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КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З 

НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Ананійчук Б. О., Завальнюк К.А., 

курсанти Навчально-наукового інституту 

права та підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції 

Науковий керівник: Корогод С. В.,  

старший викладач кафедри кримінального права  

та кримінології, капітан поліції 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ  

м. Дніпро, Україна 

Ми живемо у середовищі, де важливим аспектом життєдіяль-

ності суспільства виступають гроші, саме тому не дивним є те, що 

досить розповсюдженими на сьогодні виступають кримінальні 

правопорушення пов’язанні із зловживанням службовим стано-

вищем, оскільки даний вид правопорушень на пряму пов’язаний з 

отриманням неправомірної вигоди. 

Відтак вивчаючи правопорушення пов’язані з службовою та 

професійною діяльністю ми повинні звернути особливу увагу на 

статтю 19 Конституції України, у якій мова йде про те, що служ-

бові особи зобов’язанні діяти в межах передбачених законодавст-

вом нашої держави [1]. Тобто ми розуміємо, що законодавець в 

даній статті обмежив певні права посадових осіб, визначивши 

коло їх діяльності нормативно-правовою базою України.  

Вивчаючи нормативно правову бузу, котра регламентує 

відповідальність за даний вид правопорушень ми просто не могли 

оминути увагою кримінальне законодавство нашої держави з 

даного питання. Необхідно наголосити, що законодавцем 

виокремлено розділ XVII «Кримінальні правопорушення у сфері 

службової діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»  

Кримінального кодексу України для регулювання відповідаль-

ності у даній сфері [2].  
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Говорячи про даний аспект, ми провели аналіз єдиного 

державного реєстру судових рішень, у результаті якого виявили, 

що за період поточного року судом було ухвалено 1253 вироки по 

даній категорії справ [3]. Дана статистика наштовхує на думку, 

що на сьогодні в Україні існує гостра необхідність впровадження 

змін до законодавчої бази з метою зменшення кількості випадків 

даного виду правопорушень. 

Більш детально вивчаючи кримінальні правопорушення у 

сфері службової діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, ми дійшли висновку, що більшість правопорушень даного 

розділу підпадають під санкцію статті 368 Кримінального кодексу 

України. При детальному вивченні цієї статті ми можемо дійти 

висновку, що об’єктивною стороною в даному випадку виступає 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою, а говорячи про суб’єктивну сторону 

необхідно зауважити, що це може бути виключно прямий умисел 

поєднаний з корисливим мотивом. Протягом поточного року 

судом винесено 863 вироки. Це свідчить про те, що необхідно 

терміново запроваджувати зміни законодавства у даному аспекті 

з метою зменшення кількості цього виду правопорушень.  

Ми пропонуємо посилити санкції статті 368, та додати до 

частини першої та другої такий вид додаткового покарання як 

штраф, котрий би розраховувався в залежності від отриманої 

неправомірної вигоди. Дані зміни можуть позитивно вплинути на 

зменшення кількості правопорушень у даній сфері.  

Також важливо зауважити, що до правопорушень, які б 

доцільно віднести до розділу XVII ККУ необхідно віднести 

статтю 191 КК України. Відтак дана стаття характеризується тією 

ж суб’єктивною стороною, що й стаття 368,  саме прямим 

умислом з корисливим мотивом. Говорячи про кількість вироків 

за даним видом правопорушень,  а саме 342  то їх кількість значно 

менша ніж раніше зазначена, проте все одно кількість правопору-

шень за нею невтішна. Виходячи з цього ми пропонуємо додати 

дану статтю до розділу XVII ККУ.  

Відтак ми можемо дійти висновку, що на сьогодні в Україні 
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складається невтішна ситуація з кількістю кримінальних правопо-

рушень у сфері службової діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг, саме тому з метою зменшення їх кількості 

доцільно запровадити більш жорстке законодавство в даній сфері. 

Також необхідно наголосити на необхідності перегляду статті 191 

з метою включення її до розділі XVII ККУ.  
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ПРОБЛЕМИ ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА 

ЖИТЛО, ЗРУЙНОВАНЕ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ  
 

Анісімова Анна Олексіївна  

аспірантка кафедри державно-правових  

та галузевих правових дисциплін  

Київського університету права НАН України 

м. Київ, Україна  

У 2020 році в Україні зафіксовано збільшення масштабності 

надзвичайних ситуацій (далі – НС) та зростання більш ніж у 6 

разів суми завданих ними збитків, насамперед унаслідок НС, 

пов’язаних із лісовими пожежами у Київській, Житомирській, 

Луганській і Харківській областях та паводком на Заході Украї-

ни [1]. Матеріальні збитки населення, постраждалого від НС, 

найчастіше пов’язані з пошкодженням та руйнуванням їхнього 
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житла. Під впливом глобальних кліматичних змін ця проблема 

набуває особливої актуальності, оскільки стрімко збільшується й 

частота стихійних лих, у тому числі таких природних явищ як 

паводки та лісові пожежі. Проте втрата житла є однією з найгост-

ріших проблем для населення, постраждалого внаслідок НС 

незалежно від характеру їхнього походження (природного, 

техногенного, соціального, воєнного).  

Так, наприклад, у 2008 році лише на території Івано-Франків-

ської області постраждалими від стихійного лиха (НС природного 

характеру) визнані 374 власників житлових будинків, які були 

повністю зруйновані внаслідок зумовленого паводком затоплення 

на території шести західних областей України [2]. За словами 

Прем’єр Міністр України Дениса Шмигаля, у червні 2020 року 

«затоплення в західних областях України перевершили масштаб 

2008 року» [3], та мали одним із своїх наслідків підтоплення 

понад 14 300 будинків [1]. У результаті НС соціального та воєн-

ного характеру [4], зумовленої збройним конфліктом на Сході 

України, було пошкоджено або зруйновано понад 55 тисяч 

житлових будинків [5, с. 87]. Унаслідок лісової пожежі, що 

виникла 16 квітня 2020 року на території Житомирської області, 

постраждало 70 будинків, а лісові пожежі цього ж року в 

Луганській області призвели до повного знищення 35 житлових 

будинків, у Харківській – 22 житлових будинків [1]. Дуже часто 

НС техногенного характеру також стають причинами руйнування 

житла. Так, 28 серпня 2019 року в місті Дрогобич Львівської 

області сталося раптове руйнування багатоповерхового будинку, 

внаслідок чого мешканці 59 квартир втратили своє житло [6].    

Правовідносин щодо захисту населення та його майна від 

НС, зокрема шляхом надання допомоги постраждалим внаслідок 

НС є функцією держави у сфері цивільного захисту. Аналіз чин-

ного законодавства у сфері цивільного захисту, а саме Кодексу 

цивільного захисту України (далі – КЦЗ України), свідчить про 

те, що особи, житло яких було пошкоджено або зруйновано 

внаслідок НС, є постраждалими, які мають право на соціальний 

захист у вигляді матеріальної допомоги (компенсації) або забезпе-
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чення житлом. Так, згідно зі ст. 21 КЦЗ України громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах, мають право на соціальний захист 

та відшкодування шкоди, заподіяної їхньому майну внаслідок НС 

[7]. Надання матеріальної допомоги (компенсації) належить до 

заходів соціального захисту постраждалих внаслідок НС (ч. 2 ст. 

84 КЦЗ України), причому виплата грошової компенсації є 

альтернативою забезпеченню житлом постраждалих, житло яких 

стало непридатним для проживання внаслідок НС (ч. 1, ч. 8 ст. 86 

КЦЗ України). Забезпечення житлом постраждалого або виплата 

грошової компенсації за рахунок держави здійснюється за умови 

добровільної передачі постраждалим зруйнованого або пошкод-

женого внаслідок НС житла місцевим державним адміністраціям 

або органам місцевого самоврядування (ч. 9 ст. 86 КЦЗ України). 

Розмір грошової компенсації за зруйновану або пошкоджену квар-

тиру (житловий будинок) визначається за показниками опосеред-

кованої вартості спорудження житла у регіонах України відповід-

но до місцезнаходження такого майна (ч. 10 ст. 86 КЦЗ України) 

[7]. Показники опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України затверджуються щоквартально наказом 

Міністерства розвитку громад та територій України [8].  

Отже, постраждалі внаслідок НС, житло яких стало непри-

датним для проживання внаслідок його пошкодження або руйну-

вання, мають право на забезпечення житлом або грошову компен-

сацію, розмір якої визначається за показниками опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України. Однак на 

практиці особи, які втратили своє житло внаслідок НС, у процесі 

реалізації свого права на грошову компенсацію за зруйноване 

житло, стикаються з низкою проблем, пов’язанних із декількома 

чинниками.  

Передусім КЦЗ України має загальний (неконкретизований) 

характер своїх положень щодо соціального захисту постраждалих 

від НС, тому на сьогодні в Україні відсутній уніфікований підхід 

до вирішення проблем осіб, які втратили своє житло внаслідок 

НС. Так, наприклад, усі мешканці багатоповерхового будинку в 
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місті Дрогобич Львівської області, які втратили своє житло в ре-

зультаті його раптового руйнування у серпні 2019 року (НС тех-

ногенного характеру), вже станом на 28 серпня 2020 року були 

забезпечені новим житлом за рахунок коштів Державного резерв-

ного фонду [9]. А ось власники житлових будинків, які були 

повністю зруйновані внаслідок зумовленого паводками затоплен-

ня – НС природного характеру, яка виникла у червні 2020 року на 

території декількох західних областей України, отримали мате-

ріальну допомогу в розмірі 300 000 гривень на сім’ю [10]. Отже, 

тут йдеться про матеріальну допомогу, а не грошову компенсацію 

як альтернативу забезпеченню житлом осіб, які його втратили 

внаслідок НС. Саме тому питання про передачу постраждалими 

свого зруйнованого внаслідок НС житла місцевим державним 

адміністраціям або органам місцевого самоврядування, як перед-

бачено ч. 9 ст. 86 КЦЗ України [7], навіть не підіймалось. Таким 

чином, постраждалі сім’ї, житло яких було повністю зруйновано 

внаслідок затоплення (НС природного характеру), залишаються 

власниками свого житла та мають можливість відновити його за 

рахунок отриманих від держави коштів. У цьому випадку, з одно-

го боку, постраждалі особи, які отримали 300 000 гривень мате-

ріальної допомоги, зберігають своє право власності на житло, але, 

з іншого боку, вони не реалізовують своє право на забезпечення 

житлом або отримання грошової компенсації за втрачене житло за 

показниками опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України. Якщо виходити із середньорічних показників 

опосередкованої вартості спорудження житла на 2020 рік, напри-

клад, в постраждалих Івано-Франківській та Чернівецькій облас-

тях [11], то власники повністю зруйнованого житла, могли б 

розраховувати на грошову компенсацію в розмірі 12 261 гривень 

(Івано-Франківська область) та 12 622 гривень (Чернівецька об-

ласть) за 1 кв. м. втраченого житла. Отримання грошової компен-

сації в розмірі, визначеному за показниками опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України, тобто відпо-

відно до вимог закону – ч. 10 ст. 86 КЦЗ України [7], надало б 

можливість постраждалим родинам, за рахунок отриманих кош-
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тів, придбати житло, причому в менш схильних до 

систематичного затоплення районах.  

Аналогічний механізм застосовано до вирішення проблем 

осіб, житлові будинки яких у 2020 році були повністю зруйновані 

внаслідок лісових пожеж на території Харківської та Луганської 

областей. 28 жовтня того ж року Кабінетом Міністрів України 

виділено кошти з резервного фонду державного бюджету для 

надання матеріальної допомоги у розмірі 300 000 гривень 

постраждалим власникам житлових будинків у Харківській 

області [12]. Такий саме розмір матеріальної допомоги отримали 

й особи, які втратили своє житло внаслідок лісових пожеж у 

Луганській області у липні [13] та вересні - жовтні 2020 року [14]. 

Особливої уваги заслуговує ситуація з вирішенням проблем 

осіб, житло яких зруйновано внаслідок НС, зумовленої збройним 

конфліктом на Сході України  [4]. За всі роки воєнних дій на 

території Донецької та Луганської областей були забезпечені 

житлом або отримали грошову компенсацію, відповідно до вимог 

ст. 86 КЦЗ України, лише мешканці міста Лисичанська Лугансь-

кої області, які втратили своє житло в результаті обстрілів. 

Постраждалі власники 89 зруйнованих квартир отримали грошо-

ву компенсацію в розмірі, достатньому для придбання нового 

житла, а інші мешканці цього багатоповерхового будинку, які 

проживали у квартирах комунальної форми власності, були 

забезпечені житлом [15].  

На восьмому році збройного конфлікту на Сході України, у 

вересні 2020 року, затверджено Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової 

компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі – 

Порядок). Що стосується затвердженого механізму, то одним із 

головних питань, що викликає певну стурбованість, є розмір 

грошової компенсації. Згідно з п. 32 затвердженого Порядку 

розмір грошової компенсації за зруйноване житло визначається за 

показниками опосередкованої вартості спорудження житла у 
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регіонах України відповідно до місцезнаходження житла, але не 

може бути більше ніж 300 000 гривень [16].  

По-перше, вважаємо, що обмеження суми грошової компен-

сації за втрачене житло йде всупереч ч. 10 ст. 86 КЦЗ України 

[7], у якій ніяких обмежень щодо граничної суми такої компен-

сації не встановлюється. По-друге, отримання навіть такої суми 

грошової компенсації за втрачене житло стає можливим після 

реєстрації факту припинення права власності на своє зруйноване 

житло (п. 19 Порядку) [16]. Таким чином, постраждала особа 

втрачає своє право власності на житло, замість цього не 

забезпечується іншим житлом та отримує грошові кошти у 

розмірі, не достатньому для придбання або будівництва нового 

житла. Якщо порівняти вимоги даного Порядку з механізмом 

надання матеріальної допомоги постраждалим, які втратили 

своє житло внаслідок повеней і пожеж (тобто НС іншого 

характеру походження), то розмір отриманої виплати є однако-

вим – 300 000 гривень, але є різними умови її отримання, а саме 

припинення права власності на житло, та наслідки для осіб при 

отриманні грошової компенсації за житло, зруйноване внаслідок 

НС, зумовленої збройним конфліктом (наприклад, неможливість 

відновлення зруйнованого житла за рахунок отриманих коштів, 

неможливість придбання або будівництва аналогічного за 

площею житла тощо).   

Таким чином, узагальнюючі різні підходи до вирішення 

проблем осіб, житло яких було зруйновано внаслідок НС різного 

характеру походження, варто підсумувати, що існує потреба в 

уніфікації підходів до вирішення проблем осіб, які втратили своє 

житло в результаті НС. Вирішення цієї проблеми вбачається 

доцільним шляхом розробки та затвердження Порядку виплати 

грошової компенсації особам, які постраждали внаслідок НС, що 

відповідатиме чинному законодавству України у сфері цивільного 

захисту, зокрема КЦЗ України.   
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УДК 377      Соціологічні науки 
 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ   
 

Баранова І.С., 

Завідувач лабораторії (навчальної) 

Дніпрорудненський індустріальний фаховий коледж 

м. Дніпрорудне, Україна 

В наш час зростає кількість інформації, яка так необхідна для 

отримання, розуміння і засвоєння рівнів освіти. Це спричинило 

впровадження інформаційних технологій в освіту і формування 

окремого виду навчання – дистанційного. Дистанційне навчання 

– це принципово новий, високотехнологічний підхід до процесу 

передачі знань.  

Дистайнційне навчання – сукупність можливих інформа-

ційних технологій, які забезпечують обмін інформацією між 

двома сторонами з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. Таким чином, викладач і студент мають змогу навча-

тися та викладати онлайн, тобто в інтерактивному режимі [1].  

Така форма навчання є дуже поширеною в наш час. Щороку 

тенденція на впровадження таких форм навчання в систему освіти 

зростає.  

Суть дистанційного навчання полягає у тому, що викладач 

подає необхідну інформацію інтерактивним методом, а студенти 

мають змогу лише під опосередкованим онлайн-керівництвом 

самостійно вирішити необхідні питання і дослідити певні явища.  

Така форма роботи, як і всі інші, має свої переваги. Безпереч-

но позитивним варто відмітини той фактор, що це навчання дає 
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змогу студентам навчатися мислити і працювати самостійно, зай-

матися власною дослідницькою та пошуковою діяльністю. Новиз-

на дистанційного навчання полягає в тому, що заняття може про-

водити не один викладач, а декілька навіть з інших міст України 

та регіонів, країн. Суттєвим є те, що це навчання є більш економ-

ним у плані часу та зручності. Процес навчання відбувається 

стільки, скільки потрібно для засвоєння певного матеріалу [2]. 

Через складну епідеміологічну ситуацію в державі та зокрема 

у нашому регіоні, з’явилася потреба у впровадженні різних 

елементів дистанційного навчання в освітній процес коледжу.  Це 

торкнулося і практичного навчання студентів. Однак, професійна 

підготовка студентів передбачає формування і розвиток професій-

них умінь і навичок, які при опануванні багатьма професіями є 

стримуючим фактором запровадження системи дистанційного 

навчання в цілому. Аналіз практики використання дистанційного 

навчання в коледжах показав, що лише в окремих закладах освіти 

педагоги професійного навчання та практичної підготовки за 

власної ініціативи використовують в освітньому процесі елементи 

дистанційного навчання. Вони застосовують різні засоби мережі 

Інтернет з метою вивчення навчального матеріалу студентами під 

час їхньої хвороби чи карантину, зазвичай, це відбувається у 

формі звичайного переліку запитань чи завдань, які необхідно 

самостійно опрацювати. Педагоги використовують елементи 

дистанційного навчання у процесі засвоєння студентами нових 

знань, в організації самостійної роботи, контролі знань, консуль-

туванні тощо, послуговуючись такими елементами, як: електрон-

ний друкований навчальний матеріал, навчальні презентації, 

навчальні відео- та аудіоматеріли, електронне тестування, кон-

сультування в чаті тощо [3].  

З метою забезпечення виконання програми практики та 

забезпечення студентів інформацією і змістовними консульта-

ціями, керівники практики від коледжу почали впроваджувати в 

свою освітню діяльність різні елементи дистанційного навчання, 

що відразу дало позитивний результат. 

Використання під час практичної підготовки інтерактивних 
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відео; інтерактивних плакатів та зошитів; вікторин; стрічки часу; 

спільних Google презентацій; електронних інтерактивних дошок; 

електронних книг; відеороликів з інтернету та знятих власноруч; 

інфографіки; інтелект-карт; інтерактивних дидактичних матеріа-

лів тощо, дало змогу керівникам  практики залучити студентів до 

вивчення та засвоєння теоретичних та практичних модулів, 

мотивувало їх до освітньої діяльності [4]. 
 

     
Рисунок 1 – Впровадження елементів дистанційного навчання у 

практичну підготовку студентів ДІФК 
 

Але також слід виділити певні проблеми, які виникають при 

навчанні за дистанційною формою. Серед них:  

1) подолання психологічної ізольованості;  
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2) проблема ефективного керування навчальною діяльністю 

студентів та ефективного зворотнього зв’язку;  

3) проблема психологічної непідготовленості студентів до 

самостійної роботи.  

Крім того, досить вагомою проблемою є низька пропускна 

спроможність електронної мережі. Від цього, передовсім, 

страждають студенти невеликих містечок та сіл [5].  

Серед важливих недоліків дистанційної форми освіти в 

Україні варто також виділити недостатній безпосередній контакт 

між персональним викладачем та дистанційним студентом через 

надзвичайну професійну завантаженість педагогів.  

Таким чином можна зробити висновок, що впровадження в 

освіту технологій дистанційного навчання буде сприяти одержан-

ню якісно нового освітнього продукту. Значне розширення 

інформаційного освітнього середовища, збільшення можливості 

комунікації студентів і педагогів з колегами інших закладів осві-

ти, доступ до світових інформаційних ресурсів — усе це сприяє 

зростанню мотивації студентів до навчання, посилення їх творчої 

самореалізації, оволодінню навичками роботи з телекомунікація-

ми, як необхідних умов життя в інформаційному суспільстві. 

Саме тому, навчальні матеріали, що забезпечують дистанційне 

професійне навчання, повинні містити: відео- та аудіозаписи 

лекцій, семінарів тощо; мультимедійні лекційні матеріали; термі-

нологічні словники; практичні завдання; віртуальні лабораторні 

та практичні роботи і тренажери з методичними рекомендаціями 

щодо їх виконання; пакети тестових завдань для проведення 

контрольних заходів, тестування з автоматизованою перевіркою 

результатів, тестування з перевіркою викладачем; ділові ігри, 

електронні бібліотеки тощо [6].  

Сучасні організаційні та технічні умови закладів фахової 

передвищої освіти дають змогу здійснювати дистанційне профе-

сійне навчання фахових молодших бакалаврів лише за окремими 

елементами, переважно, у теоретичній складовій освітнього 

процесу. Організація практичної підготовки за дистанційною 

формою навчання можлива лише частково або за окремими 
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професіями, за якими можливо здійснити формування і розвиток 

професійних умінь і навичок дистанційно, і які не потребують 

складних організаційних, технічних і технологічних умов. 
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Безпека дорожнього руху 
 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  

ТА НАГЛЯДУ ЗА СТАНОМ ДОРІГ 
 

Баштаненко Дар’я Сергіївна 

студентка групи Б-ПД-134 

262 « Правоохоронна діяльність» 

Дніпровського державного  

університету внутрішніх справ 

Правила дорожнього руху відповідно до Закону України 

«Про дорожній рух» встановлюють єдиний порядок на всій 

території України. Інші нормативні акти, що стосуються особли-

востей дорожнього руху (перевезення спеціальних вантажів, 

експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій 

території тощо), повинні ґрунтуватися на вимогах цих Правил. 

1.2 В Україні установлено правосторонній рух транспортних 

засобів. 

https://vodiy.ua/pdr/1/#12
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1.3 Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно 

виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічни-

вими. 

1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розрахову-

вати на те, що й інші учасники виконують ці Правила. 

1.5 Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших 

осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, 

загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріаль-

них збитків. 

1.6 Використовувати дороги не за їх призначенням дозволя-

ється з урахуванням вимог статей 36-38 Закону України «Про 

автомобільні дороги». 

1.7 Водії зобов’язані бути особливо уважними до таких 

категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, 

які рухаються в кріслах колісних, та пішоходи. Усі учасники 

дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, 

людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. 

1.8 Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими 

Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законо-

давством порядку. 

1.9 Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідаль-

ність згідно із законодавством.. 

Власник транспортного засобу має право:  

1) довіряти в установленому порядку розпорядження 

транспортним засобом іншій особі; 

2)  на відшкодування витрат у разі надання транспортного 

засобу поліцейським та працівникам органу охорони здоров’я 

згідно з пунктом 2.7 цих Правил; 

3) на відшкодування збитків, завданих унаслідок невідповід-

ності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів 

вимогам безпеки дорожнього руху. 

4)  на безпечні та зручні умови для руху; 

5)  запитувати оперативну інформацію про дорожні умови та 

напрямки руху. 

Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний: 

https://vodiy.ua/pdr/1/#13
https://vodiy.ua/pdr/1/#14
https://vodiy.ua/pdr/1/#15
https://vodiy.ua/pdr/1/#16
https://vodiy.ua/pdr/1/#17
https://vodiy.ua/pdr/1/#18
https://vodiy.ua/pdr/1/#19
https://vodiy.ua/pdr/2/#27
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1) перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справ-

ний стан і комплектність транспортного засобу, правильність 

розміщення та кріплення вантажу; 

2) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, від-

повідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщен-

ня та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу 

і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі; 

3)  на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки 

(підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перево-

зити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється 

не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з 

інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють 

користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних 

та спеціальних транспортних засобів; (пункт змінено 11.11.2020) 

4)  під час руху на мотоциклі і мопеді бути в застебнутому 

мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошо-

ломів; 

5)  не забруднювати проїзну частину та смугу відведення 

автомобільних доріг; 

6)  не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього 

руху; 

7)  повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям або 

уповноваженим підрозділам Національної поліції про виявлені 

факти створення перешкод для дорожнього руху; 

8)  не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошкоджено 

автомобільні дороги та їх складові, а також завдано шкоди 

користувачам. 

Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі: 

1) посвідчення на право керування транспортним засобом 

відповідної категорії; 

2)  реєстраційний документ на транспортний засіб (для тран-

спортних засобів Збройних Сил, Національної Гвардії, Держпри-

кордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Опера-

тивно-рятувальної служби цивільного захисту — технічний талон); 

3) у разі встановлення на транспортних засобах проблискових 
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маячків та (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв — 

дозвіл, виданий уповноваженим органом МВС, а у разі встанов-

лення проблискового маячка оранжевого кольору на великогаба-

ритних та великовагових транспортних засобах — дозвіл, вида-

ний уповноваженим підрозділом Національної поліції, крім ви-

падків встановлення проблискових маячків оранжевого кольору 

на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м; 

4) на маршрутних транспортних засобах — схему маршруту 

та розклад руху; на великовагових і великогабаритних транспорт-

них засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє 

перевезення небезпечних вантажів — документацію відповідно 

до вимог спеціальних правил, що визначаються Європейською 

Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних ван-

тажів (далі — спеціальні правила) (пункт змінено 11.11.2020). 

5) чинний страховий поліс (страховий сертифікат «Зелена 

картка») про укладення договору обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транс-

портних засобів або чинний внутрішній електронний договір 

зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі 

страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відо-

мості про який підтверджуються інформацією, що міститься в 

єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне 

(транспортне) страхове бюро України. Водії, які відповідно до 

законодавства звільняються від обов’язкового страхування ци-

вільно-правової відповідальності власників наземних транспорт-

них засобів на території України, повинні мати при собі відповід-

ні підтвердні документи (посвідчення); 

6) у разі встановлення на транспортному засобі розпізнава-

льного знака Розпізнавальний знак "Інвалід" «Водій з інвалідніс-

тю» — документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира 

(крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які 

перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності). 

Питання перевезення небезпечних вантажів автомобільним 

транспортом регулюється національними та міжнародними 

нормативно-правовими актами, серед яких:  
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● Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів (далі - ДОПНВ), ратифікована законом 

№1511-III (№1511-14 ) від 02.03.2000 р.;  

● Конвенція Організації об’єднаних націй про договір 

міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 

19.05.1956 р.; 

● Конвенція Організації об’єднаних націй про цивільну 

відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні 

небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім 

водним транспортом від 10.10.1989 р.; 

● Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень 

пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» №1001 від 

02.12.2015 р.; 

● Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 822 «Про 

затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів» від 26.07.2004 р.  

Окрім того, процедура перевезення небезпечних вантажів 

детально описана у «Рекомендаціях Організації об’єднаних націй 

по перевезенню небезпечних вантажів» 2015 року. 

Література: 

1. Загальна характеристика Правил дорожнього руху 

https://vodiy.ua/pdr/1/  

2. Обов’язки і права учасників дорожнього руху. Докумен-

ти, які повинен мати при собі водій https://vodiy.ua/pdr/2/  

3. Нормативно-правове регулювання дорожнього перевезен-

ня небезпечних вантажів http://imgpartners.com.ua/company/publi-

cations/pravove-reguljuvannja-perevezennja-nebezpechnih-vantazhiv-

avtomobilnim-transportom-731-731/  
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______________________________________________________ 
Безпека дорожнього руху 

 
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДТП 

 

Баштаненко Дар’я Сергіївна 
студентка групи Б-ПД-134 

262 « Правоохоронна діяльність» 
Дніпровського державного університету 

 внутрішніх справ 
ДТП – це подія, що сталася під час руху транспортного 

засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані 

матеріальні збитки» 

Дорожньо-транспортні події класифікують за видами і за 

ступенями тяжкості наслідків. Розрізняють 9 видів ДТП: 

• зіткнення — подія, при якій рухомі транспортні засоби 

зіткнулися:  

 - між собою  

- з рухомим складом залізниць 

- з транспортним засобом, що раптово зупинився (наприклад, 

у разі несправності, перед заборонним сигналом світлофора, 

несподівано виниклою перешкодою і т. д.) Зіткнення можуть бути 

стрічними, попутними і бічними. 

• перекидання — подія, при якій рухомий транспортний засіб 

перекинувся. 

Перекидання відбувається унаслідок дії несприятливих по-

годних умов, технічної несправності, неправильного розміщення 

або кріплення вантажу, через застосування неправильних 

прийомів керування. 

• наїзд на перешкоду — подія, при якій рухомий транспорт-

ний засіб наїхав або ударився об нерухомий предмет. 

• наїзд на пішохода — подія, при якій  

- рухомий транспортний засіб наїхав на людину 

-  людина натрапила на рухомий транспортний засіб 

-  людина постраждала від вантажу (або частин транспортно-

го засобу), що перевозиться транспортним засобом, виступаючого 

за габарити транспортного засобу. 
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• наїзд на велосипедиста — подія, при якій рухомий транс-

портний засіб наїхав на велосипедиста або він сам натрапив на 

рухомий транспортний засіб. 

• наїзд на тварину — подія, при якій рухомий транспортний 

засіб наїхав на птахів, диких або домашніх тварин, або самі ці тва-

рини і птахи ударилися об рухомий транспортний засіб, внаслідок 

чого постраждали люди або причинено матеріальний збиток. 

• наїзд на гужовий транспорт — подія, при якій рухомий 

транспортний засіб наїхав на упряжених тварин або гужові вози, 

або самі ці упряжнені тварини або гужові вози ударилися об 

рухомий транспортний засіб. 

• наїзд на транспортний засіб, що стоїть — подія, при якій 

один рухомий транспортний засіб наїхав на інший транспортний 

засіб або на причіп, що стоїть. 

• інші події:  

- падіння вантажу, що перевозиться, або відкинутого колесом 

предмету на людину, тварину або інший транспортний засіб. 

- наїзди на перешкоду (вантаж, що впав, колесо, що відвали-

лося, і ін.), що раптово з'явилася. 

- наїзди на осіб, що не є учасниками дорожнього руху. 

- падіння пасажирів з рухомого транспортного засобу або 

усередині нього унаслідок різкого гальмування, прискорення або 

зміни напряму руху. 

• Залежно від ступеня тяжкості наслідків ДТП діляться на ті, 

що призвели: 

- матеріальний збиток 

- легкі тілесні ушкодження 

- тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості і тяжкі 

- смерть потерпілого 

- особливо тяжкі наслідки (загинуло 4 і більш або поранено 

15 і більш людей) 

Після прибуття на місце пригоди порядок дій патрульного 

має бути наступним: 

 1. Забезпечити власну безпеку та безпеку учасників пригоди 

(увімкнення проблискових маячків, аварійної світової сигналізації 
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в т.ч. на транспортних засобах учасників ДТП, виставлення знаку 

аварійної зупинки, огородження місця ДТП фішками та 

спеціальною стрічкою). 

 2. Визначити наявність постраждалих, надати їм першу 

медичну допомогу або сприяти доставці їх до медичних закладів. 

 3. З’ясувати зону відповідальності патрульного, яка може 

бути адміністративною або кримінальною та послідовність дій в 

залежності від цього. Подальші дії патрульного за різними 

видами провадження відрізняються. 
 

Адміністративне провадження 

(компетенція патрульного) 

Кримінальне провадження 

(компетенція слідчого) 

4. Встановлення осіб-учасників ДТП – 

отримання від них документів (посвід-

чення водія, свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу, договору обов’-

язкового страхування власників назем-

них транспортних засобів). 

 5. Проведення замірів, складання 

схеми ДТП, опитування учасників та 

очевидців пригоди, огляд транспорт-

них засобів.  

6. Обстеження прилеглої території на 

предмет встановлення камер зовніш-

нього відеоспостереження. З’ясування 

відомостей щодо власників цих камер 

для подальшої підготовки офіційних 

запитів.  

7. Оформлення інших матеріалів ДТП 

(Акт незадовільного утримання дорож-

ньої мережі, Акт затримання транспор-

тного засобу, Акт пошкодження доро-

жніх об’єктів чи іншого майна тощо). 

 8. За необхідності, проведення огляду 

на стан сп’яніння учасників ДТП. 

 9. Складання процесуальних докумен-

тів (адмінпротоколи, постанови, тимча-

сові дозволи на право керування т/з, 

рапорти тощо) 

∙ Встановлення осіб-учасників ДТП – 

отримання від них документів (посвід-

чення водія, свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу, договору 

обов’язкового страхування власників 

наземних транспортних засобів).  

∙ Виклик слідчо-оперативної групи 

(СОГ).  

∙ Виконання доручень слідчого, пов’я-

заних з функціональними обов’язками 

патрульного за узгодженням з керів-

ництвом патрульного (складання схеми 

ДТП, опитування свідків та учасників 

ДТП тощо). 

 ∙ Забезпечення охорони місця події та 

збереження слідової інформації. 

∙ Регулювання дорожнього руху. 

 ∙ Складання рапорту (картки ДТП* ) 

для подальшого внесення інформації 

до інтегрованої пошукової системи 

Національної поліції 

Після закінчення оформлення ДТП, продовження патрулювання зони 

обслуговування. 

Примітка: Під час оформлення матеріалів ДТП в обов’язковому порядку 

проводиться звірка номерів агрегатів транспортних засобів з обліковими даними 

в реєстраційних документах, а також здійснюється їх перевірка за обліковими 
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даними «РОЗШУК», «УГОН» інтегрованих пошукових систем Національної 

поліції. Аналогічна перевірка проводиться відносно учасників пригоди (фізичних 

осіб). 

 

У разі порушення учасниками дорожнього руху правил 

дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних 

засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, на місці дорожньо-

транспортної пригоди (ДТП) складається протокол про 

адміністративне правопорушення стосовно цих осіб, до якого 

додаються: 

1) схема місця ДТП , яку підписують учасники ДТП та 

поліцейський; 

2) пояснення учасників пригоди та свідків (у разі їх 

наявності); 

3) показання технічних приладів (у разі їх наявності); 

4) показання засобів фото- та/або відеоспостереження (у разі 

їх наявності); 

5) інші матеріали, які необхідні для прийняття рішення у 

справ 

За порушення вимог ПДР України, внаслідок яких трапилась 

дорожньо-транспортна пригода, наступає адміністративна (ст. 124 

КУпАП) або кримінальна (ст. 286 КК України) відповідальність 

Література: 

1. Поняття та класифікація ДТП. https://www.google.com/ 

url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://oberig2.cv.ua/wp-content/ 

uploads/2020/08/klasyfikacziya-dtp.doc&ved=2ahUKEwjfrb7wrOT-

zAhUPM-wKHYclA3AQFnoECDUQAQ&usg=AOvVaw0Za1UK9-

sftw5a5-XzalWEM 

2. Дії поліції при отриманні повідомлення про ДТП. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspa

ce.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D

0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8

%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%2

5D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%2

5B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
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D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1

%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%25

20%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%259

6%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%

25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4s-

KHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B-

3SJe_H Методичні рекомендації дії  ППП на місці ДТП [2, с.11-13] 

3. Дії поліції на місці ДТП з матеріальним збитком https: 

//www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lv

duvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25

B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D

1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%

25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%

25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2

596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597

%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25

D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D

1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%

25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxj-

A5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H  

Методичні рекомендації дії  ППП на місці ДТП   [вступ, с.4] 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3331/1/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2597%2520%2520%25D0%259F%25D0%259F%25D0%259F%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2586%25D1%2596%2520%25D0%2594%25D0%25A2%25D0%259F.pdf&ved=2ahUKEwiG8Jfti-vzAhUkl4sKHYxjA5AQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3JMKtvkhlTUbGZ-B3SJe_H
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В умовах трансформації аграрної економіки нашої держави 

все частіше постають питання необхідності стабільного та 

ефективного використання земельних ресурсів, забезпечення 

економічної доцільності господарської діяльності вітчизняних 

товаровиробників та екологічної ефективності [1]. Проте, на 

сьогодні землі сільськогосподарського призначення в Україні 

характеризуються високою подрібненістю на невеликі ділянки, це 

зумовлено тим, що середній розмір паю складає 4 га. Як наслідок 

в межах одного земельного масиву можуть знаходитись десятки 

окремих земельних ділянок, які перебувають у власності десятків 

громадян та користуванні кількох фермерів [2].  

