою формальних і неформальних норм і передбачає певну 

послідовність раціональних дій. Раціональною дією вважається в 

даному випадку постановка мети і вибір адекватних засобів для її 

реалізації, обмежених за допомогою законів (формальних норм 

або рамок) і неформальних норм - традицій, досвіду, місця 

розташування аптеки, конкуренції тощо. 

Аналіз вибірки за повнотою асортименту ЛРС і іншими 

показниками дозволив обґрунтувати 3 групи аптек, кожна з 

яких відрізняється метою формування асортиментної політики 

та пропонує відповідні засоби для її реалізації. Отримані дані 

представлені в таблиці. 

У більшості аптечних організацій (47,5%) виявлено 

середній рівень повноти асортименту, який становить від 50 до 

100 найменувань ЛРС, що користуються найбільшим попитом. 
 

 Таблиця 

Угрупування аптек за повнотою асортименту ЛРС 
Показник Група А Група В Група С 

П
о

в
н

о
та

 

ас
о

р
ти

м
ен

ту
 Рівень високий середній низький 

Інтервал 80-120 50-100 10-50 

Середнє 

значення 
100 75 30 

Частка аптек,% 14,8 45,5 39,7 

Мета асортиментної 

політики 

Максимально 

Задовольнити 

потребу 

споживачів 

Оптимальний 

асортимент 

Обмежений 

асортимент 
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Були розраховані найпоширеніші позицій ЛРС. Таким чином, 

виявилося, що найбільш часто зустрічаються наступні монопре-

парати з ЛРС: ромашки аптечної квітки, шавлії лікарської листя, 

які одночасно лідирують і в асортиментному переліку інших 

інституційних утворень. Серед зборів найбільш поширені збори 

жовчогінний, заспокійливий, урологічний. З фіточаїв максималь-

ний попит мають «Заспокійливий» (виробництво ТОВ «Ключи 

здоров’я»), «Антистресс» (виробництво ТОВ «Д-р Фіто»). 

  Наші соціологічні дослідження демонструють, що в 

аптечних організаціях більше половини опитаних аптечних 

працівників (56,3%) вважають існуючий асортиментний портфель 

ЛРС нераціональним. Досвід розвитку світового та українського 

фармацевтичних ринків показує, що найбільш продуктивними є 

стратегії оптимізації асортименту, засновані на аналізі запитів 

споживачів і усебічному вивченні споживчої поведінки. 
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Основні засоби є важливою частиною активів підприємства і 

займають особливе місце в складі його майна. Жодне підпри-

ємство не може ефективно функціонувати без наявності основних 

засобів, які повинні бути детально вивчені. 

Питання обліку руху основних засобів є предметом наукових 

досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема 

Бутинця Ф.Ф., Бондара М.І., Кірейцева Г.Г., Білоусова О.О., 

Зюкова М.М., Сопко В.В. і зарубіжних дослідників Сміта А., 

Метьюса М.С., Нідлза Б., Райса Е., Стендфілда К., Торре А., 

Бочарова В.В., Куттер М.І. та інших. 

В умовах інтеграції України до світової спільноти важливого 

значення набуває досягнення єдності економічних термінів та 

понять як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному 

рівні. Особливого значення в цьому контексті має узгодженість 

термінології, яка визначає матеріальну основу виробництва, а 

саме: кошти праці та предмети праці. Основні кошти в формі 

засобів виробництва функціонують як фактори процесу праці до 

тих пір, поки зберігають свою споживчу форму, у якій вони 

вступають у процес виробництва. 

Основні засоби є необхідною умовою для безперервного 

виробництва будь-якого виду продукції, тому їхню роль в 

промисловому виробництві важко переоцінити. Наприклад, в 

аграрному виробництві технічні засоби відіграють важливу і 

багатопланову роль [1, с.38 - 42]. 
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Використання всіх елементів щодо ймовірності отримання 

економічних вигод підприємство повинно визначити цілі 

використання основного засобу. 

Виходячи з визначення основних засобів, такими цілями є: 

1) використання основного засобу в процесі постачання 

товарів, виконання робіт та надання послуг; 

2) використання основного засобу для надання в оренду 

іншим особам; 

3) використання основного засобу для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій.  

Основні засоби підприємств становлять основу матеріально-

технічної бази, зростання і вдосконалення яких є важливою 

умовою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції. 

Дослідження теоретичних положень та чинної практики 

обліку основних коштів дозволило визначити ряд невирішених 

проблем, які гальмують процес управління виробництвом, 

серед них: єдність економічної і бухгалтерської термінології, 

принципи оцінки основних засобів і нематеріальних активів, 

підвищення інформативності первинних документів з обліку 

основних засобів. 

Звичайно найкращим методом є впровадження досягнень 

сучасного науково-технічного прогресу і, в першу чергу, 

безвідходних, маловідходних, ресурсозберігаючих технологій. 

Це може бути впровадження нових систем автоматизованого 

управління основними виробничими середовищем. 

У літературі часто ототожнюють поняття «основні засоби» 

та «основні фонди», але термін «основні фонди» вживається, у 

більшості випадків, в нормативних актах, які регулюють 

оподаткування різних аспектів діяльності підприємства.  

Глибокі дослідження в цьому напрямку були проведені 

Наумчуком О.А., згідно з якими основні фонди, перебуваючи в 

суспільній власності, використовувалися при командно-

адміністративній системі. В умовах дії ринкової економіки 

вартість засобів праці, які використовуються в господарській 

діяльності підприємства більше одного року і переносять свою 
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вартість у міру зносу на вироблений продукт, отримує форму 

основного капіталу. Причому в ролі речової сторони основного 

капіталу виступають виробничі основні кошти, саме вони є 

об'єктом бухгалтерського обліку [2, с.20]. 

Особливою різниці між термінами «основний засіб» і 

«основний фонд» майже немає, і використовують їх щодо одних і 

тих самих об'єктів. Але якщо актив визнається основним засобом, 

то необов'язково, що він буде віднесений до основних фондів. Це 

викликано відмінностями щодо визнання активу основним 

засобом або фондом.  

Макаровська Т.П. визначає основні фонди як засоби праці, 

які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, не 

змінюючи при цьому свою первинну форму [3, с.304]. 

Завадський Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О.О. визначають 

основні фонди як засоби, які беруть участь у процесі виробництва 

протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою 

натуральну форму, і поступово, в міру зношеності, переносять 

свою вартість на продукцію, що виробляється [4, с.444]. 

Кірейцев Г.Г. зазначає, що основні засоби - це частина майна 

підприємства, яке переносить свою вартість на новостворений 

продукт частинами за кілька виробничих циклів [5, с.272]. 

У даному випадку під терміном «основні фонди» слід 

розуміти запас, нагромадження, джерела утворення господарсь-

ких засобів підприємства, до яких належать статутний капітал, 

резервний капітал, прибуток та інші джерела, які відображаються 

в пасиві балансу. Тобто основна увага акцентується на довгому 

терміні використання, а також на тому, що основними засобами 

кошти стають лише тоді, коли підприємство починає їх 

використовувати.  

Іншим є енциклопедичне визначення основних фондів, 

сформульоване в радянських часів, як сукупності засобів соціаль-

ного виробництва, які використовуються більше одного 

виробничого циклу і поступово переносять свою вартість на 

створюваний продукт [6, с.22-33]. 

Результати дослідження внутрішньої структури категорій 
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«основні фонди» і «основний капітал» дозволяють більш корект-

но встановити вектор перетворень економічних відносин щодо 

розвитку та ефективного використання коштів праці в перехідній 

економіці, методів підвищення фондо- і капіталовіддачі. 

Це спонукає до розширення області актуальних досліджень з 

метою узагальнення теорії і практики використання коштів праці 

як в ринковій, так і в центрально-плановій економіці для розробки 

оптимальних рішень щодо нормалізації процесу відтворення 

основних фондів [7, с.19]. 

Проаналізувавши дані визначення можемо сказати, що з 

економічної точки зору можливі два варіанти трактування 

основних засобів: 

1) основні засоби розглядаються як вкладений капітал, і, 

відповідно, всі вони повинні обліковуватись за його собівартістю 

і їх можна прирівняти до витрат майбутніх періодів; 

2) основні засоби розуміють як ресурс, який знаходиться 

на підприємстві. 

Планування, облік і наукове дослідження основних засобів 

підприємств в Україні можуть бути організовані лише на основі 

правильно сформованої структури і науково обґрунтовані їхньою 

класифікацією згідно з видами, призначенням, використанням і 

територіальним розміщенням. Саме структура основних засобів, 

які використовуються у виробничому процесі, впливає на 

технічну оснащеність виробництва і технічну озброєність праці, а 

також до певної міри і на ефективність капітальних вкладень. 

Як висновок, можна сказати, що основні засоби класифіку-

ються за різними ознаками, які випливають на їхнє функціо-

нальне призначення. Також розмежовують бухгалтерську і 

податкову класифікацію і помилки віднесення основних засобів у 

бухгалтерському обліку до тієї чи іншої групи, можуть привести 

до завищення або заниження собівартості виготовленої продукції. 

А неправильна класифікація в податковому обліку може мати 

серйозні і неприємні для підприємства наслідки. Адже аморти-

зація, яка нарахована для цілей податкового обліку, впливає на 

величину податку на прибуток. 
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При дослідженні процесів управлінського аналізу не менш 

важливим аспектом є здійснення оцінки активів підприємства, які 

є грошовим вираженням їхньої вартості. Вона необхідна для 

правильного визначення загального обсягу основних фондів, 

динаміки і структури, розрахунку економічних показників 

виробничої діяльності підприємства за певний період часу. 

На основі проведеного дослідження теоретико-методичних 

засад бухгалтерського обліку руху основних засобів можна 

зробити наступні висновки: 

− в літературі розглядають поняття «основні засоби» з різних 

точок зору, а саме з економічної точки зору і як необоротні 

активи. Також особливу увагу приділяють порівняно таких 

термінів як «основні засоби» та «основні фонди»; 

− в зарубіжних країнах існують суттєві відмінності в обліку 

основних засобів. Насамперед, це стосується оцінки, класифікації 

та амортизації; 

− найбільш проблемним питанням в обліку основних засобів 

є їх оцінка та класифікація, що пов'язано з відмінностями у 

фінансовому та податковому обліку, також встановленого 

значення основних коштів у діяльності підприємства, а саме те, 

що вони складають основу матеріально-технічної бази, зростання 

і вдосконалення яких є важливою умовою підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції. 
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Постановка проблеми. За даними численних досліджень, 

зниження рухової активності в дітей молодшого шкільного віку 

призводить до порушення опорно-рухового апарату й пов’язаних 

із цим змін у серцево-судинній і дихальній системах, порушу-

ються обмінні процеси, знижується працездатність. Внаслідок 

цього особливої уваги заслуговує питання розвитку стану стоп 

молодших школярів. Плоскостопість – найбільш поширений вид 

патології нижніх кінцівок, яка трапляється в 40 % дітей. Таким 

дітям рекомендується регулярно займатися фізкультурою в 

школі, приділяючи особливо велику увагу зміцненню м'язів ніг. 

Профілактику плоскостопості треба починати з перших років 

життя дитини, тому що ця проблема може призвести до 

патологічних змін не тільки в стопі, але й в інших ланках опорно-
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рухового апарату та системах організму людини. 

Ключові слова: плоскостопість, стопа, склепіння, ходьба, 

опорно-руховий апарат, засоби лікувальної фізкультури. 

Об`єкт дослідження: система фізичної реабілітації учнів 

молодшого шкільного віку з плоскостопістю. 

Предмет дослідження: ефективність застосування розробле-

ної комплексної програми в системі фізичної реабілітації дітей 

молодшого шкільного віку з плоскостопістю. 

Мета статті: проаналізувати проблему плоскостопості у 

дітей молодшого шкільного віку, визначити умови формування 

нормальних склепінь стопи та ефективність проведення лікуваль-

ної фізкультури.  

Виклад нового матеріалу: 

Стопа є складним багатосуглобовим апаратом, функціональ-

но пов'язаним із усією системою опорно-рухового апарату. 

Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку дуже 

відрізняється від розвитку дітей середнього й, особливо, старшого 

шкільного віку. 

У молодших школярів деформації та захворювання стоп 

виникають із різних причин, серед них:  

- генетичні чинники; 

- перенесені загальні захворювання; 

- статичні перевантаження.  