Зрозуміло, що така відокремленість земель є не зручною та 

призводить до збільшення часу і витрат на переміщення 

сільськогосподарської техніки, створює перешкоди для розвитку 

сільськогосподарської інфраструктури, а також існують суттєві 

незручності для доступу до земельних ділянок, що знаходяться 

посередині масиву [3, с. 47-48]. У зв’язку з цим все частіше постає 

питання проведення консолідації земель як передумови розвитку 

аграрного сектору економіки, насамперед актуальним є питання її 

правового забезпечення. 

Варто зазначити, що питанням консолідації займалась велика 

кількість науковців, зокрема Л.І.Абалкін, В.Г.Бодров, О.В.Криса-
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льний, І. І. Лукінов та інші. Проте, в своїх працях вони звертають 

увагу на економічні аспекти адаптації аграрних підприємств до 

ринкових умов, організацію ефективного землекористування у 

різних формах власності. Водночас питання правового регулю-

вання консолідації земель залишається малодослідженим.  

Для початку варто зазначити, що взагалі являє собою 

консолідація. В цьому аспекті необхідно вказати, що легального 

визначення немає, а тому звернемось до наукових напрацювань. 

Так, консолідація земель – це комплекс заходів, який полягає в 

економічному об’єднанні землевласниками земельних ділянок у 

компактні масиви, створення правових та інституційних механіз-

мів для уникнення фрагментації земель та забезпечення ефектив-

ного землекористування [4, c. 28].  

На сьогодні можна виділити три основних способи консолі-

дації земель: обмін, оренда та купівля-продаж. Так, обмін здійс-

нюється на добровільній основі з метою забезпечення компактно-

сті території землекористування та підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів. У 2018 році законодавець 

запровадив норми, на підставі яких став можливий обмін землями 

шляхом укладення між землекористувачами договорів оренди, 

суборенди відповідних ділянок [5]. Проте, на практиці виникає 

низка проблем, які фактично унеможливлюють здійснення кон-

солідації таким способом. Так, для того, щоб отримати переважне 

право на суборенду чи оренду іншої земельної ділянки в цьому ж 

масиві необхідно користуватись істотною частиною землі на 

цьому ж масиві (75%). Проте, важко отримати статус істотного 

землекористувача, оскільки для цього необхідно провести інвен-

таризацію земель масиву та виготовити документацію із земле-

устрою [6]. Такі процедури потребують великих фінансових 

затрат та є економічно невигідними для землекористувачів.  

Також законодавчим недоліком, який створює перешкоду на 

практиці є те, що здійснити обмін земельними ділянками можна 

виключно в межах одного сільськогосподарського масиву. Але 

досить часто трапляються випадки, коли є потреба в обміні 

земельними ділянками, що знаходять в різних масивах. Законо-
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давством не передбачено механізму дій в таких ситуаціях, що 

також значно ускладнює здійснення консолідації. 

Необхідно звернути увагу і на юридичну перешкоду, яка 

полягає в тому, що земельні ділянки можуть перебувати у корис-

туванні на праві емфітевзису та праві постійного користування, 

що унеможливлює передачу таких ділянок у вторинне користу-

вання [6]. Саме тому, можна говорити про те, що існуюче 

законодавче регулювання здійснення консолідації земель не 

зможе забезпечити бажаного результату та є недостатнім.  

Наступним способом консолідації земель є оренда. Саме 

оренда є основною формою консолідації земель. Враховуючи те, 

що сучасні технології обробітку потребують великих площ, орен-

да виконує функцію об’єднання земель [4, c. 30]. Такий спосіб 

консолідації не потребує великих затрат, а тому дозволяє ферме-

рам інвестувати у сільськогосподарську техніку та покращувати 

засоби виробництва. Фактично оренда як спосіб консолідації 

земель є вигідна як для орендаря, який збільшуючи площу землі 

підвищує ефективність виробництва, так і для орендодавця, який 

за відсутності можливостей самостійно займатись виробництвом 

або коли ж немає бажання цим займатись просто віддає свою 

земельну ділянку в оренду, за що отримує відповідну плату.  

Останнім способом консолідації земель є купівля-продаж [4, 

c. 30]. Раніше здійснення консолідації цим способом було 

неможливим, оскільки були відсутні правові механізми. Проте, 

після відкриття ринку землі даний спосіб набуде нового значення, 

а можливість його використання значно розшириться. Але варто 

вказати, що продаж земельної ділянки є добровільним і навряд всі 

власники земельних ділянок в одному масиві матимуть бажання 

продати свою землю. Тому, ми вважаємо, що такий спосіб дійсно 

може бути, проте він не зможе забезпечити бажаного результату 

та істотно вплинути на ситуацію, що існує на сьогодні.  

Отже, на підставі наведеного можна говорити про те, що 

жоден із зазначених способів за існуючих обставин не зможе 

забезпечити ефективного об’єднання роздрібнених земельних 

ділянок у компактні масиви. У зв’язку з цим за ініціативою Кабі-
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нету Міністрів України було розроблено проект Закону про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України з питань консо-

лідації земель. Наразі даний законопроект перебуває на розгляді у 

Верховній Раді України. Згідно з ним не передбачається створен-

ня окремого закону щодо консолідації земель, а пропонується 

вдосконалення правового регулювання відносин щодо консоліда-

ції земель шляхом внесення відповідних змін до існуючих 

законодавчих актів [7].  

Які ж зміни відбудуться із прийняттям цього законопроекту? 

Насамперед з’явиться новий вид документації із землеустрою, на 

основі яких буде відбуватись консолідація земель. В уряді зазна-

чаються, що у зв’язку із відкриттям ринку землі необхідним є 

запровадження примусової консолідації на основі права власнос-

ті. Так, у європейських країнах із розвинутими правовими 

системами примусова консолідація існує давно, вона здійснюєть-

ся на підставі рішення суду або ж інших квазісудових органів [8]. 

Тому і в нашій державі планується надання дозволу на примусову 

консолідацію, що буде здійснюватись у судовому порядку. Така 

можливість буде стимулом вирішити питання обміну земельними 

ділянками шляхом домовленості, тобто в позасудовому порядку. 

Законопроект передбачає обмін рівноцінних земельних ділянок та 

виплату компенсації за здійснення примусової консолідації, проте 

механізми реалізації цих норм є не зовсім зрозумілими. Так, від-

сутні критерії визначення того, які ж земельні ділянки є рівноцін-

ними. На нашу думку, варто зважати саме на нормативну оцінку 

землі, розташування та склад таких угідь, крім того, не потрібно 

нехтувати і супутніми обставинами, що також можуть мати 

місце. 

Таким чином, можна говорити про те, що здійснення консо-

лідації земель з огляду на ті проблеми, що існують на сьогодні є 

важливим етапом у налагодженні та підвищенні ефективності 

виробництва сільськогосподарської продукції. Проте, наявні пра-

вові механізми та способи не здатні забезпечити якісного прове-

дення даної процедури, а тому питання належного правового 

забезпечення потребує швидкого вирішення. Розроблення проек-
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ту нормативного акту, який буде безпосередньо орієнтований на 

здійснення консолідації є важливим кроком, що безумовно буде 

сприяти вирішенню низки проблем. Але даний акт повинен забез-

печити справедливий баланс інтересів всіх сторін та не призводи-

ти до обмеження прав власників земельних ділянок. Лише за 

наявності сучасного та достатнього правового забезпечення мож-

на говорити про те, що консолідація сприяє розвитку аграрного 

сектору економіки.   

Література: 

1. Андрійчук В. Г. Сучасна аграрна політика: проблемні ас-

пекти / В. Г. Андрійчук, М. В. Зубець. – К.: Аграрна наука, 2005. – 

140 с. 

2. Юрченко Е.С. Консолідація сільськогосподарських земель: 

найпоширеніші складності та перешкоди [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://agroportal.ua/ua/views/blogs/konsolidatsiya-

skh-zemel-samye-rasprostranennye-slozhnosti-i-prepyatstviya/  

3. Попов А.С. Інституціональні засади консолідації земель 

сільськогосподарського призначення: теорія, методологія, практи-

ка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnau.e-

du.ua/lnau/attachments/5163_dis.pdf 

4. Анисенко О.В., Склярук Т.І. Консолідація земель сільсько-

господарського призначення як механізм удосконалення 

управління землекористуванням // Агросвіт №10. 2018. С. 27-31 

5. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 № 161-

XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/161-14#Text 

6.  Юрченко Е.С. Консолідація земель: let's get it started 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucab.ua/ua/ 

pres_sluzhba/blog/ellina_yurchenko/konsolidatsiya_zemel_lets_get_it

_started 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань консолідації земель від 28.04.2021. 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=71783 



 

37 

8. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення Укра-

їни [Електронний ресурс] Офіційний веб-портал: https://www.ukr-

inform.ua/rubric-economy/3232292-kabmin-zatverdiv-proekt-zakonu-

u-sferi-konsolidacii-zemel.html 

______________________________________________________ 

Юридичні науки 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТРОКІВ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ПРО НАРАХУВАННЯ 

ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Бражник Олена Григорівна,  

студентка 4 курсу групи ПІ-42 

Полтавського юридичного інституту  

Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 

Науковий керівник: Нога П.П.,  

асистент кафедри цивільного,  

господарського і фінансового права 

Стаття 55 Конституція України закріплює право кожного на 

звернення до суду для захисту своїх прав та інтересів [1]. Так, 

дане право включає в себе можливість звертатись до суду з метою 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади 

або місцевого самоврядування, а також службових чи посадових 

осіб таких органів.  При цьому варто вказати, що таке право не є 

абсолютним, оскільки може здійснюватись виключно в межах 

встановленого строку. Запровадження строку звернення до суду 

обумовлено передусім необхідністю дотримання принципу 

правової визначеності, який в свою чергу є складовою частиною 

принципу верховенства права [2].  

В аспекті податкового права питання щодо оскарження рі-

шення контролюючого органу, зокрема податкового повідомлен-

ня-рішення до суду є досить важливим і враховуючи збільшення 

податкових спорів та специфіку норм, яка існує на сьогодні воно 

не втрачає свої актуальності. Платник податків повинен серйозно 
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ставитись до строків оскарження, оскільки в разі їх пропуску він 

втрачає таке право. У свою чергу поновити такі строки буде 

складно, оскільки необхідно буде докласти значних зусиль для 

доведення того, що строк пропущено з поважних причин. 

Дослідженням теоретичних і практичних питань вирішення 

податкових спорів займалась значна кількість науковці, зокрема 

Божко Ю.В., Жернаков М.В., Конюшко К.В., Кучерявенко М.П., 

Самсін І.Л., Щербакова О.Ю. та інші. Проте, в своїх працях вони 

лише поверхово торкались питання судового захисту та строків 

звернення платника податків із позовом до суду. У зв’язку з цим 

доцільно провести відповідний аналіз.  

Варто розпочати з того, що оскарження податкового рішен-

ня-повідомлення здійснюється в порядку адміністративного судо-

чинства, а тому необхідно звернутись до статті 122 Кодексу адмі-

ністративного судочинства України (далі – КАСУ), яка встанов-

лює строк звернення до адміністративного суду [3]. На основі 

аналізу положень цієї статті можна вказати, що загальний строк 

для звернення до адміністративного суду становить шість місяців 

з дня коли особа дізналась, або повинна була дізнатись про пору-

шення своїх прав, свобод чи інтересів. Разом з тим передбачений 

також скорочений строк звернення до суду, який застосовується 

тоді, коли використовувався досудовий порядок вирішення спору, 

він становить три місяці. Але ці строки застосовуються не завжди, 

оскільки передбачена можливість встановлення строків звернення 

до адміністративного суду іншими законами. У нашому випадку 

таким спеціальним нормативно-правовим актом є Податковий ко-

декс України (далі – ПКУ), а тому варто звернутись до його 

положень. 

Взагалі порядок оскарження контролюючих органів перед-

бачений статтею 56 ПКУ. Так, є два порядки оскарження: адміні-

стративний, тобто оскарження до контролюючого органу вищого 

рівня та судовий. Платник податків самостійно обирає порядок 

оскарження. Разом з тим він має враховувати, що адміністра-

тивний порядок не позбавляє права потім звернутись до суду, а от 

застосування адміністративного порядку після судового є 
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неможливим [4]. Ми звернемо увагу саме на судовий порядок, 

зокрема на строки звернення до суду.  

Пунктом 56.18 статті 56 ПКУ визначено, що з урахуванням 

строків давності, визначених статті 102 ПКУ, платник податків 

має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення 

або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент 

після отримання такого рішення. У пункті 102.1 ПКУ йдеться 

про строк 1095 днів, тобто три роки. З 2011 року діяв підхід, 

згідно з яким суди у всіх випадках звернення до суду щодо 

оскарження податкових повідомлень-рішень застосовували 

строк 1095 днів, незалежно від того чи передував такому 

звернення адміністративний порядок оскарження.  

Проте, на сьогодні цей підхід змінився. Так, Верховний Суд 

у складі судової палати Касаційного адміністративного суду у 

справі № 500/2486/19 від 26 листопада 2020 року відступив від 

висновку, щодо застосування строку 1095 днів у разі будь-якого 

оскарження [5]. Судді дійшли висновку, що пункт 56.19 статті 

56 ПКУ, який передбачає місячний строк для звернення до суду 

у разі попереднього застосування адміністративного порядку 

оскарження є спеціальною нормою, а тому строки мають бути 

коротшими, ніж звичайні. Такі скорочені строки обгрунтову-

юиться необхідністю мінімізувати часовий проміжок між 

досудовими та судовим провадженнями задля швидшого 

вирішення спору, оскільки на адміністративний порядок 

оскарження вже було витрачено час. Тобто, на сьогодні строки 

звернення до суду прив’язують до того чи було попередньо 

застосовано досудовий порядок вирішення спору чи ні, тобто 

враховується чи мало місце адміністративне оскарження.  

Наскільки виправданим є встановлення такого строку 

важко сказати, але водночас постає питання чи не суперечить 

такий надто скорочений строк положенням КАСУ, який є 

основним процесуальним законом, що визначає порядок 

розгляду спорів між фізичними або юридичними особами та 

суб’єктом владних повноважень.  

Якщо питання із строком звернення до суду після процедури 
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адміністративного оскарження, з урахуваннями висновку Верхов-

ного Суду в більшій мірі вважається вирішеним, то питання 

строку на звернення до суду у разі судового порядку оскарження 

залишається відкритим. З урахуванням положень пункту 56.18 

статті 56 ПКУ вважається, що цей строк становить 1095 днів, 

проте ми не погоджуємось з цією думкою. Безпосереднє тлума-

чення цієї норми дає підстави вважати, що вона не встановлює 

процесуальних строків звернення до суду. Так, вона визначає 

можливість використати судовий порядок оскарження рішення 

контролюючого органу та встановлює момент виникнення такого 

права, при цьому наголошується на необхідності дотримання 

строків давності. У даному випадку строк давності має матеріаль-

но-правову природу, а тому не може бути одночасно і процесу-

альним строком звернення до суду. Між строком давності та 

строком звернення до суду існує сутнісна різниця, у зв’язку з чим 

не варто ототожнювати ці поняття.  

Крім того, правовідносин щодо правомірності податкових 

повідомлень-рішень та/або інших рішень контролюючого органу, 

якими цим органом платнику податків визначаються грошові 

зобов’язання, свідчить про те, що вони об’єктивно не можуть 

існувати як спірні протягом 1095 днів (або у відповідних 

випадках 2555 днів) з дня отримання відповідного податкового 

повідомлення-рішення. Це пояснюється необхідністю сплатити 

визначені грошові суми протягом 10 календарних днів, а у 

випадку оскарження вважаються неузгодженими до набрання 

законної сили відповідним рішенням суду [4]. Коли грошове 

зобов’язання є узгодженим, але не сплачується платником 

податків, то воно стає податковим боргом та опиняється в 

податковій заставі. У зв’язку з цим ми можемо говорити про те, 

що юридичні наслідки, у випадку узгодженого грошового боргу 

настають значно раніше, ніж 1095 днів.  

Саме тому надання такого строку для звернення до суду 

створює непропорційність між застосованими засобами та 

поставленою метою, зокрема стосовно обсягу прав і обов’язків як 

платників податків, так і контролюючих органів. Така непропор-
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ційність здатна створити стан невизначеності щодо правомірності 

законних дій контролюючого органу у межах строку давності, 

оскільки в разі звернення платника податків з відповідним 

позовом до суду раніше узгоджені грошові зобов’язання автома-

тично стають неузгодженими. У зв’язку з цим право на звернення 

до суду об’єктивно не може існувати протягом всього строку 

позовної давності, оскільки в такому випадку порушується 

принцип правової визначеності та створюються перешкоди для 

функціонування податкової системи.  

Отже, на підставі наведеного, можна говорити про те, що 

визначений у ПКУ строк 1095 днів – не є процесуальним строком 

звернення до суду, а являє собою строк давності, що має матері-

ально-правову природу. Саме тому, у випадку звернення до суду 

для оскарження рішень контролюючого органу про нарахування 

грошового зобов’язання доцільно використовувати норми КАСУ 

і звертатись з відповідним позовом у межах шестимісячного стро-

ку. Якщо говорити про звернення до суду після попереднього 

адміністративного оскарження, то враховуючи правовий висно-

вок Верховного Суду, варто керуватись положеннями ПКУ, які є 

спеціальними та встановлюють місячиний строк. Вцілому можна 

говорити про те, що законодавство з цього питання є незгодже-

ним, а тому потребує змін з метою досягнення чіткості та точнос-

ті, які б виключали можливість різного тлумачення такого 

важливого питання як звернення до суду з позовом про виз-

нання протиправними і скасування податкових повідомлень-

рішень. 
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Спочатку визначимо що являє собою термін «Дорожній рух»: 

Дорожній рух - це процес руху по дорогах транспортних 

засобів та учасників дорожнього руху. 

Дорожній рух характеризується такими властивостями: 

- інтенсивність 

- щільність 

- швидкість 

- розподіл транспортного потоку по напрямкам 

Організація дорожнього руху - це заходи, що забезпечують 

умови для безпребійного і безаварійного рузу транспорту і 

пішоходів вулицями і дорогами. 
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В ці заходи входять: планування перехресть і доріг, споруд-

ження острівців безпеки, обладнання зупинок громадського 

транспорту, установка дорожніх знаків та ін. 

Одним із перших засобів організації дорожнього руху був 

поділ проїзної частини на дві смуги для відокремлення зустрічних 

потоків. 

Найголовніший засіб організації дорожнього руху є Правила 

доржнього руху. 

Правила дорожнього руху -  це правила, що регулюють 

обов’язки водіїв транспортних засобів та пішоходів. 

Стаття 34. Організація руху транспортних засобів на 

гусеничному ходу 

Рух транспортних засобів на гусеничному ходу проїзною 

частиною доріг з твердим покриттям та їх узбіччями забороня-

ється. 

Стаття 35. Організація руху велосипедів, гужового транспор-

ту та прогону тварин 

Рух велосипедів, гужового транспорту, вершників і нав'юче-

них тварин та прогін домашніх тварин організується з викорис-

танням дублюючих шляхів, узбіч, а на автомобільних дорогах 

державного значення - обмежується. 

Згідно статистики на дорогах України майже кожні дві годи-

ни гине людина. В середньому за добу в ДТП гинуть 14 та 

отримують травми понад 100 осіб. Кожні 16 хвилин у країні 

відбувається дорожньо-транспортна пригода. 

В порівнянні із країнами Європи, в Україні незадовільний 

стан безпеки руху, високий рівень смертность через ДТП. Україна 

входить до груп країн найвищого ризику для пішоходів. 

За яких умов дорожній рух може бути безпечним для усіх 

його учасників? 

Регулювання дорожьного руху здійснюєтьється за допомо-

гою: 

1) дорожніх знаків 

2) дорожньої розмітки 

3) дорожнього обладнання 
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4) світлофорів 

5) регулювальника 

За статтею 27 «Про дорожній рух» організація дорожнього 

руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах 

здійснюється із застосуванням технічних засобів інформаційно-

телекомунікаційних та автоматизованих систем керування та 

нагляду за дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів, а 

також на основі проектів та схем організації дорожнього руху, 

погоджених із відповідними підрозділами Національної поліції. 

У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, пере-

шкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові 

особи Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і кому-

нальних служб мають право вносити оперативні зміни в 

організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо 

усунення перешкод.  

Дорожні умови. Високі вимоги стосовно дорожніх умов 

повинні забезпечити  безпеку й комфортність руху транспортних 

засобів при перевезенні вантажів і пасажирів, достатню швидкість 

і економічність. 

Важливими елементами дорожніх умов є якість дорожнього 

покриття, ширина проїзної частини, ширина і кількість смуг руху, 

видимість дороги, достатнє освітлення. 

Як можна удосконалити організацію дорожнього руху? 

Організувати дорожній рух - це значить за допомогою 

інженерно-технічних і організаційних заходів створити на 

існуючий вулично-дорожній мережі умови для досить швидкого, 

безпечного і зручного руху транспортних засобів і пішоходів. 

Можна виділити наступні напрямки удосконалення 

організації дорожнього руху: 

- будівництво багаторівненвих перетинань 

- заборона зупинок транспортних засобів на вузьких вулицях 

з високою інтенсивністю 

- розподіл потоків у просторі і часі 

- створення додаткових смуг руху на ділянках з підвищеною 

насиченістю 
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- уведення примусового керування рухом на перехрестях 

- обмеження швидкості руху на аварійно небезпечних ділян-

ках доріг 
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Будь-який транспорт - це зона підвищенного ризику. Безпека 

руху транспортного засобу забезпечується і водієм, і пасажирами. 

Тому, щоб поїздка не стала фатальною, слід дотримуватись 

деяких правил: 

 Перед поїздкою в першу чергу треба зробити спільну оцінку 

технічного стану транспортного засобу. Безпека керування транс-

портом залежить від справності основних систем. Якщо водій не 

може сам зробити оцінку, слід відправитись на СТО. 

Витік технічних рідин також являє собою ознаку не справ-

ності. Якщо під автомобілем виявлені антифриз, паливо або галь-

мівна рідина, відправлятися в далеку дорогу не слід. Транспорт-

ний засіб має бути повністю справним. 

Технічний огляд. 

Технічний огляд транспортного засобу слід проводити 

щорічно. Якщо у водія немає відповідного талона, він не має 

права сідати за кермо. До участі в дорожньому русі можуть бути 

допущені лише машини, які мають робосий двигун, справну 

гальмівну систему, засоби забезпечення безпеки. 

Обов’язки водія транспортного засобу. 

Безпека пасажирів полягає, в першу чергу, на водія. Існує ряд 

обов’язків, яких повинен дотримуватись водій, сідаюси за кермо 

транспортного засобу: 

1. Мати при собі та на вимогу поліцейського, а водії військо-

вих транспортних засобів - на вимогу посадових осіб військової 



 

47 

інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопо-

рядку у Збройних Силах України, пред'являти для перевірки 

посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний 

засіб, а у випадках, передбачених законодавством, - страховий 

поліс (сертифікат) про укладення договору обов'язкового страху-

вання цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів; 

2. Вживати всіх можливих заходів до забезпечення безпеч-

них умов для пересування найбільш уразливих учасників 

дорожнього руху - дітей, осіб з інвалідністю, велосипедистів і 

людей похилого віку; 

3. Не допускати випадків керування транспортним засобом у 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, а також не передавати керування транспорт-

ним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом 

таких препаратів; 

4. Під час руху на автомобілі, обладнаному ременями безпе-

ки, бути пристебнутим, а на мотоциклі - в застебнутому мото-

шоломі; 

Керувати транспортним засобом може лише людина, яка має 

на це право. Підтверджується воно документально за допомогою 

водійських прав. Цей документ видається після відповідного 

навчання та складання іспитів. Водійські права необхідно мати 

завжди при поїздці за кермом.  

Страховка. 

На сьогоднішній день цей документ обов’язковий для 

оформлення. Співробітники ДАІ мають право попросити водія 

надати інформацію про страховий поліс. 

Навіщо він потрібен? Цей документ дозволяє водієві бути 

захищеним і не стати заручником аварійної ситуації. Уникнути 

ДТП, звичайно, стаховка не допоможе, а от від зайвих витрат 

захистить. Адже нерідко буває, що водій, потрапивши в аварію не 

з власної вини, не має коштів на відновлення автомобіля. 

Як забезпечується безпека експлуатації транспорного засобу? 
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При керуванні транспортом водій повинен стежити за 

ситуацією на дорозі, а також своєчасно реагувати на її зміни. 

Забороняється відволікатися під час водіння на розмови по 

телефону та інші що можуть стати наслідком аварії. Слід обов’яз-

ково користуватися засобами забезпечення транспортної безпеки 

(підголовники, ремені безпеки тощо).  

Будь-які діїї, які порушують безпеку пасажирів, пер сліду-

ються законом. 

Дитина в автомобілі. 

З особливою увагою слід ставитись до транспортування 

дітей. Дитина, яка не досягла 14 років не має права перебувати на 

передньому сидінні. Технічними засобами транспортної безпеки 

дітей є спеціальні автокрісла і ремені безпеки. Забороняється під 

час руху тримати немовля на руках.  

Втомився? Не сідай за кермо! 

Варто пам’ятати що водій несе відповідальність за 

пасажирів, а також учасників дорожнього руху. Тому ні в якому 

разі не можна сідати за кермо, якщо підвищена температура тіла 

або не вдалось виспатись. Приводом залишитися вдома також 

можуть бути лікарські засоби, які уповільнюють реакцію водія.  

Отже, бути впевненим на 100% за кермом неможливо. Але 

кожен водій має зробити все, щоб забезпечити себе, пасажирів і 

учасників дорожнього руху від небажаних аварій.  

Література: 

1. Безпека пасажирів транспортних засобів. Засоби забезпе-

чення транспортної безпеки URL: https://uk.trendexmexico.com/za-

kon/111170-bezopasnost-passazhirov-transportnyh-sredstv-sredstva-

obespecheniya-transportnoy-bezopasnosti.html 

2. Закон України «Про дорожній рух» розділ III «Права та 

обов'язки учасників дорожнього руху» стаття 16 «Основні права 

та обов'язки водія транспортного засобу»  

{Абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесени-

ми згідно із Законами № 743-IV від 15.05.2003, № 1961-IV від 

01.07.2004, № 3370-IV від 19.01.2006, № 3565-VI від 05.07.2011; в 

редакції Закону № 4621-VI від 22.03.2012; із змінами, внесеними 
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згідно із Законами № 222-VIII від 02.03.2015, № 901-VIII від 

23.12.2015} 

{Абзац четвертий частини другої статті 16 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018} 

{Абзац п'ятий частини другої статті 16 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 586-VI від 24.09.2008} 
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старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

В умовах ринкових перетворень вирішення проблем охорони 

праці працюючих, забезпечення безпечних і здорових умов на 

виробництві є одним з найважливіших завдань політики нашої 

держави, фактором зростання національної безпеки, тому постає 

питання управління охороною праці. Конституція України гаран-

тує не тільки на працю, а й на безпечні умови праці кожному 

працівнику [1]. 

Охорона праці - це система правових, соціально-економіч-

них, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової 

діяльності [2]. 

У сучасних умовах  охорона праці передбачає взаємну відпо-

відальність держави, власників підприємств та працівників за 

створення і забезпечення здорових і безпечних умов праці, отож 

обґрунтованими є три рівні управління охороною праці: державне 
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управління, управління власників установ організації підприємст-

ва та управління трудових колективів, зображено на рисунку 1 [3]. 

До основних функцій управління охороною праці належать: 

прогнозування і планування робіт; організація та координація 

робіт; облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки 

праці; контроль за станом охорони праці, функціонуванням систе-

ми управління охорони праці; стимулювання діяльності з охорони 

праці. 

Основні завдання управління охороною праці: навчання пер-

соналу безпечним методам праці та пропаганда питань охорони 

праці; забезпечення безпечності технологічних процесів, вироб-

ничого устаткування, будівель і споруд; нормалізація санітарно-

гігієнічних умов праці; забезпечення працівників засобами індиві-

дуального захисту; забезпечення оптимальних режимів праці та 

відпочинку; організація лікувально-профілактичного обслугову-

вання; професійний добір працівників з окремих професій; 

удосконалення нормативної бази з питань охорони праці [3]. 

Концептуально подальший розвиток стосунків у галузі 

безпеки та охорони праці в Україні передбачає удосконалення 

державного управління та  регулювання системою охороною 

праці, забезпечивши їхнє оптимальне співвідношення. Важливим 

елементом у цій співпраці є домінування парадигми забезпечення 

професійної безпеки загалом, а не створення лише безпечних 

умов праці, тобто інтегрування у систему охорони праці еле-

ментів фізіологічної, психічної та соціальної безпеки працівників. 

У досягненні цієї мети можна виокремити чотири напрями: 

попередження професійних ризиків і надання пріоритету 

безпечним технологіям та техніці; заохочення і стимулювання 

фізичного, психологічного, соціального здоров’я та розвитку 

працівників; пропаганда здорової та безпечної праці, навчання 

безпечним прийомам праці; моніторинг стану та ризиків 

забезпечення професійної безпеки і здоров’я [3].  

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» фінансу-

вання заходів з охорони праці здійснюється підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності, або 
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фізичними особами, які використовують найману працю, за 

рахунок коштів, що становлять не менше 0,5 відсотка від суми 

реалізованої продукції. На підприємствах, що утримуються за 

рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в 

державних або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2 

відсотка від фонду оплати праці. Суми витрат з охорони праці, що 

належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка 

відповідно до законодавства використовує найману працю, 

визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони 

праці, затвердженим Кабінетом Міністрів України [2]. 

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, 

розмір витрат на систему охорону праці встановлюють у 

колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей 

підприємства, установи, організації. 

За порушення  вимог законодавства щодо фінансування сис-

теми охорони праці передбачено штрафні санкції із розрахунку 

25% від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат 

на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих 

витрат за такий період [2]. 

Для прикладу, фонд оплати праці на підприємстві за 2020 рік 

становить 1,5 млн грн. Відповідно, у 2021 році підприємство має 

витратити на охорону праці не менш як 0,5% фонду оплати праці 

за 2020 рік, тобто 7500,00 грн (1,5 млн грн × 0,5%). Припустимо, 

підприємство, установа, організація витратить на зазначені цілі 

5000,00 грн у 2021 році. Тоді підприємство сплатить штраф у 

розмірі 625,00 грн ((7500,00 грн – 5000,00 грн) × 25%). 

Нажаль, фінансування в сфері охорони праці спрямовується 

переважно на подолання наслідків небезпечних і шкідливих умов 

праці, а не на їх попередження та профілактичні заходи. 

Підсумовуючи вище наведене, можемо зазначити, що в 

умовах конкурентної економіки відсутність належної уваги до 

вирішення питань забезпечення безпечних умов праці  негативно 

впливає на здоров’я та безпеку третіх осіб і суспільства загалом.   

Існуюча нині система управління охороною праці багато в 

чому вичерпала себе і потребує вдосконалення. Незадовільний 
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стан умов і охорони праці обумовлено низьким рівнем фінансу-

вання заходів з охорони праці, недосконалістю та неефективністю 

управління охороною праці; слабким впровадженням економіч-

них методів управління охороною праці; низькою якістю плану-

вання та договірного регулювання охорони праці; недосконалим 

механізмом використання та адаптування до умов України міжна-

родного досвіду з управління охороною праці. Тому  державним 

органам, роботодавцям, місцевим органам самоврядування треба 

спільно розробляти програми покращення умов праці, їх 

фінансування та впровадження в процес трудової діяльності. 
 

 
Рис. 1. Управління охороною праці 

*рисунок виконаний автором за джерелом [4] 
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Прикарпатського національного  
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м. Івано-Франківськ, Україна   

Низькотемпературний стан квазіодномірних систем, які 

виявляють за високих температур металічну поведінку, до цього 

часу продовжує інтенсивно досліджуватися в зв’язку з не цілком 

звичайними його властивостями. Встановлено, наприклад, що в 

залежності від співвідношення констант, які характеризують 

затравочну взаємодію електронів в квазіодномірній системі, 

основний її стан може виявитися впорядкованим по над провід-

ному або діелектричному типу, або залишатися металічним. 

В роботі [1] Білбро і Макміллан на основі тривимірної 

електронної моделі, запропонованої для описання структурного і 

надпровідного переходів високотемпературних сполук А-15, в 

наближенні Хартрі-Фока довели можливість співіснування хвилі 

зарядової густини (ХЗГ) і надпровідності в квазіодномірних сис-

темах. В цій моделі імпульсний простір розбивається на дві 
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області. В першій області має місце виродження енергії електро-

на, що веде до нестійкого стану системи і утворення діелектрик-

ної щілини на відповідній ділянці поверхні Фермі. Наявність 

другої області, в якій відсутня  діелектрична щілина на поверхні 

Фермі, забезпечує можливість виникнення над провідності в 

сильно-анізотропних речовинах. 

До аналогічних результатів приводить розгляд квазіодномір-

ної системи за наявності відхилення від серединного заповнення 

енергетичної зони  (𝜇 ≠ 0)  і процесів перекидання [2]. Згідно з 

[3], якщо енергетична зона заповнена точно на половину (𝜇 = 0), 

то в однорідному ланцюжку атомів виникає хвиля зміщень і, 

зв’язана з нею ХЗГ з хвильовим числом 𝑄 = 2𝑘𝐹 (𝑘𝐹 − 

квазіімпульс електрона на рівні Фермі). Врахування процесів 

перекидання приводить до того, що хвильове число, яке 

встановлюється в точці пайерлсівського переходу 𝑄 ≠ 2𝑘𝐹, якщо 

є відхилення від серединного заповнення енергетичної зони  

(𝜇 ≠ 0). Незважаючи на приналежність стану з ХЗГ до 

діелектричного типу, його спектр збуджень за 𝜇 ≠ 0 не має 

щілини, оскільки діелектрична щілина в цьому випадку виникає 

не точно на рівні Фермі. Цей стан з вільними носіями над 

щілиною ( в міру неспівпадання 𝑄 і  2𝑘𝐹 ) сам виявляється 

нестабільним по відношенню до надпровідного впорядкування і, 

за певного співвідношення параметрів, співіснування надпровід-

ності і  ХЗГ стає енергетично вигідним. 

Результати досліджень показали, що можливість співіснуван-

ня ХЗГ і надпровідності істотно залежить від співвідношення 

констант надпровідного і діелектричного впорядкувань і 

відхилення заповнення енергетичної зони 𝜇 від середини. 

Чисельними методами одержаний ряд цікавих особливостей в 

залежності надпровідного і діелектричного параметрів порядку 

від температури для двох різних областей значень параметра 𝜇. 
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Пандемія Covid-19, що триває уже більше двох років, не 

дивлячись на прикладені зусилля, все ще набирає обертів. Акту-

альність питання про перебіг вагітності та пологів у жінок, які пе-

ренесли дану інфекцію, зростає з кожним днем, як і кількість хво-

рих, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Це пов’яза-

но з появою нових, небезпечних штамів, частими ускладненнями, 

системністю уражень, а також не завжди ефективним лікуванням. 

Важливим є і те, що згідно з останніми даними, SARS-CoV-2 

здатний проникати через трансплацентарний бар’єр [8]. Від цього 

він стає небезпечний не лише для вагітної, але і для плода.  