Головною особливістю стопи людини є її дугова конструкція 

– склепіння. Деформація стопи, що характеризується сплощенням 

її склепіння називається плоскостопістю. 

Плоскостопість може розвинутися внаслідок того, що дитина 

рано (приблизно в 10 місяців) починає стояти та ходити. Форму-

вання склепінь стопи починається з першого року життя дитини і 

закінчується після дошкільного – під час шкільного періоду. 

Будова та функціонування стопи обумовлені збільшенням 

навантаження на стопу під час вертикального положення тіла та 

зменшення площі опори. 

У педіатрії виділяють три основних види стоп:  

- нормальна; 
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- плоска;  

- склеписта стопа. 

Вони відрізняються за анатомічними та функціональними 

ознаками. 

Прояви плоскостопості різні й залежать від ступеня та харак-

теру її розвитку. Серед головних ознак плоскостопості виділяють: 

- підвищену втомлюваність під час ходьби або тривалому 

стоянні; 

- головний біль; 

- зміну ходьби, часто спостерігається сколіоз; 

- ослаблення м’язової системи;  

- зниження фізичної працездатності; 

Також нерідко виникають порушення функцій внутрішніх 

органів. 

Плоскостопість може бути вродженою та набутою. Врод-

жена зустрічається рідко. У дітей, як правило, переважає набута 

статична плоскостопість. 

Набута плоскостопість може мати одну із трьох форм: 

травматичну, паралітичну і статичну: 

- травматична плоска стопа є наслідком травми або пере-

ломів кісток стопи, які неправильно лікувалися; 

- паралітична плоска стопа розвивається внаслідок паралічу 

м'язів, які підтримують склепіння стопи: кістки не витримують 

постійного навантаження тіла, що призводить до сплющення 

склепінь стопи; 

- статична плоска стопа є наслідком хронічного переванта-

ження стоп. Причина неспроможності м'язів зумовлюється 

низкою обставин. Наприклад, значною масою тіла й постійним 

перенесенням ваги без відпочинку м'язів. 

Клінічно розрізняють три ступені плоскостопості: 

1) Початкову форму плоскостопості важко розпізнати. При 

недотриманні заходів профілактики вона може перейти в більш 

виявлену. Спостерігається швидке стомлення, слабко виявлені 

болі в ділянці передньої поверхні гомілки і в стопі. Біль при цій 

формі плоскостопості постійний. 
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2) При плоскостопості II ступеня біль більш постійний, він 

посилюються під час ходіння і стояння, особливо наприкінці дня; 

після відпочинку –  стихає. Найчастіше біль буває у ділянці 

підошви, коло внутрішнього краю п'яти. 

3) Третій ступінь плоскостопості відрізняється різко 

виявленою деформацією стопи і фіксацією її в шкідливому 

положенні. Площа опорної поверхні стопи значно більша, ніж у 

здорових людей. Стопа разом із п'ятою повернута назовні. Хворі 

скаржаться на біль у всій нозі й у поперечному відділі хребта. 

Хода в них незграбна, вони не можуть швидко бігати; активні й 

пасивні рухи у суглобах стопи обмежені. 

Певний вплив на форму стопи має її положення під час 

ходьби. У режим дня дітей для запобігання плоскостопості 

обов'язково треба включити заняття ранковою гігієнічною 

гімнастикою. Серед засобів лікувальної фізкультури виділяють: 

канат, жердину, колоду та ін.  

Позитивно впливає також ходіння по нерівній поверхні, по 

піску, навшпиньках, по похилій площині, стрибки в довжину й 

висоту, біг, гра в баскетбол, плавання та інші вправи. 

Крім гімнастики, зміцнення відповідних м'язів гомілки і 

стопи можна досягти, виконуючи окремі вправи. Виконуючи 

комплекс фізичних вправ, дитина зміцнює різні м'язові групи 

кінцівок, у тому числі м'язи, які беруть активну участь у 

підтриманні нормальної висоти склепіння стопи.  

Особливо корисне при початковому ступені плоскостопості 

ходіння по пухкому ґрунту й піску, по свіжоскопаній землі. У 

цьому випадку в момент навантаження, коли нога в'язне у ґрунті, 

грудка землі підтримує склепіння стопи та формує правильне її 

положення під час ходьби.  

Для зміцнення м'язів ніг, крім згаданих вправ, певне значен-

ня має нетривале ходіння по нерівній (пересічній) місцевості. 

Для запобігання плоскостопості корисна така проста вправа, 

як підйом на некруту гірку зі з'єднаними носками ніг. 

Одну або дві із згаданих вправ дитина мусить виконувати 2-3 

рази на день, повторюючи 10-12 разів. Регулярно виконуючи 
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вправи з підручними засобами можна досягти позитивного 

результату від лікувальної фізкультури. 

Висновки: 

Враховуючи, що рівень фізичного стану дитини молодшого 

шкільного віку характеризується не лише фізіологічними 

функціями організму, але і його резервними можливостями, які 

можуть проявлятися під час фізичних навантажень і змінюватися 

впродовж життя. Можна зробити висновок, що вчасне виявлення, 

профілактика та комплексне лікування ознак плоскостопості у 

молодших школярів може запобігти появі та розвитку проблем 

усього організму дитини. 
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На даний час водний вид транспорту визнано пріоритетним, 

оскільки він має значний економічний і екологічний потенціал. 

На думку експертів  Європейської економічної комісії ООН [1], 

доцільною є диверсифікація перевезень внутрішніми водними 

шляхами.   

Як показує аналіз статистичних даних 42 країн світу, в 2018 

р. частка перевезень водним видом транспорту становила понад 

3% загального обсягу вантажів. У той час як залізничним 

транспортом – 32%, а автомобільним – майже 65%. При цьому 

ступінь використання внутрішнього водного транспорту значно 

відрізняється у різних країнах світу: в Австрії, Угорщині, 

Словаччині, Франції та Хорватії частка вантажних перевезень 

внутрішніми водними шляхами складає менше 10%, тоді як у 

Болгарії, Німеччини, Румунії та Сербії вона перевищує 10%, а у 

Нідерландах наближається до 40% [1].  

Це обумовлено, у першу чергу, переходом до Європейського 

Зеленого Курсу, який означає не лише трансформацію 

кліматичних і екологічних викликів у різних сферах економічної 

діяльності, а і реалізацію зеленої концепції модернізації 

національних економік у країнах світу [2].  

Разом з тим, результати проведених досліджень [3-12] 

свідчать, що в Україні спостерігається тенденція скорочення 
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обсягів перевезення річковим видом транспорту. Наприклад, за 

даними Головних управлінь статистики у Миколаївській, 

Одеській, Херсонській областях, обсяги вантажоперевезень 

водним транспортом у Причорноморському економічному районі 

зменшилися за 2000-2019 рр. на 47,8% або з 5446,4 до 2840,7 тис. 

т. Це відбулося унаслідок зниження обсягів перевезень в Одеській 

області на 56,9% (з 4623,1 до 1991,3 тис. т) і Херсонській – на 

24,2% (з 678,1 до 513,9 тис. т). Обсяги вантажоперевезень водним 

транспортом у Миколаївській області збільшилися в 2,3 раза або з 

145,2 до 335,5 тис. т.  

Частка обсягів вантажоперевезень даним видом транспорту в 

Одеській області знизилася на 14,8 в.п. або з 84,9 до 70,1% 

загального обсягу в економічному районі. Значення цього 

показника у Миколаївській області зросло на 9,1 в.п. (з 2,7 до 

11,8%), у Херсонській – на 5,6 в.п. (з 12,5 до 18,1%).  

Варто зазначити, що у Причорноморському економічному 

районі в останнє десятиріччя не приділяється належної уваги 

проблемам інвестування розвитку водного транспорту. Так, у 

Миколаївській області лише в 2013 р. вкладалися інвестиції у 

функціонування об’єктів водного транспорту. Вони становили 89 

тис. грн або 0,01% загального обсягу капітальних інвестицій у 

сферу транспорту та складського господарства регіону. В 

Одеській області ці інвестиції складали в 2019 р. 24,4 млн грн або 

0,6% (у 2010 р. – 5,5 млн грн або 0,2% загального обсягу 

капітальних інвестицій у сферу транспорту та складського 

господарства), а у Херсонській – 7,1 млн грн або 4,3% (у 2010 р. – 

3,6 млн грн або 6,8%). 

Отже, виходячи з вищевикладеного, у сучасних умовах 

економічного розвитку України необхідно приділяти значну 

увагу зеленій трансформації національної та регіональних 

транспортних систем у рамках реалізації цілей Європейської 

зеленої угоди [2].  

За експертними оцінками, викиди у транспортному секторі 

мають бути скорочені до 2050 р. на 90%. Очікується максималь-

ний перехід на транспортні засоби з нульовим показником 
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викидів, а також які поєднуватимуть у своєму функціонуванні 

електроенергію та водень. До ключових пріоритетів віднесено 

переорієнтацію на швидкісний залізничний транспорт, мультимо-

дальні перевезення, цифровізацію транспортної сфери, зміщення 

навантаження з автомобільних вантажних перевезень на 

залізничний та водний транспорт. 

Крім цього, в регіонах України доцільно застосовувати 

передовий міжнародний досвід функціонування водного виду 

транспорту. Наприклад, у Німеччині внутрішні водні шляхи 

мають важливе значення у всьому ланцюгу поставок оєвропейсь-

кої спільноти і промисловості. Річковий транспорт сьогодні має 

відмінні показники екологічної стійкості та енергоефективності. 

Це пов’язано з так званим «Зеленим курсом», який відкриє великі 

можливості для галузі річкового судноплавства і вантажовід-

правників. 

Німеччина прагне підвищити роль річкового транспорту в 

Європі, що дозволить зробити вантажні перевезення безпечні-

шими для клімату і довкілля. Єврокомісія працює над створенням 

Європейського фонду економічного відновлення. Бюджет Фонду 

понад 500 млрд євро має допомагати державам-членам ЄС у 

підтримці інвестицій, пов'язаних з внутрішніми водними шляха-

ми, як з метою розвитку національної економіки, так і в інтересах 

збереження навколишнього середовища.  

На думку Президента Європейського союзу барж [13], 

збільшення обсягу вантажоперевезень річковим транспортом 

сприятиме істотному внеску в реалізацію «Зеленого пакту для 

Європи». Внутрішній водний транспорт готовий взяти на себе 

набагато більші обсяги вантажів і суттєво збільшити свою частку 

в найближчі роки. Щоб реалізувати переваги цього виду 

транспорту відповідно до цілей ЄС та глобальними завданнями, 

необхідні стратегія, програма і конкретні інструменти реалізації. 

Сектор річкового транспорту потребує спеціальною програмою 

при спільних зусиллях Єврокомісії, держав-членів, річкових 

комісій і зацікавлених сторін у рамках продовження Програми 

розвитку внутрішнього водного транспорту Європи на 2021-2027 
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роки. Це має бути підкріплено конкретною програмою дій. Це, в 

свою чергу, дозволить досягти сталого та ефективного 

функціонування загальноєвропейської транспортної системи за 

рахунок збільшення частки внутрішнього водного транспорту. 

У подальшому планується дослідити й узагальнити 

передовий світовий досвід формування й розвитку транспортно-

логістичних кластерів. 
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Протягом усього господарського процесу відбуваються 

зміни цих складових, що спричиняє збільшення або зменшення 

цих складових капіталу. Основним джерелом збільшення прибут-

ку порівнюючи з іншими є нерозподілений прибуток. Він є 

інструментом формування відповідних фондів визначених 

законодавчими документами. 

Не менш важливим на підприємстві є отримання дивідендів. 

Однак, у зв’язку з невизначеністю на законодавчому рівні умов 

нарахування, виплати дивідендів на практиці призводить до 

суттєвих порушень, коли навіть у прибуткових підприємствах 

дивіденди не сплачуються роками. 

Дивіденди − це частина чистого прибутку, що розподіляється 

між учасниками (акціонерами) підприємства. 

У науковому дослідженні здійснено спробу порівняти 

особливості нарахування та виплати дивідендів на прикладі ТОВ 

та АТ. 