За даними Каліматової Д.М та Доброхотової Ю.Е, що вивча-

ли це питання, тяжке протікання вагітності та пологів з ускладнен-

нями було зареєстровано всього у 3,6 % вагітних жінок, а критич-

не, з розвитком поліорганної недостатності - у 0,8%. Імовірно, це 

пов’язано з активацією імунної системи та гормональними зру-

шеннями під час вагітності, а саме підвищення вмісту естрадіолу 

та прогестерону, максимальна концентрація яких спостерігається 

у ІІІ триместрі [3]. Дані гормони пригнічують цитотоксичні та 

запальні реакції, стимулюють В-клітинну ланку імунної системи 
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до вироблення антитіл та Т-клітини, що синтезують протизапаль-

ні цитокіни. 

Проте, особливої уваги заслуговує дослідження Бойчук А.В, 

Хлібовської О.І та ін., яке частково суперечить вище означеним 

даним. В ньому оцінювали термін гестації, на який припало 

зараження вірусом, тяжкість перебігу інфекції у жінки та вплив на 

вагітність і плід безпосередньо. Було доведено, що кількість 

вагітних, які перехворіли легко у І-ІІ триместрі вагітності і не 

потребували госпіталізації у стаціонар, склала 80%, але кожна з 

них мала явища плацентарної недостатності зі значними пору-

шеннями кровотоку у плаценті та пуповині плода, проте суттєвих 

змін з боку коагулограми не було, виявляли лише незначно 

підвищений фібриноген [4].  

Перенесене захворювання у ранні терміни гестації сприяло 

розвитку передчасного дозрівання плаценти та затримці 

внутрішньоутробного росту плода. Подальше обстеження цих 

жінок за допомогою ультразвуку довело розлади кровообігу у 

маткових артеріях, а також розширення вен малого тазу. 

Пов’язане дане ускладнення Covid-19, що перебігає, як правило, 

за типом ДВЗ-синдрому, насамперед із впливом вірусу на систему 

згортання крові. Внаслідок масивної запальної реакції та 

ендотеліальної дисфункції активується тромбоцитарна система 

гемостазу. Плацентарна дисфункція призводить до дистрес-

синдрому, відповідно високий ризик передчасних пологів та 

антенатальної загибелі змушує лікарів обирати оперативну 

тактику з терміновим родорозрішенням шляхом кесарева 

розтину. Доведено, що у 89,7% жінок, що лікувалися у відділенні 

патології вагітності з приводу коронавірусу, мали місце термінові 

пологи, у 2,2%- передчасні пологи в терміні гестації 26-27 тижнів, 

а у 8,8%- у 33-34 тижні, внаслідок тромбозу вен пуповини і 

формування реверсного кровотоку. Саме тому необхідно вміти 

вчасно діагностувати порушення в системі гемостазу вагітної 

жінки і призначити адекватну антиагрегантну терапію [2]. 

Особливо важливим на сьогодні є питанням передачі  Covid-

19 від матері до дитини. Досліджень в цій сфері проведено неба-
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гато, проте найновіше з них, виконане Мельник О.О та Федото-

вим В.М, свідчить, що така передача цілком реальна. Здійсню-

ється вона переважно трьома шляхами: трансплацентарно (0,4%), 

інтранатально, під час проходження по пологових шляхах жінки 

(2,6%), та повітряно-крапельно (97%), після народження дитини 

при контакті з матір’ю. Фактори ризику інфікування включають 

виражену задишку вагітної, дихальну недостатність та гіпоксію, 

що сприяє розвитку фетоплацентарної дисфункції. Єдине 

питання, на яке вчені ще не знайшли остаточної відповіді, це 

питання передачі вірусу через грудне молоко [6]. Відповідно, 

якщо мова йде про доцільність грудного вигодовування в період 

активної інфекції, радять не відмовлятися від нього, а за 

можливості використовувати принаймні зціджене грудне молоко. 

Ризик ранньої неонатальної смерті немовляти, який був 

народжений від інфікованої матері, а також будь-яких вад розвит-

ку мінімальний і складає менше одного відсотка, як свідчить 

дослідження Каліматової Д.М. Більше того, 0,03% зафіксованих 

випадків мертвонародження були пов’язані з критичним станом 

матері, поліорганною недостатністю або септичним шоком. 

Розвиток важкої пневмонії з переведенням у відділення інтенсив-

ної терапії спостерігався у 8% новонароджених, респіраторний 

дистрес-синдром- у 5-ти %. Відповідно, можна зробити висновок, 

що важкий перебіг захворювання у новонароджених-  рідкісне 

явище, більшість госпіталізованих дітей виписуються з позитив-

ною динамікою [7]. 

Отже, наявність корелятивного зв’язку між терміном геста-

ції, в якому була заражена жінка, та розвитком специфічних 

ускладнень вагітності змушує нас бути більш уважними, прово-

дити відповідні лабораторні та інструментальні дослідження для 

раннього виявлення захворювання та попередження ускладнень з 

боку матері та дитини. Неможливо не звернути увагу на те, що 

левова частка передчасних пологів, які втричі частіше реєстру-

ються у інфікованих в порівнянні зі здоровими жінками, припадає 

на ятрогенні причини. Імовірно, стресовий чинник в період пан-

демії відіграє також достатньо важливу роль[1]. Саме тому охоро-
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на вагітної, психологічна підтримка жінки з боку сім’ї та медпер-

соналу, правильний спосіб життя та збалансоване харчування 

можуть значно зменшити відсоток ускладнень вагітності [5]. 
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Головною метою стратегії формування системи оплати праці 

є створення на підприємстві такої системи оплати праці, яка була 

б ефективною як з позицій працівників, так і роботодавця (під-

приємства). Кожне підприємство має скористатися результатами 

наукових досліджень, передовим досвідом для опрацювання 

власної, найприйнятнішої системи матеріального стимулювання 

для вирішення двоєдиного завдання [1]:  

• забезпечити оплату праці кожного працівника відповідно 

до кількості, якості й результатів його праці та вартості послуг 

робочої сили на ринку праці; 

• забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробницт-

ва такого результату, який дасть йому змогу (після реалізації 

продукції на ринку товарів) відшкодувати витрати, отримати при-

буток, закріпити свої позиції на ринку та розширити свою “нішу”. 

Як у світі, так і в Україні все зводиться, по-суті, до 2-х 

способів (форм) оплати праці [2]: 

• почасова оплата, коли в основу береться відпрацьований 

час працівником. Час тут береться у розумінні година, день, 

місяць. Тут головне не плутати з погодинною оплатою, яка є 

різновидом почасової;  

• відрядна оплата, коли в основу береться матеріальний 

результат, тобто кількість виробленого продукту у штуках, тонах, 

кілограмах, метрах. 

Основним способом організації оплати праці на підприємст-

вах України є тарифна система. Усім звична оплата праці на 

основі окладу є не чим іншим, як різновидом почасової оплати, 
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так як нарахування по окладу залежить від кількості відпрацьо-

ваних днів (годин) за місяць. Така організація оплати праці 

називається ще тарифна система, так як для її забезпечення в 

ідеальній ситуації необхідно розробити тарифні ставки, схеми 

посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики тощо. 

Такий підхід є основним згідно ст. 96 КЗпП. 

Кожна з існуючих форм має певні свої модифікації, підвиди, 

які мають забезпечити відповідність виробничій ситуації, особли-

востям мотивації працівників певного підприємства, бажання 

власника тощо. Основні ідеї існуючих систем оплати представ-

лено в таблиці нижче (табл. 1) [2]. 
 

Таблиця 1 

Форми та системи оплати праці та їхні основні ідеї 
Форми Почасова Відрядна 

В основі – фактично 

відпрацьований час 

В основі – фактично 

вироблена кількість 

продукту 

Прості 

системи 

Проста почасова Проста відрядна 

Оклад (або погодинна чи денна 

ставка) за відпрацьований час 

Оплата – про розцінці за 

кожну одиницю 

Почасово-преміальна Відрядно-преміальна 

Оклад (або погодинна чи денна 

ставка) за відпрацьований час + 

премія 

За кількість + премія за 

виконання 

(перевиконання) плану 

Складні 

системи 

Почасова з системою мотивації  Відрядно-прогресивна 

Зарплата: 

- постійна частина – оклад (або 

погодинна чи денна ставка);  

- змінна частина (регулярні премії) 

– складна система преміювання; 

- нерегулярні премії – за певні 

ініціативи працівника, які 

неможливо запланувати й 

передбачити заздалегідь, 

виконання в строк  певного 

складання завдання. 

Розцінки за продукт 

збільшуються по мірі 

виконання плану 

Непряма відрядна 

Оплата працівника 

(зазвичай допоміжного) 

залежить від результату 

основних працівників  

Акордна  

Оплата не за одиницю 

продукту, а за певний етап 

(акорд), комплекс робіт. 
  
Зарубіжна практика організації заробітної плати працівників 

налічує чимало різноманітних систем оплати праці, де 

спостерігається загальна спрямованість систем заробітної плати 
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на підвищення ефективності виробництва. У країнах з розвине-

ною ринковою економікою спостерігається перехід від традицій-

них форм оплати праці залежно від індивідуальної вироблення на 

почасові форми оплати праці. Це пов’язано з тим, що, по-перше, в 

умовах НТП все важче виміряти особистий внесок окремого 

робітника в загальний продуктивний процес, по-друге, пріоритет-

ними є завдання стимулювання співпраці всередині трудового 

колективу, здібностей їх членів до розвитку і сприйняття нововве-

день, формування у працівників почуття причетності до спільної 

справи, зацікавленості в результатах праці як особистого, так і 

колективного [4]. 

Охарактеризуємо організацію оплати праці в тих країнах, які 

мають найвищі показники рівня мінімального розміру заробітної 

плати і, відповідно, є найбільш соціально спрямованими для 

забезпечення безбідного рівня життя населення (табл. 2) [3]. 

 
Таблиця 2 

Аналіз систем оплати праці деяких зарубіжних країн за окремими 

характеристиками 
 Японія Швеція Франція 

Системи та 

форми оплати 

праці  

Синтезована 

тарифна форма, 

що базується на 

використанні 

двох ставок – 

особистої і 

трудової 

Модель солідарної 

заробітної плати 

Французька 

модель 

індивідуалізації 

Принципи 

 

1) Довічний найм 

– гарантує 

винагороди за 

вислугу років, 

премії, 

підвищення 

професійної 

підготовки, 

соціальні пільги, 

неформальну 

турботу про 

співробітника; 

2) ротація – 

полягає в 

1) Рівна оплата за 

рівну працю на 

основі 

середньогалузевих 

показників і 

галузевих угод; 

2) скорочення 

розриву між 

мінімальною і 

максимальною 

заробітною 

платою 

1) Оплата за 

індивідуальний 

виробіток; 

2) фіксована 

частина зарплати 

забезпечується 

кваліфікацією 

працівника, а 

змінна - 

результатами 

роботи команди і 

власними 

успіхами; 

3) рівень оплати 
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переміщенні 

працівників по 

горизонталі й 

вертикалі кожні 

2–3 роки; 

3) система 

репутації 

забезпечує 

якісну, творчу й 

перспективну 

діяльність усіх 

співробітників; 

4) важлива роль в 

ефективності 

роботи 

підприємств 

відведено 

професійному 

навчанню 

всередині фірми 

інженерно-

технічного 

персоналу і 

фахівців 

залежить від 

стану ринку 

праці, 

досягнутих 

результатів та 

оптимального 

використання 

виділених коштів 

Додаткові 

виплати та 

методи 

стимулювання 

працівників 

Велике значення 

надано 

додатковим 

виплатам 

(допомоги – 

сімейна, 

транспортна, 

регіональна, за 

особливі умови 

праці). Два-три 

рази на рік 

працівники 

отримують кілька 

посадових 

окладів у вигляді 

бонусів за 

результатами 

праці, 

використовується 

система 

«плаваючих 

окладів»  

Два способи 

преміювання: 

щорічно 

виплачувані 

кошти, і 

перекладні кошти 

– 

перераховуються 

на банківський 

рахунок не 

раніше, ніж через 

5 років, які 

утворюють 

кредитний фонд 

Працівникам 

багатьох 

підприємств 

залежно від 

якості та 

ефективності 

праці нараховано 

щорічну премію, 

яка виплачується 

лише через 5 

років. Протягом 

цього часу 

винагорода 

зберігається на 

банківському 

рахунку, 

нараховані на неї 

відсотки не 

оподатковуються 

Диференціація 

заробітної 

плати  

Потрібно 

відзначити 

низьку 

диференціацію в 

оплаті праці: 

Податки 

відраховуються 

так, що після їх 

сплати 

співвідношення 
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працівник 

найнижчої 

кваліфікації в 

середньому 

отримує всього в 

4–5 разів менше, 

ніж працівник 

найвищої 

кваліфікації 

зарплати між 

будь-якими 

категоріями 

населення Швеції 

не перевищує 1:3. 

Ще не одна країна 

світу не 

відзначилася 

такою незначною 

диференціацією 

заробітної плати 

 

На сьогодні у розвинутих країнах застосовують різноманітні 

системи оплати, з яких доцільно запозичити відповідні риси для 

застосування їх на підприємствах нашої країни (табл. 3). 
 

Таблиця 3 

Характеристика сучасних систем оплати праці 
Система Основні риси 

Система 

контролю 

денного 

виробітку  

В її межах годинна тарифну ставку переглядають один раз 

на квартал або раз у півроку, підвищуючи чи знижуючи її, 

залежно від виконання норм, рівня використання робочого 

часу, дотримання трудової дисципліни, сумісництва. 

Кожен із цих факторів оцінюється окремо, а потім інтегру-

ється в загальну оцінку, яка впливає на тарифну ставку 

Система оплати 

з урахуванням 

підвищення 

кваліфікації 

Основу становить кількість набраних умовних “одиниць 

кваліфікації”, яких може бути до 90. За освоєння нової 

спеціальності працівник одержує надбавки  

Система Хелсі Заробіток складається із двох частин: першу визначає 

фіксована погодинна ставка і фактично визначений час, 

другу – відрядний підробіток або премія за те, що фактичні 

затрати праці були менші за нормативні. її величина 

визначається тарифною ставкою, з економічним часом і є 

коефіцієнтом, який визначає, яка частка зекономленого 

часу оплачується (від 0,3 до 0,7) 

Система Бедо Кожна робоча хвилина називається “точкою”. Працівник 

крім основної зар. плати одержує винагороду, яка 

визначається як добуток 0,75 кількості точок, виконаних 

працівником за годину, на 1/60 погодинної ставки  

Система 

Роурена 

На виконання роботи встановлюється певна норма часу й 

гарантується погодинна ставка, якщо працівник не 

виконує норми. Винагорода становить частку погодинної 

ставки, рівну частці часу, яку й було зекономлено. її розмір 

залежить від приросту продуктивності праці 
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Система Варта 

із вібруючим 

розподілом 

Вона не гарантує збереження тарифної ставки при 

перевиконанні норми. Величина заробітної плати 

визначається шляхом множення тарифної ставки на 

квадратний корінь з добутку нормативного й фактичного 

часу 

Система 

Сканлона 

Основним показником преміювання є зниження 

зарплатомісткості продукції за рахунок економії заробітної 

плати порівняно з нормативною величиною. Якщо витрати 

на заробітну плату були нижче нормативної величини, то 

формується преміальний фонд у розмірі 75% економії, з 

яких 20% спрямовуються в розмірі виплат у скрутні часи  

Емпіричні 

системи 

заробітної 

плати 

(Емерсона, 

Бігелоу, 

Кнаппеля та 

ін.) 

Відрізняються коефіцієнтами корегування ставки при 

підвищенні рівня виконання норм. При зміні виконання 

від 67–75% до 100% оплата здійснюється за підвищеними 

до 20– 25% тарифними ставками, коефіцієнти 

визначаються емпірично, але, як правило, за кожен 

відсоток росту ефективність підвищується на 1–1,25% 

Система Раккера Передбачає виплату колективних премій 

за зниження частки витрат на оплату праці в структурі 

додаткової вартості, яка розраховується як середня 

величина за останні 3–7 років 

Система 

Раккера 

Передбачає виплату колективних премій за зниження 

частки витрат на оплату праці в структурі додаткової 

вартості, яка розраховується як середня величина за 

останні 3–7 років  

Система 

«Умпротейр» 

Передбачає виплату премій за зниження трудомісткості. 

Нормативна трудомісткість визначається для кожного 

виду продукції, одночасно встановлюється базовий рівень 

продуктивності праці 

Система оплати 

праці з враху-

ванням заслуг 

Оплата залежить не тільки від кількості та якості праці, але 

й від професійних і особистих якостей працівника 

 

Висновок. 

Отже, основою організації оплати праці є тарифна система, 

яка являє собою сукупність нормативних матеріалів, за допомо-

гою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників 

підприємства залежно від їхньої кваліфікації, складності робіт, 

умов праці.  

Розрізняють дві основні форми заробітної плати: почасову й 

відрядну. Обираючи чи розробляючи конкретну систему заробіт-

ної плати, потрібно ретельно враховувати конкретні внутрішньо-

виробничі умови.  
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Використання сучасних систем оплати праці з урахуванням 

зарубіжного досвіду дозволить суттєво підвищити ефективність 

діяльності персоналу, і як наслідок, підвищити ефективність 

діяльності усього підприємства в цілому. 
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Перед початком основного дослідження слід відзначити 

наявність наукової дискусії щодо віднесення рішень Європейсь-

кого суду з прав людини (далі — ЄСПЛ) та Верховного Суду до 

джерел кримінального процесуального права в Україні, де 
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традиційно правова система відноситься до романо-германської 

правової сім’ї. 

На наш погляд, при вирішенні цього питання слід виходити з 

норм чинного законодавства. 

Так, відповідно до частини 2 ст. 8 Кримінального процесу-

ального кодексу України (далі — КПК України) принцип 

верховенства права у кримінальному провадженні застосовується 

з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.  

Згідно з частиною 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесу-

альне законодавство України застосовується з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини.  

Аналіз статей 1 та 2 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

дозволяє говорити про обов’язковість виконання рішень ЄСПЛ 

щодо України. 

Щодо постанов Верховного Суду, то частиною 5 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що 

висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних 

повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права. 

При цьому згідно з частиною 6 ст. 13 цього Закону висновки 

щодо застосування норм права, викладені у постановах Верхов-

ного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких 

норм права. 

На наш погляд, аналіз вищевказаних норм дозволяє віднести 

рішення ЄСПЛ та постанови Верховного Суду до джерел кримі-

нального процесуального права, якими сьогодні активно 

користується не лише сторона захисту, а й сторона обвинувачен-

ня, яку на стадії судового розгляду представляє прокурор. 

Правові висновки, викладені в численних рішеннях ЄСПЛ, 

безпосередньо вплинули на роль прокурора у судовому процесі, у 

тому числі на стадії судового розгляду кримінального провад-

ження. 

ЄСПЛ неодноразово вказував на те, що будь-яка участь 
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прокурора у судовому процесі може створювати відчуття нерів-

ності для іншої сторони та розглядатися як порушення пункту 1 

статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод (далі — КЗПЛ) при тлумаченні поняття рівності сторін у 

судовому процесі (справа «Кресс проти Франції», скарга 

№439594/98, Рішення від 07.06.2001, п. 81;справа «Боргерс проти 

Бельгії», скарга №12005/86, Рішення від 30.10.1991, п. 27).  

На наш погляд, право прокурора представляти інтереси 

окремих громадян та необмежене право представляти інтереси 

держави при пред’явленні цивільного позову у кримінальному 

провадженні створювало саме таку ситуацію нерівності та 

порушувало принцип змагальності процесу.  

У зв’язку з цим, відповідно до ст. 131-1 Конституції України 

(відповідні зміни внесено Законом України «Про внесення змін 

до Конституції України (щодо правосуддя)» №1401-VIII від 

02.06.2016) прокурор більше не може здійснювати представ-

ництво інтересів громадян у суді, а представництво інтересів 

держави у суді здійснює лише у виключних випадках і в порядку, 

що визначені законом.  

Таким чином, значно обмежено повноваження прокурора у 

можливості пред’явлення цивільного позову у кримінальному 

провадженні у інтересах держави та унеможливлено подання 

такого позову в інтересах фізичних осіб.  

Не менш важливою проблемою є забезпечення належної 

процесуальної поведінки сторін у судовому засіданні, зокрема 

питання відвідування прокурором судових засіданнях. 

Неявка прокурора у судове засідання за частиною 3 ст. 289 

Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року була 

підставою повідомлення судом відповідних органів. 

Так, у Рішенні по справі «Озеров проти Російської Федера-

ції» від 18.05.2010, скарга №64962/01, п. 52, ЄСПЛ визнав 

порушення пункту 1 ст. 6 КЗПЛ, коли прокурор був відсутній 

протягом судового розгляду справи в суді першої інстанції, в той 

час як формулювання обвинувачення; підтримання обвинувачен-

ня, що пред’являється підсудному; подання доказів та участь в їх 
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дослідженні є функціями обвинувачення (обвинувача).  

Здійснення цієї функції в тій чи іншій формі судом, а не 

прокурором, є порушенням принципу незалежного та не уперед-

женого правосуддя, закріпленого в ст. 6 КЗПЛ. 

Сучасний КПК України (2012 року) посилив роль суду в 

забезпеченні дисципліни прокурора у ході здійснення судового 

розгляду. Згідно з частиною 1 ст. 324 КПК України, якщо в судо-

ве засідання не прибув за повідомленням прокурор суд відкладає 

судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового 

засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, 

якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання 

про відповідальність прокурора перед органом, що згідно із 

законом уповноважений притягати його до дисциплінарної 

відповідальності. 

Вказана правова позиція ЄСПЛ знайшла своє підтвердження 

і в рішеннях Верховного Суду. 

Так, Постановою Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду від 04.10.2018 у справі №299/915/14-к встанов-

лено, що реалізація положень кримінального процесуального 

закону про обов'язкову участь у кримінальному провадженні 

прокурора, є неодмінною гарантією забезпечення законності під 

час кримінального провадження.  

Розгляд без участі прокурора відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК 

України є істотним порушенням вимог кримінального процесу-

ального закону та підставою для скасування ухвали суду 

апеляційної інстанції. 

Разом з тим у Постанові Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного Суду від 17.09.2019 у справі №756/5148/18 

Суд встановив, що, зважаючи на те, що прокурор виконував свою 

процесуальну функцію протягом майже всього судового розгля-

ду, його відсутність у суді під час останнього судового засідання, 

де обвинуваченому було надано останнє слово, не можна вважати 

істотним порушенням вимог кримінального процесуального 

закону, оскільки це жодним чином не могло вплинути і не 

вплинуло на правильність, законність та обґрунтованість 
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судового рішення, доводів на спростування чого не містить і 

касаційна скарга прокурора. 

Окрім того, прокурор в судовому процесі повинен забезпе-

чити належні взаємовідносини з судом. Так, в Рішенні по справі 

«Рамішвілі та Кохреідзе проти Грузії» від 27.01.2009, скарга 

№1704/06, ЄСПЛ встановив, що порушенням вимог справедли-

вого судового розгляду є перефразування суддею питань учасни-

ків процесу з тим, щоб визначити їх у «вигідному прокурору 

положенні», допомога прокурору, відповіді замість прокурора на 

питання сторони захисту.  

Заслуговує на увагу і Постанова Великої Палати Верховного 

Суду від 26.06.2019 у справі №404/6160/16-к, де Судом встанов-

лено правову позицію, відповідно до якої участь прокурора під 

час судового розгляду кримінальних проваджень у формі 

приватного обвинувачення як гарантія забезпечення засад рівнос-

ті та змагальності, а також захисту прав та законних інтересів 

потерпілого, є обов`язковою, крім випадку, коли прокурор відмо-

вився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий 

висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ч. 5 ст. 340 

КПК України). 

На нашу думку, правові позиції, викладені у рішеннях Вер-

ховного Суду та Європейського суду з прав людини, сприяють 

розвитку кримінального процесуального законодавства, єдності 

правозастосування та забезпечують дотримання належної 

правової процедури у кримінальному провадженні. 
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Актуальність дослідження та постановка проблеми. 

Останнім часом лінгвісти приділяють увагу дослідженню катюго-

рії часу та засобів вираження цього концепту у творах сучасних 

британських письменників. Головним завданням для науковців є 

систематизувати форми та засоби репрезентації часу. Актуаль-

ність дослідження зумовлена цими тенденціями. Унікальність 

роботи полягає в тому, що вперше були досліджені морфологічні, 

лексичні та синтаксичні засоби на позначення часу на основі 

творів сучасної британської письменниці Дж. К. Роулінг.   

Метою дослідження є аналіз методів представлення часу в 

сучасній англійській мові. Відповідно до мети, завданням роботи 

є: виокремлення та аналіз засобів репрезентації часу у творах Дж. 

К. Роулінг.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Джерелом 

нашого дослідження є твори про Гаррі Поттера англійської пись-

менниці Дж. К. Роулінг. Ми проаналізували першу та останню 

книги: «Harry Potter and the Philosopher's Stone» та «Harry Potter 

and the Deathly Hallows». 

З метою дослідження репрезентації категорії часу ми систе-

матизували групи вираження цього концепту. Основною групою 

є лексичні засоби репрезентації: day, hour, minute, time. Авторка 



 

72 

застосовує ці форми для вираження розтягування подій. time, 

minute, hour, day та ін. Наприклад: By the time he was allowed out 

of his cupboard again, the summer holidays had started and Dudley 

had already broken his new video camera, crashed his remote control 

airplane, and, first time out on his racing bike, knocked down old Mrs. 

Figg as she crossed Privet Drive on her crutches [2, с.20]; The traffic 

moved on and a few minutes later, Mr. Dursley arrived in the Grun-

nings parking lot, his mind back on drills [2, с.2]; Half an hour later, 

Harry, who couldn’t believe his luck, was sitting in the back of the 

Dursleys’ car with Piers and Dudley, on the way to the zoo for the first 

time in his life [2, с.15]. 

До наступної групи належать часові відрізки: дні тижня та 

місяці. Наприклад:  

«It’s Monday,» he told his mother. «The Great Humberto’s on 

tonight. I want to stay somewhere with a television» [2, с.29]; Will the 

Ministry have fallen by next Saturday? [1, с.7]. 

Термін now зустрічається у творах найчастіше. Авторка 

вживає цю лексему 80 разів у першій книзі [2] та 261 раз – у 

другій [1]. Наприклад: Now the third brother was walking briskly 

toward the barrier he was almost there – and then, quite suddenly, he 

wasn’t anywhere [2, с.65]; Now a gigantic statue of black stone 

dominated the scene [1, с.163]. 

Лексеми на позначення циклічності часу включають в себе: 

year, month, night, day, evening. Наприклад: As he sat in the usual 

morning traffic jam, he couldn’t help noticing that there seemed to be a 

lot of strangely dressed people about [2, с.2]; Harry had not expected 

Hermione's anger to abate over night and was therefore unsurprised 

that she communicated mainly by dirty looks and pointed silences the 

next morning [2, с.268]. 

Прислівники just, suddenly представляють важливу групу. 

Дж. К. Роулінг вживає прислівник suudenly 69 разів у першій 

книзі [2] та 33 в останній [1]. Лексема just вжита 165 разів у 

першій книзі [2] та 279 в останній [1]. Наприклад: Then, suddenly, 

Hagrid let out a howl like a wounded dog [2, с.10]; Aberforth stood up, 

tall as Albus, and suddenly terrible in his anger and the intensity of his 
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pain [1, с.470]; «Dudley – go – just go» [2, с.26]; «We were just 

talking about Mad-Eye,» Ron told Harry [1, с.66]. 

Морфологічні засоби позначення часу представляють групу 

вживання часових форм дієслова. У першому творі «Harry Potter 

and the Philosopher's Stone» Present Simple становить 28% від усіх 

речень. Меншу частоту вживання складає Past Simple – 26%. 

Present Continuous вживається у 11% речень. Найменша частота 

вживання належить Past Continuous – 1,2%. 

У фінальному творі «Harry Potter and the Deathly Hallows» 

форма Present Simple поступається Past Simple, 28,3% та 30% 

відповідно. Форми Present Perfect, Present Continuous, Future 

Simple вживаються у 12,8% та 9,8% речень відповідно. Найменша 

частота вживання – Future Continuous 0,5% [3, с. 113] 

Синтаксичні засоби репрезентації часу представлені довгими 

реченнями, які сповільнюють перебіг подій, та короткими – які 

пришвидшують події та сприйняття часу. Наприклад, And she's 

really belting along up there, a neat pass to Alicia Spinnet, a good find 

of Oliver Wood's, last year only a reserve – back to Johnson and – …– 

the goalp osts are ahead – come on, now, Angelina – Keeper Bletchley 

dives – misses – GRYFFINDOR SCORE! [2, с.134].  

Наступним синтаксичним засобом вираження часу є 

авторський фразеологізм «time is galleons». Ця фразеологічна 

одиниця відповідає виразу «time is money». Наприклад, Time is 

Galleons, little brother,' said Fred [2, с.166].  

У творах було знайдено і приклади неавторських фразеоло-

гічних одиниць: in broad daylight, at once, all along the line. 

Наприклад: Dudley stopped pretending to cry at once [2, с.16]; People 

are being downright careless, out on the streets in broad daylight, not 

even dressed in Muggle clothes, swapping rumors [2, с.7].  

Авторка доволі часто вживає складнопідрядні речення зі 

сполучниками часу while, until, since, as soon as, after, till, before. 

Наприклад: He couldn’t remember being in the car when his parents 

had died [2, с.19]; Bathilda described the whole thing to mother while 

I was listening at the door [1, с.108]; The illusion was gone as soon as 

it had come [1, с.484]. 
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Висновки. У роботі нами було досліджено засоби репрезен-

тації категорії часу у творах Дж. К. Роулінг «Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone» та «Harry Potter and the Deathly Hallows». 

Проаналізувавши групи засобів вираження часу, ми з’ясували, що 

основу складають лексичні структури на позначення тем пораль-

ності. Морфологічні та синтаксичні засоби використовуються для 

впливу на емоційний стан читача та показу важливих подій. 

Синтаксичні засоби вживаються найменше. 
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Quality in general is a key parameter that determines the 

importance of the educational sphere. The concept of quality is a multi-

aspect category, because it includes philosophical, economic, social, 

cultural and other characteristics. A huge number of scientists paid 

attention to the question of defining the essence of the concept of 
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“quality” at different times and periods, but there is still no single 

unambiguous interpretation. 

The polyvariance of the definition of the term “quality of 

education” is characterized by its versatility, because this phenomenon, 

like “quality”, is the subject of interpretation by scientists from various 

fields of science. Differences in interpretation are not only in the way 

of defining this concept, but also in the way of measuring the quality 

by scientists in the field of education. We understand the “quality of 

education” as a universal, two-dimensional category, which is 

considered from the standpoint of the educational process, that 

includes the content, forms and methods of teaching, modern 

technologies, staff and material base to achieve a positive learning goal 

and result, which meets the requirements of the standard, the needs of 

the individual and society as a whole. 

The problem of higher education quality today is of particular 

great importance, as it is associated both with the economic 

development of the country and the competitiveness of graduates of 

higher educational institutions in the labor market, and with the recent 

increased attention to the quality and standards of education. In order 

to be the best in the educational services market, it is necessary to 

focus on the experience of leading countries for the creative 

implementation of positive constructive European experience. In this 

context, the Swedish higher education quality assurance system is of 

particular interest in our research. 

Sweden is a country with a high level of economic and social 

development. It is ranked in the TOP˗4 countries in terms of higher 

education indicators; occupies one of the first places in terms of the 

provision of educational services due to the concentration of highly 

qualified specialists in various fields of science; one of the first to join 

the Bologna process countries. 

The system for assessing the quality of higher education in 

Sweden is developed at a high level and is represented by a network of 

independent experts. The main one is the Swedish National Agency for 

Higher Education (Högskoleverket) (now ˗ the Swedish Higher 

Education Authority), which was established on July 1, 1995. It 
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includes representatives of the Office of the Chancellor of Swedish 

Universities (Kanslersämbetet), Councils for the Renewal of 

Bachelor’s Education (Grundutbildrådet) and the former National 

Agency for Higher Education, which until 1995 was functioned as 

separate structural units. The National Agency is the central authority 

for the organization of universities and university colleges. The 

National Agency in Sweden has become the only government 

organization that directly monitored the quality of higher education [2]. 

The main activities of the National Agency are: verification and 

promotion of the higher education system; responsibility for 

monitoring, supervision of the right to award scientific degrees, other 

types of control; audit and quality improvement; pedagogical updating 

and collection of information about training and international issues in 

the field of higher education [3, p. 6.]. 

Nowadays, a feature of higher education is the introduction of 

ratings of educational institutions. Moreover, ranking is a component 

of higher education. 

Pavlova, Melnychuk and Mysiura noted that openness and 

transparency of higher education today is “a challenge to society, a 

reputation and a necessity. A step towards solving this problem is the 

introduction of external and internal monitoring of the quality of higher 

education and the presentation of results in format of free economic 

zone ratings on the rating scale” [1, pp. 271-272]. From our point of 

view, the rating system must satisfy both consumers of educational 

services and organizers of higher education. 

An important direction in the creation of quality system for higher 

education in Sweden is the widespread involvement of students 

towards the assessment system. The student community is actively 

involved into the internal assessment of quality assurance and is an 

important part of the organization of the educational process at the 

university. The student survey is an important tool for internal 

assessment of the quality of education. Due to the survey of the first-

year students, as well as graduate students, it is possible to control the 

organization of the educational process at the university and take into 

account the opinion of students in the process of updating the 
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curriculum, while choosing the most optimal forms and methods of 

teaching as well. 

The process of ensuring and assessing the quality of higher 

education makes it possible to assess the higher education system, the 

quality of educational programs and the quality of training specialists 

at different educational levels objectively. A characteristic feature of 

assessing the quality of higher education is the voluntariness and 

motivational interest of each higher educational institution in this 

process. It means that the university itself is the initiator of the service 

for assessing the quality of higher education and independently 

declares the passage of this procedure, i.e. the Ministry of Education or 

the municipal authority does not interfere into this process (in 

comparison with Ukrainian higher education system, planned 

accreditation takes place at intervals of 4-5 years). 

Together with the high level and achievements in the education 

system, Sweden continues to improve the national education system, 

because the European integration processes encourage it to daily 

search for new methods and forms aimed at implementing the declared 

ideas of the Bologna Process and the Council of Europe 

Recommendations. 
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УДК 323.11:314(477.87) “1919/1938”  Історичні науки 
 

РОДИННИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ У 

МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 
 

Глінка Б. І. 

аспірант факультету історії,  

політології і міжнародних відносин 

Прикарпатський національний  

університет імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 Родинний склад населення Підкарпатської Русі у 1919-1938 

рр. мав свою специфіку, на яку впливали як економічні, соціальні 

та інші фактори, що визначили співвідношення тих, чи інших 

категорії родинного стану серед населення регіону. У 1920 р. 

загальна кількість осіб віком від 15 років була 378500 осіб з них 

чоловіків: неодружених було 68 043 осіб, одружених  - 106192 

особи, вдівці – 8933 особи, розлучені – 428 особи, невідомо – 29 

осіб. В той час станом на 1920 р. жінки: неодружені – 51965 осіб, 

вийшли заміж – 112433 особи, вдови – 29647 осіб, розлучені – 794  

особи, невідомо – 36 осіб[1, C.42]. Як бачимо, кількість 

неодружених чоловіків значно перевищує кількість неодружених 

жінок на 16078 осіб. Тут одну із ключових факторів зіграла 

значна кількість ненароджених дітей у зв’язку із Першою світо-

вою війною, хворобами та інфекціями, які в той час вирували в 

краї тощо[2, с. 72]. Кількість одружених чоловіків та заміжніх 

жінок майже однакова, що свідчить про те, що значна кількість 

населення була у шлюбі і потенційно виховувала дітей. Однак тут 

важко визначити чи дійсно всі жінки були у шлюбі. Адже відпо-

відно до статистичних матеріалів відомо, що кількість заміжніх 

жінок вища за кількість одружених чоловіків на 6241 особу.  