Розглядаючи статут ТОВ «КУА «МІБК» можна побачити у 

п. 3.11 фінансової звітності прописані умови визнання диві-

дендів, як зобов’язання. У статуті відповідно прописано умови 

виплати дивідендів, а саме, що здійснюється на основі чистого 

прибутку ТОВ, однак варто враховувати й інші статті балансу 

(табл 1). 
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Таблиця 1 – Показники фінансово-господарської діяльності 

 ТОВ «КУА «МІБК» 
Стаття 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Зареєстрований капітал 7 100 7 100 7 100 

Додатковий капітал - - - 

Резервний капітал 7 6 31 

Нерозподілений прибуток  

(Непокриті збитки) 

 

103 
88 564 

Власний капітал 7 210 7 194 7 695 

Чистий фінансовий результат 54 -16 501 

Джерело: побудовано автором на основі джерел [1] 
 

Можна побачити, що у 2018, 2020 роках підприємство 

отримало прибуток за результатами діяльності, при цьому у 2018-

2020 роках відсутні непокриті збитки та відсутній додатковий 

капітал. 

Питання розподілу та виплати дивідендів належить загаль-

ним зборам учасників. Зважаючи на позитивну картинку, на нашу 

думку відсутність створення та виплати дивідендів пояснюється 

рішенням загальних зборів та можливістю їх невиплати за 

наявності прибутку на законодавчому рівні. Відповідно до ст.30 

Закону України «Про Товариства з обмеженою відповідальністю» 

учасників товариства ніхто не примушує спрямовувати на 

виплату дивідендів прибуток. Можна спрямувати лише його 

частину або ж не спрямовувати зовсім. Змусити загальні збори 

прийняти рішення про виплату дивідендів, у тому числі в 

судовому порядку, не можна [2]. 

У ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» ситуація з нарахуванням та 

виплатою дивідендів інша. Відповідно до ст.10 статуту прописані 

основні вимоги щодо нарахування та виплати дивідендів 

учасникам та регулюються у відповідності до законодавства 

України (табл. 2). 

Так як ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» підпорядковується відповідно 

до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», то 

нарахування та виплата дивідендів відбувається відповідно з 

чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку 

на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства для 
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простих акцій та а привілейованими акціями здійснюється з 

чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку 

відповідно до статуту акціонерного товариства [5]. 
 

Таблиця 2 – Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» 
Стаття 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Зареєстрований капітал 4 681 562 4 681 562 4 681 562 

Додатковий капітал 411 370 411 370 411 370 

Резервний капітал 222 812 222 812 222 812 

Нерозподілений прибуток  

(Непокриті збитки) 
-3 421 985 -4 978 087 -5 434 780 

Власний капітал 10 071 143 9 643 505 10 135 494 

Чистий фінансовий результат 864 407 152 562 2 143 802 

Джерело: побудовано автором на основі джерел [3,4] 
 

Отже, з таблиці 2 можемо побачити що власний капітал 

більший за суму статутного та резервного у 2018 р. на 4 978 211 

тис. грн, 1 2019р. на 4 550 573 тис. грн, а у 2020 році- 5 042 562 

тис. грн.. Таким чином, відповідно до нормативних документів 

можливе здійснення виплати дивідендів в незалежності наявності 

непокритих збитків.   

Безумовно процедури нарахування та виплати дивідендів у 

ТОВ і АТ відрізняються, основні відмінності наведені у таблиці 3.  
 

Таблиця 3 – Законодавчо визначені умови нарахування та виплати 

дивідендів у ТОВ та АТ 
Вид господарського 

товариства 

Основні відмінності нарахування та виплати 

дивідендів 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

1. Прибуток розподіляється пропорційно 

часткам у статутному капіталі товариства 

2. Дивіденди виплачуються в безготівковому 

порядку, грошовій формі або іншій. 

3.  Загальні збори учасників приймають рішення 

про нарахування і виплату дивідендів. 

Закріплюємо рішення протоколом загальних 

зборів. На підставі рішення загальних зборів 

директор видає наказ про виплату дивідендів. 

Для ТОВ не встановлені строки виплати 

дивідендів. 

Вид господарського 

товариства 

Основні відмінності нарахування та виплати 

дивідендів 
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Акціонерне 

товариство 

1. Прибуток розподіляється з розрахунку на одну 

належну акціонерові акцію певного типу та/або 

класу 

2. Дивіденди виплачуються виключно в грошовій 

формі 

3. Товариство зобов’язане в порядку, 

встановленому статутом, повідомити акціонерів про 

дату, розмір, порядок і строки виплати дивідендів. 

При цьому публічне АТ протягом 10 днів з дня 

прийняття рішення про виплату дивідендів за 

простими акціями повідомляє про це на фондову 

біржу (біржі), у реєстрі якої(их) перебуває таке 

товариство. 

Джерело: побудовано автором на основі джерел [2, 5] 
 

Виходячи з порівняння нарахування та виплати дивідендів 

можна побачити, що воно недосконало врегульовано на 

законодавчому рівні та потребує більш конкретного регулювання.  

Варто зазначити, що отримати частину прибутку в ТОВ можуть 

учасники, які мали такий статус на момент прийняття загальними 

зборами рішення про виплату дивідендів.  

У ТОВ дивіденди виплачуються у грошовій формі, як і у АТ. 

Однак, учасники можуть прийняти одностайне рішення здійснити 

такі виплати в іншій (наприклад, натуральній) формі, у той час як 

АТ виключно в грошовій. 

Ще одним обмеженням для АТ є відсутність права приймати 

рішення про виплату дивідендів та виплачувати їх за простими 

акціями, якщо власний капітал АТ менше за суму статутного і 

резервного капіталів. 

Виходячи з вище висловленого, можна побачити, що процес 

розподілу прибутку відіграє важливе значення у виконанні 

стратегічних планів розвитку підприємства. Кожне підприємство 

направляє свій отриманий прибуток для поповнення статутного, 

резервного фонду, для збільшення величини додаткового капіталу 

використовує прибуток для своїх внутрішніх потреб, для свого 

розвитку. Ще одним із напрямів використання прибутку є 

виплата дивідендів, яка регулюється як на законодавчому рівні, 

так а рівні підприємства відповідними документами спираючись 

на відповідні закони України.  
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Анотація: Проблематика підготовки курсантів системи МВС у 

специфічних умовах ведення вогню в темну пору доби. Необхідні 

навички, а також психологічне тренування задля того щоб 

курсанти були морального готові до виконання вправ. 
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Актуальність даного питання підтверджується тим, що пра-

цівники Національної поліції України в повсякденній професійній 

діяльності постійно стикаються з необхідністю використання, а 

іноді і застосування вогнепальної зброї, дуже частими є випадки 

правопорушень в нічний час, що тягне за собою використання 

вогнепальної зброї в темпу пору доби.  

Варто відзначити, що поряд з наявністю відповідних профе-

сійних знань і навичок вони повинні розвивати стабільні навички 

поводження з вогнепальною зброєю в темну пору доби і повинні 

мати високий рівень психологічної готовності до стрільби в час, 

коли темрява заважає виконувати професійну діяльність.  

Вищевказане сприятиме успішному вирішенню складних 

професійних завдань в будь-яких екстремальних ситуаціях завдя-

ки чітким і адекватним діям поліцейських, вмінню концентрувати 

увагу, розвиненим емоційно-вольовим якостям, умінню управля-

ти своїм емоційним станом та правильно фокусувати власний зір 

в тему пору доби під час використання вогнепальної зброї. 

Для дослідження даної тематики варто розібрати механізм 

проведення стрільб в темну пору доби [1, c.54]. 

Викладач або командир повинен відповідати за суворе 

дотримання всіма стрільцями встановленого порядку в тирі (на 

стрільбищі), заходів безпеки, а також умов і порядку виконання 

вправ, що відпрацьовуються у темну пору доби та зобов’язаний: 

• виконати перевірку мішеней перед початком виконання 

вправ з вогневої підготовки;  

• провести зі стрільцями перевірку їхньої готовності до 

стрільби в темну пору доби та надати інструктаж з безпечного 

поводження зі зброєю в нічний час;  

• гучно та розбірливо надавати команди, які є передбаченими 

правилами ведення стрільб; 

• весь час знаходитися позаду стрільців, які виконують впра-

ви зі стрільби та не заважати їм, при умові, що ними дотримано 

всі правила безпеки; 
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• якщо стрільцем було порушено заходи безпеки, а бо виник 

форс-мажор (поява людей, авто та тварин на відкритому поліго-

ні), то негайно дати команду припинити стрільбу та вжити всі 

можливі заходи для швидкого відновлення заняття. Про виниклу 

подію доповісти керівництву. Варто відзначити, що ведення 

вогню у нічних час повинно бути терміново припинено кожним 

стріляючим самостійно або за командою керівника стрільб у 

випадку втрати орієнтира під час проведення стрільб в темну 

пору доби;  

• якщо у когось із стрільців виникли якісь проблеми або 

труднощі при виконанні вправ, необхідно надати йому допомогу;  

• коли тренування було завершене, дати наказ увімкнути 

білий ліхтар, що дає знак про закінчення стрільб у темну пору 

доби;  

• після завершення тренування зі стрільби у темпу пору доби, 

доповісти керівництву про всі події, які відбулися за час 

проведення стрільб. Визначити позитивні та негативні моменти 

виконання такого виду заняття. 

Також варто акцентувати увагу на психологічних аспектах 

тренування стрільби в темну пору доби. 

Використання умінь емоційно-вольової саморегуляції в 

процесі розвитку психологічної готовності до стрільби в темну 

пору доби повинно бути направлено на подолання фізичних і 

психічних навантажень, коригування рівня емоційного збуджен-

ня, формування ситуаційної психологічної готовності, нормаліза-

цію психічного стану після емоційної напруги, вміння фокусувати 

власну вагу та зір на конкретному об’єкті тощо [2, c.174]. 

Вищесказане допоможе оптимізувати і мобілізувати інтелек-

туальні та фізичні ресурси поліцейських; регулювання свого 

психічного стану відповідно до завдань і цілей стрільби в нічний 

час; підтримання стабільного рівня активності, незважаючи на 

негативні почуття або переживання, які можуть виникнути при 

стрільбі з вогнепальної зброї. 

Отже, нами було проаналізовано основний механізм 

проведення занять з вогневої підготовки та стрільби в темну пору 
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доби. Визначено, що при стрільбі в нічний час важливими є не 

лише фізичні, а й психологічні якості правоохоронця. Ми 

вважаємо, що проведення стрільб в темну пору доби сприяє 

розвитку практичних навичок майбутніх правоохоронців, адже в 

практичній діяльності досить частим  застосування вогнепальної 

зброї саме в нічний час. 
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Особливу увагу вчених в практиці системи фізичної підго-

товки (далі по тексту - ФП) закладів вищої освіти системи МВС 

приділяється проблемі придбання курсантами відповідного рівня 

фізичної підготовки (загальної і спеціальної) і підготовки з 
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тактики та вогневої підготовки в університеті. А складні умови 

перспективної професійної діяльності зобов'язують майбутніх 

офіцерів володіти відмінним здоров'ям, витривалістю, силою, 

спритністю, швидкістю реакції, ідеальною координацією рухів, 

витривалістю, самоконтролем і іншими країнами, що розвивають-

ся важливими психофізіологічними якостями під час занять з ФП. 

Функціональні завдання, що стоять перед кафедрами фізич-

ного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту, 

визначають необхідність постійного пошуку шляхів оптимізації 

навчального процесу з ФП в ЗВО з метою досягнення максималь-

но якісного кінцевого результату. Тому оптимізація системи ФП у 

вищій школі розглядається нами через призму адаптації цієї 

системи до актуальних вимог тактики поліцейських вимог і 

впровадження навчання відповідно до європейських зразків. 

Фізична підготовка націлена на підвищення прикладної полі-

цейсько-фізичної підготовки, що допоможе майбутнім офіцерам 

виконувати свої професійні обов’язки в повній мірі [1, c.138]. 

Сьогодні практично всі сучасні науки сформовані системним 

підходом, важливим аспектом якого є розробка нового принципу 

використання - створення унікального і більш оптимального 

підходу до його пізнання і застосування в будь-якому дослідниць-

кому процесі, гарантія повної і цілісної інформації та розуміння 

тих процесів, які ми безпосередньо виконуємо. 

Сама ефективність системи вищої освіти багато в чому 

залежить не тільки від її внутрішніх ресурсів, але і від зовніш-

нього впливу ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів, які 

створюють прямий або непрямий, стимулюючий або гнітючий 

вплив на державу. її роботу в цілому або її окремих компонентів, 

що вказує на наявність організаційної функції системи. До таких 

факторів належать: ступінь організації освітнього процесу у ЗВО; 

реальний час, відведений дисципліні «Фізична підготовка»; 

наявність і рівень підготовки педагогічних кадрів; готовність 

тренувальної бази до ФП. 

Щоб адаптувати систему ФП до сучасних вимог тактики 

правоохоронних органів, науковцями враховано основні засоби 
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оптимізації навчального процесу, тобто дії викладача, які 

свідомо націлені на підвищення ефективності тренувань з 

часом і зусиллями [2, c.56].  

Підкреслимо, що мова йде не про окремі засоби оптимізації, 

а про систему методів, що охоплює всі основні складові процесу 

навчання - його завдання, зміст, методи, інструменти, форми 

організації, аналіз результатів навчання і багато іншого. Тільки 

якщо ми знайдемо найкращі варіанти поєднання для всіх цих 

компонентів, можна буде цілком якісно оптимізувати систему 

фізичної підготовки майбутніх працівників системи МВС. 

Побудова і зміст програм підготовки і професійного навчан-

ня по ФП в даному випадку має грунтуватися на типових 

програмах фізичної підготовки з обов'язковим відображенням 

системи вимог до конкретного майбутнього фахівця і побудо-

ваної поетапно взаємозалежності та має крокувати в ногу з 

іншими фаховими дисциплінами. Тобто модель системи ФП 

курсанта повинна бути насичена компонентами, які вирішать 

проблему надбання професійних навичок та умінь майбутнім 

поліцейським фахівцем. 

Для досягнення максимального ефекту від фізичного розвит-

ку курсантів на заняттях необхідно застосовувати диференційо-

ваний підхід, що забезпечує оптимальне поєднання індивіду-

альних і колективних форм навчання і вдосконалення. Його суть 

полягає в тому, щоб проводити більшу частину навчання не з 

штатними відділеннями чи підрозділами, а в підгрупах курсантів, 

рівень фізичної підготовки яких приблизно однаковий [2, c.87].  

Використання тренажерів або окремих засобів ФП для 

окремих груп спеціальностей дозволить впровадити програмні 

методи навчання, що забезпечують точне дозування фізичних 

навантажень під час навчання і при цьому отримувати інформа-

цію щодо точного визначення функціонального статусу 

залучених людей. 

За результатами дослідження виявлено взаємопов'язаний 

комплекс методів, застосування яких призведе до оптимізації 

процесу навчання ФП у закладах вищої системи МВС та надасть 
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якісно нову систему методик для оптимізувати навчальний 

процес фізичної підготовки і, отже, допоможе адаптуватися до 

сучасних вимог оптимальної системи підбору кадрів МВС. 
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Логіка, як наукова дисципліна, розвивалася впродовж усієї 

історії людства. Специфіку її еволюції зумовило те, що більшість 

визначних філософів незалежно від часу та місця своєї діяльності 

цікавилися природою людського мислення. В той же час, 

надважливе значення процесу мислення як в житті окремої особи, 

так і для розвитку суспільства, а такою його всеохоплюючий 

характер, зумовили становлення логіки як окремої науки. Проте 

тісний зв’язок з філософією обумовив високий інтелектуальний 

потенціал логіки як окремої науки.  

Кінець ХІХ – початок ХХ століття був часом появи модер-

ністських тенденції у науці та культури, які суттєво розширили 

погляди на традиційні речі. Вони не пройшли і повз логікою: саме 

в той час в цій науці з’явилася низка нових підходів, які прагнули 

переглянути існуючі принципи і догми.  
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У науковому середовищі існує думка, що некласична логіка 

є, зокрема, результатом реалізації некласичної раціональності. 

Російський філософ В.С. Стьопін вважав що некласична раціо-

нальність пов’язана з тим, що: “…між розумом та пізнаваною 

дійсністю завжди є проміжна ланка, посередник, який поєднує 

розум і пізнаваний світ. Таким посередником виступає людська 

діяльність. Вона визначає, яким способом і якими засобами розум 

осягає світ. Ці способи та засоби розвиваються разом із розвитком 

діяльності. Розум представ не як дистанційований від світу 

чистий розум, але як включений у світ, який розвивається разом із 

розвитком діяльності, формуванням її нових видів, цілей і 

засобів”.  Зазначений посередник (людська діяльність) відіграє 

безпосереднє значення у розвитку некласичної логіки: вони 

розширюють класичну логіку або протистоять їй; ігнорують ті чи 

інші закони логічного мислення задля аналізу міркувань [1, с.1-2]. 

Варто зазначити, що некласична логіка в цілому не відкидає 

класичну логіку, продовжуючи наукову традицію та розвиваючи 

ідеї попередніх поколінь. Більш вільне поводження з класичними 

принципами та догмами не змінює завдання логіки як наукової 

дисципліни, а, навпаки, допомагає зрозуміти процес мислення за 

допомогою нових підходів.  

Можна виділити три основні напрямки становлення 

некласичної логіки:  

• критика принципу двозначності 

• нове тлумачення смислу логічних сполучників 

• перегляд розділів традиційної логіки засобами некласичної 

логіки та розширення виразних можливостей логіки 

Принцип двозначності, за яким будь-яке твердження можна 

вважати або істинним, або хибним був піддатий критиці, оскільки 

його точність викликала сумніви.  Наприклад, в своїй праці 

Арістотель проілюстрував принцип двозначності приклад 

морського бою, яка завтра або відбудеться, або не відбудеться. 

Польський філософ Лукасевич заперечив цей підхід і ввів третю 

категорію яку можна інтерпретувати як можливість (твердження 

“завтра буде морський бій, є не істинним, не хибним, а 
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можливим”. Його підхід не був єдиним, який некласична логіка 

запропонувала напротивагу принципу двозначності, проте 

яскраво демонструє можливість перегляду класичної оціночної 

системи.[2, с.4-5] [3, с.201] 

Нове тлумачення смислу логічних сполучників полягало у 

ревізії матеріальної імплікації, яка була покладнена в основу 

праці Рассела і Уайтхеда “Принципи математики” у 1910 році. 

Проблема полягала у тому, що універсальність матеріальної 

імплікації призвела до появи парадоксів – невідповідності 

логічного слідування і умовного зв’язку. Тож, її нове тлумачення 

призвело до появи систем "строгої імплікації" К.Льюїса та 

"сильної імплікації" В.Аккермана. [3, с.201, 226-227] 

Перегляд класичної логіки засобами некласичної призвів до 

появи нових розділів сучасної логіки. Важливо зазначити, що 

часто ці розділи інтерпретували ідеї, які були зафіксовані ще у 

роздумах античних і середньовічних філософів. Це підтверджує 

той факт, що некласична логіка не перериває наукову традицію і є 

частиною загальнонаукової парадигми.  

Наведу приклади некласичних логічних систем.  

Модальна логіка — це розділ некласичної логіки, де дослід-

жуються описові висловлювання одночасно із їхніми оцінками та 

відношення між ними у структурі міркувань. 

Оцінки можуть бути надані з різних рочок зору, у будь-які 

кількості; можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний харак-

тер. Вони містять інформацію щодо ставлення суб’єкта до змісту 

його думки, або – характеристику логічного зв’язку між думками. 

[4, с.4-5] 

Поняття логіки науки у широкому значенні можна ох арак-

теризувати як комплекс філософських і логічних досліджень 

структури наукового пізнання. Синонімічним терміном можна 

вважати логіку і методологію науки. Вона вивчає структуру, 

елементи (мови теорії, власне, теорії, гіпотези, передбачення, 

процедури наукового пояснення) і методи пізнавальної діяльності 

(способи побудови, організації та обґрунтування теорії). Завдан-

ням логіки науки є розкриття загальних принципів побудови і 
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перевірки гіпотез та теорій, опис методів виявлення точного 

смислу термінів і тверджень наукових теорій, дослідження міри їх 

доказовості. [4, с.53-54] 

Логіка дії в широкому значенні - це раціональна модель дій 

людей. Вона описує міркування людини про дії. 

Висловлювання про дії в логіці дії називаються акціональни-

ми висловлюваннями і містять у складі поняття на кшталт 

“бажає”, “планує”. Практичними міркуваннями  логіка дії ввва-

жає міркування, які безпосередньо стосуються дії. Практичне 

міркування - це міркування про обов’язковість виконання дії. 

[4, с.96-97] 

Отже, некласична логіка, сутність опираючись на фундамент 

традиційної логіки, зокрема, філософські ідеї минулих епох, 

створила низку нових підходів, які допомогли розширити знання 

про процес мислення – предмет вивчення логіки як наукової 

дисципліни. 
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Вопрос эффективного использования электроэнергии в 

промышленности и в быту является весьма актуальным. Решение 

задачи экономии енергозатрат невозможно без автоматизиро-

ванных систем контроля и управления основными показателями 

энергопотребления. 

Решение указанной задачи требует использования високо-

производительных контроллеров с высоким уровнем надежности.  

Как показывает отечественный опыт,  максимального эффек-

та экономии энергопотребления можно достичь с использованием 

автоматизированных систем контроля и учета основних показа-

телей режимов энергопотребления. Одним из лучших решений 

является создание на промышленных предприятиях так называе-

мых комплексов потребителей-регуляторов мощности (П-РМ) 

Одним из основных этапов разработки комплекса П-РМ 

является организация автоматизированного контроля и учета 

основных показателей РЕС, на основание которых строются базы 

данных для решения всей совокупности задач связанных с 

планированием, формированием и оценкой РЕС предприятия. 

Структурная схема разрабатываемого комплекса может быть 

достаточно гибкой. Типовыми являются четерех- и трех уровне-

вые структуры, в которых распологаются: 

1. Счетчики активной и реактивно энергии 

2. Устройства сбора данных со счетчиков в реальном 

времени 

3. Компьютеры установленные на подстанциях  



 

276 

4. Файл-сервер и АРМ для инженеров 

Существует большое количество устройств для сбора 

информации, начиная от простых типа «Энергия» так и до более 

сложных, как «ЭКОМ-3000». Лучшим представителем данных 

устройств является «ЭКОМ-3000» [1, 2]. Процессор построен на 

основе перспективной элементной базы, имеет хорошие эксплуа-

тационные характеристики, которые обеспечивают его много-

летнюю безотказную работу. Так же может использоваться не 

только для учета потребляемой электроэнергии, но и для учета 

любых других энергоносителей. 

Одним из вариантов  разработки контроллера, предназначен-

ного для контроля потребленной электроэнергии, с сохранением 

и передачей данных, является контроллер совмещенный с 

контроллером «ЭКОМ-3000». Разрабатываемый контроллер 

может быть использован не только в промышленном секторе, а 

так же в частном. 

Спроектированное устройство представляет собой унив ер-

сальный микропроцессорной счетчик для подсчета внешних 

прерываний в заданном диапазоне времени. Контроллер имеет 

необходимую избыточность ресурсов, которая может использо-

ваться при расширении круга задач, решаемых контроллером. В 

начальной инсталляции контроллер предназначается для подсчета 

сигналов от внешнего формирователя прерываний, записи в 

EEPROM память результатов и обеспечения надежной защиты 

данных. При необходимости при использовании промышлен-

ными комплексами возможно организовать сеть из контроллеров 

с центральной станцией типа ЭВМ для формирования графика 

потребления и нагрузки сети. 

Основная идея, заложенная при создании электронных 

счетчиков – это цифровое измерение токов и напряжений. Специ-

ально разработанный измерительный процессор вычисляет 

значение напряжения, тока, электрической мощности и других 

параметров. 

Крупнейшим производителем интегральных схем для сода-

ния счетчиков электроэнергии является фирма Аnalog Devices. 
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На рис. 1 приведены упрощенные структурные схемы 

современных программируемого и непрограмуемого счетчиков, 

построенных на базе ИС серии АDЕ775х этой фирмы. 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) через датчики 

тока и напряжения подключены к цепям, в которых необходимо 

измерить мощность. Цифровой сигнальный процессор (ЦСП) 

осуществляет вычисления значений потребляемой мощности и 

формирует на выходе непрограмуемого счетчика импульсы, 

частота которых пропорциональна измеряемой величине. 
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Рисунок 1 – Упрощенные структурные схемы непрограммируемого 

(а) и программируемого (б) счетчиков электроэнергии 

 

С помощью шагового двигателя приводится в движение 

отсчетный механизм, показывающий расход электроэнергии. 