У післявоєнні роки важко було підрахувати та ідентифікува-

ти всіх померлих та зниклих безвісти осіб. Ці ж причини можуть 

пояснити й таку значні різницю між вдівцями(8933 особи) та вдо-

вами(29647 особи). Як бачимо різниця складає 20714 осіб. Адже, 

багато чоловіків було призвано під час війни до лав австро-угор-
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ської армії, й багато з них загинули під час бойових дій, а також 

від інфекцій та хвороб тощо. Щодо вдівців, то основними причи-

нами овдовіння були смерть жінки під час пологів, від хвороб, 

відсутність доступу до медицини, стереотипи та страх перед 

лікарнями тощо.  

 Окремо слід сказати про розлучення. На 1920 р. кількість 

розлучених чоловіків була майже у 2 рази нижчою ніж жінок (428 

осіб проти 794 осіб відповідно). Це може свідчити про те, що жін-

ки були частіше ініціаторами розлучень ніж чоловіки. Все ж ми 

бачимо незначну загальну кількість розлучень в Підкарпатській 

Русі. Причинами цього могли бути звичаї, традиційне вірування у 

священність інституту сім’ї, моральне засудження розлучення 

тощо.  

Також слід зазначити, як чисельне значення співвідношення 

жінок та чоловіків віком від 15 років виглядало у кількісному 

значенні на 1000 населення станом на 1920 р. Зокрема, кількість 

вільних чоловіків на 1000 населення складала 370 осіб, жінок – 

266 осіб, одружених: чоловіків – 78 осіб, жінок – 577 осіб, вдівці – 

48 осіб, вдови – 152 особи, розлучені: чоловіки – 2 осіб, жінки – 4, 

невідомо – 0,2 особи[1, с. 42].  

Впродовж міжвоєнного періоду значний вплив на родинний 

стан населення Підкарпатської Русі в основному мали економічні 

фактори, а саме малоземелля, безземелля, низька оплата праці 

тощо[3, с.97].  

Загальне доросле населення Підкарпатської Русі віком від 15 

років станом на 1930 р. складало 454408 осіб. З них чоловіків: не-

одружених було – 77047 осіб, одружених – 131616 осіб, вдівців – 

9055 осіб, розлучених – 503 осіб, невідомо – 99 осіб. З них жінок: 

неодружених – 64415 осіб, одружених – 139120 осіб, вдови – 

31404 особи, розлучені – 1004 особи, невідомо – 145 осіб[1, с. 42].  

Як бачимо, кількість неодружених жінок значно зросла на 

відміну від чоловіків у 1930 р. завдяки такому зросту відбувається 

скорочення різниці між неодруженими чоловіками та жінками на 

3000 осіб попри співвідношення станом на 1920 р. Кількість 

одружених чоловіків та жінок за 20-ті рр. ХХ ст. зросла однаково 
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на 6000 осіб (чоловіки – 106192 і 131616 осіб; жінки – 112433 і 

139120 осіб), а тому різниці у кількості у 1920 р. та 1930 р. немає. 

Щодо вдівців, то впродовж 1920-х рр. їхня кількість майже не 

змінилась і складала на 1930 р. 9055 осіб проти 8933 осіб у 1920 р. 

Однак щодо жінок, то тут спостерігалось значне збільшення 

кількості вдів ніж вдівців, зокрема станом на 1930 р. кількість вдів 

складала 31404 особи ніж у 1920 р., де вони складали 29647 осіб. 

Як бачимо, кількість вдівців впродовж 20-х рр. ХХ ст. зросла на 

122 особи, а вдів на 1757 осіб. Можливо така, різниця зумовлена 

важчими умовами праці чоловіків ніж жінок, більш високим 

травматизмом на роботі тощо. Щодо розлучень, то слід сказати, 

що за 10 років з 1920 по 1930 рр. кількість розлучень серед 

чоловіків та жінок майже подвоїлась, однак все ж кількість 

розлучених чоловіків була меншою ніж жінок, зокрема чоловіки 

(503 проти 428 осіб у 1920 р.) та жінки (1004 проти 794 особи).  

Окремо слід сказати про кількісне співвідношення жінок та 

чоловіків віком від 15 років на 1000 населення. Якщо у чисельно-

му співвідношенні чоловіків та жінок станом на 1930 р. ми 

спостерігаємо переваги, зокрема чоловіків у категоріях – не одру-

жені, одружені і менший ріст у категоріях вдівці та розлучені, а 

жінок відповідно навпаки, то у кількісному співвідношенні ця 

ситуація виглядає дещо інакше. 

Зокрема, попри значний ріст кількості неодружених 

чоловіків їхня кількість на 1000 населення має зворотній вигляд, а 

саме 353 особи на 1000 населення у 1930 р. проти 370 осіб у 1920 

р. у жінок цей показник є позитивним – 273 особи у 1930 р. проти 

266 осіб на 1000 населення у 1920 р. Зворотня ситуація прогляда-

ється у категорії одружені. Попри те, що кількість одружених 

чоловіків та жінок зросла на 6000 осіб, показник на 1000 

населення є дещо іншим, зокрема чоловіки – 603 особи проти 578 

осіб на 1000 населення у 1920 р., жінки – 589 осіб проти 577 осіб 

на 1000 населення. Як бачимо, у кількісному співвідношенні 

кількість чоловіків є більша ніж жінок.  

В категорії вдівці та вдови попри їх чисельне збільшення, 

спостерігається кількісне зменшення на 1000 населення як у 
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жінок, так і в чоловіків, зокрема, вдівці – 48 осіб проти 41 особи 

на 1000 населення у 1920 р., вдови – 152 особи проти 133 осіб на 

1000 населення у 1920 р., що говорить про їх загальне зменшення 

в Підкарпатській Русі. Причиною такої зміни можуть бути покра-

щення економічного становища краю, медичної системи тощо. 

Щодо розлучень, то тут спостерігається інакша ситуація, ніж 

у попередніх категоріях, зокрема попри чисельних ріст кількості 

розлучених чоловіків та жінок впродовж 1920-1930 рр. їх 

кількість на 1000 населення не змінилась і складає у чоловіків – 2 

проти 2 у 1920 р., у жінок – 4 проти 4 у 1920 р.[1, с.42]. 

Що ж до родинного складу населення Підкарпатської Русі у 

30-ті рр. ХХ ст., то тут слід сказати, що як і в попередні роки одну 

із ключових ролей тут відігравали економічні фактори, зокрема 

безробіття, яке спонукало до еміграційних процесів в краї,низька 

заробітня плата, погані умови праці, земельні проблеми (малозе-

мелля, безземелля, важкість обробки сільськогосподарських угідь 

та їх нестача тощо), заборгованість фермерів перед банками та 

лихварями, зумовлювала їх зубожіння, що ускладнювало й до 

того складну ситуацію розвитку фермерського господарства в 

регіоні, попри всі позитивні зміни, які відбувались у сільському 

господарстві, задля розвитку населення та регіону[3, с. 102]. 

Однак, все ж уряд Чехословаччини здійснив значну кількість 

реформ для покращення фінансового становища регіону. Зокрема, 

було здійснено меліорацію значних територій, що дозволило 

збільшити кількість орних земель, а також забезпечити нею насе-

лення[4, C. 66]. Відбувався розвиток легкої та видобувної промис-

ловості, що забезпечило населення коштами, хоча в цьому плані 

роботи проводились «сезонно», тому з відсутністю замовлень 

відпадала потреба у робітниках[5, с. 68], тощо. Ці та інші рефор-

ми чехословацького уряду покращили фінансове становище 

селянина, що відбилося й на його родинному стані. Зокрема, 

станом на 1936 р. на території Підкарпатської Русі проживало 

507159 осіб віком від 15 років. Серед них – чоловіки: неодружені 

– 85554 особи, одружені – 147194 особи, вдівці – 9187 осіб, розлу-

чені – 585 осіб, невідомо – 121 особа; жінки: неодружені – 71457 
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осіб, одружені – 157906 осіб, вдови – 33719 осіб, розлучені – 1209 

осіб, невідомо – 227 осіб[6, с. 32]. Як бачимо, дана тенденція спів-

відношення різних родинних категорій, зберігається впродовж 

всього міжвоєнного періоду. Зокрема, кількість неодружених чо-

ловіків більша за кількість жінок на 15 000 осіб, однак, кількість 

одружених жінок значно більша за кількість чоловіків. Тут зокре-

ма, може грати роль трудова еміграція, коли значна кількість 

чоловіків виїжджала закордон в пошуках роботи, залишаючи 

жінок та дітей вдома.  

Щодо наступної категорії, то як бачимо кількість вдів значно 

перевищує кількість вдівців. Це свідчить про те, що жінки значно 

менше помирали у молодому віці, на відміну від чоловіків, які 

працюючи на важкій часом небезпечній роботі постійно 

зазнавали травматизму тощо. 

 Щодо останньої категорії, то слід сказати, що тут простежу-

ється подібна ситуація як у 1920-х рр., зокрема, кількість розлуче-

них жінок у 2 рази перевищує кількість розлучених чоловіків. 

 Отже, родинний склад населення Підкарпатської Русі у 

міжвоєнний період мав свої особливості на відміну від інших ре-

гіонів Чехословаччини, як Чехія, Моравія і Сілезія та Словаччина 

на які впливало ряд факторів, зокрема медичні, еміграційні та 

економічні. 

 Зокрема, впродовж міжвоєнного періоду на території краю 

проживало осіб віком від 15 по 49 років від 380 000 по 455 000 

осіб. Розглядаючи більш глибше різні категорії родинного складу 

населення краю, ми приходимо до висновку, що впродовж даного 

періоду кількість чоловіків переважала тільки в одній категорії – 

«неодружені» в інших категоріях кількість жінок переважала 

кількість чоловіків від 1,5 до 2 разів. Однак, розглядаючи 

кількісне відношення чоловіків та жінок на 1000 населення, 

показники були майже однаковими.  
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ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ 

ЗАЛОЗИ 
 

Головко.В.В., 

студент медичного факультету №2 

Донецький національний медичний університет 

м.Кропивницький, Україна 

Актуальність: На сьогоднішній день, фізіологічні процеси 

при патології щитоподібної залози широко досліджуються. У 

людському організмі  ендокринна система посідає важливе місце, 

так як виробляє біологічно активні речовини – гормони, які 

впливають на життєдіяльність тканин і органів. Захворювання 

щитоподібної залози відносяться до найпоширеніших захворю-

вань. порушення в роботі цього органу впливають на обмін 

речовин в організмі, порушується робота багатьох життєво 

важливих систем у роботі всього організму 

Мета: дослідити порушення щитоподібної залози і вплив 

його на організм людини.  

Матеріали та методи: огляд наукової медичної літератури 

Основні результати: Порушення роботи щитоподібної зало-

зи пов’язано із стресом, тим більше, якщо він регулярний, то він 
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дуже погано впливає на щитоподібну залозу. Погане харчування 

може призвести до дисфункції щитоподібної залози, якщо їжа має 

багато токсинів, консервантів, пестицидів. При зловживанні спир-

тними напоями, курінням, щитоподібна залоза може бути у 

небезпеці.  

Всі патологічні стани щитоподібної залози поділяють на 2 

основні групи: гіпертиреоїдні стани (гіпертиреози) та гіпоти-

реоїдні (гіпотиреози). 

Гіпертиреоз – гіперфункція щитоподібної залози, при якій, 

гормони трийодтиронін та тироксин виробляються у великих 

кількостях.  

При гіпертиреоїдних станах порушується ритм серця – 

синусова тахікардія більше, ніж 130-150 імпульсів збудження в 

хвилину. Гіпертрофія міокарда, це при умові, якщо є довгий 

перебіг тиреотоксикозу. Серцева недостатність, яка найчастіше 

відбувається через високий сердечний викид, через тахікардії.  

Порушується система травлення: зміна апетиту, при якій у 

пацієнтів виділяють завищений апетит через активацію окислю-

вальних процесів, підвищенням основного обміну та тепло про-

дукції, але, це відбувається у молодих пацієнтів. У пацієнтів 

літнього віку, навпаки – апетит занижений, який може привести 

до анорексії. У людей відбувається порушення травлення в шлун-

ку та кишечнику, яке характеризується посиленням перисталь-

тики, частою дефекацією, порушеннями утворення жовчі, та її 

виведенням.  

Має вплив на очі, викликає офтальмопатичну симптоматику. 

Може відбуватися екзофтальм – зміщення очного яблука вперед. 

Основні причини, які викликають даний стан, це – набряк клітко-

вини ретроорбітальної, лімфоцитарна інфільтрація тканин. 

Викликає диплопію – подвоєння предметів, якщо дивитися на них. 

Основні причини – склероз, фіброз міоцитів окорухових м’язів. 

Гіпетиреоїдні стани дуже погано впливають на метаболізм, а 

саме: підвищується основний обмін та теплопродукція. Азотис-

тий баланс є від’ємним, збільшення рівня залишкового азоту у 

сечі та крові.  
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Гіпотиреоїдні стани – стани, які виникають при недостатній 

секреції гормонів щитоподібної залози, або ефекті тиреоїдних 

гормонів.  

При гіпотиреоїдних станах відбувається дефіцит тироксину 

та трийодтироніну, підвищений рівень тиреотропного гормону 

гіпофізу, і як результат – з’являється зоб. Через підвищений 

рівень ТТГ – він стимулює ріст залози, в умовах дефіциту йоду.  

Також, може відбуватися поганий вплив на фізичний розви-

ток, збільшення живота, через знижений тонус м’язів, при цьому, 

також, може бути пупкова грижа. У людей може з’являтися вели-

кий язик, через набряк. Порушення психічного розвитку: у дітей 

може бут ідіопатія, а у дорослих, можлива погана успішність у 

школі.  

Можуть виникати серцево-судинні порушення: може бути 

брадикардія, зниження серцевого викиду із подальшим розвитком 

серцевої недостатності. Порушення мікрогемоциркуляції у 

тканинах, через серцевої недостатності.  

Порушується обмін речовин, знижується інтенсивність окис-

лювальних процесів та основного обміну: відбувається падіння 

теплопродуції, гіпотермія, людина може замерзати, навіть коли 

нормальна температура повітря. Розвивається гіперліпопротеїне-

мія, із високим холестерином та тригліцеридами в крові – це 

призводить до атеросклерозу.  

Відбувається збільшення змісту в клітинах інтерстиціальної 

рідини іонів натрію. 

Висновки: Гормони щитоподібної залози мають вплив на всі 

клітини тіла і впливають на роботу серця, ріст, обмін речовин: 

його інтенсивність, інтелектуальний розвиток, емоційну стабіль-

ність у людей.  

Для запобігання патологій щитоподібної залози: потрібно 

добре харчуватися, вживати достатню кількість йоду (для жінок 

добова норма йоду становить 150–300 мкг, а для чоловіків — до 

300 мкг.), займатися фізичними вправами, уникати регулярних 

стресів. 
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Побудова системи продовольчої безпеки неможлива без 

створення системи показників та індикаторів, які дають змогу 

надати кількісно-якісні характеристики соціально-економічним 

явищам і процесам. Досягнення продовольчої безпеки вимагає 

створення системи цільових індикаторів, що дозволяє обґрунто-

вувати та приймати дієві управлінські рішення державними 

органами управління і влади. Продовольча безпека є складовою 

економічної безпеки, а стан останньої оцінюється об’єктивною 

системою критеріїв, показників та індикаторів, які визначають 

порогові значення функціонування економічної системи. Навколо 

питання індикаторів продовольчої безпеки постійно ведуться 

дискусії [1]. В цілому, пропозиції науковців відносно удоскона-

лення системи показників оцінки продовольчої безпеки базують-

ся на офіційній Методиці визначення основних індикаторів 
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продовольчої безпеки та, в основному, зосереджені у п’яти 

напрямах:  

1) формування системи показників;  

2) удосконалення методики розрахунку окремих показників;  

3) систематизація індикаторів за різними ієрархічними 

рівнями;  

4) визначення оптимального значення нормативного 

(оптимального, порогового та граничного) рівня індикатору;  

5) запозичення методики оцінки продовольчої безпеки 

інших (переважно, пострадянських) країн [2] .  

Так, методологія дає змогу оцінювати продовольчу безпеку 

як на загальносвітовому рівні, так і регіональному (національ-

ному) на основі використання системи показників. Показники, що 

використовуються на національному рівні, розроблено відповідно 

до методичних рекомендацій Комітету із Світової Продовольчої 

Безпеки (Commitеe on World Food Security).  

Система показників , яка раніше охоплювала певні підгрупи 

показників (наявність (availability), економічна доступність, 

фізична  доступність та використання (utilization)) та передбачала 

їхній поділ (на первинні та результуючі), за редакцією 2015 року 

усю сукупність показників визначила у 4 групи: наявність, 

доступність, стабільність і використання/повноцінність [3]. 

У свою чергу заслуговує на увагу Глобальний індекс продо-

вольчої безпеки (Global  Food  Security Index, GFSI), розроблений 

у 2012 році Інститутом економічних досліджень (The Economist 

Intelligence Unit) і експертами які мають статус міжнародних з 

безпосередньою фінансовою участю транснаціональної компанії 

DuPont дає змогу побудувати рейтинг продовольчої безпеки 113 

країн світу [4].  

Отже, серед багатьох проблемних питань продовольчої 

безпеки потрібно направити на забезпечення продовольчої 

незалежності, стійкості, стабільності, прогресивних впроваджень, 

вдосконалення. Основними принципами промислового комплек-

су є складові системності, комплексності, гнучкості забезпечення 

продовольчої безпеки регіону щодо майбутніх загрозливих 
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моментів. Застосування системності в управління промисловою 

безпекою сформує механізм організаційної структури, який 

поєднає всі управлінські дії в напрямку досягнення цілей 

адаптації комплексу програми продовольчої безпеки. 
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Анотація: стаття містить інформацію щодо формування 
комунікацій на підприємстві, їх важливість для розвитку компа-
нії. Висвітлено відомості щодо маркетингових комунікацій, 
різноманітних рівнів та підходів, які впливають на сам процес. 
Окремим пунктом є комунікативна політика, її засоби. А також 
розписані всі інші фактори впливу на формування комунікацій на 
підприємстві. 
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Підвищена роль комунікацій у функціонуванні та розвитку 

сучасних підприємств висвітлює проблему управління ними як 

всередині підприємств, так і між підприємством та його середо-

вищем і досягнення необхідної мети з їх допомогою. 

Процес спілкування — це обмін інформацією між двома або 

більше особами. Основною функцією процесу комунікації є 

досягнення соціальної згуртованості, а в результаті -покращення 

роботи на підприємстві. Розвиток сучасних технологій, з одного 

боку, поглиблює та удосконалює комунікаційні процеси на під-

приємстві шляхом постійного покращення засобів та каналів 

передачі інформації, з іншого — актуалізує проблему пошуку 

ефективних комуніка ційних технологій. 

Питання, пов'язані з комунікаціями на підприємстві, активно 

висвітлювались у працях таких вчених: І.В. Бойчук, А.В. Вовчак, 

С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, Л.К. Гліненко, Ю.А. Дайковсь-

кий, Н.Ю. Кочкіна, Н.С. Ситнік, О.О. Стельмах та інші. Проте 

питання формування комунікацій на підприємстві потрібно 

розвивати і конкретизувати відповідно до реальних умов 

розвитку ринку. Тож в роботах цих вчених інформація висвітлена 

неповністю, що і визначає актуальність дослідження. 

Метою цієї статті є визначення особливостей формування 

комунікацій на підприємстві, ознайомлення з факторами впливу 

та розуміння поняття «комунікативна політика». 

Комунікація — це процес, за допомогою якого лідери 

розробляють систему інформаційного забезпечення, передавання 

інформації великій кількості людей всередині підприємства та 

окремим особам та установам, що знаходяться поза нею [4, 

с. 38]. 

Основне призначення комунікаційної системи підприємства 

— забезпечення необхідного та достатнього обміну інформацією 

між структурними елементами підприємства. 

Саме завдяки ефективній системи комунікацій підприємства 

зможуть отримати такі переваги як формування власного потен-
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ціалу, злагоджена та безперебійна робота працівників, пошук та 

активізація сегментів потенційних споживачів, їх утримання, 

налагодження зв’язку компанії з громадськістю, посилення 

конкурентних переваг на ринку та інше. 

Формування системи комунікацій на підприємстві – склад-

ний та багатогранний процес. Необхідно налагоджувати зв’язки 

не тільки всередині компанії (відносини керівника з підлеглими, 

спілкування між працівниками), а й ззовні (комунікації з партне-

рами, конкурентами, споживачами, просування та збут товару, 

місце на ринку). Завдяки комунікаціям і відбувається продаж 

товару підприємства, а якщо система працює ефективно, то кіль-

кість продаж зростає, відповідно – прибуток збільшується. 

Маркетингові комунікації є чітко визначеними для кожного 

окремого підприємства та залежать від специфіки та стану роз-

витку ринків, попиту, фінансових та інших ресурсів, екологічних 

умов та різних внутрішніх факторів розвитку підприємства. З 

огляду на це, на думку експертів, маркетингові комунікації на 

ринку — це інформаційно-психологічний вплив на суб'єктів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, який спрямований на 

досягнення основних стратегічних цілей та вирішення оператив-

них завдань підприємства [3, с. 9]. 

Засобами реалізації комунікативної політики є засоби 

маркетингових комунікацій, серед яких такі [3, с. 10]: 

- реклама (advertising); 

- прямий маркетинг (direct marketing); 

- зв'язки з громадськістю (public relations); 

- стимулювання збуту (sales promotion).  

Синтетичними засобами маркетингових комунікацій є: 

система корпоративної ідентифікації (брендинг у більш вузькому 

розумінні цього терміну), спонсорство, участь у виставках і 

ярмарках, інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу, 

маркетинг подій, продакт плейсмент (розміщення товару). 

Жодний окремий взятий засіб не в змозі забезпечити ефек-

тивну комунікацію, тож комунікаційна політика є необхідною і 

важливою складовою системи управління для забезпечення 
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сталого розвитку підприємства, від якої залежить ефективність 

роботи всього персоналу. 

Оскільки комунікаційна діяльність будь-якої організації є 

відкритою соціальною системою, то є значні фактори впливу на 

неї. Зовнішні включають стан політико-правових, економічних, 

соціальних факторів, показники функціонування конкурентів, 

розміри та сегментація ринку, тенденції в галузевих прибутках, 

стан громадської думки, поведінка споживачів тощо. До 

внутрішніх відносяться: комунікаційний напрямок діяльності 

підприємства (створення корпоративного іміджу, позиціонування, 

антикризові заходи), навички та ресурси (організація маркетингу), 

сильні та слабкі сторони у використанні можливостей комуніка-

цій, стратегічні альтернативи (виробництво з найменшими 

витратами, обслуговування вузького ринку) [2, с. 232]. 

Під час вивчення проблем спілкування на сучасному етапі 

можна виділити три підходи. Перший фокусується на вивченні 

комунікацій всередині підприємства. Другий розглядає комуніка-

ції стосовно просування товару в маркетинговій системі. Третій 

підхід передбачає через спілкування будь-який обмін інформа-

цією між складними динамічними системами та їх частинами. 

Є декілька рівнів, які визначають процес формування комуні-

кацій. 

Стратегічний рівень передбачає формування стратегії 

комунікації підприємства, яка є масштабною та довгостроковою 

програмою досягнення цілей підприємства шляхом використання 

всіх комунікаційних ресурсів та організації комунікаційного 

простору. В основі такої програми лежить система загальних 

вказівок, критеріїв, вказівок, прийнятих підприємством для дій та 

прийняття рішень у сфері комунікацій. 

На тактичному рівні формується комунікативне середовище, 

під яким розуміється сукупність умов, які дозволяють підпри-

ємству та її співробітникам взаємодіяти з партнерами з метою 

обміну інформацією та створення зв'язків.  

Зміст оперативного управління внутрішніми комунікаціями 

включає розробку, впровадження та оновлення систему корпора-
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тивних договорів та стандартів комунікації, розроблену з орієнта-

цією на корпоративні цінності та регулювання ділової взаємодії 

працівників підприємства на всіх ієрархічних рівнях [1, с. 39]. 

Сьогодні для успіху підприємства на ринку, потрібно 

використовувати широкий комплекс маркетингових комунікацій 

(KMК). Вони враховують особливості запропонованої продукції, 

а також зміни в розташуванні конкурентних сил на ринку, 

типологію поведінки споживачів та загальні умови діяльності 

підприємства. 

Отже, на формування комунікацій впливає велика купа 

факторів, та є багато підходів, котрі гарантують якість і 

злагодженість спілкування. Важливо розуміти, що на комунікації 

тримається весь успіх компанії, тож цьому питанню слід 

приділяти багато уваги та зусиль. Формування комунікацій 

продовжується на протязі багатьох років й завжди розвивається: 

з’являються нові споживачі, партнери, конкуренти. Та й взагалі 

тенденції ринку змінюються похвилинно, а інформаційне 

суспільство вдосконалюється все частіше. 

Література: 

1. Бебик В.M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у 

глобальному суспільстві: психологія, технології. Київ: МАУП, 

2015. 440 с. 

2. Войнаренко С.М. Ключові фактори успіху в комунікацій-

ній політиці підприємств: Вісник Хмельницького національного 

університету. Хмельницький, 2017. № 6, 231—233 с. 

3. Кудлай В. Г. Теоретичні основи системи маркетингових 

комунікацій на сучасному ринку. Економіка. Фінанси. Право. 

2016. № 1, 9—11 с. 

4. Прус Л.Р. Комунікаційний менеджмент: Вісник 

Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

2018. № 1, 38—41 с. 



 

93 

______________________________________________________ 

УДК 658.148         Економічні науки 
 

МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ 

УСТАНОВАМИ 
 

Городня К. Ю.  

 студентка факультету фінансів та обліку 

Київський національний 

 торгівельно-економічний університет 

  м. Київ, Україна 

Формування фінансового капіталу одне з найважливіших 

завдань підприємницьких структур. В умовах розвитку ринкових 

відносин на перший план виходять питання ресурсного 

забезпечення, визначальне місце в якій займають саме кредитні 

ресурси. Вони відповідають за неперервність кругообігу ресурсів 

та являється важливим фактором прискорення індивідуального 

кругообігу капіталів. Така динаміка використання кредитних 

коштів вимагає пошук і створення ефективних підходів оцінки 

кредитоздатності підприємства. Зі сторони фінансово-кредитних 

структур використання оптимальних методів допоможе мінімізу-

вати фінансові ризики, а суб’єктам господарювання залучити 

фінансові ресурси за привабливими умовами. 

У Постанові правління Національного банку України 

кредитоспроможність трактується як наявність у позичальника 

(контрагента банку) передумов для проведення кредитної 

операції і його спроможність повернути борг у повному обсязі та 

в обумовлені договором строки[1].   

Особливої уваги заслуговує визначення цього терміну, які 

подали О. Вовчак та Н. Меда, адже на їх думку кредитоспро-

можність характеризується здатністю позичальника акумулювати 

грошові потоки, достатні для своєчасного погашення боргових 

зобов’язань відповідно до заздалегідь узгодженого графіка 

повернення кредитних коштів і сплати відсотків[2]. 

У своїй праці О. Зінченко, С. Святенко, В. Марчукова понят-

тя кредитоспроможності відобразили як спроможність підпри-
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ємства-позичальника виконувати в повному обсязі і у визначені 

кредитною угодою строки розрахунки за своїми власними 

зобов’язаннями за рахунок наявного фінансово-економічного 

потенціалу[3]. 

На нашу думку, кредитоспроможність – це спроможність 

позичальника повернути позику за наявності достатньої кількості 

грошових потоків, за конкретними умовами, в повному обсязі та 

визначенні договором терміни. 

Загалом усі методики оцінки кредитоспроможності відрізня-

ються одна від одної. На даному етапі ми можемо їх системати-

зувати у такі групи:  

1) методи комплексного аналізу(Правило «6С»; CAMPARI; 

PARTS; PARSER та ін.) (табл.1); 

2) статистичні методи (бально-рейтингові (система коефіці-

єнтів, рейтингові, кредитний скоринг, аналіз грошових потоків) та 

прогнозування (багатофакторні моделі - МДА, CART)). 
 

Табл.1  

Світові методики аналізу кредитоспроможності позичальника                          
№ Назва Країна Розшифровка Недоліки 

1 Прави-

ло 

«6С» 

США Включає в себе такі параметри 

оцінки: Character - характер 

позичальника, Capacity - 

здатність запозичувати кошти, 

Cash - кошти, Collateral - 

забезпечення, Conditions - 

умови, 6) Control – контроль 

1)Суб'єктивізм 

експертизи; 

2)Нестабільність 

результатів; 

3)Відсутність 

механізму 

доступності та 

навчання 

експертів; 

4)Обмеження 

мінімального 

розміру кредитної 

заявки через 

високу вартість 

експертизи; 

5)Втрачена вигода 

від обмеження 

потоку заявок 

вимогою застави; 

2 CAM-

PARI 

Англія Базується на таких критеріях як: 

репутація позичальника - 

Character; оцінка його бізнесу – 

Ability; аналіз необхідності 

позички - Means; мета кредиту - 

Purpose; обґрунтування кредиту 

- Amount; можливість 

погашення - Repayment; Метод 

страхування ризику - Insurance. 

3 PARTS Англія Включає в себе: Purpose - мета; 

Amount - сума; Repayment - 

повернення боргу та відсотків; 
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Term - термін; Security – 

забезпечення, застава. 

6) Вузька 

цілеспрямованість 

4 PAR-

SER 

Англія Полягає в оцінці таких 

параметрів: інформація про 

репутацію позичальника - 

Person; обґрунтування суми 

кредиту - Amount; можливість 

погашення - Repayment; оцінка 

забезпечення - Secunty; доціль-

ність кредиту - Expediency; 

винагорода банку-emuneration. 

 

Особливістю світових методик комплексного аналізу є 

використання як кількісних, так і якісних характеристик 

позичальника (репутація, якість управління, досвід позичальника 

в бізнесі, економічна кон’юнктура для бізнесу позичальника та її 

перспективи). Отже, ці методики оцінки кредитоспроможності 

позичальника стали досить популярними завдяки вдалому 

поєднанню в них аналізу особистих та ділових якостей клієнта. 

Щодо особливостей статистичних методів, то вони є широ-

ко-вживані та об’єктивні. Проте їх застосування в українській 

економіці є неможливим. Для їх використання необхідний вели-

кий масив вихідних даних, а також при застосуванні цей метод не 

враховує умови кредитування та якісні чинники кредитоспромож-

ності. Бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнта вима-

гають постійного оновлення інформації, що може бути затратно 

для банку. Тому невеликі банки, як правило, не розробляють 

власних моделей аналізу кредитоспроможності клієнтів через 

високу вартість їх підготовки і обмежену інформаційну базу. 

Зазначимо, що у розвинутих країнах існують рейтинги 

фінансового стану, надійності й кредитоспроможності фірм, які 

періодично публікуються і дають кредиторові можливість пра-

вильно оцінити свій ризик при видачі позик. 

Від  14.07.2016 вступило у чинність Положення на основі 

Наказу Міністерства фінансів України № 616[4], згідно з яким 

кредитно-фінансові установи здійснюють обов’язкову іденти-

фікацію за рейтинговою шкалою боржників. Така процедура 
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здійснюється на основі значення інтегрального показника з 

урахуванням величини підприємства, згідно з Класифікатором 

видів економічної діяльності(КВЕД).  

Ми вважаємо, що перевагами використання методу системи 

коефіцієнтів є простота обчислень, доступність аналітичної ін-

формації, висока точність та об’єктивність отриманих результатів. 

Такі розрахунки фінансового стану юридичної особи здійснюєть-

ся із застосуванням такої формули: Z= а1К1 +  а2К2 + а3К3 + 

а4К4 + а5К5 + аnКn-a0. 

В ході використання цього методу, ми визначили ряд 

недоліків, а саме: 

1) недооцінювання ролі якісних чинників кредитоспромож-

ності й умов кредитування;  

2) невпевненість у чіткому виборі правильної системи 

базових кількісних показників; 

 3)статичність розрахованих коефіцієнтів, що розкривають 

поточний стан позичальника на момент отримання кредиту; 

 4)дефіцит критеріїв оцінки здатності позичальника виконати 

свої зобов’язання, включаючи погашення кредиту банку (крім 

фактичних показників діяльності позичальника за попередній 

період). 

За допомогою таблиці 2 розглянемо, які методи оцінки 

кредитоспроможності позичальника використовують вітчизняні 

комерційні банки. 
 

Табл.2 

Методики визначення кредитоспроможності позичальника 

комерційними банками України 
Назва комерційного банку Методика визначення кредитоспроможності 

АТ «Ощадбанк» Бально-рейтингові методи 

ПАТ АБ «Укргазбанк» Бально-рейтингові методи в залежності від типу 

позичальника (рейтинговий метод - для 

суб’єктів малого підприємництва; аналіз  

показників, кредитний скоринг, прогнозування 

– для юридичних осіб) 

ПАТ КБ «ПриватБанк» Рейтингові методи оцінки 

кредитоспроможності позичальника 
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ПАТ «Райфайзен Банк 

«Аваль» 

Бально-рейтингові методи з врахуванням 

об’єктивних та додаткових факторів діяльності 

підприємства 

ПАТ «АКБ «КИЇВ» Бально-рейтингові методи (аналіз показників, 

кредитний скоринг, рейтинговий метод) 

 

Отже, методики визначення кредитоспроможності позичаль-

ника комерційними банками України на практиці добре оцінюють 

фінансові показники, однак зустрічаються суттєві недоліки з 

ефективним використанням якісних характеристик позичальника 

при оцінці його діяльності, які не мають кількісного вираження.  

Вважаємо, що кожній фінансово-кредитній установі 

необхідно створити положення про свою кредитну політику з 

приводу мінімізації кредитних ризиків та обрати відповідну, 

сприятливу методику. Обрана методика має спиратися на такі 

обов’язкові чинники, у процесі прийняття рішень: аналіз 

грошового потоку, оцінка фінансової стійкості бізнесу клієнта на 

основі системи фінансових коефіцієнтів, оцінка менеджменту та 

ділового ризику, оцінка фінансових можливостей підприємства. 

Доцільно також буде створити окрему нормативну базу, яка буде 

враховувати вплив як якісних, так і кількісних факторів на 

кредитоздатність позичальника. Такі вдосконалення сприятимуть 

подоланню наявних недоліків у ході застосування різноманітних 

методик та збереженню фінансового стану позикодавців. 