Программируемый счетчик дополнительно содержит интер-

фейсный модуль, микроконтроллер для управления счетчиком 

и связи с внешними устройствами – ЖК дисплеем и информа-

ционными интерфейсами. В счетчике, структурная схема 
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которого показана на рис. 1 б, предусмотрены радио- и инфра-

красный интерфейсы. Использование сотовой сети GSM (или 

сети другого стандарта мобильной связи) позволяет осуществ-

лять через радиоканал дистанционное снятие информации об 

измеряемых параметрах, а также осуществлять дистанционное 

управление счетчиком. Все это дает возможность включения 

счетчика в автоматизированную информационную систему 

учета расхода электроэнергии. Такие счетчики способны пере-

давать информацию о параметрах качества электроэнергии 

(например, о частоте и уровне гармоник потребляемого тока, 

коэффициенте мощности) и осуществлять мониторинг пара-

метров сети. Счетчик фиксирует моменты выхода параметров 

за установленные пределы (например, токов и напряжений), 

запоминая точное время этого события и суммируя время 

пребывания параметров за этими пределами. Последующий 

анализ сохранившихся данных может помочь в решении воп-

росов стабилизации параметров питающей сети. 

В дальнейшем разработанный контроллер может быть усо-

вершенствован для нужд частных лиц и предприятий, в зависи-

мости от поставленной задачи по эффективному потреблению 

энергии. 
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Бунтівна молодь завжди прагне змін та реформацій. Це й 

спричинило шалену популярність творчості американської 

письменниці Айн Ренд, яка створила та поширювала філософію 

суб’єктивізму. Однак крім революційної молоді творчість Ренд 

також користується популярністю серед всіх бізнесменів світу. В 

чому ж полягає секрет такого визнання? 

Пояснити цей феномен можна лише тим, що описані герої 

твору, які тяжко та наполегливо працюють, сповна віддаються 

улюбленій праці можуть досягти своєї мети. Однак через свою 

любов до близьких та бажання їм допомогти, зокрема матері-

ально, зазнають кривди та тотальне нерозуміння. 

Кожен підприємець, який досяг успіху, зробив свою жертву 

для процвітання бізнесу. Зокрема Генк Ріарден всю свою юність 

гарував на копальнях шукаючи способи як модернізувати 

виробництво. Поступово просуваючись кар’єрними сходами, 

допоки не став власником сталеливарного заводу. Дагні Таггарт 

почала рано працювати на залізниці, щоб досконало вивчити 

алгоритм її роботи, тим самим підготувати себе до керівної 

посади, яка дозволить їй керувати усім підприємство та примно-

жити статки родини. Однак вони обоє зазнали жорстокості та 

зневаги збоку рідних людей, які жили за їх рахунок. 

Виникає питання, чому Ренд вважає, що доброчинність, 

доброта тощо не є головними чеснотами, коли вони відповідають 

всім умовам доречності: одержувач гідний допомоги, можна 
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дозволити собі допомогу, це відповідає його раціональним 

власним інтересам (або не суперечить до нього) допомагати тощо. 

Можливо, Ренд вважає, що вони є «другорядними» чеснотами, 

тому що ми не зобов’язані діяти на них постійно, як ми 

зобов’язані діяти справедливо та чесно у будь-який час. Однак 

глибшою причиною може бути її уявлення про людей як по суті 

агентів, а не пацієнтів, виконавців, а не одержувачів, самодос-

татніх, а не залежних. Тим не менше, погляд Ренда на єдність 

чеснот диктує, що, навіть якщо ми не зобов'язані постійно діяти 

на благодійність, доброту тощо, вони мають таке саме важливе 

володіння, як інші чесноти. Більше того, зважаючи на її наголос 

на важливості доброзичливості для інших та «доброзичливої 

передумови Всесвіту», герої Ренда часто надзвичайно (і майже 

завжди належним чином) добрі та щедрі, не лише стосовно тих, 

кого вони люблять, але й до простих знайомих, і навіть іноді до 

супротивників. Яскравим прикладом є Даґні, яка пропонує 

підтримку розбитому серцю і Шеріл Таггарт (дружина брата), яка 

в минулому ставилася до Даґні з презирством, а Хенк Рірден 

щедро підтримує його експлуататорську сім'ю, перш ніж він 

усвідомить їх експлуатаційну здатність. Неявне визнання Рендом 

того, що доброта та щедрість є важливими чеснотами, демонстру-

ється також у зображенні її лиходіїв як тих, хто позбавлений 

всякої доброти та щедрості [4, c. 17]. 

Тож ми бачимо, що Ренд змальовує позитивних персо-

нажів як відповідальних працівників які своєю чесною працею 

та чистим розумом заробляють собі та іншим на життя, а 

лиходії – головні ухильники від відповідальності, мотивовані 

прагненням до влади, соціальним статусом, славою чи 

незаробленим багатством та образами на своїх меценатів. 
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Педагогічні науки 
 

ПРИЧИНИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМУ 
 

Шеверун В.С. 

викладач кафедри  

спеціальної фізичної підготовки 

Резніченко К.С. 

курсант 1 курсу 

факультету підготовки фахівців для  

органів досудового розслідування 

Основними причинами травматизму є організаційні недоліки 

при проведенні занять. Це порушення інструкцій про проведення 

уроків фізичної культури, змагань, неправильне складання 

програми змагань, порушень їх правил, неправильне розміщення 

учасників. При проведенні уроків з метань, неправильно 

прокладена лижня або непідготовлена траса для кросу; 

неправильне комплектування груп (за рівнем підготовленості, 

віком, статтю), численність груп, що займаються складними в 

технічному відношенні видами спорту в залі, на майданчику; 

неорганізована зміна снаряда і перехід з місця занять під час 

відсутності  викладача. Помилки в методиці проведення занять, 

які пов'язані з порушенням дидактичних принципів навчання, 

відсутність індивідуального підходу, недостатнє врахування 

стану здоров'я, статевих і вікових особливостей, фізичної та 

технічної підготовленості школярів. 

Причиною пошкодження є зневажливе ставлення до 

вступної частини навчального заняття, неправильне навчання 
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техніці фізичних вправ, відсутність страховки, неправильне її 

застосування, часте застосування максимальних навантажень: 

перенесення засобів і методів тренування спортсменів та учнів 

вищих навчальних закладів. Недостатнє матеріально-технічне 

оснащення занять: малі спортивні зали, відсутність зон безпеки 

на спортивних майданчиках, тверде покриття легкоатлетичних 

доріжок та секторів, відсутність табельного інвентарю і облад-

нання (Жорсткі мати), неправильно обрані траси для кросів і 

лижних гонок. Причинами травм є погане спорядження займа-

ються (погане кріплення снарядів, невиявлені дефекти 

снарядів, невідповідність маси снаряда віку котрі займаються). 

Виникнення спортивних травм залежить від ряду факторів. 

У дівчат менше травм, ніж у юнаків. Чим молодше спортс-

мени, тим більше відбувається випадків травматизму. Чим старше 

учень і вище його спортивна кваліфікація, тим сильніше він 

схильний до травматизму. Мають значення контингент 

займаються, умови проведення, методика занять. У займаються 

по державними програмами фізичного виховання, травми 

спостерігаються рідше, ніж у займаються в спортивних секціях за 

авторськими програмами. Механізм виникнення травм 

різноманітний. Пошкодження можуть бути викликані падіння, 

струсу стисненням, зіткненням, різкими змінами положення тіла, 

граничними згинання, розгинання, розтягуваннями, підгортанням 

(стопи), тертям об канат і т.п. 

У займаються фізичною культурою в 35-40% випадків 

травми пов'язані з ударами на уроках: легкої атлетики, баскет-

болу, волейболу, футболу. Аналіз отриманих даних показав, 

що найбільше число травм припадає на вікову групу від 11 до 

14 років, досягаючи максимуму в 13 - 14 років. найбільш 

високий рівень травматизму припадає на гімнастику.  

Частою причиною виникнення травм є падіння. Це відбу-

вається, коли учні починають гри без обумовлених правил. 

Травми, що виникають при падінні, можуть бути нарізно-

манітніші: переломи кінцівок, важкі струсу головного мозку, 

розриви внутрішніх органів і так далі. 
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Необхідні умови безпеки при заняттях фізичними вправами і 

спортом: 

• до занять допускаються учні, які пройшли медичний 

огляд і інструктаж щодо дотримання правил безпеки на заняттях; 

• при проведенні занять необхідно дотримуватися розклад 

навчальних занять, встановлені режими занять і відпочинку; 

• аптечка укомплектована всім необхідним знаходиться в 

спортивному залі або у медичного працівника; 

• перед початком занять необхідно перевірити готовність 

залу. 

• учні повинні бути у відповідній заняття спортивній 

формі; 

• перевірити відсутність годин, браслетів, прикрас та 

інших предметів для уникнення травм; 

• перед заняттям нагадати про правила безпеки на даному 

занятті і вимагати їх виконання; 

• навчити учнів вести щоденник самоконтролю; 
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УДК 347    Юридичні науки  

 

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ БАТЬКАМИ, 

ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ   

 

Шевчук А. В., 

студентка юридичного факультету 

Волинського національного  

університету ім. Л. Українки 

м. Луцьк, Україна 
 

Виховання дітей - це ризикована справа. 

Адже у випадку удачі  остання досягнута  

ціною великої праці і турботи, 

 у випадку ж невдачі горе не порівняти  

ні з яким іншим. 

Демокрит 

Кожен наділений невідчужуваним правом на сім’ю. На 

батьків покладений обов’язок утримувати  дитину до повноліття,  

виховувати,  дбати про її розвиток. Задля гарантування, передба-

чених законодавством прав дитини,  у встановлених випадках, 

відповідальністю за неналежне виконання або порушення 

названих обов’язків є позбавлення батьківських прав. Відповідно 

до положень ст. 166 СК України, у разі позбавлення батьківських 

прав, батьки  не звільняється від обов’язку щодо утримання 

дитини [1].  В свою чергу, в ЦК України встановлено, що  батьки 

зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо якої 

вони були позбавлені батьківських прав [2]. 

У  ЦК України законодавець закріпив чіткий проміжок часу: 

3 роки з моменту позбавлення батьківських прав до завдання 

шкоди [2]. По-перше, на нашу думку, такий термін зумовлений 

тим, що вплив  батьків на поведінку дитини не може припинитися 

з моменту позбавлення батьківських прав, адже повинні 

обов’язково настати наслідки, які є результатом неналежної 

поведінки батьків та мають бути віддалені у часових рамках від 

моменту  набрання законної сили  рішення про позбавлення 
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батьківських прав. По-друге, з точки зору психології, у дитинстві 

некритично засвоюються стереотипи поведінки батьків і потім 

неусвідомлено переносяться дитиною [3]. 

 Необхідно зауважити, що поведінка батьків підпадає під 

законодавче регулювання  ст. 1183 ЦК України [2], незалежно від 

того чи батьки проживали разом з дитиною до моменту 

позбавлення батьківських прав. 

 Обов’язковою умовою притягнення батьків до відповідаль-

ності є встановлення причинного зв’язку між невиконанням 

батьківських обов’язків та завданою шкодою. Таке положення 

пов’язане з тим, що батьки у зв’язку із порушенням своєї власної 

поведінки  прямо впливають на  протиправну поведінку дитини. 

Остання знаходить  свій вираз у завданні  шкоди. Доцільно 

вважати, що у таких випадках батьки несуть відповідальність за 

власні дії, наслідком яких є поведінка  дитини. 

Необхідно з’ясувати,  які дії батьків можуть спричинити дані 

наслідки.  Під невиконанням обов’язку батьків потрібно  розуміти 

не вчинення тих дій, які суб’єкт повинен був вчинити. Неналежне 

виконання обов’язку – це виконання його неналежним чином ( з 

використанням неправильних форм та методів) [4, с. 65]. 

Наприклад, у рішенні Алчевського міського суду Луганської 

області  в справі № 2-2231/12  в обґрунтування позову проку-

рор  посилався на те, що мати  ухиляється від виконання своїх 

обов'язків,  внаслідок чого дитина вдруге потрапила до притул-

ку,  погано навчається, допускає пропуски уроків без поважних 

причин. Мати  не піклується  про здоров’я дитини, не забезпечує 

здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, не перейма-

ється  її  фізичним, духовним та моральним  розвитком [5]. 

Важливим аспектом є те, що законодавець не виокремлює  

суб’єкта, що завдав шкоду: малолітня чи неповнолітня особи. 