Висновки. Отже, оцінка кредитоспроможності є важливим 

фактором для мінімізації фінансових ризиків банків. Дослідивши 

та узагальнивши вищезазначені методики, можемо зробити 

висновок, що не існує єдиної ідеальної методики. Кожна методи-

ка унікальна по своєму і тому потрібно ретельно підбирати 

найкращу, опираючись на їх переваги та недоліки, збираючи 

якомога більше фінансової інформації про підприємство, аналізу-

ючи його ділову активність та перспективу функціонування на 

ринку. Тому, на наш погляд, вдосконалення методик оцінки 

кредитоспроможності підприємства є нагальним та важливим 

аспектом сучасності для забезпечення безпеки фінансово-

кредитних установ у майбутньому. 
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Грачова А. В., 

кандидат філологічних наук,  

старший викладач кафедри італійської філології 

Ткаченко К. В., 

студентка факультету іноземних мов 

Маріупольський державний університет 

м. Маріуполь, Україна 

Під активним впливом сучасних глобалізаційних процесів 

комп’ютерні ігри набули статусу специфічного феномену масової 

культури, в якому «поєднані традиції і техніки різних медійних і 

художніх практик» [1]. Рольові характеристики відеогри на сто-

годні не обмежені лише розважальною функцією, адже аналізові-

на форма проведення вільного часу може містити навчальний і 

виховний контент для дорослої і дитячої цільових аудиторій. 
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Враховуючи невпинне зростання попиту споживачів на розва-

жальне програмне забезпечення, виникає необхідність у по пуля-

ризації цієї продукції на міжнародному ринку, оперативному 

досягненню чого сприяє локалізація. Цей складний процес перед-

бачає не лише здійснення професійного перекладу, але й реаліза-

цію «технічної, лінгвістичної і культурної адаптації текстів 

відповідно до особливостей певної країни, регіону або груп 

населення» [2]. Попри тенденційне загострення зацікавленості 

вітчизняних та іноземних фахівців специфікою відеоігор та 

механізмами їхньої локалізації (М. Бернал-Меріно, Я. Богост, 

С. Єльцова, Ф. Керр, Д. МакДугалл, Ю. Онищенко, Г. Чандлер 

тощо), деякі аспекти окресленої проблематики потребують 

додаткового уточнення. Саме відсутністю одностайної думки 

спеціалістів щодо поняття локалізації, а також недостатнім рівнем 

висвітлення цього питання у спеціалізованих наукових студіях 

зумовлена актуальність репрезентованої розвідки.  

Локалізація як своєрідний творчий процес адаптації ігрового 

продукту відповідно до національних реалій країни-споживача 

наразі перебуває у стадії активного теоретичного обґрунтування і 

практичного опрацювання перекладацьких технік. Компетенція 

кваліфікованого локалізатора відеогри включає не лише здатність 

виконати точний, адекватний переклад текстових компонентів, 

але й вміння гармонійного налаштування технічної складової 

комп’ютерної гри. Саме тому сучасний фахівець у цій галузі має 

бути обізнаним в інформаційних технологіях, володіти інновацій-

ними перекладацькими механізмами і знати чинне законодавство 

в області виробництва і застосування аудіовізуальної продукції.  

Ключовим чинником грамотної локалізації ігрового продук-

ту є дотримання принципів культуралізації, а саме врахування 

культурно-історичних, етнічних та етичних аспектів суспільства, 

в якому буде застосовано (локалізовано) оригінальну відеогру. 

Часткове або повне ігнорування культурних, релігійних, соціаль-

них розбіжностей між країною-виробником ігрового контенту і 

країною-споживачем цільового продукту може призвести до втра-

ти потенційних доходів розробника гри, погіршення корпоратив-

ного іміджу внаслідок неправильного сприйняття змісту і форми 
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продукту, або навіть до напруження відносин із місцевою владою. 

Саме тому завдання кваліфікованого локалізатора полягає у тако-

му «адаптуванні» конкретної комп’ютерної гри (від перекладу 

сюжетних ліній, діалогів та інструкцій до локалізації графічного 

оформлення), яке б уможливило повне сприйняття її змістового 

навантаження без порушення міжкультурних питань і слугувало б 

покращенню конкурентоздатності цієї відеогри.  

Особливу увагу у ході локалізації доцільно звернути на 

інтернаціоналізацію ігрового продукту. Згідно із версією спеціа-

лістів, цей механізм полягає у створенні на початкових етапах 

фахового тексту комп’ютерної гри без урахування національної 

традиції. Зважаючи на той факт, що процес інтернаціоналізації 

дає можливість коду та інтерфейсу обробляти та відтворювати 

змістове навантаження відеогри на декількох мовах,  результатив-

ним наслідком дотримання окресленого принципу є заощадження 

коштів на локалізації технічної документації відповідно до 

стандартів ринків-збуту. 

Невід’ємним чинником досягнення високого рівня локаліза-

ції комп’ютерної гри є обов’язкове врахування цільового налаш-

тування продукту (здатності відеогри «піддаватися грі» / playa-

bility), а також здійснення креативного і точного перекладу текс-

тових фрагментів [3]. На думку фахівців, саме траскреація 

(творчий переклад) є запорукою адекватного, повного відтво-

рення ігрового контенту.  

Підсумовуючи, варто зауважити, що локалізація є багатосту-

пеневим, креативним і складним процесом, який передбачає 

застосування міждисциплінарного комплексного підходу. Із 

метою вдалої адаптації ігрового продукту відповідно до націо-

нальної специфіки і конкретних вимог цільової аудиторії 

перекладач-локалізатор має не лише ґрунтовно вивчити вихідний 

матеріал, але й майстерно «налаштувати» його концептуальне і 

технічне наповнення, враховуючи культурні, соціальні, історичні, 

етичні та етнічні особливості ринків-збуту.    
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EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES OF WOMEN AND 
MEN WITHIN THE OBJECTIVES OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF UKRAINE FOR THE PERIOD UNTIL 2030 
Introduction: The research focuses on the issue of gender equality, 
updated for the main goals of sustainable development. 
Research: The article analyzes the issue of gender equality in the 
context of sustainable development, implementation of state policy on 
domestic violence. Regulations on the State Social Program for 
Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men for the 
period up to 2021 are analyzed. The focus is on the problems of 
preventing domestic violence by creating an effective system for 
preventing and combating domestic violence. Mention is made of a 
number of normative legal acts that help to solve the problem of equal 
opportunities for the participation of women and men in the social 
processes of the neighborhood. 
Conclusion: That is why equality and equal opportunities for both 
sexes are possible in almost everything. A woman, like a man, should 
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have the right to choose their own field of activity. No law should 
prohibit a woman from pursuing a particular profession or profession. 
Its sacred right is complete freedom of personal choice of types and 
forms of activity for self-realization. All this will help increase social 
trust and is a soft force in the implementation of state policy to combat 
domestic violence. 
Keywords: trust, gender equality, sustainable development. 
Вступ: Дослідження зосереджено на питанні гендерної рівності, 
оновленому для основних цілей сталого розвитку. 
Дослідження: У статті аналізується проблема гендерної рівнос-
ті в контексті сталого розвитку, реалізації державної політики 
щодо домашнього насильства. Проаналізовано положення про 
Державну соціальну програму забезпечення рівних прав і можли-
востей жінок і чоловіків на період до 2021 року. У центрі уваги – 
проблеми запобігання домашньому насильству шляхом створення 
ефективної системи запобігання та протидії домашньому 
насильству. Згадується низка нормативно-правових актів, які 
сприяють вирішенню проблеми рівних можливостей для участі 
жінок і чоловіків у соціальних процесах соціуму 
Висновок: Тому рівність і рівні можливості для обох статей 
можливі практично у всьому. Жінка, як і чоловік, повинна мати 
право обирати власну сферу діяльності. Жоден закон не повинен 
забороняти жінці займатися певною професією чи професією. 
Його священне право — повна свобода особистого вибору видів і 
форм діяльності для самореалізації. Все це сприятиме підвищен-
ню соціальної довіри та є м’якою силою у реалізації державної 
політики щодо боротьби з домашнім насильством. 

У 2015 року на Саміті ООН світові лідери започаткували нові 

амбітні завдання у галузі сталого розвитку, які стали основою для 

розвитку країн на наступні 15 років. Під час Саміту було 

затверджено Порядок денний в галузі сталого розвитку на період 

до 2030 року та комплекс з 17 взаємопов’язаних Цілей сталого 

розвитку (далі - ЦСР). Затверджений Порядок  денний 2030 

запропонував інноваційне бачення інклюзивного і заснованого на 

ідеях рівності  світу. Він спрямований на подолання всіх проблем, 

які стоять перед країнами у трьох вимірах сталого розвитку: 

екологічному, економічному та соціальному. 

Також однією із важливих та актуальних завдань та викликів 
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для України у рамках ЦСР залишається забезпечення гендерної 

рівності. 

Таким чином, ми більш детально зупинимося на завданнях та 

індикаторах ЦСР -5 «Гендерна рівність» [2]. 

У контексті досягнення цілей сталого розвитку ЦСР-5 врахо-

вано в державно-стратегічних  документах частково. Із п’яти 

завдань, визначених у ЦСР, враховано лише чотири [1].  

Перший фктор завдання - обумовлює створення умов для 

ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат через 

створення ефективної системи запобігання і протидії дискриміна-

ції і запроваджено за рахунок змін у законодавстві для окремих 

категорій громадян [1], а саме: захист прав та інтересів  жінок-

інвалідів і дітей-інвалідів. На виконання вищезазначеного завдан-

ня Кабінетом Міністрів України у 2018 році – прийнято 4 

нормативно-правових акти щодо вдосконалення та прийняття 

Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.  

У 2019 році – прийнято 5 нормативно-правових актів, серед 

яких: конкурс на зайняття посад державної служби; зміни про 

проведення гендерно - правової експертизи, а також впроваджен-

ня та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетно-

му процесі. 

Другим фактором - є запобігання домашньому насильству, 

жорстокому поводженню через створення ефективної системи 

запобігання і протидії домашньому насильству, підвищення 

якості надання допомоги жертвам домашнього насильства, 

створення ресурсно-інформаційних центрів для узагальнення й 

поширення технологій і досвіду соціальної роботи[4] (Табл.1). 
 

Табл.1 

Індикатори щодо домашнього насильства, жорстокого поводження [4] 
 

2017 2018 2019 2020 
2021 

(11 міс.) 

Кількість звернень щодо 

домашнього насильства, тисяч 
96,2 110,7 130,5 211,4 518,9 

Чоловіків 10,4 14,5 14,6 27,7 14,5 

Жінок  85,3 91,1 114,8 180,9 86,9 
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Дітей 0,9 1,0 1,1 2,8 1,8 

Кількість спеціалістів, які 

пройшли навчання з питань 

запобігання та протидії 

домашньому насильству 

560 496 608 652 724 

Кількість наданих соціальних 

послуг відповідно до потреб 

осіб, які звернулися щодо 

домашнього насильства 

17406 17178 20456 23972 25768 

Кількість проведених інформа-

ційних кампаній щодо протидії 

домашньому насильству 

6575 6964 7141 11401 13620 

Кількість осіб, які були 

охоплені інформаційними 

кампаніями щодо протидії 

домашньому насильству 

8000 10000 20012 114010 11680 

 

Третій фактор завдання формую реалізація завдання із 

забезпечення рівних можливостей представництва на вищих 

рівнях ухвалення рішень у політичному і суспільному житті для 

цього передбачено Національною стратегією у сфері прав людини 

(до 2020 року), серед завдань якої – «рівних прав забезпечити 

рівні права і можливості жінок і чоловіків в усіх сферах життя 

суспільства». Також задекларовано принцип забезпечення гендер-

ної рівності, зокрема під час ухвалення і виконання політичних, 

стратегічних, організаційних та оперативних рішень, а також 

зменшення вразливості й захисту працівників органів державного 

управління, які перебувають у групі ризику [1]. 

Четвертим завданням є розширення економічних можливос-

тей жінок, що передбачає вирішити через сприяння забезпеченню 

гендерно рівної оплати праці в усіх сферах економічної діяльності 

шляхом посилення державного і громадського контролю, посту-

пового запровадження гендерних квот на державних підприємст-

вах. На вирішення питання з розширення економічної спромож-

ності жінок спрямовано також Експортну стратегію України: 

запропонована Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на 

період 2017–2021 років (проект), у якій ідеться про пріоритетну 

участь малих і середніх підприємств під керівництвом жінок [1]. 

Розглядаючи державну політику України щодо забезпечення 
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рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, ми стикаємося з 

ціннісними орієнтирами суспільства, довірою у соціумі, ставлен-

ня людини до себе як до доброзичливого соціального суб’єкта 

якого приймають як рівнозначного, а також до особистості, 

різноманітних соціальних груп, як до соціально чесних, уважних 

до потреб один одного людей. 

Отже, рівноправність та надання рівних можливостей обом 

статям можливі майже в усьому. Все це сприятиме підвищенню 

соціальної довіри та соціальної згуртованості у суспільстві та 

реалізує задекларовані Цілі сталого розвитку у напрямку 

гендерної рівності. 
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За останніми даними світових та вітчизняних досліджень 

різко зросла кількість людей із психічними розлади  [1, c.22]. Така 
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поширеність зумовлена впливом на психічну діяльність людини 

різноманітних стресорних факторів. Основним негативним факто-

ром на даний час виявляється безпосередній вплив коронавірус-

ної хвороби, а також опосередкований вплив обмежувальних 

карантинних заходів [2, c.38]. Жодній людині на сьогодні не 

вдається уникнути безпосереднього чи опосередкованого впливу 

Covid-19. У молодих людей, в тому числі  студентів, часто 

виникають невротичні реакції, психосоматичні розлади та 

поведінкові порушення з домінуванням тривоги, дистресу та 

депресії [3, c.16]. Розглядаючи опосередковану дію Covid-19, 

науковці попереджають про підвищену частоту психічних 

патологій як небажаних наслідків захворювання [4, c.22]. Дослід-

ники оксфордського університету спостерігали, що у 34% людей, 

які хворіли на COVID-19, до шести місяців виявили погіршення 

психічного здоров'я [5, c.33]. 

Мета роботи. Виявити психічні розлади серед студентів 

Житомирського медичного інституту. 

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 103 (24,6 

%) студенти Житомирського медичного інституту. Учасники 

дослідження відповіли на запитання анонімного онлайн-тесту, у 

вигляді Google-форми. Тест підготовлений відповідно до шкали 

самооцінки тривоги, розробленої професором та завідувачем ка-

федри медичної психології, психосоматичної медицини та психо-

терапії Національного медичного університету ім. О.О.Бого-

мольця Чабаном О.С. та доктором медичних наук, професором 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

Хаустовою О.О. По завершенню тестування кожен учасник 

дослідження отримав від 1 до 20 балів. 

Результати та обговореня. Отримані відповіді були розді-

леніна три групи. У першій групі опинились 18 респондентів, що 

становить 17,5% від загальної кількості учасників. У другій групі 

найбільша кількість респондентів - 55 респондентів, що становить 

53,4%. В третій групі – 30 респондентів, відповідно 29,1 % від 

загальної кількості осіб, що приймали участь у анкетуванні. 

Наші дослідження показали, що майже третина учасників 
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мають симптоми невротичного розладу. Та лише 18 студентів 

можуть не хвилюватись про стан свого психічного здоров’я, але 

повинні дотримуватись принципів здорового способу життя та 

щорічно проходити схоже тестування для контролю стану свого 

психічного здоров’я. 

Висновоки. Наше дослідження показало, що тільки в 17,5% 

студентів Житомирського медичного інституту відсутні симпто-

ми, які відносять до невротичного розладу, а отже можна 

стверджувати про їхній здоровий стан психічної діяльності. 

Більшість студентів мають симптоми психічних розладів, які 

зумовлені переважно опесередкованим впливом коронавірусної 

хвороби, а саме карантинними заходами, зокрема періодичною 

дистанційною формою навчання. 
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Перш ніж почати аналізувати судову систему Туреччини, 

варто ознайомитися з її конституційним устроєм. Туреччина (офі-

ційна назва Турецька Республіка) – унітарна держава. Адміністра-

тивний поділ характеризується наявністю 81 провінції. Згідно з 

турецькою Конституцією ця країна є демократичною, світською і 

соціально-правовою державою. Форма правління Туреччини – це 

президентсько-парламентська республіка особливого типу. У цій 

країні, як і в нашій державі, існує поділ на законодавчу, виконав-

чу та судову гілки влади. Законодавча влада належить Великим 

національним зборам Туреччини та меджлісу (однопалатному 

парламенту). У свою чергу, виконавча влада зосереджується в 

руках Президента Республіки та Ради міністрів (уряду). Судову 

владу Туреччини розглянемо детальніше. 

     Основним нормативно-правовим актом, який регулює 

діяльність судів у Туреччині є її Конституція, а саме Розділ ІІІ 

цього документа. Згідно з ним, правосуддя в цій країні здійсню-

ється іменем Турецької республіки незалежними судами. Діяль-

ність судів Туреччини має також свої принципи.  До них нале-

жать принцип незалежності суддів, верховенства права, надання 

спеціальних гарантій працівникам суду. Ст. 138 Конституції 
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Туреччини гарантує незалежність суддів, а ст. 139 містить інші 

гарантії суддям та прокурорам. У Туреччині, як і в Україні, діє 

принцип гласності. У кримінальному процесі існує принцип 

індивідуалізації покарань та презумпції невинуватості. Конститу-

ція гарантує кожному громадянину цієї держави можливість 

захищати свої права у судовому порядку [4].  

Судова система Турецької республіки досить розгалужена. 

До нижчої ланки судів Туреччини належать так звані мирові суди. 

Вони поділяються на кримінальні та цивільно-правові. До складу 

такого суду входить, як правило, один суддя. Ця судова інстанція 

розглядає незначні кримінальні та цивільні справи, а також здійс-

нює адміністративні функції такі, як: контроль за виконанням 

рішень судів вищих інстанцій, проведення дізнання, розгляд 

майнових питань під час розлучення. Проте, якщо в найближчому 

адміністративному центрі немає суду, то такий орган може 

розглянути і більш серйозні справи [1]. 

До основної ланки судів Туреччини входять кримінально-

цивільні суди (адліе), адміністративні (Ідар) та спеціальні (хусусі) 

суди. Традиційно, судами першої інстанції вважають основні 

суди (асліе). Вони діють у центрах провінцій та у великих містах. 

Зазвичай, такі суди поділяються на основний суд з особливо 

тяжких злочинів, основний суд у кримінальних справах, основний 

суд правосуддя у цивільних і комерційних справах. Як правило, ці 

суди складаються з голови суду, двох основних суддів та одного 

резервного судді [2].   

До судів вищої інстанції у Туреччині належать: Конституцій-

ний суд, Вищий касаційний суд, Державна рада, Суд з вирішення 

юрисдикційних конфліктів, а також Вищі органи військової 

юстиції такі, як: Вищий військовий касаційний суд та Вищий 

військовий адміністративний суд [1].   

Як і в Україні, основним завданням Конституційного суду 

Туреччини є перевірка законів, указів Президента та нормативно-

правових актів деяких інших державних органів на відповідність 

до Конституції Туреччини. Варто зазначити, що така перевірка 

здійснюється лише щодо форми та змісту вищезгаданих доку-
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ментів. Оскарженню підлягають лише укази та інші акти, які 

видає Президент. Конституційний суд Туреччини складається з 

15 членів. Вони призначаються Президентом та Великими націо-

нальними зборами Туреччини. Суддею Конституційного суду 

може бути особа, яка має вищу юридичну, економічну або полі-

тичну освіту; займає керівну посаду у вищих державних органах 

або є професійним суддею чи адвокатом, який гарно себе зареко-

мендував. Також існують особливі вимоги до таких осіб. Такі 

вимоги полягають у тому, що: кандидат на посаду судді Консти-

туційного суду має досягти 45 років; якщо на таку посаду обира-

ється член професорсько-викладацького складу вищих навчаль-

них закладів, то така особа повинна мати науковий ступінь 

професора або доцента; юристи повинні мати стаж роботи не 

менше 20 років; керівники вищих державних органів повинні 

мати вищу освіту, а також стаж роботи не менше 20 років. Судді 

Конституційного суду Туреччини обираються строком на 12 ро-

ків і мають право бути переобраними після його закінчення. 

Діяльність цього суду регулюється Конституцією Туреччини, 

спеціальними законами про його діяльність, Правилами Консти-

туційного суду, Положенням про обов’язки, порядок роботи та 

принципи структурних підрозділів Конституційного суду, а 

також Конвенцією з прав людини та основоположних свобод 

[3]. 

Вищий касаційний суд Туреччини очолює систему судів 

загальної юрисдикції. Його члени обираються пленумом Вищої 

ради суддів і прокурорів строком на 4 роки. Основними 

завданнями такого суду є розгляд скарг на рішення судів нижчих 

інстанцій та забезпечення здійснення однакового тлумачення 

процесуального законодавства всіма судами. Також цей суд 

розглядає особливо небезпечні злочини як суд першої інстанції. 

Вищий касаційний суд поділяється на сім секцій, які розглядають 

кримінальні справи, 9 секцій – цивільні справи та кілька секцій, 

які розглядають комерційні справи та справи про банкрутство. Ця 

судова інстанція має право підтверджувати або направляти 

матеріали справи на дорозслідування. Рішення цього суду можуть 
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бути оскаржені на Пленумі Вищого касаційного суду. Його 

рішення вже не можуть бути оскаржені [2]. 

Державна рада розглядає питання, пов’язані із державним 

управлінням. Також до судів вищої інстанції належать Вищий суд 

з урегулювання розбіжностей між судами, Вища рада суддів і 

прокурорів та Рахункова палата [1].  

Вища рада суддів та прокурорів Турецької республіки визна-

чає склад суддів, затверджує відповідні кандидатури, розподіляє 

відповідні посади, а також накладає дисциплінарні стягнення та 

відсторонює від виконання повноважень, якщо було вчинене 

правопорушення. Рішення такої ради не можуть бути оскаржені в 

жодній судовій інстанції. Цей орган має адміністративно-фінансо-

ву автономію, власний бюджет та складається з 23 осіб. Вища 

рада суддів та прокурорів є повністю незалежною від органів 

державної влади та парламенту. Її формують самі судді з різних 

юрисдикцій та інстанцій, а також прокурори та представники не-

судових органів. Головою Ради є Міністр юстиції, однак, суттєвих 

повноважень він не має. Рада складається з трьох палат. Завдання-

ми першої палати є призначення та переведення суддів, їх навчан-

ня та перекваліфікація, а також діяльність у сфері міжнародних 

стосунків між судами різних держав. Друга палата відповідає за 

кар’єрний ріст суддів та проводить дисциплінарні розслідування 

вчинених правопорушень. Основне повноваження третьої палати 

– це призначення судді на відповідну посаду. До її складу входить 

інспекційна рада, яка проводить відповідні перевірки та розглядає 

скарги на діяльність суддів. Рішення Палат можна оскаржити на 

Пленумі Ради. Напрями роботи Вищої ради суддів та прокурорів 

можна визначити, як: підвищення рівня незалежності суддів та 

прокурорів, підвищення рівня довіри населення до судових 

інстанцій, підготовка суддів та їх перекваліфікація, вдосконален-

ня системи управління судами, тощо [5, с. 186-187]. 

Особливо цікавим є досвід Туреччини у сфері адміністра-

тивної юстиції. Сюди відносять адміністративні ради провінцій та 

округів та податково-претензійні комісії. Вища касаційна 

інстанція адміністративної юстиції має назву Державна рада. 
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Вона була створена ще у ХІХ ст. за французьким зразком. Цей 

орган може розглядати справи як суд першої та останньої 

інстанції [2].   

Висновок. Не дивлячись на те, що судоустрій Туреччини в 

чомусь є схожим на український, він має свої особливості. З одно-

го боку, така розгалуженість судової системи дала б змогу Україні 

розвантажити судову систему нашої держави. З іншої сторони, 

виникли б деякі труднощі у сфері визначення юрисдикції деяких 

судів. Особливої уваги заслуговує діяльність Вищої ради суддів 

та прокурорів Турецької Республіки. Діяльність цього органу є 

досить ефективною, тому Україні варто детальніше ознайомитися 

з досвідом Туреччини у сфері організації роботи судів. Варто за-

значити, що судоустрій Туреччини та її правова система в цілому 

були створені за зразком правових систем Франції та Швейцарії. 

Саме тому Україні варто було б співпрацювати з Турецької 

Республікою у сфері права, щоб перейняти досвід її розвитку. 
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ПОШИРЕННЯ СИМПТОМІВ АСТЕНІЧНОГО СИНДРОМУ 

СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Тютюнник В.В., Довгопола М.О. 

здобувачі вищої освіти  

факультету природничої, спеціальної  

та здоров’язбережувальної освіти, 

Науковий керівник  Щербак І.М.,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  

здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології,  

Харківський національний педагогічний  

університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

Поширення астенії стало актуальною проблемою нашого 

суспільства. Це обумовлено її значним розповсюдженням як 

серед дорослого населення, так і серед дітей. 

Термін «астенія» з грецької мови перекладається як «відсут-

ність сил, безсилля»".  Астенічний синдром (АС) - патологічний 

стан, який проявляється підвищеною стомлюваністю, слабкістю, 

емоційною нестійкістю та порушенням сну. Розрізняють фізіоло-

гічну втому, що у здорової людини виникає після навантажень і 

проходить після відпочинку, і патологічну втому – астенію, яка 

виникає в не залежності від навантажень і не проходить після 

відпочинку. (табл. 1.). Причина в тому, що втома виникає 

внаслідок виснаження енергетичних запасів, тоді як астенія – це 

наслідок порушення регуляції використання  енергетичних 

ресурсів. 

 

Таблиця 1. Признаки фізіологічної втоми та астенії 
Фізіологічна втома Астенія 

Фізіологічний процес Патологічний процес 

Характерна після певного 

навантаження 

Хронічний стан. Загострюється після 

повсякденного навантаження 

Характерна тимчасовим зниженням 

активності організму 

Характерна стійким зниженням 

активності організму 
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Симптоми проходять після 

відпочинку 

Симптоми залишаються навіть після 

відпочинку 

Не потребує лікування  Потребує лікування 

 

Частота астенії в популяції коливається від 12 до 18,3%, 

лікарі спостерігають цей стан приблизно у 20-25% пацієнтів. За 

медичною допомогою з астенічними симптомами звертається 

близько 64%. [1, 2] 

До етіологічних чинників астенії відносять органічні (45%) та 

функціональні (55%) порушення. Органічна астенія розвивається 

на тлі перенесених інфекційних, ендокринних або нервових  за-

хворювань, порушенні ШКТ та ін. Функціональні розлади пов`я-

зані з порушенням психічних функцій, або реактивних станів (пе-

ренапруження, стресові стани, хронічні соматичні захворювання). 

До основних факторів, що сприяють виникненню астенічно-

го синдрому відносять нераціональне харчування, недосипання, 

порушення режиму праці та відпочинку. Ці фактори призводять 

як і до психічних, так і до фізичних порушень в організмі людини. 

Особливо це актуально серед здобувачів вищої освіти, яким 

приходиться поєднувати навчання та роботу. За відсутності 

емоційного та фізичного розвантаження на роботі та навчанні 

починає формуватися астенічний синдром.  Найбільше симптоми 

астенії у здобувачів проявляються на восени – на початку 

навчального року та під час іспитів.  

Метою дослідження стало виявлення та моніторинг поши-

рення симптомів астенічного синдрому серед здобувачів вищої 

освіти. Виявлення причин, що впливають на формування астенії 

серед бакалаврів. 

Нами було проведено опитування серед здобувачів вищої 

освіти бакалаврського рівня Харківського національного педаго-

гічного університету ім. Г. С. Сковороди. В опитуванні прийняло 

участь 71 студент. 

Було отримано такі результати, до загальної астенії схильні 

28,1%, ще 25,4% знаходяться на межі до цього стану, 46,5% в 

нормальному стані, без ознак астенічного синдрому. 

Фізична астенія, через малорухливий спосіб життя у вияв-
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лена у 55%, ще 40,8% мають симптоми синдрому і лише 4,2% 

почуваються абсолютно активними фізично.  

Психологічна астенія виявлена у 22,6% здобувачів, ще 21,1% 

знаходяться на межі до психологічної втоми, 66,3% знаходяться в 

нормальному стані. 

На самопочуття і схильність до астенії впливає безліч різних 

факторів, таким чином друга частина опитування була спрямова-

на на визначення таких аспектів. Ми визначили, наскільки бака-

лаври зацікавлені  і замотивовані в навчанні та їх моральний стан. 

На питання, чи задоволені здобувачі обраною спеціальністю 

69,6% зазначили, що повністю задоволені базою, яку надає 

факультет, 27,5% не задоволені, решта 2,4% не задоволені 

обраною професією. 

Також нами було визначено, як сильно впливає навчання на 

втому бакалаврів, отже 69,2% втомлюються через високе 

навантаження, 23,1% недостатньо натхнення, ще 7,7% втратили 

бажання навчатися і хотіли б займатися іншим. 

На схильність до астенії впливає навіть харчування. Резуль-

тати опитування невтішні - лише 31,4% харчуються правильно, 

54,3% зазначили, що в них не найкраще харчування, решта – 

14,3% взагалі харчуються не нормовано. 

Стосовно морального стану, 62,9% майже в нормі, 24,3% 

відчувають себе дуже погано і не знають як справитися з цим, ще 

12,9% абсолютно нормально себе почувають. 

Отже, ми можемо зробити такі висновки, на основі анкету-

вання бакалаврів ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, що 46,5% цілком 

здорові і лише 28,1% схильні до астенічного синдрому і це неве-

лика кількість студентської молоді, вони не відчувають себе 

комфортно під час навчального процесу, через такі фактори, як 

понижена мотивація, надмірна виснажливість організму, недос-

татньо збалансоване харчування і високі навантаження. 25,4% 

знаходяться на межі до цього стану, але щоб покращити ситуа-

цію, варто більше приділяти уваги ментальному та фізичному 

здоров’ю,  давати собі відпочинок від навчання та отримувати 

більше позитивних емоцій і не знехтувати власним самопочуттям. 
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ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Євдокименко С.-С.Б., 

студентка факультету економіки,  

менеджменту та психології 

Київський національний  

торговельно-економічний університет  

м. Київ, Україна 

Науковий керівник Микитенко Н.В.  к.е.н., доц.  

Пандемія COVID-19 насамперед вплинула на сферу 

обслуговування. Збільшилась потреба в онлайн-обслуговуванні, а 

велика частина споживачів перейшли на безконтактні покупки та 

сервіс з мінімальними контактами з людьми. Можливість 

обслуговувати споживачів онлайн потребує втілення постійних 

інновацій, а ритейлери, які не готові до цього, однозначно будуть 

втрачати передові позиції серед конкурентів.  

В нових умовах обслуговування споживачі очікують бездо-

ганного сервісу та актуальними для них залишаються фактори 

здоров’я та безпеки.  
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На обслуговування споживачів вплинули нові закони, 

розроблені в зв’язку з пандемією. До неї суб'єкт господарювання 

керувався Постановою Кабінету міністрів України № 833 від 15 

червня 2006 р. «Про затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів» та був зобов'язаний забезпечити: 

• відповідність приміщення необхідним санітарним нормам; 

• наявність куточка споживача на доступному місці та 

розміщення ліцензії (торговельного патенту); 

• продаж та обмін товарів відповідно до норм; 

• надання споживачеві (покупцеві) у доступній формі 

необхідної,  достовірної та своєчасної інформації про товари; 

• проведення  перевірки  якості, безпеки, комплектності, 

міри, ваги та ціни товарів на вимогу споживача; 

• наявність у працівників, що здійснюють продаж продоволь-

чих товарів, особистих медичних книжок установленого зразка; 

• дотримання принципу товарного сусідства, санітарних 

норм, норм складування і вимог протипожежної безпеки [1]. 

Наразі суб'єкт господарювання зобов’язаний до наступних 

дій, якщо місто/населений пункт знаходиться в зеленій-помаран-

чевій зонах:  

• нанести маркування для перебування в черзі з дотриманням 

дистанції між клієнтами не менш, як 1,5 метра; 

• забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, 

зокрема, захисними масками або респіраторами, та здійснювати 

належний контроль за їх використанням; 

• здійснювати обслуговування тільки покупців, що одягнуті в 

засоби індивідуального захисту, зокрема захисних масок або 

респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі 

суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);  

• забезпечувати централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни) [2]. 

Водночас, Постановою Кабінету міністрів України № 1236 

від 20 вересня 2021 року були затверджені зміни норм та правил, 



 

118 

які діють під час червоного рівня: обов’язкова наявність у всіх 

співробітників (організаторів) та відвідувачів (користувачів) 

документа про завершення повного курсу вакцинації. Це може 

бути «зелений» внутрішній чи міжнародний COVID-сертифікат, 

чи міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Також підходить 

негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, який чинний 

72 години [3]. 

Крім того, за результатами дослідження, проведеного 

компанією Accenture, встановлено, що умови життєдіяльності в 

період пандемії змістили поведінкові пріоритети споживача в бік 

чутливості до економічного фактору. Внаслідок великої залеж-

ності від економічного фактору нині майже половина споживачів 

змушена скорочувати свої витрати та приділяти увагу розумному 

витрачанню коштів. У 2020 році на фоні значного збільшення 

обсягу споживчого кошика зменшилась частота покупок із орієн-

тиром на задоволення первинних людських потреб. На сьогодні 

трендовими для споживачів є домашнє готування і споживання 

їжі, ставка на здоровий спосіб життя, захист здоров’я та відчуття 

власної безпеки і безпеки своїх рідних. Таким чином, в умовах 

повсюдної експансії в життя людей цифрових сервісів підприємс-

тва торгівлі повинніякомога швидше налаштуватися на актуальні 

споживчі запити з урахуванням переосмислення життєвих ціннос-

тей споживачів і розвитку їх домогосподарств [4]. 

Той магазин, яким ми його знаємо сьогодні, продовжить 

змінюватися. Постійний перехід на цифрові технології та вплив 

таких сучасних гігантів індустрії ритейлу, як Amazon у США та 

Alibaba у Китаї, продовжать спонукати до інновацій у секторі 

фізичного та цифрового ритейлу. Навіть успіхи, досягнуті 

компаніями в інших секторах, наприклад, новаторська модель 

Uber для оплати послуг, мають наслідки для роботи магазинів, 

оскільки вони формують очікування клієнтів щодо наявності 

цифрових рішень в усіх сферах 

їхнього споживчого досвіду [5]. 

Якщо раніше актуальною була реклама на біл-бордах, сайтах 

та інших засобах, розміщених на вулиці, то зараз більшу частину 
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рекламної кампанії доцільно проводити на площадках для 

смартфонів, тобто адаптувати сайти під мобільну версію та 

розвиватись в соціальних мережах.  

Здійсненняефективного SMM є важливим фактором успіш-

ного просування бренду, товару чи компанії на ринку, що спрямо-

вано на залучення все більшої кількості прихильників, розширен-

ня цільової аудиторії, розроблення, покращення та захист 

репутації компанії через формування лояльності споживачів до 

бренду. Нині аудиторія соціальних медіа порівнюється з аудито-

рією телебачення, протеє більш сконцентрованою та чуйною. 

Робота соціальних медіа полягає в тому, що вони за допомогою 

прямої та прихованої взаємодії охоплюютьцільову групу користу-

вачів [6]. 

Але онлайн-покупки не зможуть витіснити фізичні магазини 

повністю, тому їм також необхідно вводити інновації в умовах 

пандемії COVID-19. По-перше, зменшити контакти з людьми, а 

саме вести роботизовано техніку та каси самообслуговування. А, 

по-друге, відкривати магазини більш вузького профілю, що 

запобігатиме скупченню людей. 

В таких умовах конкуренція стане ще більш жорсткою, але 

вже зараз для споживачів стали важливі нові цінності при виборі 

продукту або магазину, наприклад, екологічність. Тому для підви-

щення конкурентоспроможності підприємцям необхідно ввести 

інновації, що збільшать екологічність товарів та виробництва. 

Крім того, в результаті проведеного компанією Accenture 

дослідження було виокремлено 4 типи сучасних споживачів 

залежно від їх чутливості до змін доходу і вільного часу в період 

пандемії: 

1. Вразливі споживачі під час пандемії COVID-19 вчетверо 

частіше знаходилися в тимчасовій відпустці або виявилися 

звільненими, чекаючи фінансової підтримки від уряду. Крім того, 

ці 33 % опитаних повідомили про зменшення їх доходу порівняно 

з допандемічним періодом.  

2. У 32 % споживачів, яких можна віднести до консерваторів, 

дохід і вільний час до і після спалаху пандемії залишилися без 
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змін. Більшою мірою вони ігнорують урядові настанови щодо 

пандемії та не схильні змінювати свої усталені особисті і 

споживчі звички.  

3. Оптимісти (26 % від усіх опитаних) повідомили про 

зростання доходу і вільного часу в період пандемії, завдяки чому 

вони налаштовані на освоєння нових звичок та активне 

використання цифрових каналів здійснення покупок.  

4. Решта 9 % опитаних характеризуються помітним скоро-

ченням вільного часу на пандемії, який раніше витрачали на 

дозвілля та мандрівки, через що вони були кваліфіковані як 

вимушені аскети [4]. 

За результатами дослідження, проведеного компанією 

4Service, з оголошенням пандемії 43 % вітчизняних споживачів 

почали економити, і лише 23 %, навпаки, почали витрачати 

більше, ніж до карантину [4]. 

Рецесія коронавірусу не залишила жодної індустрії недотор-

каною, серед яких ресторанний бізнес є найбільш помітним та 

емблематичним. Для збереження свого іміджу, утримання постій-

них клієнтів та загалом присутності у сфері ресторанного бізнесу 

значна частина підприємств здійснила реінжиніринг основних біз-

нес-процесів з акцентом на формат адресної доставки. Через це 

з’явилися служби доставки, такі як UberEats, Glovo, Eda.ua. та 

інші, які за період карантину набрали швидкої популярності. Фор-

мати закладів, які раніше не працювали з доставкою (бари, паби, 

кав’ярні, заклади з караоке, кальянні), також боряться за гостей: 

багато хто пропонує акції та знижки за самовивіз страв і напоїв [6]. 

Отже, в умовах пандемії підхід до обслуговування спожива-

чів змінився докорінно, тому, якщо підприємство не хоче 

втрачати завойовані на ринкупозиції, йому слідпостійно впровад-

жувати інновації та встигати за новими потребами споживачів, 

дотримуючись нових правил законодавства України.  
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Становлення людини як особистості та її розвиток відбува-

ється завдяки пізнанню, осмислення світу і свого місця в ньому, 
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засвоєння певних знань і передачі їх молодшим поколінням.  

Питання виховання моральної, освіченої людини стояли у 

центрі педагогічної думки з ХХ сторіччя. Видатні діячі українсь-

кої освіти -  М. Грушевський – професор, публіцист, громадський 

діяч, який боровся за відродження національної української шко-

ли на засадах вивчення історії народу [1,с.553]; класик сучасної 

педагогіки, один з засновників теорії та методики колективного 

виховання А. Макаренко (вважав за потрібне запровадження в 

школі моралі, пропагував такі якості людини, як воля, мужність, 

повага до жінки, дитини) [1,с.556], [2, ч.II, гл.4]; засновник гума-

ністичної педагогіки  В. Сухомлинський  (поставив у центрі 

виховного процесу   формування уявлень дитини про добро і зло, 

честь і безчестя, щастя та гідність [1,с.558], [3, с.47-61]. 

Враховуючи  чутливість і емоційну чуйність дитини до всьо-

го навколишнього світу,  доцільно з самого раннього дитинства 

ввести елементи морально - духовного виховання. Найкращим 

прийомом в цій справі стане звернення до казки, до її опосеред-

кованого, через співпереживання героям, впливу на формування 

особистості. Особливо до казки, учасником розгортання подій 

якої дитина стає особисто завдяки перегляду її сюжету на сцені у 

театральній виставі. Театральне середовище,  гра акторів, світло 

та музика – все це неодмінно вразить дитину, залишить великий 

слід у її душі та мислях.  

Прикладом театрального дійства, яке впливатиме на духов-

ний світ дитини, може стати мюзикл як особливий сценічний 

жанр, де в нерозривній єдності зливаються драматичне, музичне,  

хореографічне, образотворче мистецтва. Їх поєднання і взаємо-

зв'язок надають мюзиклу незвичайну динамічність. 

Спочатку, виникнувши як жанр театрального мистецтва, 

мюзикл носив суттєво розважальний характер. Але протягом часу 

тематика мюзиклів почала наповнюватися глобальними соціаль-

ними проблемами та їх розв’язанням.   

Автор  мюзиклу «Гидке Каченя» (і лібрето, і музики) зверта-

ється до всесвітньо знайомої дитячої казки Й. Андерсена «Гадкий 

Утенок».     
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Особливість драматургії мюзиклу «Гидке Каченя» в зосеред-

женості уваги на вічних цінностях людства: боротьбі добра із 

злом. Через трансформацію музичного матеріалу від лірики 

(народження каченят, спілкування з мамою – качкою та похід на 

пташиний двір) на початку сюжету до драми у його кульмінації 

(страждання маленького каченяти холодною суворою зимою)  

відбувається зростання нервової напруги глядача, хвилювання за 

життя каченяти, осуд дій злих сил  в образі дорослих птахів з 

подвір’я. 

Характерною ознакою мюзиклу «Гидке Каченя» А.В. Євту-

шенко стало рішення серйозних драматургічних завдань не склад-

ними для сприйняття художніми засобами. 

Мюзиклу «Гидке Каченя» властива насиченість дією: 

вокальні та танцювальні сцени безпосередньо виростають з дії і, 

водночас, її розвивають. Виходячи з того, що мюзикл являє собою 

театральну форму, в якій музика є одним із засобів музично-

сценічного монтажу поряд з хореографією, пластикою, постано-

вочними ефектам, автор наділяє провідною роллю пісенність, 

вокальні номери, завдяки яким відбувається спілкування 

персонажів та розгортання сюжету.  

«Танець Квітів», «Народження каченят», сцена у домівки 

Бабусі, вальс Лебедів, фінальний марш – хореографічні номери 

мюзиклу. Деякі з них написані на мелодії українських народний 

пісень, наприклад, сцена «У Бабусі» створена на мелодію укр.н.п. 

«Ти, ж, мене підманула». Вокальна партія сцени «У Бабусі», із 

зауважень автора, повинна супроводжуватися найпростішими 

танцювальними рухами, підсилюючими своєю простотою народ-

не начало сцени. 

Центром вокальних номерів є лірична арія Качки-матері і 

сповнена горя арія самого Каченя, якого прогнали з пташиного 

двору.   

Кульмінація мюзиклу «Гидке каченя» - хореографічна ком-

позиція «Віхола».  Створена у формі рондо з повертанням до 

основної теми музика демонструє то посилення, то послаблення 

драматичного початку.  Вставлений всередину вокальної партії 
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Каченя танець надає ефект раптовості і невідворотність 

випробувань долі Каченя.  

Нажаль, в Україні жанр мюзиклу для дітей, а тим більше за 

участю дітей, недостатньо розвинутий. Усвідомлення того, що 

якісна авторська музика, досконале виконання вокальних та 

хореографічних номерів талановитою молоддю, яскраві костюми 

та декорації, світові ефекти піднімуть дитяче мистецтво на якісно 

новий рівень можуть кардинально змінити ситуацію в країні.  

Є надія, що мюзикл «Гидке Каченя» , об’єднуючи в собі 

акторську гру,  професійну режисуру, пісню та танець, зможе 

стати популярним, зайняти своє місце у  репертуарі театрів  не 

тільки в Україні, а і за її межами. 
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У  сучасному світі є актуальною тема інклюзивної освіти. 

«Інклюзія - це процес залучення і реального включення в активне 

суспільне життя осіб з особливими потребами. Дитині з 

особливими потребами, як і кожній дитині, потрібна якісна освіта. 
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І саме інклюзивне навчання надає таку можливість особливим 

дітям, а саме: розвивати їхній талант, індивідуальні особливості, 

залучаючи батьків до процесу шкільного життя. Інклюзія прий-

має всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систе-

му, а як наслідок і суспільство. Допомагає створювати дружні 

стосунки з іншими дітьми. Також інклюзивна освіта позмтивно 

впливає і на саму школу і на громаду - вчить поважати різному-

ніття на більш широкому рівні. Бо таке навчання означає що всі 

учні рівні між собою. Ровесники у будь-якому віці відіграють 

важливу роль для соціального розвитку людини, а для дітей з 

особливими потребами спілкування з однолітками конче необхід-

не. Це тому, що таке спілкування поліпшує когнітивний, мовний, 

моторний, соціальний та емоційний розвитки дитини. Таке нав-

чання допомагає особливій дитині оволодіти новими навичками, 

бо воно орієнтоване на сильні якості, здібності та інтереси такої 

дитини. Воно також надає можливості для налагодження дружніх 

відносин зі здоровими однолітками і участі у громадському житті, 

а в подальшому і громади. Також інклюзивна освіта має неабияке 

корисне значення для інших дітей. Вона вчть сприймати толе-

рантно людські відмінності, діти вчаться співчуттю, турботі і 

увазі до людей, які відрізняються від них. Навчаються терпимості, 

взаємоповазі та співпраці з такими людьми. Відомі люди також 

залучаються до вирішення проблеми інклюзії. Вони пропагують 

цю тему на великі маси людей, проводять благодійні заходи задля 

підтримки особливих діток [1][2]. 

В Україні було випущено посібник «Інклюзивна освіта» за 

авторством голови фонду підтримки інклюзивної освіти Марини 

Порошенко. Метою цього посібника є підготовка педагогів з 

оволодіння знаннями й уміннями щодо технологій організації 

освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами. В 

посібнику надається словник термінів, понять, таблиць і схем, які 

стосуються інклюзивної освіти і покликані допомогти у засвоєнні 

матеріалу. Оскільки інклюзивне навчання забезпечують асистен-

ти вчителів, вихователі, практичні психологи, логопеди ьа дифек-

тологи. Тому що кожна дитина потребує складнну індивідуальну 
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програму розвитку. З кожною дитиною проводяться корекційно-

розвиткові заняття. Бо ефективний розвиток інклюзивної освіти 

залежить від дієвих та професійних кроків, насамперед, з боку 

корекційних педагогів, а також з боку фахівців усіх рівнів [3][4]. 

Одним з перших міст, що відгукнулись на заклик впровадити 

інклюзивну освіту у суспільне життя, було місто Дніпро. На разі у 

Дніпрі у 64 закладах загальної середньої освіти відкрито 225 

інклюзивних класів, у яких навчаються 300 дітей з особливими 

освітніми потребами. Це означає, що кожна третя школа є інклю-

зивною. 21 дитина з особливими потребами відвідує інклюзивні 

групи у дошкільних закладах [5]. 

Як же дитині з особливими освітніми потребами потрапити 

до закладу, який впроваджує інклюзивну освіту? Відповідно до 

закону України «Про Освіту» батьки мають право обирати будь-

який заклад освіти для своєї дитини: заклад загальної середньої 

освіти, спеціальну школу або реабілітаційний центр. Статтею 9 

закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено 

право першочергового зарахування дитини з особливими освітні-

ми потребами до закладу освіти, якщо вона проживає на території 

обслуговування комунального закладу освіти. Для визначення 

особливих освітніх потреб дитини, батькам необхідно звернутись 

до інклюзивно-ресурсних центрів, у яких фахівці проведуть ком-

плексну оцінку розвитку дитини за напрямами, що визначають: 1) 

чи є у дитини особливі освітні потреби (фізичний, мовленевий, 

когнітивний, емоційно-вольовий розвитки дитини та напрямок 

навчальної діяльності); 2) чи потребує дитина супроводу з боку 

асистента, вчителя чи вихователя і які саме спеціальні заняття 

необхідні для неї. Але інклюзія потребує підтримки з коштів місь-

ких бюджетів, через що впровадження в освітні заклади відбува-

ється не так швидко, як того потребують сучасні реалії буття .  

Отже, можемо зробити висновок, що інклюзивний розвиток 

направлений на комплексний підхід, на розв'язання соціальної 

нерівності серед людей, розширюючи при цьому знання та 

навички особливих людей. На мою думку, метою інклюзії є 

створення сприятливого середовища і приділення особливої уваги 
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найбільш вразливим і ізольованим групам населення у здобутті 

освіти і професії. 
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Розвиток економіки забезпечує розвиток суспільства у 

цілому, сприяє підвищенню рівня соціальної захищеності 

населення. У зв'язку з цим представники економічних професій 
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визнають необхідність проведення змін на регуляторному рівні з 

метою наближення завдань бухгалтерського обліку до суспільних 

інтересів. Сучасна професія «бухгалтер» – продукт постіндустрі-

альної розвиненої економіки, що підтримується переважно 

приватним капіталом. При цьому зазнає впливу усіх явищ, 

притаманних економіці в цілому. Ця професія стає дедалі 

складнішою для опанування. Тому набувають актуальності 

питання, пов’язані з якісною підготовкою кадрів, зорієнтованих 

на майбутній розвиток бухгалтерського обліку [1]. 

Таким чином, актуальність теми дослідження визначається: 

– по-перше, високим значенням бухгалтерської професії у 

забезпеченні стабільності національних і світової економік; 

– по-друге, необхідністю переосмислення функцій бух гал-

терів та змісту їх професійної діяльності; 

– по-третє, недостатньою розробленістю теорії бухгалтерсь-

кого обліку як професійної діяльності; 

– по-четверте, посиленням впливу таких інститутів, як 

культура та освіта на макро- і мікроекономічні процеси; 

– по-п’яте, відсутністю прогнозів розвитку бухгалтерського 

обліку як професійної діяльності [2]. 

Останнім часом все частіше звертаються керівники із 

проханням знайти бухгалтера, кваліфікованого фахівця. То що ж 

зараз відбувається на ринку бухгалтерських послуг? 

1. Низькі зарплати. Незважаючи на те що останнім часом 

зарплати головних бухгалтерів зростають, їх рівень не настільки 

високий, аби залучити до професії молодих людей. Тим паче що 

вони не приваблюють ту молодь, яка ще за своїми інтелектуаль-

ними здібностями може бути професійним бухгалтером. 

2. Старіння кадрів. Безумовно, молоді бухгалтери поки ще 

приходять у професію. Однак їх менше, ніж тих, хто йде з неї. До 

того ж нині це нормальна практика, коли молоді бухгалтери, 

спробувавши цього хліба, переключаються на які завгодно 

професії, аби лише забути про бухоблік, як про страшний сон. 

Ідуть маркетологами, адміністраторами, менеджерами — якомога 

далі від бухобліку та відповідальності.  
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3. Низька якість навчання молодих бухгалтерів. Насам-

перед зауважу, що йдеться не про компетентність тих людей, які 

вчать цю молодь. Зважаючи на те що, за моїми внутрішніми 

оцінками, 80–90% студентів бухгалтерських спеціальностей після 

випуску не починають кар’єру бухгалтера, гадаю, що 2–3 вузи на 

країну могли б спокійно забезпечити країну професійними моло-

дими бухгалтерами — за умови добору реально вмотивованої 

молоді. 

4. «Викривлена» автоматизація обліку. Безумовно, автома-

тизація облікових процедур важлива та корисна. Питання лише в 

тому, хто її розробляє та наскільки вона узгоджена з методолог-

гією. А вона в більшості випадків не узгоджена. Ба навіть вона 

часто ускладнює роботу, а подеколи призводить до збільшення 

обсягу роботи.  

5. Юридична незахищеність. Бухгалтер — це друга людина 

на підприємстві. Коли бухгалтер вважає, що господарська 

операція є неправомірною, то він може відмовитися від її 

проведення без негативних наслідків для себе. Навіть запобігти 

здійсненню незаконної операції.  

6. Знецінення роботи податково-бухгалтерських консуль-

тантів-експертів. Нормальною є тенденція, коли на ринку 

з’являються так звані консультанти з питань оподаткування та 

бухгалтерського обліку, які по суті беруть на себе функцію з 

опрацювання, переосмислення всіх змін у законодавстві та надан-

ня практикуючим бухгалтерам чітких відповідей та інформації, 

необхідних для роботи.  

7. Перенавантаження роботою. Це ще одна реальність 

бухгалтерської професії. Більшість працівників бізнесу, як вони 

себе називають, не розуміють узагалі, чим займаються ці 

«любителі папірців». Їм загалі здається, що бухгалтери нічого не 

роблять. Проте реальність така, що величезна кількість 

документів, постійні проблеми з програмним забезпеченням, 

постійні зміни у законодавстві, відстежувати які просто немає 

часу та сил, забаганки власників та керівництва, низький 

професійний рівень знань лінійних бухгалтерів і десятки інших 
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факторів — усе це призводить до неймовірної завантаженості 

роботою бухгалтерів.  

8. Не системні та часті зміни законодавства. Така 

реальність: податкове законодавство змінюється найчастіше. І 

більшість бухгалтерів не встигають вивчати всі ці зміни. Їм 

допомагають консультанти та професійні ЗМІ, але цього все одно 

замало.  

9. Прихований ринок бухгалтерського аутсорсингу. У 

світі бухгалтерський аутсорсинг став логічним рішенням для 

бізнесу, який розуміє, що потрібно займатися саме бізнесом, а не 

думати про оформлення первинних документів і зведення їх у 

реєстри та звітність. І саме беручи до уваги важливість облікової 

функції, логічним було віддати її на виконання фахівцям, тобто 

людям, які професійно займаються цією діяльністю, живуть нею 

та здатні забезпечити якість своєї роботи. 

10. Мода на міжнародні стандарти (МСФЗ). Отримати 

сертифікацію за міжнародними стандартами хочуть чи не всі 

молоді бухгалтери й аудитори. Проте сьогодні кількість 

підприємств, яким потрібні міжнародні стандарти, не така вже й 

велика. Ба більше — їх ставатиме ще менше, адже ті, хто 

потрапив до категорії зобов’язаних осіб, насправді не готові 

вкладати десятки, чи навіть сотні тисяч гривень у навчання 

фахівців, наймання консультантів, закупівлю нового програмного 

забезпечення, зміну бізнес-процесів та старої методики обліку. 

Тим паче вони не готові до відкриття та прозорості інформації 

про реальний стан їх справ та бізнесу. І взагалі МСФЗ орієнтовані 

більше на великий бізнес, якого в Україні (у кількісному виразі) 

майже немає [3]. 

Тож, професійні бухгалтери виконують в суспільстві 

важливу роль. Інвестори, уряд і населення в цілому покладаються 

на них в плані достовірного і повного фінансового обліку та 

звітності, ефективного фінансового управління та компетентних 

рекомендацій з різних питань. Проте професійні бухгалтери 

зможуть залишатися в такому привілейованому становищі лише в 

тому випадку, якщо вони як і раніше будуть надавати суспільству 



 

131 

свої послуги на високому професійному рівні, повністю 

виправдовуючи суспільну довіру. Саме тому розвиток професії 

бухгалтера в Україні вимагає застосування комплексного підходу, 

певної філософії, яка повинна враховувати як формальні, так і 

неформальні інститути. 
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Нa теренах України часто виникають правопорушення, що 

стосуються безпеки дорожнього руху . Згідно з цим є ocoбливoсті  

щодо їх провадження у справах про адміністративні правопору-

шення у сфері безпеки дорожнього руху. Провадження може 
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здійснюватися лише тоді, якщо воно виникло із вчиненням 

адмiністративнoго прoступку;  для нього притаманне певне кoло 

суб’єктів, що встановлeнe законодавством ; також одною з 

головних ознак є індивідуальнiсть; із застосуванням державнoго 

примуcу,пiд чac даного прoвaджeння, обумoвлюється високий 

рівень фoрмалізaції прoцесу ; рeaлізування мiри адміністративної 

відповідальності . Прoваджeння має у собі завдання, принципи, 

стрoки розгляду . Аналізуючи законодавство України, можна 

виділити двa види провaдження : звичaйне та спрощене .  

Спричинивши прocтупок у сфeрі безпeки дорожнього руxу, 

поліцейський має скласти протокол чи постанову на порушника, 

залежно від самих дій, що вчинила дана особа .  Відносно 

постанови, то вона складається , якщо правопорушення 

зафіксoванe за допoмогoю прaцюючих в aвтоматичному режимі 

спeціальних тeхнічних зaсoбів, що мають функції фoто- і 

кінoзйомки,  відеозаписів. Постанoва виноситься бeз участі особи, 

яка притягується дo aдмiністративної відповідальностi . 

Постанoва має два екземпляри, кoпiя постанови та мaтеріaли у 

справі про адміністравне правопорушення, зафіксованoго в 

aвтомaтичному режимі, надсилaються особі, яка притягується до 

адміністративної відповідальнoсті, протягoм трьох днів з моменту 

винесeння такої постанови. Як особа отримала постанову, так 

вона ( постанова)   набирає своєї законної сили. А якщо справа 

розглядається на місці його вчинення, то перед винесенням 

постанови поліцейський забoв‘язаний ознайомити осoбу з 

прaвами, передбаченими стaттями 55,56,59,63 Коституції України 

та стaтeю 268 КУпАП.  

Протoкoл складається у разі виявлeння правoпорушення у 

сфері забeзпечення безпеки дорожнього руху, якщo вонo вчинeне 

осoбами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років  або йогo 

рoзгляд не віднесенo до компетенції Нацioнальнoї пoліції 

Укрaїни, поліцейський відповідно до статті 255 KУпАП 

складає протокол прo адміністративне правoпорушeння. Також  

протокол може слугувати додaтком до постанови, якщо під час 

складання постанови особа оспорює допущене порушення і 
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адміністративне стягнення, то уповноважена посадова особа 

складає протокол про адміністративне правопoрушення 

відповідно до вимог стaтті 256 Цього Кодексу, крім випадків 

притягнення особи до адміністративної відповідальності за 

правопорушення, зaфіксoваних в автомaтичному рeжимі.  

Підводячи підсумки можна сказати , що зміни в КупАП ( від 

14.07.2015 № 596 – VIII ) зробили процедуру прoвадження у 

справах про адмінiстративні правопорушення у сфері бeзпеки 

дорожнього руху більш простою і зрозумілою, як для полі-

цейських, так і для звичайних громадян .  
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Щороку на українських дорогах гинуть сотні, тисяч грома-

дян, як пішоходів так і водіїв транспортних засобів . Статистика 

невтішна, причини ДТП різні : погодні умови , людський фактор, 

стан доріг, недотримання правил дорожнього руху тощо. Тому 
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одним із пріоритетних напрямків діяльності держави є безпека 

дорожнього руху. Метою є здійснення законодавчого забезпе-

чення функціонування цієї сфери, застосування практичних 

заходів, що направлені на забезпечення безпеки дорожнього руху.  

 Сучасна система безпеки дорожнього руху , яка створена в 

Україні , орієнтується на міжнародні стандарти. Ця система не 

може бути ефективною без удосконалення правового регулю-

вання діяльності МВС України, її структурного оновлення , 

оновлення системи управління, форм та методів діяльності .  

Які саме повноваження МВС України у сфері безпеки 

дорожнього руху чітко визначенні та прописані в Законі України 

«Про дорожній рух» статті 52-1 :  

- брати участь у формуванні та реалізації в межах своїх 

повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху, підготовлювати проекти законів та інших 

нормативно-правових актів. Ще входить підготовка норм та 

стандартів, державних і регіональних програм щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху та його учасників;  

- здійснювати у випадках, що передбачені законом, державну 

реєстрацію та облік транспортних засобів, приймати іспити для 

отримання права керування транспортними засобами і видавати 

відповідні документи;  

- погодження проектів конструкцій транспортних засобів у 

частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорож-

нього руху; - ведення автоматизованого обліку, накопичувати , 

оброблювати та використовувати відомості про транспортні 

засоби, що підлягають державній і відомчій реєстрації, та про 

їхніх власників;  

- здійснювати у випадках, передбачених законом, контроль 

за внесенням обов’язкових платежів власниками транспортних 

засобів; - забезпечувати організацію та здійснювати контроль за 

підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв 

транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької 

діяльності всіх форм власності, що провадять таку діяльність, а 

також приймати іспити з перевірки знань правил перевезення 
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небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видавати 

відповідні свідоцтва установленого зразка;  

- ведення обліку торговельних організацій, підприємств-

виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм 

власності, що реалізують транспортні засоби або номерні скла-

дові частини до них, видання їм у встановленому порядку бланків 

довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних 

засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;  

- ведення реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового 

технічного контролю та державного контролю за додержанням 

такими суб’єктами вимог законодавства у цій сфері;  

- ведення Реєстру адміністративних правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху, надавати доступ до ресурсів цього 

реєстру щодо порушень правил зупинки, стоянки та паркування 

транспортних засобів, що були зафіксовані в автоматичному 

режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), посадовим осо-

бам, уповноваженим розглядати справи за такі правопорушення;  

- формувати в порядку, що визначив Кабінет Міністрів 

України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язко-

вого технічного контролю транспортних засобів на підставі 

інформації про результати перевірки технічного стану транспорт-

ного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового 

технічного контролю та інформації про укладення договорів 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’яз-

ковому технічному контролю, яке надається страховиками.  

Що стосується правового регулювання діяльності Націо-

нальної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, основоположну 

роль відіграють : Коституція України , Закон України «Про 

Національну поліцію» і Закон України «Про дорожній рух» статті 

52-3.  

До повноважень Національної поліції належать:  

– участь у реалізації в межах своїх повноважень державної 

політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;  

– забезпечувати безпеку дорожнього руху;  
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–організовувати супроводження і забезпечення безпечного 

руху транспортних засобів спеціального призначення;  

– погоджувати відповідно до вимог цього Закону, інших 

законодавчих актів проектів на будівництво, реконструкцію і 

ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів 

дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення 

автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;  

–погоджувати пропозиції, що подаються у встановленому 

порядку , стосовно обладнання засобами організації дорожнього 

руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації 

дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського транспорту, 

маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, 

порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які 

створюють перешкоди дорожньому руху; – видання в 

установленому порядку у випадках, що передбачені законом, 

дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, 

вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;  

– здійснювати контроль за безпекою дорожнього руху під 

час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів (сюди 

відносимо і небезпечні перевезення) , додержанням законодавства 

у зазначеній сфері, розробка і видання в установленому порядку 

документів щодо погодження маршрутів руху транспортних 

засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;  

– інформувати учасників дорожнього руху про фіксацію 

фактів правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в 

автоматичному режимі. 

 Підводячи підсумки, можемо зазначити , що повноваження 

МВС України та Національної поліції є важливими та необхід-

ними у сфері безпеки дорожнього руху .  
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Актуальність теми зумовлена продовженням процесу 

приватизації в Україні у відповідності до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» [1], яку 

минулого року було призупинено через коронавірус. Вважаємо, 

що для того аби припинити корупцію на державних підприємств-

вах, наповнити державний бюджет, слід здійснити розпродаж 

державної власності.  

Під приватизацією державного майна слід розуміти відчу-

ження майна, яке перебуває у державній власності, на користь 

фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями 

відповідно до положень Закону, з метою підвищення соціально-

економічної ефективності виробництва та залучення коштів на 

перебудову економіки України. 

Що стосується приватизації державних підприємств, то варто 

зазначити, що на сьогоднішній день не існує єдиної точки зору 
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відносно того, як така приватизація впливає на розвиток 

економіки країни, тому слід розглядати її у контексті сучасності. 

В умовах сьогодення, українську економіку обтяжують більше як 

три тисячі державних підприємств, значна частина яких є 

неефективними або збитковими. Окрім того, більшість експертів 

вважають, що розблокування приватизації є великим позитивом 

для економіки, проте сумніваються в тому, що держава зможе 

отримати від неї стільки, скільки очікує [2]. 

Мета нашої тематика полягає в наступному: проаналізу-

вати етапи приватизації державних підприємств в Україні і 

визначити доцільність такої процедури в умовах кризи. 

Об’єктом даного дослідження виступає механізм реалізації 

приватизації державних підприємств в Україні в умовах 

європейської інтеграції. 

Варто зазначити, що початок приватизації державних підпри-

ємств відбувся у 90-х роках. Саме у цей період було створено 

Фонд державного майна України, сформовано нормативно-

правову базу, яка визначала основи такої приватизації. Проте 

даний етап характеризується повільними темпами приватизації та 

недостатньою розробкою механізму її впровадження.  

Напевно слід зазначити, що найуспішніший проект великої 

приватизації був реалізований у 2005 році. Адже саме у цей рік 

найбільший український металургійний комбінат «Криворіжсталь» 

був реприватизований за рекордну суму, а саме – 4,8 млрд. дола-

рів, хоча початкова ціна на аукціоні становила 2 млрд. доларів [3].  

Надія на зміни в сфері державної приватизації появилась 

після Революції Гідності, адже саме в цей період планувалось 

приватизувати більшу кількість підприємств з таким самим 

успіхом, як у 2005 році. Таким чином, у 2018 році було прийнято 

новий Закон України «Про приватизацію державного і комуналь-

ного майна», було впроваджено систему Prozorro, яка передбачає 

відкритий і чесний доступ до участі у приватизації усіх 

бажаючих. 

Як зазначалось раніше, весною 2021 року Україна відновила 

велику приватизацію, яка була призупинена у 2020 році через 
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пандемію. Серед найбільших об’єктів, які держава бажає вигідно 

продати, можна виділити: «Вугільну компанію «Краснолимансь-

ка», «Одеський припортовий завод» підприємство «Більшовик», 

«Президент-готель». 

Загалом Фонд держмайна виділяє 53 найбільші об'єкти, які 

можна продати вже у найближчому  2022 році в рамках великої 

приватизації.  

На сьогоднішній день українську економіку обтяжують 

більше як три тисячі державних підприємств частина з яких є 

неефективними та збитковими. Тобто, вони є менш прибуткови-

ми, ніж приватні компанії. Неефективне управління приватизова-

ними об’єктами, безвідповідальність інвесторів часто стає однією 

з основних причин збиткової діяльності приватизованих 

підприємств, призводить до банкрутства. [4]  

Висновок. Варто виділити основні проблеми, які потребу-

ють розв’язання з метою завершення приватизації як широко-

масштабного проекту: 

- відсутність єдиної стратегії подальшого здійснення прива-

тизаційних процесів, яка б відповідала сучасним реаліям 

економіки; 

- наростання ризиків для безпеки держави у зв’язку з 

відсутністю ефективних механізмів здійснення приватизації 

стратегічних підприємств; 

- незабезпеченість належної інформаційної підтримки 

процесу приватизації; 

- неефективне управління приватизованими об’єктами. 

Вважаємо, що для сприяння приватизації потрібні такі заходи:  

- зміна моделі приватизації, коли пріоритетом стає підви-

щення ефективності управління, а не наповнення державного 

бюджету; 

- активне залучення іноземних інвесторів до приватизації; 

- розробка та реалізація заходів щодо усунення монополізму 

в процесі перетворення державної власності; 

- пріоритетна приватизація підприємств, що працюють на 

конкурентних ринках; 
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- нульова частка держави в приватизованих підприємст-

вах. 

Окрім того, державні підприємства являються джерелом 

корупції. Ми вважаємо, що найефективнішим способом подолан-

ня корупції є стовідсоткова приватизація державних підприємств. 

На нашу думку приватизація сприяє залученню іноземних 

інвестицій, які можуть принести підприємствам нові виробничі 

технології і тим самим підвищити їхню ефективність. 
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УКД 340       Юридичні науки 

 

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЄСПЛ 

 

Іверук Л.О., 

студентка юридичного факультету 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Актуальність теми обумовлена приєднанням України до 

ООН, що в результаті спричинило  до прийняття Конвенції 

1950 р. Однією з основних умов прийняття Конвенції було є 

визнання Україною юрисдикції ЄСПЛ, яка поширюється на всі 

питання тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до 

неї, а також виконання остаточних рішень ЄСПЛ у справах 

проти України. Зазначене зобов’язання витікає із формулю-

вання статті 46 Конвенції 1950 р. – обов’язкова юридична сила 

рішень та їх виконання. Україна повинна не лише брати до 

уваги  юрисдикцію ЄСПЛ, а й створювати потрібний  механізм 

для належного повноцінного виконання судових рішень. 

Україна визнає юрисдикцію Європейського суду з прав 

людини З метою налагодження єдиної юридичної практики 

подібних правовідносин забезпечити більш повну інтеграцію в 

європейський правовий простір. Через особливості національного 

законодавства, варто відмітити, що виконання остаточних рішень 

Суду є тривалим та складним процесом не лише для стягувача, 

але й для органів державної влади. Практика виконання Україною 

рішень ЄСПЛ відрізняється від аналогічної практики інших 

держав-учасниць. 

Перша проблема-це механізм виплати стягнення. Меха-

нізм виплати стягнення закріплено в ст. 8 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини», відповідно до якої виплата стягувачеві 

відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з 

моменту набуття рішенням ЄСПЛ статусу остаточного або у 



 

142 

строк, передбачений у самому рішенні ЄСПЛ. У разі порушен-

ня такого строку на суму відшкодування нараховується пеня. 

Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провад-

ження за рішенням ЄСПЛ Орган представництва надсилає до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, постанову про відкриття виконавчого провадження та 

необхідні для виконання рішення документи. Центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом 

10 днів від дня надходження документів здійснює списання на 

вказаний стягувачем банківський рахунок, а в разі його відсут-

ності – на депозитний рахунок державної виконавчої служби 

коштів з відповідної бюджетної програми Державного бюд-

жету України. Порядок збереження коштів на депозитному 

рахунку державної виконавчої служби визначається Законом 

України «Про виконавче провадження». [4, с.3] 

Таким чином можна побачити, що подібна практика бюджет-

ного фінансування не відповідає вимогам європейського судачин-

ства та позбавляє громадян України можливості отримувати 

своєчасно та в повному обсязі відшкодувань передбачених у 

рішенні ЄСПЛ. 

Друга проблема це невиконання рішень в межах українсь-

кого судочинства. Статистично за кількістю заяв, що надходять 

на розгляд до ЄСПЛ України в 2012 р. посіла друге місце серед 

усіх країн – членів Ради Європи. Фактично протягом 1997–2012 

рр. до ЄСПЛ надійшло понад 30 тис. заяв від українського 

позивача. Нині на розгляді в ЄСПЛ перебуває понад 12 тисяч 

справ з України, що становить 8% від кількості справ із усіх 47 

країн. Найпоширенішими причинами скарг українських 

громадян до Європейського суду з прав людини є порушення 

їхніх прав на справедливий судовий розгляд, ефективний засіб 

юридичного захисту (ст. 6 Європейської конвенції з прав 

людини) та на власність. Парламентська Асамблея Ради Європи 

закликає Держави-члени вжити заходів для виконання рішень 
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ЄСПЛ та подолання структурних проблем. Цій проблематиці 

присвячена резолюція «Забезпечення життєздатності Страс-

бурзького суду: структурні проблеми в державах-членах», від 22 

січня 2013 р. Держави-члени повинні забезпечити адекватне 

вирішення структурних проблем, виявлених Європейським 

судом з прав людини. Посилення діяльності в напрямку забез-

печення швидкого та повного виконання рішень ЄСПЛ, шляхом 

розробки стратегій вирішення структурних проблем. Необхід-

ним є вирішення питання щодо створення національного органу 

на території кожної держави, відповідального за виконання 

рішень з метою уникнення конфлікту відповідальності з 

діяльністю урядових уповноважених у Суді. [5, с.5] 

Окрім того, ПАРЄ продовжує закликати держави-члени 

внести зміни до законодавства згідно зі стандартами преце-

дентного права Суду та забезпечити виконання Конвенції прав 

людини всіма відповідними національними органами влади. 

Третя практична проблема- це процес виконання нашою 

державою рішень ЄСПЛ є специфічним і різниться зі схемами 

реалізації рішень національних судів, іноземних судів й інозем-

них недержавних установ. З огляду на міжнародні зобов’язання, 

передбачені Конвенцією, і наддержавний статус ЕСПЛ, визна-

чено особливі механізми реалізації його рішень , зокрема в 

законах України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» та «Про виконавче 

провадження».  