Тому можна стверджувати, що батьки, які позбавлені батьківсь-

ких прав, несуть відповідальність за завдання шкоди особою, яка 

не досягла вісімнадцятирічного віку. При умові, якщо у 

неповнолітньої особи відсутнє майно або його недостатньо для 

відшкодування нею шкоди. 
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Наступною необхідною умовою  цивільно-правової відпові-

дальності є настання наслідків, які повинні мати чіткий зв’язок з 

порушенням виконання батьківських обов’язків, що призвело до 

завдання шкоди. Поняття «шкода» в юридичній науці визнача-

ється як будь-яке знецінення особистого (немайнового) чи 

майнового блага, що охороняється правом [ 6, с. 102]. 

  Таким чином, відшкодування шкоди, завданої дитиною – це 

відповідальність, яка покладається на батьків, як результат 

виконання ними батьківських обов’язків. Саме тому законодавст-

вом передбачено, що навіть після спливу 3 років з моменту 

позбавлення батьківських прав, вони несуть відповідальність за 

шкоду, завдану дитиною. Особливістю такого відшкодування є 

суб’єкти завдання шкоди (особи, які не досягли вісімнадцяти-

річного віку), суб’єкти відшкодування ( батьки, що позбавлені 

батьківських прав щодо дитини, яка завдала шкоду), строк 

відповідальності, причинно-наслідковий зв’язок, який має пряме 

відношення з діями або бездіяльністю батьків. 
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ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ 

 

Шелудько В.В., 

студент будівельного відділення 

Максименко О.С., 

викладач спецдисциплін 

Сумський будівельний коледж 

м.Суми, Україна 

Залізобетонні вироби — категорія попередньо відлитих виробів з 

бетону, які використовуються на будівництві в готовому 

вигляді. Це, як правило, виготовлені заводських умовах, часто 

типові елементи конструкцій, які застосовуються під час 

спорудження в незміненому вигляді. Для надання міцності подібні 

вироби часто армуються сталлю. 

Залізобетонні вироби виготовляються литтям бетону в 

формах з наступним затвердінням бетону. Згодом виготовлені 

таким чином вироби транспортуються до будівельного майдан-

чика і монтуються. Перевагою такої технології на відміну від 

технології виготовлення залізобетонної конструкції цілком на 

будмайданчику є спрощення контролю якості, більша оператив-

ність в виробництві, готове фабричне устаткування, використання 

якого є малорентабельним на місці будівництва. 

Серед готових залізобетонних виробів вирізняється різно-

манітна номенклатура як широковживаних (бетонні блоки, плити 

перекриття, кільця стінові, тощо), так і індивідуально відлитих 

для замовника заводом-виробником конструкцій. Для окремих 

залізобетонних виробів створені окремі норми, що регламентують 

їхні характеристики. Такі вироби часто продаються та відповідно 
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маркуються як звичайний товар. Частина виробів, виробництво 

яких є індивідуальним та рідкісним, регламентуються загальними 

нормами ДСТУ та розрахунками. 

Залізобетонні вироби мають дві основні складові: металеве 

армування і бетон. При цьому кінцевий виріб має високу міц-

ність і стійкість до зовнішніх чинників. Більш того, даний клас 

матеріалів має безліч видів, в залежності від завдань для яких 

вони призначені. Кожна людина щодня бачить основні види 

залізобетонних виробів, до яких відносяться ступені, панельні 

перекриття, дорожні плити, фундаментні блоки та інше. Чому 

ж цей матеріал отримав таке широке поширення? 

Частково цьому сприяє дешевизна виробництва і можливість 

виготовлення виробів будь-якої форми. Але, мабуть, найголов-

ніша перевага матеріалу полягає в можливості змінювати його 

фізичні властивості шляхом комбінування сировини, що 

використовується у виробництві. Розглянемо інші переваги та 

особливості залізобетонних виробів. 

Переваги збірних залізобетонних виробів 

Варто відразу сказати, що попри численні переваги, є у 

бетону і недолік. Він полягає в тому, що модулі на розтягування і 

стиснення матеріалу відрізняються приблизно в 10-15 разів, і 

розтягнення має менший показник. Тому вироби з чистого бетону 

мають обмеження при використанні їх з навантаженням на 

розтягування або вигин. Саме з цієї причини з’явилися ЗБВ, 

оскільки бетонні вироби стали робити на основі арматурної сітки. 

Це обумовлено тим, що модуль розтягування у стали приблизно в 

10 разів вище, ніж у бетону. Тому наявність металевого армуван-

ня дозволяє розподілити навантаження між модулями розтягу-

вання і стиснення. Щоб підвищити міцність зчеплення металу з 

бетоном, арматура має рифлену поверхню. Таке поєднання 

матеріалів виключає природне руйнування, бо коефіцієнт 

розширення при зміні температури у них практично однаковий. 

Висока ефективність від поєднання арматури й бетону 

надає кінцевим виробам високої несучої здатності. Тому багато 

видів ЗБВ виробів використовують для будівництва опорних 
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конструкцій. Розглянемо і інші не менш важливі переваги 

залізобетонних виробів: 

▪ доступна вартість залізобетонних виробів в порівнянні з 

носійними конструкціями з металу; 

▪ пожежостійкість, обумовлена тим, що в складі ЗБВ немає 

жодного горючого матеріалу; 

▪ висока технологічність, що дозволяє виготовляти залізо-

бетонні вироби бажаної конфігурації; 

▪ відмінна стійкість до навколишнього середовища, внаслі-

док морозостійкості й мінімального температурного розширення; 

▪ хороша сейсмостійкість і здатність витримувати 

динамічне навантаження; 

▪ довговічність, розрахована в залежності від марки й типу 

бетону на певну кількість циклів замерзання і відтавання. 

Також варто сказати, що використання ЗБВ помітно 

прискорює будівництво будівель і споруд в порівнянні з іншими 

способами будівництва. 

Види збірних залізобетонних виробів 

Розрізняють залізобетонні конструкції за способом 

виготовлення: цілісні й збірні. Цілісні виготовляються за місцем, 

безпосередньо на об’єкті, що будується. Для цього використову-

ються спеціальні підмостки або опалубка. На місці виконується 

армування і заливка бетонним розчином. Збірні ЗБВ виготовля-

ються в умовах підприємства, звідки вони доставляються на 

об’єкт з подальшим виконанням монтажних робіт. Асортимент 

збірних ЗБВ набагато ширше, а тому ці вироби діляться на 

технічні групи: 

▪ зовнішні інженерні системи; 

▪ дорожнє будівництво; 

▪ електромережеве будівництво; 

▪ житловий фонд; 

▪ промислові будівлі й споруди. 

Розглянемо основні види збірних залізобетонних виробів, що 

входять в ці групи. Кільця із залізобетону в основному використо-

вуються при будівництві очисних колекторів, септиків і систем 
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каналізаційних стоків, оскільки без них не вийде закласти 

технологічні колодязі. Для будівництва колодязя залізобетонні 

кільця укладають один на одного, стики ущільнюють спеціальни-

ми сумішами. Для їх виготовлення використовується бетон М200, 

що значно знижує собівартість виготовлення. В конструкції 

передбачені вушка для зачепа, щоб виконати вантажні 

розвантажувальні роботи й монтаж кілець. Будівництво колодязів 

з них обходиться дешевше, ніж цегляна кладка. 

Днища залізобетонні 

Дані вироби доповнюють залізобетонні кільця, бо застосову-

ються в тих випадках, коли колодязь, збудований з них, вимагає 

наявності твердого дна. Оскільки все навантаження від маси 

кілець концентрується на днище, такі вироби виготовляються з 

більш високої марки бетону. Відповідно до технології, на 

ущільнене дно котловану спочатку укладається днище, а на нього 

встановлюють залізобетонні кільця. 

Фундаментні блоки ФБС 

Неможливо перелічити основні види залізобетонних виробів, 

не сказавши про фундаментні блоки. В основному вони 

призначені для будівництва основи будівель та споруд, але також 

можуть використовуватися для зведення стін підвальних поверхів 

або невеликих будівель. Дані вироби завжди знаходяться під 

впливом високих навантажень, тому вони виготовляються з 

найвищою марки бетону. Фундаментні блоки — це цілісні вироби 

без внутрішніх пустот, заповнених повітрям. Тому матеріальні 

витрати на них вище, що збільшує собівартість виробництва і, в 

результаті вартість ФБС виявляється вищою, ніж на пустотні 

фундаментні блоки. 

Дорожні плити 

Використання дорожніх плит – раціональне рішення для 

організації недорогих під’їзних шляхів до промислових об’єктів. 

Низька якість одержуваного дорожнього покриття через стики 

між плитами цілком компенсується невисокою вартістю і 

великою швидкістю споруди. Завдяки армуванню і високій марці 

використовуваного бетону, плити мають хорошу опорну 

https://kaskadbeton.com.ua/uk/services/betonni-kiltsya/
https://kaskadbeton.com.ua/uk/services/betonni-kiltsya/
https://kaskadbeton.com.ua/uk/services/fundamentni-bloki/
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здатність і витримують динамічні навантаження. Таке дорожнє 

покриття ідеально для руху важкого транспорту і спецтехніки. 

Важлива особливість дорожніх плит полягає в тому, що їх можна 

використовувати повторно. Це дозволяє будувати навіть 

тимчасові дороги. Крім довговічності, ціни й швидкості споруди, 

варто відзначити ще кілька переваг: 

Незалежно від погодних умов, пори року й одержуваного 

навантаження, дорожні плити зберігають стабільність параметрів. 

Висока щільність матеріалу сприяє високому рівню морозо-

стійкості, що дозволяє виконувати укладання дорожніх плит 

навіть при мінусовій температурі. 

Основні види збірних залізобетонних виробів: інші 

типи 

Менш мають попит такі ЗБВ, як телефонні колодязі, лотки 

водовідвідні, канальні плити перекриття й опори для теплотрас. У 

дорожньому будівництві, паралельно з плитами ПД, застосову-

ються безнапірні труби залізобетонні для організації дренажних 

каналів. На будівельних об’єктах, крім фундаментних блоків, 

потрібні вентиляційні блоки, шахти ліфтів, палі забивні, 

перемички, плити перекриття та інше. Широко потрібні в даній 

галузі залізобетонні стінові панелі, що дозволяють швидко 

зводити житлові та промислові споруди. Не обійшлося без ЗБВ і в 

області елементи декору. З такого матеріалу виготовляють 

красиві паркани, елементи крамничок, квітники, і навіть будують 

цілі квіткові клумби. Таким чином, асортимент ЗБВ величезний, 

що, в поєднанні з високими технічними характеристиками, 

зробило цей матеріал самим затребуваним в будівельній галузі. 

За способом виробництва розрізняють монолітні, збірні і 

збірно-монолітні конструкції. Монолітні конструкції виготовля-

ють безпосередньо на місці будівництва, укладаючи бетонну 

суміш в опалубку. Збірні вироби і конструкції виготовляють у 

вигляді великорозмірних елементів на спеціалізованих заводах, 

транспортують до місця будівництва і потім монтують на 

спорудження. Збірно-монолітні конструкції являють собою 

поєднання збірних елементів з монолітним бетоном. 

https://kaskadbeton.com.ua/uk/services/dorozhni-plity/
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По виду застосовуваного бетону розрізняють конструкції з 

тяэюелого і легкого бетонів на пористих заповнювачах. Крім 

того, виготовляють конструкції з пористого і спеціальних 

бетонів, наприклад жаростійкого. 

В залежності від виду напруженого стану конструкції 

можуть бути звичайними і попередньо напруженими. 

У звичайних залізобетонних конструкціях сталева арматура і 

бетон не зазнають помітних напруг до початку додатки до 

конструкції розрахункових навантажень. Після навантаження 

зовнішніми силами в бетоні розтягнутої зони залізобетонних 

елементів утворюються тріщини, оскільки подовжується сталь 

набагато більше, ніж бетон. При цьому сприймає розтягуючі 

напруження сталева арматура, забезпечуючи задану несучу 

здатність конструкції. Тому в ряді випадків допускається 

розкриття тріщин в бетоні до нормованої величини, не пере-

шкоджає нормальній експлуатації конструкцій. У звичайному не 

напруженому залізобетоні застосовують в якості арматури сталь 

невисокої або середньої міцності. 

В залізобетонних конструкціях для якісного зчеплення 

арматури з бетоном кожен стрижень повинен бути в бетоні і 

перебувати на певній відстані один від іншого. Тому переріз 

бетону в розтягнутій зоні виявляється сильно розвиненим, що 

збільшує масу конструкцій. 

На практиці часто необхідно запобігати утворенню тріщин. 

Це відноситься до конструкцій резервуарів для зберігання рідин і 

газів, до частин споруд, схильних до агресивного впливу 

навколишнього середовища. Крім того, економічно доцільно 

використовувати в залізобетонних конструкціях високоміцну 

сталь. Щоб скоротити витрату сталі і підвищити несучу здатність 

виробів, застосовують попереднє напруження залізобетону. 

Попередньо напруженими називають залізобетонні конст-

рукції, в яких бетон заздалегідь, до програми зовнішнього 

навантаження, підданий інтенсивному обтиснення. Тому в таких 

конструкціях під впливом експлуатаційних навантажень розтягу-

ючі напруги або зовсім не виникають, або з'являються настільки 

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-92-opalubka/index.htm
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невеликі, що тріщини не утворюються. Попереднє напруження 

дозволяє звести до мінімуму розкриття тріщин в конструкціях. 

Стискаючі напруги у конструкціях створюють шляхом 

натягу арматури. Для цієї мети застосовують високоміцну 

арматурну сталь вигляді стержнів, дроту, канатів або пучків. 

Спочатку арматуру розтягують до напруги, що не перевищують 

межі пружності сталі. Далі укладають бетон, який при застиганні 

міцно зчіплюється з арматурою. Після того як бетон досягне 

проектної міцності, знімають навантаження. В результаті стрижні 

прагнуть повернутися до первісної (до натягу) довжині і 

обжимають міцно зчеплений з ними бетон. Таким чином, після 

передачі попереднього напруги бетон виявляється стислим, а 

арматура - розтягнутою. 

Застосовують два способи створення попереднього напруги: 

натяг арматури на упори і натяг на бетон. У першому випадку 

арматуру поміщають у форму, один кінець її закріплюють в 

упорі, а інший натягують домкратом до заданої напруги (53а). 

Потім проводять бетонування. Після набуття бетоном заданої 

міцності арматури звільняють з упору; відбувається так званий 

відпустку натягу. В внаслідок зусилля натягу арматури переда-

ється на бетон 

Стрижневу арматуру можна натягувати на упори не тільки 

механічною, але і електротермічним способом. Для цього 

розігрівають стрижні до температури 300...500°С, пропускаючи 

через них електричний струм, заводять у форму і закріплюють в 

упорах. У процесі охолодження довжина стрижнів скорочується, 

що призводить до виникнення в арматурі необхідного натягу. 

При напруженні на бетон спочатку виготовляють бетонну 

або слабоармовану залізобетонну конструкцію, в якій 

передбачено канали або пази для напруженої арматури. Після 

того, як бетон набере необхідну міцність, канали вводять 

арматуру натягують її безпосередньо на бетон конструкції. Потім 

під тиском в канали вводять цементне тісто або цементно-

піщаний розчин, який після твердіння створює необхідне 

зчеплення арматури з основним масивом бетону в конструкції. 

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-70/56.htm
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Захисний шар бетону створюють розміщенням арматури на 

деякому видаленні від поверхні конструкцій. Він забезпечує 

спільну роботу арматури з бетоном на всіх стадіях виготовлення, 

монтажу та експлуатації конструкцій, захищає арматуру від 

агресивного середовища, високою температури. Товщину 

захисного шару бетону призначають в залежності від виду і 

діаметра арматури, розміру перерізу конструкції і класу за 

умовами експлуатації. Зокрема, при виготовленні конструкцій, 

що експлуатуються всередині приміщень без впливу агресивних 

середовищ (клас за умовами експлуатації Х0 за РНБ 5.03.01), 

товщина захисного шару бетону повинна бути не менше 20 мм. 

Для ненапружуваною арматури конструкцій, що піддаються 

поперемінного зволоження, висушування і карбонізації, товщину 

захисного шару складає 30 мм, а для напруженої - 35 мм; для 

конструкцій, що піддаються поперемінного зволоження і 

висушування (заморожування і відтавання), а також впливу 

хлоридів, - відповідно 40 і 50 мм. 

Залізобетонні вироби і конструкції значно перевершують 

бетонні по несучій здібності і іншим механічним властивостям. 

Особливо ефективні попередньо напружені конструкції. У 

порівнянні з звичайними вони мають більш високою тріщино-

стійкістю, краще чинять опір динамічним навантаженням, добре 

протидіють корозійних впливів. 

Понад 85% всіх залізобетонних конструкцій, що застосо-

вуються в цивільному і промисловому будівництві, складають 

типові уніфіковані конструкції, при розробці яких в якості одного 

з основних враховано вимога заводський технологічності виробів. 

Це зумовлює граничну масу, розміри, форму і перетин елементів, 

їх армування та ін. 

Збірні залізобетонні елементи  виконують в основному 

лінійними, площинними або блоковими. До лінійним елементів 

належать колони, ферми, ригелі, балки, прогони; площинним – 

плити покриттів і перекриттів, панелі стін і перегородок, стінки 

бункерів і резервуарів, підпірні стінки та інші; до блоковим – ма-

сивні вироби фундаментів, стін підвалів і ін. Для ряду споруд ви-

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-70-3/112.htm
http://bibliograph.com.ua/spravochnik-20/49.htm
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готовляють також елементи просторового типу: санітарні кабіни, 

блок-кімнати, кільця колодязів, коробчаті елементи силосів та ін. 

За умовами транспортного і вантажопід’ємного обладнання 

довжина елементів, як правило, не перевищує 25 м, ширина -3 м і 

маса - 25 т. 

Для влаштування стиків елементів конструкцій широко 

застосовують випуск з бетону кінців арматурних стрижнів. Такі 

випуски арматури, за винятком випусків по верхній відкритій 

поверхні виготовляється вироби, перетинають торцеві і бічні 

стінки або дно форми, що призводить до необхідності викорис-

тання спеціальних пристроїв для забезпечення складання форм і 

знімання з них виробів. 

Допустимі відхилення від номінальних розмірів типових 

збірних конструкцій встановлюються стандартами, робочими 

кресленнями і технічними умовами на окремі види виробів. 

Збірний залізобетон використовують при зведенні різних каркас-

них будинків і споруд. Застосований збірно-монолітний просто-

ровий каркас з плоскими дисками перекриттів і поверхами 

спираються на перекриття зовнішніми стінами. Каркас складаєть-

ся з монолітних або збірних колон прямокутного перерізу і 

багатопустотних плит, об'єднаних залізобетонними несучими і 

в'язевих ригелями. Всі конструкції розділені на несучі, утеплю-

ють і огороджувальні, без поєднання їх функцій. Внутрішні 

обсяги розділені перегородками, які розміщуються довільно. Ці 

особливості дають можливість зменшити матеріаломісткість та 

масу будівлі (порівняно з ККД) приблизно вдвічі і, як наслідок, на 

25...30 % скоротити собівартість будівництва. Конструкція 

будівлі забезпечує скорочення втрат теплоти при експлуатації на 

45...60 % порівняно з крупнопанельным будинком. Не обмежено 

різноманітність об'ємно-планувальних рішень, враховується 

конкретна містобудівна ситуація, і може бути реалізований у 

будь-який стиль архітектури. 

Література: 

1. Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і 

регулюванням зусиль: [монографія] Б.Г.Гнідець; М-во освіти і 

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-92-opalubka/1.htm
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АКТУАЛЬНІСТЬ БОГОСЛОВСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї ТА ПОДРУЖЖЯ 
 

Шувар П. В., 

аспірант філософського факультету  

Національного педагогічного  

університету ім. М. П. Драгоманова  

м. Київ, Україна 

Історія розвитку людства показує, що, до цих пір жодне 

суспільство не могло обійтися без сім'ї. Бо вона є унікальним і 

поки єдиним соціальним інститутом виховання, який сприяє 

продовженню роду людей як носіїв соціальної, культурної, 

етнічної інформації. Тому питання еволюції інституту подружжя і 

сім’ї з кожним роком стає все більш актуальним.   

Проте, в наш стрімко нівелюються і втрачають свою значу-

щість загальнолюдські цінності. Яким би не було значення сім'ї в 

суспільстві та для окремих її членів, вона перестала розумітися 

суспільством як християнська. Водночас на державному рівні 

сучасне законодавство побудовано на розрив сімей і одночасно 

пропагується «вільна любов», «пробні» та одностатеві шлюби, а 
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також розцінюється як норма різні збочення. Проте необхідно 

досконально оцінити реальну загрозу таких тенденцій для 

людства. [1, с.].  

З Біблії випливає, що шлюб не є встановленням, яке приду-

мали і організували люди. Шлюб – це задум Божий, подарунок 

людям. Чоловік і дружина – це вже не дві людини, а одна плоть, 

одне ціле. «Тому покине чоловік свого батька та матір свою, і 

пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом ». (Буття, 

2:24). Заповіддю «Не чини перелюбу!" Бог захищає чистоту 

шлюбу і дозволяє статевий зв'язок тільки в рамках цього тісного 

спілкування: «⁹ Заживай життя з жінкою, яку ти кохаєш, по всі дні 

марноти твоєї, що Бог дав для тебе під сонцем на всі дні марноти 

твоєї, бо оце твоя доля в житті та в твоєму труді, що під сонцем 

ним трудишся ти!» (Екклезіяст, 9:9). Статевий зв'язок (тобто 

становлення одним тілом) до шлюбу або поза ним є гріхом і 

клеймується як проституція і розпуста[2, с.141]. 

Откровення Іоанна Богослова сприймає шлюб як задану біо-

логічну і соціальну дійсність. Воно його схвалює, узаконює і 

регулює, тим самим, прагнучи забезпечити міцність і ефектив-

ність шлюбу. Сім'ю як загальнолюдську цінність треба розгляда-

ти як причину того, що майже всі релігії, при всій їх різноманіт-

ності і нерідко взаємовиключних відмінностях і особливостях, як 

правило, позитивно ставляться до шлюбу і не тільки схвалюють, 

але і освячують його як благословенний феномен, що передбачає 

собою продовження роду людського «І поблагословив їх Бог, 

кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, 

а птаство нехай розмножується на землі!»(Буття, 1:22). 

Спіритуальна модель сім'ї – христоцентрична. Шлюб, на 

основі якого виникає сім'я, є "такою дією, яка прямо виходить від 

Бога і приводить до Нього" [3, с.96]. Ідея про прообраз сімейних 

відносин духовному союзу Христа і Церкви і розуміння сім'ї як 

"малої церкви" наповнює концепт сім'ї глибоким релігійним 

змістом і організовує весь логіко-змістовий лад спіритуальної 

парадигми сім'ї. Сім’я створений на основі шлюбу є, в релігійно-

му розумінні, прямою подобою церкви. У Богословської традиції: 
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єдність, святість, соборність, апостольство – прийнято проектува-

ти на сім'ю. В контексті сімейних взаємин єдність сім'ї визнача-

ється духовним і тілесним єднанням чоловіка і дружини і детер-

мінується спільністю долі подружжя. Святість сім'ї представлена 

в прагненні до християнських чеснот та ідеалів. Соборність сім'ї 

проявляється в її ієрархічній структурованості, що має на увазі 

підпорядкування членів сім'ї її главі. Апостольство виявляється у 

дотриманні християнських сімейних традицій, викладеним в 

"священних книгах" і прихильності вірі. 

Містифіковано пояснюються в християнстві витоки монога-

мії. Церква наполягає на її божественному походженні – "тому 

нехай залишить чоловік батька свого і матір свою і пристане до 

своєї жінки, і будуть двоє одна плоть "(Бут. 2: 24). Моногамія 

проголошується історично першою і єдиною можливою формою 

подружніх відносин. На сторінках старозавітних текстів (Буття. 

25: 1; 29; 15-30; 30: 1-10) ми знаходимо свідчення про допусти-

мість і виправданість полігамних стосунків і конкубінату, які 

традиційно пояснюються ідеєю гріхопадіння, що деструктивно 

вплинула на природу людини, в тому числі і на сферу шлюбно-

сімейних відносин[4, с.45]. 

Статева асиметрія, а саме підлегле становище жінки 

пояснюються богословами вторинною природою її походження. 

Єва позиціонується як "першовідступниця", спокусниця Адама. 

Вина за гріхопадіння лягла цілком на жінку. Спіритуальна модель 

сім'ї закріплює основну роль в сім'ї за чоловіком. Чоловік, як 

глава сім'ї, відповідає за її матеріальне і духовне благополуччя. 

Дружина як його помічниця, займається веденням побуту і 

вихованням дітей [5,  с.80]. 