На відміну від національних судів, ЄСПЛ не видає виконав-

чих листів, тому особа не повинна самостійно пред’являти 

рішення до виконання або в будь-який спосіб стимулювати його 

виконання. Держава зобов’язана сама виконати рішення Суду на 

користь особи. Позбавити її такого обов’язку може лише 

письмова відмова особи. Відмова від виконання рішення може 

бути частковою: наприклад, у разі несвоєчасної виплати основної 

суми особа отримує право на пеню, проте якщо затримка 

становила лише кілька днів і розмір пені незначний, вона може 

відмовитися від її нарахування.[6, с.2] 
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Отже  рішення ЄСПЛ має служити всім інституціям Органи 

державної влади та їх посадові особи на місцях Гарантія прав і 

свобод людини що є запорукою дотримання європейських 

демократичних стандартів та цивілізаційного розвитку нашої 

держави. 
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Система – совокупность элементов, связанных между собой 

различными связями. Системы создаются на определённое время 

для достижения конкретных целей. 

Экономическая безопасность предприятия не может рассма- 

триваться изолированно от окружающей среды. Определяющую 

роль в обеспечении экономической безопасности предприятия 

играет государство, которое прежде всего должно гарантировать 

защиту собственности.  

Система экономической безопасности предприятии – это 

совокупность внутренних и внешних субъектов обеспечения 

экономической безопасности предприятия, всех его собственных 

ресурсов, в том числе организационно- административных, ин-

теллектуальных, правовых, материально-технических и финансо-

вых которые используются или могут быть использованы для 

комплексного противодействия всем внешним и внутренним 

опасностям и угрозам для стабильной работы и развитию 

предприятия. 

Общая структура системы экономической безопасности 

предприятия показана на рисунке 1. 

Служба безопасности является основным, базовым 

элементом системы экономической безопасности предприятия. 

От эффективности работы службы безопасности во многом 

зависит эффективность деятельности по противодействию всем 

внутренним и внешним угрозам для деятельности предприятия и 

состояния его экономической безопасности. 
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Служба безопасности предприятия – это штатное струк-

турное подразделение, которое подчиняется непосредственно 

руководителю предприятия и осуществляет во взаимодействии с 

другими структурным подразделениями предприятия, а также 

субъектами государственной и негосударственной системы 

безопасности решение задач по противодействию опасностям и 

угрозам для деятельности предприятия. 

В современных условиях на службу безопасности предприя-

тия возлагается решение следующих задач: 

-Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

предприятия и его системы экономической безопасности. 

-Планирование деятельности системы экономической 

безопасности предприятия. 

-Управление системой экономической безопасности 

предприятия. 

-Организация взаимодействия системы экономической 

безопасности предприятия с субъектами государственной и 

негосударственной системы безопасности. 

-Противодействие конкурентной разведке. 

-Обеспечение личной безопасности руководителей предпри-

ятия и членов их семей. 

-Предупреждение противоправных действий со стороны 

персонала предприятия, которые могут нанести ущерб 

экономической безопасности предприятия. 

-Обеспечение безопасности персонала предприятия. 

-защита коммерческой тайны и интеллектуальной собствен-

ности предприятия. 

-Защита электронных носителей информации от несанкцио-

нированного доступа. 

-Организация системы охраны и защиты территории, зданий 

и сооружений, средств производства, готовой продукции, сырья, 

транспортных средств и других материальных ценностей 

предприятия. 

-Организация обучения персонала предприятия и его 

подразделения формам и методам противодействия опасностям и 

угрозам для деятельности предприятия. 
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-проведение служебных расследований происшествий, 

которые произошли на предприятии. 

 Организационная структура, количественный и 

качественный состав, уровень технической оснащенности, 

размеры финансирования и место штатного подразделений 

безопасности в структуре предприятия зависят от ряда 

объективных и субъективных факторов в том числе: 

-величины и уровня прибыльности предприятия; 

-особенностей размещения структурных подразделений и 

производственных мощностей, складов и транспортных 

коммуникаций предприятия; 

-вида деятельности предприятия; 

-уровня криминализации сегмента рынка, где работает 

предприятие; 

-количества и качества персонала предприятия; 

-уровня конкуренции и особенно недобросовестной 

конкуренции в том сегменте рынка, где работает предприятие; 

-влияния международной конкуренции на деятельность 

предприятия; 

-влияния органов государственной власти и управления на 

деятельность предприятия; 

-деятельности государственной и негосударственной систем 

безопасности; 

-уровня коррупции в стране; 

-возможности предприятия по финансированию деятель-

ности системы безопасности; 

-взглядов и позиции руководителей предприятия на 

организацию и направления деятельности службы безопасности и 

других. 

В зависимости от выше названных факторов, на предприя-

тиях могут быть созданы различные штатные подразделений 

безопасности в том числе: 

1.Департамент экономической безопасности.  

2.Управление экономической безопасности.  

3.Служба экономической безопасности. 
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4.Отдел экономической безопасности. 

5.Отделение экономической безопасности. 

6.Сектор экономической безопасности. 

Организационная структура, количественный и качествен-

ный состав, а также техническое оснащение подразделений 

безопасности определяется руководителями предприятия. 

Под угрозой безопасности предприятия следует понимать 

потенциально или реально возможное событие, действие, процесс 

или явление, которое способно нарушить его устойчивость и 

развитие или привести к остановке его деятельности. Угрозу 

можно классифицировать по различным основаниям и измерить 

их в количественных параметрах. Например, возможный ущерб 

оценивается числом погибших людей, потерявших (ухудшивших) 

здоровье, денежной сумме экономических потерь и т.д. По 

степени вероятности угроза оценивается как невероятная, 

маловероятная, вероятная, весьма вероятная и вполне вероятная. 

По степени развития угроза проходит четыре этапа: возникнове-

ние (зарождение), экспансия, стабилизация и ликвидация. 

Отдаленность угрозы во времени определяется как непосредст-

венная, близкая (до 1 года) и далекая (свыше 1 года), а 

отдаленность в пространстве — территория предприятия, приле-

гающая к предприятию территория, территория региона, 

территория страны, зарубежная территория. Темпы нарастания 

угрозы измеряются по месяцам, кварталам, годам. 

Информационная безопасность (InfoSec) позволяет органи 

зациям и предприятиям защищать цифровую и аналоговую 

информацию. InfoSec обеспечивает покрытие криптографии, 

мобильных вычислений, социальных сетей, а также инфраструк-

туры и сетей, содержащих частную, финансовую и корпоратив-

ную информацию. Кибербезопасность, с другой стороны, 

защищает как необработанные, так и значимые данные, но только 

от интернет-угроз. 

Организации уделяют значительное внимание вопросам 

информационной безопасности по многим причинам. Основным 

назначением InfoSec является обеспечение конфиденциальности, 
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целостности и доступности информации о предприятии. 

Поскольку InfoSec охватывает многие области, она часто 

включает в себя реализацию различных типов безопасности, 

включая безопасность приложений, безопасность инфраструк-

туры, криптографию, реагирование на инциденты, управление 

уязвимостями и аварийное восстановление. 

Что такое информационная безопасность? 

InfoSec или информационная безопасность – это набор 

инструментов и методов, используемых для защиты своей 

цифровой и аналоговой информации. InfoSec охватывает целый 

ряд IT-областей, включая инфраструктуру и сетевую безопас-

ность, аудит и тестирование. Он использует такие инструменты, 

как аутентификация и разрешения, чтобы ограничить несанкцио-

нированный доступ пользователей к частной информации. Эти 

меры помогут вам предотвратить вред, связанный с кражей, 

изменением или потерей информации. 

В чем отличие информационной безопасности и кибербезо-

пасности? 

Кибербезопасность и информационная безопасность охваты-

вают различные цели и области, но и имеют некоторые общие 

черты. Информационная безопасность – это более широкая 

категория защиты, охватывающая криптографию, мобильные 

вычисления и социальные сети. Она связана с обеспечением 

информационной безопасности, используемой для защиты 

информации от угроз, не связанных с человеком, таких как сбои 

серверов или стихийные бедствия. В свою очередь, кибербезопас-

ность охватывает только интернет-угрозы и цифровые данные. 

Кроме того, кибербезопасность обеспечивает защиту необрабо-

танных, несекретных данных, в то время как информационная 

безопасность – нет 

Цели информационной безопасности в организации и на 

предприятии 

Существует три основные цели, защищаемые информацион-

ной безопасностью, в совокупности известной как CIA: 

www.smart-soft.ru 
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Защита персональной информации: угрозы, средства и 

способы обеспечения информационной безопасности 

✩✩✩✩✩ Что такое информационная безопасность предприя-

тия и почему так важно ее надежное обеспечение 🔐 Виды угроз: 

инсайдеры, вирусы, DDoS-атаки                      Ме... 

• Конфиденциальность – предотвращает несанкционирован-

ный доступ пользователей к информации для защиты конфиден-

циальности информационного контента. Конфиденциальность 

обеспечивается за счет ограничений доступа. Нарушение 

конфиденциальности может произойти из-за человеческой 

ошибки, преднамеренного обмена информацией или злонамерен-

ного проникновения. 

 • Целостность – обеспечивает достоверность и точность 

информации. Целостность поддерживается путем ограничения 

прав на редактирование или возможности изменять информацию. 

Потеря целостности может произойти, когда аналоговая 

информация не защищена от внешних условий, цифровая 

информация не передается должным образом или когда 

пользователи вносят неутвержденные изменения. 

 • Доступность – гарантирует, что авторизованные польова-

тели могут надежно получить доступ к информации. Доступность 

поддерживается за счет непрерывности процедур доступа, 

резервного копирования или дублирования информации, а также 

обслуживания аппаратных средств и сетевых соединений. Потеря 

доступности может произойти, когда сети подвергаются атаке из-

за стихийных бедствий или когда клиентские устройства выходят 

из строя. 

Виды информационной безопасности 

При рассмотрении информационной безопасности информа-

ционной безопасности существует несколько классификаций. Эти 

классификации охватывают конкретные типы информации, 

инструменты, используемые для защиты информации, и области, 

где информация нуждается в защите. 

Существуют угрозы. 

Напряженность угрозы отражается в двух измерениях: 
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 • нормальная, повышенная, близкая к пределу (порог), 

избыточная; 

 • рост, стабильность или снижение. 

Кроме этого, угрозы делятся по природе их возникновения 

на два класса: 

 1 естественные (объективные), т.е. вызванные стихийными 

природными явлениями, не зависящими от человека (наводнения, 

землетрясения, ураганы и т.п.); 

 2 искусственные (субъективные), т.е. вызванные деятельнос-

тью человека, непреднамеренные (неумышленные) и преднаме-

ренные (умышленные) угрозы. 

Различают также экономические, социальные, правовые, 

организационные, информационные, экологические, технические 

и криминальные угрозы. 

Под объектом безопасности предприятия следует понимать 

степень устойчивости и развития предприятия, его способность 

противостоять угрозам. В объекты безопасности предприятия 

можно выделить: 

 • различные структурные подразделения или группы сотруд-

ников, либо владельцы акций предприятия; 

 • ресурсы предприятия (информационные, кадровые, мате-

риально-технические, информационные, интеллектуальные и 

финансовые); 

 • различные виды деятельности (управленческая, производ-

ственная, снабженческая и т.д.). 

Целью обеспечения безопасности предприятия является 

комплексное воздействие на потенциальные и реальные угрозы, 

позволяющее ему успешно функционировать в нестабильных 

условиях внешней и внутренней среды. 

Достижение этой цели требует реализации следующих задач: 

 • выявление угроз для стабильности и развития предприятия 

и выработка мер по их противодействию; 

 • обеспечение защиты технологических процессов; 

 • реализация мер противодействия всех видов шпионажа 

(промышленного, научно-технического, экономического и т.д.); 
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 • своевременное информирование руководства предприятия 

о фактах нарушения законодательства со стороны государствен-

ных и муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций, затрагивающих интересы предприятия; 

 • предупреждение переманивания сотрудников предприятия, 

обладающих конфиденциальной информацией; 

 • всестороннее изучение деловых партнеров; 

 • своевременное выявление и адекватное реагирование на 

дезинформационные мероприятия; 

 • разработка и совершенствование локальных правовых 

актов, направленных на обеспечение безопасности предприятия; 

 • реализация мер по защите коммерческой и иной инфор-

мации; 

 • организация мероприятий по противодействию недобро-

совестной конкуренции; 

 • обеспечение защиты всех видов ресурсов предприятия; 

 • реализация мер по защите интеллектуальной собствен-

ности; 

 • организация и проведение мер по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций; 

RSI Security 

Key Elements Of An Enterprise Information Security Policy | RSI 

Security 

Does your company have an enterprise information security 

policy in place? Find out how to improve your cybersecurity today 

with this helpful guide. 

• выявление негативных тенденций среди персонала 

предприятия, информирование о них руководства предприятия и 

разработка соответствующих рекомендаций; 

 • организация взаимодействия с правоохранительными и 

контрольными органами в целях предупреждения и пресечения 

правонарушений, направленных против интересов предприятия; 

 • разработка и реализация мер по предупреждению угроз 

физической безопасности имуществу предприятия и его 

персоналу; 
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 • возмещение материального и морального ущерба, нане-

сенного предприятию в результате неправомерных действий 

организаций и отдельных физических лиц. 

Система безопасности предприятия может быть построена на 

основе следующих принципов: 

 1 Приоритет мер предупреждения. Содержание этого 

принципа предполагает своевременное выявление тенденций и 

предпосылок, способствующих развитию угроз, на основе 

анализа которых вырабатываются соответствующие профилакти-

ческие меры по недопущению возникновения реальных угроз. 

 2 Законность. Меры безопасности предприятия разрабаты-

ваются на основе и в рамках действующих правовых актов. 

Локальные правовые акты предприятия не должны противо-

речить законам и подзаконным актам. 

 3 Комплексное использование сил и средств. Для 

обеспечения безопасности используются все имеющиеся в 

распоряжении предприятия силы и средства. Каждый сотрудник 

должен в рамках своей компетенции участвовать в обеспечении 

безопасности предприятия. Организационной формой комплекс-

ного использования сил и средств является программа обеспече-

ния безопасности предприятия. 

 4 Координация и взаимодействие внутри и вне предприятия. 

Меры противодействия угрозам осуществляются на основе 

взаимодействия и скоординированности усилий всех подразде-

лений, служб предприятия, а также установления необходимых 

контактов с внешними организациями, способными оказать 

необходимое содействие в обеспечении безопасности 

предприятия. 

 5 Сочетание гласности с конспирацией. Доведение до 

сведения персонала предприятия и общественности в 

допустимых пределах мер безопасности выполняет важнейшую 

роль — предотвращение потенциальных и реальных угроз. 

Такая гласность, однако, должна непременно дополняться в 

оправданных случаях мерами конспиративного характера. 

 6 Компетентность. Сотрудники и группы сотрудников 
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должны решать вопросы обеспечения безопасности на профес-

сиональном уровне, а в необходимых случаях специализиро-

ваться по основным его направлениям. 

 7 Экономическая целесообразность. Стоимость финансовых 

затрат на обеспечение безопасности не должна превышать тот 

оптимальный уровень, при котором теряется экономический 

смысл их применения. 

 8 Плановая основа деятельности. Деятельность по обеспе-

чению безопасности должна строиться на основе комплексной 

программы обеспечения безопасности предприятия, подпрограмм 

обеспечения безопасности по основным его видам (економи-

ческая, научно-техническая, экологическая, технологи ческая и 

т.д.)и разрабатываемых для их исполнения планов работы 

подразделений предприятия и отдельных сотрудников. 

 9 Системность. Этот принцип предполагает учет всех 

факторов, оказывающих влияние на безопасность предприятия, 

включение в деятельность по его обеспечению всех сотрудников 

подразделений, использование в этой деятельности всех сил и 

средств. 

Система безопасности предприятия включает в себя ряд 

следующих подсистем: 

Экономическая безопасность — состояние наиболее 

эффективного использования всех видов ресурсов в целях 

предотвращения (нейтрализации, ликвидации) угроз и 

обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

Техногенная безопасность — совокупность действий по 

обеспечению проектирования, строительства и эксплуатации 

сложных технических устройств с соблюдением необходимых 

требований безаварийной их работы. 

Экологическая безопасность — состояние защищенности 

жизненно важных интересов персонала предприятия и его 

имущества от потенциальных или реальных угроз, создаваемых 

последствиями антропогенного воздействия на окружающую 

среду, а также от стихийных бедствий и катастроф. 
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Информационная безопасность — это способность персона-

ла предприятия обеспечить защиту информационных ресурсов и 

потоков от угроз несанкционированного доступа к ним. 

Психологическая безопасность — состояние защищенности 

от негативных психологических воздействий персонала 

предприятия и других лиц, вовлеченных в ее деятельность. 

Физическая безопасность — состояние защищенности жизни 

и здоровья отдельных лиц (групп, всех лиц) предприятия от 

насильственных преступлений. 

Научно-техническая безопасность — способность персонала 

предприятия обеспечить защиту собственной ценной научно-

технической продукции от недобросовестных конкурентов. 

Пожарная безопасность — состояние объектов предприятия, 

при котором меры предупреждения пожаров и противопожарной 

защиты соответствуют нормативным требованиям. 

Следует отметить, что вышеуказанные подсистемы второго 

уровня могут включать в себя подсистемы третьего уровня. 

Например, подсистемами экономической безопасности могут 

быть — финансовая, коммерческая, имущественная, а также 

другие подсистемы безопасности. 

Кроме этого, сами подсистемы не разделены между собой 

непроходимой границей, поскольку они настолько взаимосвязаны 

друг с другом, что в органическом единстве образуют единую 

систему безопасности предприятия. Разделение же единой систе-

мы безопасности предприятия на подсистемы второго и третьего 

уровня производится из методических соображений, поскольку 

это позволяет более детально изучить все его элементы. 

Надежность и эффективность системы безопасности пред-

приятия оценивается на основе одного критерия — степени 

отсутствия или наличия нанесенного ему материального ущерба 

и морального вреда. Содержание этого критерия раскрывается 

через ряд показателей: 

 1 недопущение фактов утечки конфиденциальных сведений; 

 2 предупреждение или пресечение противоправных деїствий 

со стороны персонала предприятия, его посетителей, клиентов; 



 

156 

 3 сохранность имущества и интеллектуальной собствен-

ности предприятия; 

 4 предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

 5 пресечение насильственных преступлений в отношении 

отдельных (специально выделенных) сотрудников и групп 

сотрудников предприятия; 

6 своевременное выявление и пресечение попыток 

несанкционированного проникновения на охраняемые объекты 

предприятия. 

Концепция безопасности предприятия 

После изучения всех вышеописанных элементов системы 

безопасности предприятия необходимо перейти к составлению ее 

концепции. Концепция определяется как система взглядов, идей, 

целевых установок, пронизанных единым, определяющим заміс-

лом, ведущей мыслью, содержащей постановку и пути решения 

выявленных проблем. К любой концепции существуют слідую-

щие требования: 

 1. Конструктивность. Такое требование будет признано 

реализованным, если в концепции найдет отражение: 

 • исходное состояние объекта, на преобразование которого 

направлена концепция; 

 • состояние объекта, достигнутое в результате реализации 

концепции; 

 • меры, необходимые для достижения сформулированных в 

концепции целей; 

 • средства, необходимые и достаточные для достижения 

поставленных целей; 

 • источники ресурсного обеспечения, используемые в ходе 

реализации концепции; 

 • механизм реализации концепции, т.е. способы (методы) 

использования выделенных средств и ресурсов. 

 2. Вписываемость. Имеется в виду то, что концепция 

преобразования какого-либо объекта должна гармонично вписы-

ваться в систему преобразований взаимосвязанных в единую 

систему объектов, одним из компонентов которой он является. 
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 3. Открытость. Разработанная концепция должна давать 

возможность в ее рамках реагировать на изменение условий 

реализации концепции и вносить коррективы в реализацию в 

случае их необходимости. 

 4. Вышеуказанные требования диктуют в качестве обяза-

тельного условия включение в логическую структуру концепции 

следующих позиций: 

 • Выявление объекта и предмета, определения их сущности, 

места среди множества других. 

 • Четкая формулировка роли реализации концепции и задач, 

стоящих при ее реализации. 

 • Выделение условий, необходимых и достаточных для 

реализации концепции, и сопоставление их с реально существу-

ющими. 

• Определение круга мероприятий, обеспечивающих преоб-

разование объекта реализации концепции, а также путей ее 

реализации. 

 • Формулирование критериев успешности мероприятий по 

разработке концепции, а также по оценке результатов ее 

реализации. 

Концепция безопасности предприятия представляет собой 

официально утвержденный документ, в котором отражена систе-

ма взглядов, требований и условий организации мер безопасности 

персонала и собственности предприятия. Примерная структура 

концепции может выглядеть следующим образом: 

 1. Описание проблемной ситуации в сфере безопасности 

предприятия: 

 • перечень потенциальных и реальных угроз безопасности, 

их классификация и ранжирование; 

 • причины и факторы зарождения угроз; 

 • негативные последствия угроз для предприятия. 

 2. Механизм обеспечения безопасности: 

 • определение объекта и предмета безопасности предприятия; 

 • формулирование политики и стратегии безопасности; 

 • принципы обеспечения безопасности; 
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 • цели обеспечения безопасности; 

 • задачи обеспечения безопасности; 

 • критерии и показатели безопасности предприятия; 

 • создание орг-структуры по управлению системой безопас-

ности предприятия. 

 3. Мероприятия по реализации мер безопасности: 

 • формирование подсистем общей системы безопасности 

предприятия; 

 • определение субъектов безопасности предприятия и их 

роли; 

 • расчет средств и определение методов обеспечения 

безопасности; 

 • контроль и оценка процесса реализации концепции. 

Література: 

 1.Система безопастности Предприятия (Datasolution - 

Система безопасности предприятия) 

2.Безопасность предприятия (Безопасность Предприятия - 

это... Что такое Безопасность Предприятия?) 

______________________________________________________ 
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Економічна безпека підприємства не може розглядатися 

ізольовано від довкілля. Визначальну роль в забезпеченні 

економічної безпеки підприємства грає держава, яка передусім 
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повинна гарантувати захист власності. 

Система економічної безпеки підприємстві - це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх суб'єктів забезпечення економічної 

безпеки підприємства, усіх його власних ресурсів, у тому числі 

організаційно - адміністративних, інтелектуальних, правових, 

матеріально-технічних і фінансових які використовуються або 

можуть бути використані для комплексної протидії усім 

зовнішнім і внутрішнім небезпекам і загрозам для стабільної 

роботи і розвитку 

Служба безпеки є основним, базовим елементом системи 

економічної безпеки підприємства. Від ефективності роботи 

служби безпеки багато в чому залежить ефективність діяльності з 

протидії усім внутрішнім і зовнішнім загрозам для діяльності 

підприємства і стану його економічної безпеки [1]. 

Служба безпеки підприємства - цей штатний структурний 

підрозділ, який підкоряється безпосередньо керівникові 

підприємства і здійснює у взаємодії з іншими структурним 

підрозділами підприємства, а також суб'єктами державної і 

недержавної системи безпеки рішення завдань з протидії 

небезпекам і загрозам для діяльності підприємства. 

У сучасних умовах на службу безпеки підприємства 

покладається рішення наступних завдань: 

- інформаційно - аналітичне забезпечення діяльності 

підприємства і його системи економічної безпеки; 

- планувння  діяльності системи економічної безпеки 

підприємства; 

- управління системою; 

- органазація взаємодії системи економічної безпеки 

підприємства з суб'єктами державної і недержавної системи 

безпеки; 

- забезпечення особистої безпеки керівників підприємства і 

членів їх сімей; 

- забезпечення безпеки персоналу підприємства; 

- захист комерційної таємниці та інтелектуальної власності 

підприємства; 
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- захист електронних носіїв інформації від несанкціоно-

ваного доступу; 

- організація системи охорони та захисту території, будівель 

та споруд, засобів виробництва, готової продукції, сировини, 

транспортних засобів та інших матеріальних цінностей підпри-

ємства; 

- організація навчання персоналу підприємства та його 

підрозділи формам та методам протидії небезпекам та загрозам 

для діяльності підприємства; 

- проведення службових розслідувань подій, що сталися на 

підприємстві [2]. 

Напруженість загрози відбивається у двох вимірах: 

 • нормальна, підвищена, близька до межі (поріг), надмірна; 

 • зростання, стабільність чи зниження. 

Крім цього, загрози діляться за природою їх виникнення на 

два класи: 

1 клас -  природні (об'єктивні), тобто. викликані стихійними 

природними явищами, які не залежать від людини (повені, 

землетруси, урагани тощо); 

2 клас - штучні (суб'єктивні), тобто. викликані діяльністю 

людини, ненавмисні (ненавмисні) та навмисні (навмисні) загрози. 

Розрізняють також економічні, соціальні, правові, органі-

заційні, інформаційні, екологічні, технічні та кримінальні загрози. 

Під загрозою безпеці підприємства слід розуміти потенційно чи 

реально можливу подію, дію, процес чи явище, яке здатне 

порушити його стійкість та розвиток чи призвести до зупинення 

його діяльності. Загрозу можна класифікувати з різних підстав і 

виміряти в кількісних параметрах. Наприклад, можлива шкода 

оцінюється кількістю загиблих людей, які втратили (погіршили) 

здоров'я, грошову суму економічних втрат тощо. За ступенем 

ймовірності загроза оцінюється як неймовірна, малоймовірна, 

ймовірна, ймовірна і цілком ймовірна. За рівнем розвитку загроза 

проходить чотири етапи: виникнення (зародження), експансія, 

стабілізація та ліквідація. Віддаленість загрози у часі визначається 

як безпосередня, близька (до 1 року) і далека (понад 1 рік), а 
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віддаленість у просторі - територія підприємства, прилегла до 

підприємства територія, територія регіону, територія країни, 

зарубіжна територія. Темпи наростання загрози вимірюються за 

місяцями, кварталами, роками [3]. 

Існує три основні цілі, що захищаються інформаційною 

безпекою, у сукупності відомої як CIA: 

• Конфіденційність – запобігає несанкціонованому доступу 

користувачів до інформації для захисту конфіденційності 

інформаційного контенту.  

• Цілісність – забезпечує достовірність та точність 

інформації. Цілісність підтримується шляхом обмеження прав на 

редагування чи можливості змінювати інформацію.  

• Доступність – гарантує, що авторизовані користувачі 

можуть отримати доступ до інформації [1]. 

Під об'єктом безпеки підприємства слід розуміти ступінь 

стійкості та розвитку підприємства, його здатність протистояти 

загрозам. В об'єкти безпеки підприємства можна виділити: 

• різні структурні підрозділи чи групи співробітників, чи 

власники акцій підприємства;  

• ресурси підприємства (інформаційні, кадрові, матеріально-

технічні, інформаційні, інтелектуальні та фінансові); 

• різні види діяльності (управління, виробництво, постачання 

тощо) [2]. 

Метою забезпечення безпеки підприємства є комплексний 

вплив на потенційні і реальні загрози, що дозволяють йому 

успішно функціонувати в нестабільних умовах зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Система безпеки підприємства включає низку наступних 

підсистем: 

Економічна безпека - стан найбільш ефективного викорис-

тання всіх видів ресурсів з метою запобігання (нейтралізації, 

ліквідації) загроз та забезпечення стабільного функціонування 

підприємства в умовах ринкової економіки. 

Техногенна безпека - сукупність дій щодо забезпечення 

проектування, будівництва та експлуатації складних технічних 
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пристроїв з дотриманням необхідних вимог безаварійної 

роботи. 

Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих 

інтересів персоналу підприємства та його майна від потенційних 

чи реальних загроз, що створюються наслідками антропогенного 

впливу на навколишнє середовище, а також від стихійних лих та 

катастроф. 

Інформаційна безпека – це здатність персоналу підприємства 

забезпечити захист інформаційних ресурсів та потоків від загроз 

несанкціонованого доступу до них. 

Психологічна безпека - стан захищеності від негативних 

психологічних впливів персоналу підприємства та інших осіб, 

залучених до її діяльності. 

Фізична безпека - стан захищеності життя та здоров'я окремих 

осіб (груп, усіх осіб) підприємства від насильницьких злочинів. 

Науково-технічна безпека – здатність персоналу підпри-

ємства забезпечити захист власної цінної науково-технічної 

продукції від недобросовісних конкурентів. 

Пожежна безпека — стан об'єктів підприємства, при якому 

заходи попередження пожеж та протипожежного захисту 

відповідають нормамтивним вимогам [4]. 

Крім цього, самі підсистеми не розділені між собою 

непрохідним кордоном, оскільки вони настільки взаємопов'язані 

одна з одною, що в органічній єдності утворюють єдину систему 

безпеки підприємства. 

Література: 

1.Мельник О.О. Система загроз економічної безпеки. URL.: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/14038/1/vestnik_

HPI_2011_25_Melnyk_Systema.pdf 

2. Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека 

підприємства : начальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с. 

(с.18-28) 

3. Згадова Н.С. Науково – теоретичні аспекти інновацій на 

сучасному етапі соціально-економічного розвитку./ Н.С. Згадова. 

Н.А. Добрянська. В.В. Попович. - Монография к Международной 



 

163 

научной конференции. Наука, исследования, разработки. Лондон 

27.02.2018., с.48-50. 

4. Анісімова Л. Удосконалення систем менеджменту якості в 

умовах глобалізації ринку. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2009. Вип. 110. 

С.30–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2009_110_10 

______________________________________________________ 

УДК 620.98           Технічні науки      

 

ВПЛИВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ НА 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Квятковський Б.Б. 

студент теплоенергетичного факультету 

Бібік Т.В.  

викладач кафедри атомних електричних 

станцій та інженерної теплофізики 

Київський політехнічний  інститут   

імені Ігоря Сікорського 

м.Київ, Україна 

Одними з основних напрямків розвитку сучасного сус-

пільства є екологічність та енергозбереження, саме тому досить 

вагома частина автовласників змінили класичні автомобілі з 

двигунами внутрішнього згорання на електромобілі. Такі дії є 

досить очевидними, адже авто з електродвигунами є набагато 

дешевшими в експлуатації, більш екологічними ніж авто з ДВЗ, 

хоча автомобілі з екологічним стандартом Євро-6 практично не 

забруднюють атмосферу. До недоліків виробництва електро-

мобілів можна віднести шкоду від виробництва та переробки 

акумуляторів. Проте з часом, електромобілі та електричний 

громадський транспорт, прогнозовано, замінять автомобілі з 

дизельними та бензиновими двигунами.  

Основним джерелом електроенергії в нашій державі є атомні 

електричні станції, що виробляють більше 50 відсотків електро-

енергії України. На сьогоднішній день функціонує чотири АЕС, 
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що виробляють близько 150 млрд кВт-год електроенергії в рік.  

Політика найбільш розвинутих держав світу полягає в 

поступовому переході користування громадян електромобілями, 

тому розглянемо випадок, коли всі громадяни країни почнуть 

користуватись електромобілями, що складе, орієнтовно, понад 7 

мільйонів одиниць. В якості значення середнього пробігу авто за 

рік візьмемо 20 тис. кілометрів. Приблизне значення витрати 

енергії електромобілем складає 17 кВт-год/100км. Отже отрима-

ємо, що одне авто за рік споживає 3400 кВт-год.  В  перерахунку  

на  всю  кількість автомобілів отримаємо значення 23,8 млрд кВт-

год/рік. 

В середньому 1 енергоблок потужністю 1000 МВт за рік 

виробляє до 6,8 млрд кВт-год на рік, тому для забезпечення 

безперебійної подачі електроенергії для заряджання електромо-

білів потрібно добудувати принаймні чотири-п'ять енергоблоків. 

Тому проект побудови енергоблоків за новою технологією 

АР1000  на території країни є  доцільним та необхідним в енерге-

тичному майбутньому України, адже споживання електроенергії 

постійно зростатиме.  

Заряджання акумуляторів електромобілів відбувається в ос-

новному в темний час доби. Звичайно, що збільшення споживан-

ня електроенергії можна було б компенсувати будівництвом 

нових сонячних електричних станцій, проте вони виробляють 

електроенергію лише у світлий період. Новітні енергоблоки 

АР1000 можуть забезпечувати як базові, так і маневрові потуж-

ності, тому нічне зростання споживання електроенергії можна 

компенсувати зміною обсягів виробництва електроенергії на 

таких енергоблоках в залежності від часу доби. Також електромо-

білі дадуть змогу збалансувати енергосистему завдяки тому, що 

вони можуть заряджатись в час, коли є надлишок електроенергії. 

Таким чином, побудова нових енергоблоків держави дозво-

лить забезпечити всі енергоспоживаючі галузі джерелами енергії, 

та дозволить громадянам  іти в ногу з часом, використовуючи 

сучасні транспорті засоби, не маючи при цьому ніяких пере-

шкод. 
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У системі навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами професійне спрямування розглядається як підготовка 

здобувачів освіти до самостійного життя та успішній 

інтеграції їх в суспільство.  

Ключові слова:профорієнтація, професійні знання, корекція, 

реабілітація, соціально-психологічна адаптація. 

Відомо, що для повноцінного, активного  життя дітей з особ-

ливими освітніми потребами необхідне залучення їх у суспільно-

корисну діяльність. Тому, підготовка здобувачів освіти  до 

кваліфікаційної праці має забезпечити достатній рівень практич-

них умінь та професійних знань. Професійні знання – це знання з 

техніки та технології. Це знання про результат, предмет, засоби 

праці та трудові дії. 
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Констатовано, що ефективність реалізації зазначених функ-

цій у процесі професійно-трудового навчання ускладнюється 

порушеннями пізнавальної діяльності, які властиві дітям з 

інтелектуальними порушеннями. Втім, дослід роботи багатьох 

спеціальних шкіл для цієї категорії учнів доводить, що за умови 

достатнього високого  рівня  організації трудового навчання 

можливо досягти значних результатів не тільки у загальному 

розвитку дітей, а й у формуванні в них готовності до самостійної 

виробничої праці. 

Доведено що успішне включення учнів у суспільно корисну і 

виробничу працю стає можливим, якщо у процесі трудового 

навчання одночасно буде здійснюватись і формування трудових 

умінь і навичок, і опанування загально технічних та технологіч-

них знань, і виховання моральних якостей і розвиток самостійнос-

ті та виправлення властивих учням порушень інтелектуального 

розвитку. [1, с.7] 

Серед головних завдань підготовки школярів з особливими 

освітніми потребами до практичної діяльності та самостійного 

життя в сучасних суспільно-економічних умовах є професійне 

орієнтування та визначення в них професійно важливих якостей. 

Разом з тим, вирішення цих завдань ускладнюється психофізик-

ними вадами розвитку дітей, недостатньою сформованістю в них 

вищих психічних функцій (зокрема недорозвиненість операцій-

них складових мислення, низька критичність, неадекватність 

самооцінки тощо). Важливим етапом профорієнтаційної діяльнос-

ті  є залучення учнів до трудової діяльності, у зв’язку з корекцією 

недоліків їх психічного розвитку та формуванням відповідних 

професійних якостей на базі навчальних майстерень.[2, с.24]. 

Завдання профорієнтаційної роботи полягає в тому, щоб 

кожен учень опанував способи діяльності, розвинув свої потен-

ційні ресурси, міг поставити собі запитання про те, де і як він 

може використовувати свої знання й уміння, як реалізовувати свої 

життєві плани. [2, с.26]. 

Освітні та корекційно-розвивальні завдання навчання та 

виховання дітей з інтелектуальними порушеннями визначають 
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методи й форми їх вирішення, які підпорядковані дидактичним 

принципам – основним положенням, якими керуються в процесі 

підготовки молодого покоління до активної участі в житті сус-

пільства, а в педагогічній практиці вони виконують орієнтувальну 

роль, що спрямовує діяльність педагогічних працівників на 

досягнення мети та завдань виховання та навчання учнів. [2, 

с.35]. 