За короткі терміни інститут сім'ї якісно змінився, так що 

існуюча в суспільній свідомості модель давно перестала відпові-

дати християнській. А поведінка, яка в недавньому минулому 

сприймалася як девіантна, суспільно засуджувана, зводиться в 

норму. Існування одностатевих шлюбів, усиновлення та удочерін-

ня в одностатевих шлюбах стають соціально-культурною 

нормою. Статевий акт втрачає чисто репродуктивні функції і у 
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все більшій мірі набуває рекреаційного характеру. Наслідком 

зміни функціонального навантаження сексуальної поведінки стає 

більш терпиме ставлення до гомосексуалізму. Поширення одно-

статевих інтимних спілок призводить до збіднення суті сім'ї в її 

репродуктивній спрямованості. Виховання в одностатевих шлю-

бах негативно впливає на повноцінну соціалізацію дітей в засво-

єнні ними сімейних ролей, ускладнює спілкування з представ-

никами протилежної статі, менш чітким робить процес статевої 

ідентифікації. У дітей складаються деформовані уявлення про 

сім'ю, які в подальшому засвоюються і передаються [6, с.95]. 

В цьому якийсь принципово новий звернений до Церкви 

виклик. Отці Церкви патристичного періоду мали справу з 

язичницькими формами суспільних уявлень про шлюб, які можна 

було виправити, надавши їм християнського змісту. Сучасні 

християни мають справу зі стереотипами суспільної свідомості за 

формою толерантними, але за змістом не християнськими, що 

катастрофічно ускладнює усвідомлення суспільством якісної 

форми християнського шлюбу. 

Тому в сучасному світі від християнських сімей і християн, 

що вступають в шлюб, потрібно побудувати такий устрій, який би 

істотно відрізнявся від нав’язаних та пропагованих норм 

«сімейного» життя. 

Не випадково я вибрав тему дисертації: «Богословське 

осмислення еволюції інституту подружжя і сім'ї», бо тільки Біблія 

і Церква дає правильне розуміння в питаннях сім'ї, шлюбу, як 

певної духовної субстанції, що має сакральний, біблійний 

контекст. 

Сьогодні процес зміни соціокультурних умов різко погіршує 

протиріччя між сімейними і позасімейними відносинами. Вони 

визначаються фахівцями як «ціннісна криза сім'ї». Цілком 

природно, що суспільство і держава завжди зацікавлені в 

наявності духовно міцної сім'ї, здатної виростити біологічно і 

морально здорову дитину. Фізичне, соціальне, моральне здоров'я 

молодого покоління  – це здоров'я нації в цілому. Більш того, саме 

в сім'ї формуються основні особистісні якості громадянина, його 
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ціннісні установки та орієнтації, зміст яких має відповідати 

потребам соціально справедливого, правової та економічно 

ефективного суспільства. 

Оскільки час змінює безліч факторів, а також сучасні 

погляди на сім'ю і шлюб, то необхідно досліджувати зміни в 

інституті сім’ї та подружжя з богословської та науково-

філософської точки зору, що в подальшому може вплинути на 

формування здорової нації, продовження культури, збереження 

цінностей країни. 
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м. Київ, Україна 

Інфографіка як явище існує достатньо давно, ще з прадавніх 

часів. Як приклад можна навести стародавню карту з неолітичної 

стоянки Чатал-Гююк, яка датується приблизно 7500 р. до н.е. Цей 

артефакт часто служив допоміжним елементом для запам'ято-

вування та розповіді певної інформації, однак не був окремою 

проекцією інформації, якою інфографіка часто є в ХХІ столітті 

[1]. Офіційну історію інфографіки можна охарактеризувати 

наступними етапами: до XVII ст. - ранні карти і діаграми; XVII ст. 

- вимірювання та теорії; XVIIІ ст. - нові графічні форми; 1800-

1850 рр. - початок сучасної графіки; 1850-1900 рр. - золотий вік 

статистичної графіки; 1900-1950 рр. - кризові роки; 1950 – 1975 

рр. - відродження візуалізації інформації; 1975 р.– поч. ХХІ ст. - 

інтерактивна і динамічна візуалізація.  

Цей поділ достатньо умовний, однак визначення цих етапів 

обґрунтовано певними характерними особливостями і має свої 

причини виникнення та свої умови розвитку [1]. Розглянемо 

визначення етапів більш детально. До XVII ст. перші спроби 

візуалізації інформації з’явилися у вигляді геометричних діаграм, 

в таблицях положень зірок, ілюстраціях частин тіла і в 

навігаційних картах тощо. У XVII ст. інфографіка отримала 

розвиток. Ілюстрацією цього періоду можуть стати інфографічні 

зображення руху плям на сонці (рис. 1а) в книзі «Rosa Ursina sove 

Sol» Х. Шейнером. Такий принцип зображення було названо 

прийомом «маленькі безлічі», повторення одного елементу багато 

http://fermi.imss.fi.it/rd/bdv?/bdviewer/bid=000000367767
http://fermi.imss.fi.it/rd/bdv?/bdviewer/bid=000000367767
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разів для ілюстрації динаміки і змін, що відбуваються. Важливо 

відзначити що в XVII ст. з’являються інфографічні зображення 

статистичних даних та візуальні відображення теорій і 

абстрактних ідей. У цьому сторіччі стався вихід за рамки 

«очевидного». На картах тепер намагаються відобразити не 

просто точку географічного розташування, з'являються контури і 

ізолінії. Приклади інфографічних зображень цієї епохи: тематичні 

карти геологічних розломів, економічні викладки і медичні 

ілюстрації [1]. 

 

     

 
Рис. 1 Приклади інфографічних зображень різних епох: а) Ілюстрація 

з книги Rosa Ursina sove Sol, автор Christopher Scheiner; б) Чарт 

Плейфер, що відображає зміну торгового балансу, з його роботи 

Комерційний і політичний атлас; в) Холерна карта Дж. Сноу  1850 

рр. м. Лондон Велика Британія. 

 

XVIIІ ст. - це поява в інфографічних зображеннях нових 

графічних форм. У 1786 р. було опубліковано книжку 

http://fermi.imss.fi.it/rd/bdv?/bdviewer/bid=000000367767
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«Комерційний і політичний атлас» В. Плейфера (м. Лондон, 

Велика Британія). Щоб презентувати економічні данні автор 

використав статистичні графіки, гістограми, лінійні графіки та 

площинні секторні діаграми (рис. 1б). Хронологічні карти теж  

винахід XVIIІ ст. Вперше такий варіант відображення інформації 

запропонував Жак Барбє-Дюбур, в  «Хронологія або опис часу».  

1800-1850 рр. початок розробок інфографічних зображень 

наближених до сучасної графіки. В цей час почали використо-

вуватися геометричні форми та колірні кодування. До основних 

винаходів цього періоду можна віднести остаточно сформовану 

кругова діаграма, стовпчикову діаграму, картограму тощо. Як 

приклад візуалізації інформації в цей період можна назвати 

візуалізацію холери на вулицях Лондона автора Дж. Сноу.  

1850-1900 рр. можна назвати золотим століттям статистичної 

графіки. Джеймс Джозеф Сильвестр запропонував термін «граф» 

у 1878 р. у науковому журналі «Nature» і опублікував ряд діаграм, 

які відображають відношення між хімічними зв'язками і 

математичними властивостями. Ці діаграми також були першими 

математичними графами. В цей же час з’являлось все менше 

намальованих від руки детальних ілюстрацій.  

1900-1950 рр. характерний роботами О. Нейрат. Почавши цю 

роботу як візуальний аналітик і філософ, автор візуалізував 

статистику сучасної йому економіки для простої наочної демонст-

рації соціальної нерівності, він зіткнувся з великим опором думки 

дизайнерів щодо застосовуваних ним методів графічного 

зображення інформації. У 1942 р. І. Ісоу опублікував «Lettrist», це 

документ, що стосується теорій мистецтва, культури, поезії, 

фільмів і політики. Залучені праці, також відомі як метаграфіка та 

гіперграфіка, є синтезом письма і візуального мистецтва. 

1950 – 1975 рр. період відродження візуалізації інформації. В 

1958 р. С. Тулмін запропонував графічну модель аргументу, під 

назвою Toulmin Model of Argumentation. Діаграма містить шість 

взаємопов'язаних компонентів, що використовуються для аналізу 

аргументів. Важливо також навести як приклад роботи Дж. 

Туркея який в 1962 р. написав книгу «Майбутнє аналізу даних», 
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де автор відокремив математику від статистики. І якщо перша не 

терпить візуалізацій, то статистика якраз знаходить більший сенс 

і форму завдяки візуалізації. Всі ці роботи дозволили привернути 

інтерес і повагу до графічного відображення інформації. Уже у 

1970-х роках О. Черневич наголошувала, що на перший план у 

графіці, яка обслуговує педагогіку (оптимальна візуалізація нав-

чального матеріалу), науку (візуальні мови математики, фізики, 

логіки), транспорт тощо, виходить комунікативна функція. 

Дослідниця прогнозує, що з розвитком науки і техніки, у зв’язку з 

інформаційною кризою і рядом інших чинників сучасного світу, 

життя у майбутньому індустріальному суспільстві буде неможли-

вим без оптимальної візуалізації інформації.  У своїй монографії 

«Мова графічного дизайну», аналізуючи західні концепції, 

зокрема, Л. Лейзеганта, який визначає графічний дизайн як «стра-

тегію візуалізації абстрактної інформації», О. Черневич звертає 

увагу, що Л. Лейзегант розуміє графічний дизайн як «оптимальну 

стратегію обробки інформації, яка сама по собі є нейтральною, у 

напрямку її певної інтерпретації», і «завданням дизайнера стає 

перетворення інформації у візуальні сигнали, що інтерпретуються 

однозначно». Саме Л. Лейзегант вводить і пояснює дефініцію 

графічного дизайну як «функціональну», або «аналітичну страте-

гію комунікації». 

1975 рр. та початок ХХІ ст. припадає період виникнення 

інтерактивної і динамічної візуалізації. Першопроходець у візуа-

лізації даних, Ед. Тафті, написав серію книжок «Visual Explana-

tions» на тему інформаційної графіки. Названий газетою «Нью 

Йорк Таймс» (The New York Times) «Да Вінчі даних». На думку 

цього вченого, хороша візуалізація даних відображає кожен 

аспект даних найкращим чином і надає глядачу можливість 

прослідковувати зв'язки між даними та бачити схеми даних. 

Інфографіка, створена Пітером Саліваном для «The Sunday 

Times» у 1970, 1980 і 1990 роках була ключовим фактором для 

зацікавлення газет у використанні більшої кількості інфографіки. 

Саліван є також одним з тих авторів, хто писав про інформаційну 

графіку у газетах. У 1990-х роках П. Родькін, спираючись на М. 
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Маклюена, проектує власну теорію, розглядаючи графічний 

дизайн як основу для нової комунікативної революції.  

У XXI ст. з’являється динамічна та інтерактивна інфогра-

фіка. Оскільки векторна та растрова графіка набувають постійної 

присутності в обчислювальній техніці у ХХІ ст., візуалізація 

даних набула широкого використання в комп'ютерних системах, 

включаючи комп'ютерну верстку та геоінформаційні системи. 

Інфографіку почали використовувати на телебаченні та в 

інтернеті ще на початку 2000 р. Одним із прикладів інфографіки, 

використаної в телевізійній і поп-культурі є приклад 2002 р. — 

кліп норвезьких музикантів Royksopp, а саме — їх пісня «Нагадай 

мені». Відео повністю було скомпоноване з анімованої 

інфографіки. Так само у 2004 році телевізійна реклама для 

французької енергетичної компанії Areva використала анімовану 

інфографіку як рекламну тактику. Обидва відео і  увага, яку вони 

отримали, виразили потенційну цінність використання графічної 

інформації в інших областях для того, щоб описати складну 

інформацію ефективно. З появою альтернатив Adobe Flash, таких 

як HTML5 і CSS3, інфографіка тепер створюються декількома 

методами низкою відповідних програмних засобів [2]. 

Література: 

1. 4 historical infographics that changed the world. URL: 

https://koenvandeneeckhout.medium.com/4-historical-infographics-

that-changed-the-world-d870e0d118cf 

2.  Плейфер, Вільям. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%-

D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%8D%D1%8-

0,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC 

 

  



 

306 

NOTES 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



 

307 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



 

308 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



 

309 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 