Слід зазначити, що основною формою трудового навчання у 

спеціальній школі для дітей з особливими освітніми потребами є 

навчальне заняття, яке містить 2-4 уроки залежно від визначених 

навчальним планом годин.        

Навчальне заняття з праці в дидактичному розумінню 

прирівнюється до уроку, тому до нього  ставляться такі ж вимоги, 

як і до уроку загальноосвітніх предметів. [4, с.247]. 

У сучасних умовах ринкових відносин проблема економіч-

ного виховання дітей з особливими освітніми потребами  стає 

досить актуальною, особливо для випускників. Разом з тим досвід 

роботи спеціальних шкіл свідчить, що засвоєння матеріалу еконо-

мічного характеру становить значні труднощі для цих учнів. 

Труднощі обумовлені як клініко-психологічними особливостями 

здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями, так і ступе-

нем абстракції та складності змісту матеріалу, який потрібно 

засвоїти. 

Дослідженням стану економічних знань в учнів випускних 

класів (Стариченко Т.Н.) встановлено такі особливості: 1) недос-

татня обізнаність у питаннях власного коригування матеріаль-

ними достатками; 2) недостатнє орієнтування в побутових та 

грошових питаннях, не сформованість доцільності потреб; 3) 

відсутність навичок планування та невміння раціонально розподі-

ляти доходи (витрати); 4) низький рівень здійснення математич-

них операцій, абстрактного рахунку, недостатнє орієнтування в 

мірах ваги, годин, величин, тощо; 5) обмежене, неповне, неадек-

ватне тлумачення розповсюджених економічних понять, викорис-

товуваних у повсякденні (економність, бережливість господарю-

вання).[2, с.71] 
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У процесі трудового навчання з метою формування у шко-

лярів економічних умінь доцільно застосовувати різні методи 

навчання. Це можуть бути розрахункові завдання, вивчення 

конкретних документів, складання ділових паперів, розв’язання 

задач економічного змісту, а також аналіз реальних життєвих 

ситуацій. Для здійснення обчислень доцільно навчити дітей з 

особливими освітніми потребами користуватися мікрокалькуля-

тором. [4, с.306] 

Досвід роботи багатьох спеціальних шкіл для розумово 

відсталих дітейсвідчив про те, що за умови достатньо високого 

рівня організації педагогічного процесу можна досягти значних 

результатів не тільки у загальному розвитку учнів з інтелектуаль-

ними порушеннями, а й у формуванні в них готовності до 

виробничої праці на сучасних промислових підприємствах. 

Спеціально організована участь випускників у виробничій праці 

забезпечувала розв’язання цілої низки соціально-правових 

питань: право на працю, на заробітну плату, на відпочинок, 

лікування, соціальне забезпечення, участь у громадському житті. 

[4, с.17] 
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Стандартизація у сфері безпеки є важливим питанням 

сучасного світу. Міжнародні та національні організації зі 

стандартизації впроваджують настанови й вимоги у сфері 

безпеки шляхом видання відповідних документів з метою не 

лише уніфікації діяльності, а й надання рекомендацій щодо 

діянь для забезпечення й підтримання безпеки в конкретних 

сферах діяльності людини. Міжнародна організація ISO (від 

грецької isos – Міжнародна організація зі стандартизації) за час 

своєї діяльності видала більше ніж двісті тисяч стандартів, що 

розповсюджують свій вплив на всі сфери діяльності людини, 

розпочинаючи від якості харчової продукції й закінчуючи 

вимогами до складних механічних та електронних систем. 

Стандарти у сфері безпеки є постійним предметом дослідження 

науковців. Останнім часом у незалежній Україні активізується 

напрям дослідження безпеки і стандартів в інформаційній сфері, 

представниками якого є А. Гуз, О. Горяна, В. Ситниченко та 

інші. У сфері економіки стандарти безпеки досліджувалися І. 

Іпполітовою, Ю. Якубенко, проте у зв’язку з достатньо 

новітньою тематикою не всі аспекти цього питання досліджені й 

напрям ролі міжнародних стандартів у сфері безпеки 

залишається мало розвиненим у науковому просторі. 

Деякі проблеми, з якими стикаються в процесі теоретичного 

дослідження предмета безпеки підприємства окреслені у праці [1. 



 

170 

с. 6–18]. У науковій роботі вказано на відсутність структурованих 

та узгоджених положень у науці про безпеку підприємства, 

невизначеність у наявних роботах сутності економічної безпеки 

підприємства, системи безпеки підприємства, підходів до 

управління, оцінювання тощо. Невирішеність цих питань 

звернула увагу науковців у 2015 році, але масив публікацій 

впродовж останніх років не вирішив означені авторами проблеми: 

дисертаційні роботи досі використовують відомі або ледь 

модифіковані визначення, а аналіз проводять у більшості за 

інтегральними показниками згідно з функціональним підходом 

[2].Хоча автори і зазначають, що потенціал наявних підходів до 

оцінки ще не вичерпано, нами бачиться необхідність застосуван-

ня новітніх методів, створення інструментарію оцінки саме для 

потреб забезпечення безпеки підприємства. 

Сучасна ситуація на вітчизняному та світовому ринках 

характеризується ускладненням комерційних схем, використан-

ням комплексних продуктів, посиленням конкуренції між 

компаніями. Грошові та фінансові потоки, рух капіталу, управлін-

ня ресурсами та персоналом стає все більш складним завданням, 

пов’язаним із зростанням обсягів звітності та документообігу, 

збільшенням швидкості інформаційних потоків. Зазначені 

фактори посилюють економічні ризики, що залишаються на 

досить високому рівні. Якщо раніше для шахрайських дій у сфері 

підприємництва були характерні досить очевидні і примітивні 

способи обману, то сьогодні вони стали більш складними і 

витонченими. До цього призводить незадовільне керівництво, 

слабка кадрова політика, а також складності з пошуком 

інформації по конкретній компанії або підприємству. Упереджена 

і неправдива інформація широко поширена, оскільки більшість 

вітчизняних засобів масової інформації залежить від політичних 

та економічних зв’язків власників [3. с. 18–21]. 

Підприємствам варто звертати пильну увагу на цілий ряд 

стратегічних, операційних та зовнішніх загроз. Ефективне забез-

печення економічної безпеки підприємства є критично важливим, 

адже вразливими є прибутковість, репутація, діяльність, бізнес-
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моделі, стратегії, навіть можливість простого відтворення 

підприємства. [4. с. 60–63]. 

Вчасне виявлення та адекватне реагування на загрози є 

частиною інтегрованої, комплексної системи економічної безпеки 

підприємства, яка має на меті розвиток та зростання, перетво-

рення ризиків в можливості, безпроблемне введення інновацій, 

покращення внутрішніх процедур, зниження витрат та 

досягнення конкурентоспроможності 
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У всьому світі гостро стоїть проблема забруднення екології. І 

це добре, адже тільки спільними зусиллями кожного з нас вийде 

зупинити згубний вплив на навколишнє середовище. Весь світ 
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поступово переходить на екологічну продукцію. Не оминуло це 

також і пакувальну індустрію, адже кожен сьогодні розуміє 

важливість переробки та сортування сміття і пластику. 

Біорозкладні пакети — це вже один з важливих кроків на 

шляху до захисту нашої планети. Все більше підприємців України 

і просто покупців товарів масового споживання віддають 

перевагу такій пакувальній тарі. 

Звичайна поліетиленова упаковка зберігається в землі сотні 

років. Ідея біопакетів в тому, щоб вони спочатку виконували своє 

завдання, а потім розкладалися на засвоювані для рослин і 

мікроорганізмів компоненти. Приблизний термін розпаду 

матеріалу — всього 3 роки. Це практично в 30 разів швидше, ніж 

у випадку зі звичайним поліетиленом.  

Біорозкладний пластик розкладається з часом і стає мікро-

пластиком. Є пластик не біорозкладний, але на натуральній 

основі. А є біорозкладний на натуральній основі. Саме його 

можна компостувати, хоча не весь – для цього він мусить мати 

спеціальну сертифікацію. Таких стандартів є два: по-перше, він 

має розкладатись на Н2О-СО2 (після розкладу не має залишитися 

ніяких шкідливих речовин, особливо важких металів), по-друге, 

має розкластися на 90% за 6 місяців. 

Біорозкладний пластик потребує величезної кількості 

ресурсів: для його виготовлення величезні площі засаджуються 

монокультурою – це вбиває різноманіття; використовується 

величезна кількість пестицидів, тому що монокультурі без них 

важко вирости, – таким чином відбувається величезний 

екологічний вплив, зокрема на зміни клімату.[1]  

При виготовленні інноваційної упаковки застосовують різні 

домішки, завдяки яким відбувається процес розкладання: [2]  

- D2W (Великобританія). Ця речовина модифікує поліетилен 

і зменшує його молекулярну вагу. Сировина виходить 

нестабільною, і після закінчення заявленого терміну служби 

біопакет швидко розкладається; 

- BDA, PDQ-H, PDQ-M (США). Нетоксичні домішки 

абсолютно не шкодять тваринам і рослинам. Виділення в масу 
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всього 1–3% каталізатора дає змогу виготовити навіть товстий 

пластик екологічним; 

- PDQ-H (Англія). Речовина прискорює окислення 

полімерного матеріалу за рахунок зниження молекулярної маси; 

- Addiflex (Швеція). Компонент прискорює розкладання 

плівки під впливом сонячних променів, тепла та вітру. Як уже 

згадувалося, в стандартних умовах цей процес затягується на три 

роки. Але, якщо пакет застрягне між гілками дерев, буде постійно 

перебувати на сонці і вітру, швидкість розпаду збільшиться в 

десятки разів. Матеріал розпадеться всього за кілька місяців. 

Це досить вагомі аргументи на користь біоупаковки. 

Переваги біопакетів є очевидними: при біорозкладанні 

виділяється не метан, а вуглекислий газ; нешкідливі; виріб не 

потребує особливих умов для розкладання; властивості матеріалу 

та кінцевого продукту (міцність, прозорість, водонепроникність) 

не змінюються. 

Американські хіміки розробили пластик, який здатний дуже 

швидко розкладатися під впливом сонячного світла та який 

допоможе розв'язати проблему накопичення пластикового сміття 

у Світовому океані. Новий полімерний матеріал зберігає міцність 

під водою, але швидко розкладається під дією ультрафіолету на її 

поверхні. 

Компанія «Logogroup» є одним із виробників та реалізаторів 

біокомпостних пакетів, що розкладаються через кілька місяців 

після їх використання. В Україні їх поки що не так багато, тому, 

що це є новинкою для вітчизняного ринку. Проте, саме ця 

новинка покликана врятувати навколишнє середовище та зробити 

людей свідомими до питань, що стосуються екології. 

Біорозкладні пакети з крохмалю розкладаються за умови 

компостування. Тобто, використання таких пакетів буде ефек-

тивне тільки в тому випадку, якщо після використання він буде 

компостований вдома або на спеціальних пунктах приймання. 

Біорозкладний пакет  «Ok industrial»  потребує компостуван-

ня і в компостній ямі він розкладеться за 3 місяці. Не бажано 

викидати ці екологічні пакети в смітник, бо в такому випадку з 
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них буде мало користі. Звісно, пакет розкладеться не через 

століття, але декілька років точно потрібно буде для того, щоб 

відбулася повна деструкція.  

Український стартап «Foodbiopack» (біорозкладаний їстівний 

пакет) - це технологія біорозкладних матеріалів для різного виду 

упаковки та одноразової тари. Пакети «Foodbiopack» в грунті 

розкладаються від 10 до 30 днів і нетоксичні. Вони зроблені з 

розплавленого полісахариду, а малюнки, нанесені на них - з 

харчового барвника.[3] 

Пакувальні матеріали, на яких нанесено слово «компосто-

ваний», дійсно здатні прискорено розпадатися на природні 

елементи, але в спеціальному промисловому обладнанні, де 

створене компостуюче середовище. Тут потрібно створити 

ідеальний баланс тепла, вологи і кисню, а також мікроорганізмів 

– для розщеплення органічних і рослинних матеріалів. В іншому 

випадку, вони дуже повільно розпадаються на фрагменти. 

Термін «біодеградація» відноситься до полімерів з органіч-

них сполук (наприклад, крохмалю). Також маркується і оксоплас-

тик – поліетилен, що містить домішки, які прискорюють процес 

розкладання на вуглекислий газ, воду і мікрочастинки пластику. 

 Багато виробників з метою економії при випуску еко-

поліетилену додають неякісні компоненти, які лише частково 

впливають на біорозкладаність пакетів, що суперечить еколо-

гічним нормам. 

У нашій країні є три виробники, які виробляють біорозкладні 

пакети з кукурудзяного та картопляного крохмалю. Їх можна 

використовувати не тільки для сміття, а й зберігати в них 

продукти або ходити з ними в супермаркет.[4] 

«Новіс» - це завод упаковки, який почав випускати пакети з 

кукурудзяного крохмалю і біополімерів рослинного походження 

у 2020 році. Продукція протестована в Європі і має міжнародний 

сертифікат «OK compost HOME». Пакети компостуються в 

домашніх умовах за 30-90 днів. 

Компанія «Біосфера» у 2020 році запустила випуск 

біорозкладних пакетів «Go Green». Вони складаються з 
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біополімерів і сировини природного походження (кукуруд-

зяного або картопляного крохмалю, полілактиду PLA) і 

розкладаються без залишкового мікропластика. Продукція 

відповідає світовому стандарту «bio-based», який підтверд-

жує, що природної сировини в її складі не менше 40%. Ці 

пакети розкладаються протягом 6 місяців в умовах промисло-

вого компостування. 

 Компанія «ЧистоПес» цікава тим, що вона не просто 

виробляє пакети з  крохмалю, а пропагує дуже делікатну, але 

важливу тему — прибирання екскрементів за своїми домашніми 

тваринами під час прогулянки. Бренд випускає як звичайні 

пакети, так і крохмальні, які повністю розкладаються, розкладаю-

чись на воду, CO2 і біомасу. Навіть фарба для нанесення малюнку 

використовується екологічно чиста.  

Захисники навколишнього середовища нерідко закликають 

вибирати паперову упаковку замість звичайної поліетиленової. 

Чи вірно це з урахуванням того, що пакети з деревної сировини 

навряд чи можна назвати екологічними?  

Насправді паперова тара шкодить природі сильніше, ніж 

пластикова. Ось тому доказ:  

- На виготовлення виробів з паперу йде в 2–3 рази більше 

енергоресурсів. 

В атмосферу поступає на 80% більше токсичних газів. 

- Збільшується забруднення водойм в 50 разів. А самої води 

на випуск паперової тари витрачається в 3 рази більше. 

- При виробництві таких пакетів знищують тони дерев 

(«зелених легень» Землі).  

Біорозкладні пакети для сміття, фасування товарів та інших 

цілей не вимагають таких жертв. Під час їх виробництва жодне 

дерево не постраждало.  

Необхідно дотримуватися умови, щоб українські споживачі 

сортували пакувальні матеріали,  збирали в біорозкладному 

сміттєвому пакеті тільки органіку, і тоді він перетвориться в 

гумус сам і не буде перешкоджати розкладанню харчових 

відходів, які всередині нього. 
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ЕКОНОМІКИ  
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студентка економічного факультету 

Запорізький національний університет, 

м. Запоріжжя, Україна 

Конкурентоспроможність національної економіки, як ком-

плексне та багатоаспектне поняття, безпосередньо визначає 

результативність зовнішньоекономічної діяльності та характер 

зовнішньоторговельного обміну держави. У працях М. Портера 

запропоновано теорію, в якій міжнародна конкурентоспро-

можність країни пояснюється локальною здатністю держави до 

створення та підтримки конкурентних переваг, які проявляються 

у постійній модернізації та оновленні промисловості, успішній 

глобальній конкуренції, утриманні продуктивності праці на рівні, 

вищому аніж у конкурентів, за рахунок більш динамічного 

впровадження інновацій [1].  

Варто зазначити, що міжнародна конкурентоспроможність 

https://primapak.com.ua/info/articles/biorozkladni_paketi/
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країни проявляється лише у тих галузях економіки, де вона має 

конкурентні переваги. Основним індикатором конкурентоспро-

можності є експортний потенціал та його фактична реалізація, що 

виступає як підтвердження реальних конкурентних переваг, і є 

інструментом просування національних інтересів у масштабах 

світового господарства. На практиці прослідковується прямо 

пропорційна залежність між рівнем розвитку експортного 

потенціалу та ефективним функціонуванням економіки країни. 

Як правило, рівень розвитку внутрішньої економіки тим вищий, 

чим потужнішим потенціалом володіє держава, і навпаки [2].  

Експортний потенціал є складовою економічного потенціалу, 

що забезпечує, на відміну від інших складових (виробничого, 

трудового, природного, фінансового, інформаційного потенціалу 

тощо) не процес виробництва, а процес споживання, тобто процес 

реалізації продукції на зовнішньому ринку. 

Перші спроби визначення сутності експортного потенціалу 

вітчизняними науковцями було здійснено у 90-х років ХХ ст. 

Саме цей період характеризується започаткуванням ринкових 

відносин, коли результати діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання зумовлювались не тільки можливостями вироб-

ництва, а й можливостями реалізації продукції на зовнішніх 

ринках. Підходи сучасних науковців до визначення експортного 

потенціалу не є однозначними, і в них розкриваються тільки 

окремі аспекти досліджуваного явища.  

Загальною рисою всіх визначень експортного потенціалу є їх 

прив’язка до певного суб’єкту (країни або підприємства), внаслі-

док чого експортний потенціал розглядається як одна з характе-

ристик цього суб’єкта, тобто як здатність або можливість даного 

суб’єкта здійснювати експорт.  

Проведений аналіз сучасних уявлень щодо джерел форму-

вання потенціалу як економічної категорії дозволяє виділити 

низку підходів, що пояснюється тим, що дослідники виокремлю-

вали певну рису потенціалу. Наприклад, в одних трактуваннях 

акцент зроблено на умови і фактори, що визначають величину 

потенціалу (ресурсна концепція), в інших – на характер економіч-
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них відносин у певних сферах діяльності суб’єкта господарюван-

ня (виробничій, фінансовій, управлінській) або на мету форму-

вання (забезпечення конкурентоспроможності, стійкості, успіш-

ності, розвитку тощо) та на результат його використання [3].  

Найчастіше в економічній літературі пропонуються підходи 

до визначення сутності експортного потенціалу, які наведені на 

рисунку 1. 

Існує й інша систематизація підходів щодо трактування 

експортного потенціалу. 

1. Ресурсна концепція. Представники цього підходу визнача-

ють потенціал через сукупність необхідних для функціонування 

або розвитку системи різноманітних ресурсів. Цей підхід полягає 

в оцінюванні потенціалу через суму фізичних і вартісних оцінок 

його складових, та визначає рівень ресурсної забезпеченості 

суб’єкта господарювання (країни, галузі, підприємства та ін.). 
 

 
Рисунок 1– Підходи до визначення сутності експортного потенціалу 

Джерело:складено автором на основі [4] 
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2. Потенціал як здатність. Цей підхід характеризується тим 

що потенціал розглядається як наявність у суб’єкта господарю-

вання певних здатностей. Безперечно, ресурсна база має значення 

для реалізації потенціалу, але потенціал залежить не лише від 

обсягу накопичених ресурсів, а й від інших факторів, що 

визначають наявність у об’єкта дослідження певних здатностей. 

Проте наявність у суб’єкта господарювання цих здатностей ні в 

якому разі ще не означає факту їх реалізації.  

3. Потенціал як можливість. Можливість суб’єкта господа-

рювання є синтезом його здатностей та умов, що створюються 

для їх реалізації. Тобто, спираючись на цей підхід потенціал 

розглядають як сукупність можливостей країни з експорту 

продукції, що дозволяють отримати економічні вигоди. Проте, 

визначення потенціалу такого роду є не досить поширеними в 

економічній літературі.  

4. Потенціал як соціально-економічна характеристика. Цей 

підхід останнім часом отримує все більше поширення, і розглядає 

потенціал як результат економічних і виробничих відносин між 

суб’єктами господарської діяльності. У загальному випадку, цей 

підхід до визначення сутності потенціалу за мету має виявити 

визначення, формування і максимальне задоволення потреб 

суспільства (споживачів). Деякі аспекти трактування експортного 

потенціалу країни як соціально-економічної характеристики часто 

присутні у визначенні цього поняття. Зокрема: необхідність 

виготовляти максимальну кількість конкурентоспроможних 

товарів на світовий ринок, надавати якнайбільше якісних послуг і 

виконувати необхідну кількість робіт; збільшувати споживання 

на міжнародних ринках вироблених ними товарів і послуг; 

зберігати або збільшувати обсяг експорту в довгостроковій 

перспективі та ефективно конкурувати на світовому ринку; 

виробляти необхідну кількість товарів для зовнішнього ринку; 

виробляти і реалізовувати на закордонних ринках конкуренто-

спроможні товари [3]. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо що експортний 

потенціал країни тісно пов’язаний з її конкурентними перевагами 
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на міжнародному ринку та залежить від географічного 

розташування країни; економічних, природно-кліматичних, 

соціокультурних, інфраструктурних, наукових, інноваційних, 

трудових, технологічних, інвестиційних та історичних умов 

діяльності економічних суб’єктів; правового, політичного та 

економічного середовища ведення міжнародного бізнесу. 

Оскільки ефективність формування експорту визначає 

конкурентоспроможність національної економіки на міжнародній 

арені, то обмежувальними факторами можуть бути такі, як: 

низький рівень інноваційної активності; високий рівень тіньової 

економіки; незадовільні значення рейтингу корумпованості [4].  
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ВСТУП. Метаболічний синдром (МС) у вагітних, як один з 

різновидів ендокринопатій, становить актуальну проблему 

медицини сьогодення, оскільки призводить до підвищеного 

ризику розвитку акушерських та перинатальних ускладнень. МС -  

це комплекс метаболічних розладів, до яких входить порушення 

обміну вуглеводів, інсулінорезистентність, серцево-судинна 

патологія (переважно артеріальна гіпертензія), дисліпідемія , 

мікроальбумінурія, синдром полікістозних яєчників та абдомі-

нальне ожиріння,  що спричинені генетичними, нейрогумораль-

ними  гемодинамічними особливостями та способом життя 

людини [4]. Діагноз МС встановлюють при наявності у жінки 

першого критерію (порушення обміну вуглеводів) та будь-яких 

двох інших з вищевказаних. 

За даними досліджень В.Я. Скрипника та Н.. Геника, які ство-

рили контрольну та порівняльну групу жінок з МС (50%) та без 

МС(50%), до критеріїв виявлення компонентів МС відносять [9]: 

- ожиріння, ІМТ > 30 кг/м2 ( у 48%), 

- інсулінорезистентність – інд. Саго < 0,33; (36%) 

- артеріальна гіпертензія ( 42%) 

- гіпер- і дисліпідемія: ТГ>2 ммоль/л; ЛПНЩ>55 Од/л (39%) 

- наявність полікістозних яєчників (25%) 
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Дослідження А.Н. Шишкіна вказують на те, що прояви 

метаболічного синдрому в організмі жінки посилюються на фоні 

естрогенів, прогестерону та плацентарного лактогенного гормону 

(ПЛГ), що виділяються плацентою в кров’яне русло жінки під час 

вагітності. На фоні цього в материнському організмі створюються 

сприятливі умови, щоб накопичувати жирові субстрати, особливо 

вираженим цей процес є у ІІІ триместрі вагітності.  

Базуючись на даних літературних джерел, виявлено, що 

жінки з МС становлять високу групу ризику виникнення важких 

ускладнень вагітності. У І триместрі вагітності спостерігаються: 

гестози (від 33% до 46%), анемія (від 12,5% до 16,7%), загроза 

переривання вагітності до 10 тижня гестації ( 61%) багатоводдя 

(22,7%) [5]. МС часто є фундаментом для виникнення ускладнень 

з боку серцевої системи. З вибірки жінок з МС (100 жінок), 

артеріальна гіпертензія спостерігалась у 69%, прееклампсія – 37% 

та еклампсія у 6% [3]. Патофізіологічно, в основі цього лежать 

мультисистемні процеси МС, що деформують ендотелій клітини і 

змінюють його функції. В результаті пошкоджений ендотелій 

стає причиною патологічних спастичних реакцій. Лабораторні 

показники вагітних з МС вказують на зниження концентраційної 

функції нирок ( у 11%), протеїнурію( 41%), іноді гематурію, 

лейкоцитурію та циліндрурія (6%) ( Дані дослідження Соловйової 

А.В. та Дубініної І.І) [10]. 

В ІІ триместрі вагітності до ускладнень МС відносять: 

анемію вагітних (19%), прееклампсію (22%)  та плацентарну 

недостатність (13%) при якій буде відмічатися зниження 

плацентарного кровообігу та в кінцевому результаті - ішемія 

плаценти (2%) [3]. Окрім ішемії плаценти спостерігається 

передчасне дозрівання плаценти (4%) або ж гіпоплазія плаценти 

(2%). В 1/3 жінок спостерігалась загроза передчасних пологів 

(20%).  

В ІІІ триместрі в 75% жінок спостерігається важкий гестоз, 

ризик виникнення гестаційного ЦД зростає на 55% , а загроза 

передчасних пологів з 20% до 42% 

Дослідження Макарова І.О. вказують на те, що у  жінок з МС 
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відбувається передчасне вилиття навколоплідних вод( 32%), 

первинна і вторинна слабкість пологової діяльності(17%), що  в 

2,5 рази більше за стандартні показники, а ризик дистоції 

плечиків плода зростає у 8 разів  [10]. Величина крововтрати під 

час пологів прямо пропорційно залежить від важкості перебігу 

МС. Такі пацієнтки частіше народжують шляхом кесарського 

розтину ( 82% ) у зв'язку з відсутністю ефекту від родозбудження, 

стимуляції родової діяльності або при наявності фактору гострої 

гіпоксії плода. В післяпологовому періоді жінки з МС часто 

зазнають субінволюції матки (14%) [6]. 

 Метаболічний синдром чинить вплив безпосередньо і на 

новонародженого, особливо за рахунок основного компоненту 

МС – ожиріння. В таких жінок підвищується ризик народження 

дітей з патологічно надмірною вагою, які в результаті мають  

ризик розвитку метаболічних порушень протягом життя. У цих 

дітей ступінь порушення вуглеводного обміну буде прямо 

пропорційно дорівнювати ступеню ожиріння у матері. Згідно з 

даними літератури, майже на 30% збільшується ризик виник-

нення синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плода 

(ЗВУР), а хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плода виникає на 

25% частіше [7]. Крім того, у новонароджених виявляється 

збільшення вмісту всіх ліпідних фракцій, холестерину в ЛПНЩ і 

ЛПДНЩ, тригліцеролу та зниження вмісту холестерину в ЛПВЩ 

[2]. В деяких жінок з МС спостерігається антенатальна (внаслідок 

дистресу плода при асфіксії) і інтранатальна загибель плода 

(внаслідок РДС при недоношеності, що за дослідженням В. Я. 

Скрипника, становить приблизно 5% від загальної вибірки. Також 

дане дослідження описує високу частоту невиношування (8,0%) і 

недоношування (5,0%). 

ВИСНОВОК. Так як метаболічний синдром є вагомим 

фактором ризику виникнення тяжких ускладнень під час 

вагітності та пологів з боку матері та плода, це становить 

нагальну необхідність здійснення запобіжних профілактичних 

заходів щодо захворювання на МС: виявлення гіперінсулінемії до 

вагітності, корекція ваги, обмеження вживання вуглеводів. 
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Важливим є нормалізація режиму праці і відпочинку, повно цін-

ний сон, достатнє пиття, відмова від шкідливих звичок, достатня 

фізична активність, благополучний психологічний фон, а також 

постійний контроль АТ. Планові УЗД щитоподібної залози, 

нирок, печінки, ЕКГ, лабораторний контроль показників 

ліпідного обміну, глюкозотолерантний тест та глікемічний 

профіль раз на рік. А також-консультація вузьких спеціалістів, 

таких як ендокринолог та кардіолог перш ніж планувати 

вагітність, щоб запобігти негативним наслідкам МС. 
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Необхідність модернізації системи вищої освіти в логіці 

культурологічного підходу зумовлена потребою сучасного 

суспільства, що постійно розвивається та вдосконалюється, до 

підготовки спеціалістів, які володіють високим рівнем загальної 

та професійної культури. Гостро постали проблеми відродження 

національної ідентичності, духовності, становлення й розвитку 

гармонійної, творчої особистості. В зв’язку з цим зростають 

вимоги  до професійної підготовки майбутніх вчителів музичного 

мистецтва, до їхньої музично-педагогічної культури, складовою 

якої виступає сценічно-образна культура. 

 Сценічно-образна культура - це інтегральна особистісна 

якість, сформовані професійні компетенції, здібності та якості, 

творчий підхід та виконавська майстерність в галузі вокального 

мистецтва. А також це постійний свідомий процес особистісного 

та професійного саморозвитку.  



 

186 

Стандарт вищої освіти у галузі знань “Культура і мистецтво” 

(2019), виокремлює фахові компетентності, серед яких визначено 

такі, які суголосні з сутністю сценічно-образної культури майбут-

нього вчителя музичного мистецтва: здатність демонструвати 

достатньо високий рівень виконавської майстерності; здатність 

усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецт-

ва; здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу; здатність використовувати широкий спектр міждисциплі-

нарних зв’язків; здатність усвідомлювати взаємозв’язки та 

взаємозалежності між теорією та практикою музичного мис-

тецтва; здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці [246]. 

З позиції компетентнісного підходу сценічно-образна 

культура вчителя музичного мистецтва є фаховою компетент-

ністю, що виявляється у здатності до інтерпретації художніх 

образів музичних творів, їх сценічного втілення з метою 

ретрансляції музичного фонду культури у процесі викладання 

музики в умовах загальноосвітнього закладу, у позашкільній 

роботі. Адже здатність вчителя до креативного відтворення 

образів, усвідомлення смислової конотації художньої палітри 

музичних творів, застосування елементів акторської майстер-

ності, інтерпретаційних умінь свідчить про аксіологічну 

спрямованість професійної (педагогічної) діяльності вчителя. 

Методика формування сценічно-образної культури вчителя 

музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки передбачає 

застосування спектру форм і методів, що спрямовані на 

формування інтерпретаційних умінь, комунікативності, розвиток 

акторських здібностей тощо.  

Методологічні засади формування сценічно-образної 

культури майбутнього вчителя музики у процесі вокальної 

підготовки включають загальнодидактичні і специфічні прин-

ципи, що становлять методологічне підґрунтя авторської 

методики. В даній статті ми розкриємо та обгрунтуємо 

специфічні принципи формування означеної якості. 
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У довідникових виданнях поняття «принципи навчання» 

розглядається як «основні вихідні положення теорії навчання, що 

виходять з наукового розуміння суті виховання і навчання» [58]. 

С. Гончаренко слушно зауважує, що «необхідно орієнтуватися не 

на окремі принципи навчання, а на їхню систему, забезпечуючи 

науково обґрунтовану постановку цілей, відбір змісту, методів і 

засобів організації діяльності учнів і студентів, створення 

сприятливих умов і аналіз результатів навчального процесу» [59].  

На нашу думку, специфічними принципами, які визначають 

методологічні орієнтири формування сценічно-образної культури 

майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокальної 

підготовки, є:  принцип культурологізації та аксіологізації,  прин-

цип єдності у розвитку вокальних умінь і акторської 

майстерності, принцип рефлексивності щодо формування власної 

сценічно-образної культури, принцип активності у процесі 

діалогічної взаємодії викладача і студентів – майбутніх учителів 

музичного мистецтва, принцип семіотичної спрямованості та 

інтерпретації тексту музичного твору. 

Специфічні принципи, які необхідно враховувати у процесі 

формування сценічно-образної культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки, визначають 

особливості означеної якості фахівця, яка синтезує акторську 

майстерність, вокальні й інтерпретаційні уміння тощо, що 

дозволяє педагогу-музиканту декодувати та вокально-сценічно 

відтворити смислове навантаження музичних образів, представ-

вити учням авторський задум, прослідкувати його художнє 

втілення у музичному та сценічному оформленні. 

Принцип культурологізації та аксіологізації, на переконання 

Н. Овчаренко, «полягає в тому, що зміст, форми, методи і засоби 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

повинні фундуватися на культурологічних та аксіологічних 

засадах, базується на формуванні знань, умінь, навичок і 

здатності прищеплювати цінності вокальної культури в учнів» 

[190]. З позиції формування сценічно-образної культури вчителя 

музики у процесі вокальної підготовки цей принцип визначає 
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специфіку добору форм, методів і засобів, структурування змісту 

дисциплін вокальної підготовки, має здійснюватися з урахуван-

ням мистецької вартості музичних творів, культурних норм 

життя, культури етнічної і загальнолюдської. У процесі 

декодування та вокально-сценічного відтворення художньої 

образності, втілення її у сценічному образі відбувається 

формування майбутнього вчителя музичного мистецтва з 

високим рівнем сценічно-образної культури.  

Принцип єдності у розвитку вокальних умінь і акторської 

майстерності передбачає одночасний розвиток вокальної 

техніки та здатності до сценічного відтворення музичних образів, 

що в синтезі демонструє рівень володіння сценічно-образною 

культурою майбутнього вчителя музичного мистецтва. Адже, на 

думку Г. Локарєвої і Л. Гринь, «формуючи вокально-технічні 

навички студента (діапазон голосу, його тембр, регістри, вміння 

використовувати резонатори вокального голосу, чистота 

інтонування нотного матеріалу, метро ритм, виконання технічних 

елементів співу), слід розвивати вміння використовувати засоби 

виразності для розкриття художнього образу вокального твору 

(застосування динамічних відтінків, вокальних штрихів, стиліс-

тичних особливостей вокальних жанрів та композиторських шкіл, 

розкриття художнього образу засобами перевтілення тощо) [155]. 

Принцип рефлексивності щодо формування власної 

сценічно-образної культури ґрунтується на положенні Г. Падалки 

про те, що він спрямований «на спонукання учня (студента) у 

процесі мистецького навчання до співвіднесення власних 

життєвих позицій, світоглядних установок зі змістом художніх 

(музичних) образів, зіставлення цінностей внутрішнього життя із 

морально-світоглядними позиціями, відтвореними в мистецтві, 

співвіднесення найглибших переживань особистісного «Я» із 

художніми оцінками автора твору» [207]. У контексті форму-

вання сценічно-образної культури майбутнього вчителя музики 

цей принцип передбачає усвідомлення ним необхідності 

оволодіння означеною якістю з метою ефективної ретрансляції 

музичного досвіду у педагогічній діяльності. Відповідно викладач 
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має застосовувати у процесі вокальної підготовки майбутніх 

педагогів-музикантів спектр форм і методів, які мають 

стимулювати їх до саморозвитку і вдосконалення вокальної 

техніки, інтуїції, артистичності, інтерпретації образів музичних 

творів у вокальному і сценічному вияві. 

Принцип активності у процесі діалогічної взаємодії викла-

дача і студентів – майбутніх учителів музичного мистецтва – 

базується на положенні про те, що активність передбачає 

«подолання завдань високого рівня труднощів як стосовно вибору 

репертуару, так і виконання художніх і технічних вимог 

педагога» [196]. Цей принцип передбачає формування вміння 

створювати нове, зорієнтованість на формування сценічно-

образної культури на основі творчості, розвитку інтерпрета-

ційних, сценічних умінь у процесі вокальної підготовки. 

Викладач має забезпечити діалогічну взаємодію, особистісне 

зростання майбутнього вчителя музичного мистецтва з метою 

творчого формування необхідних професійно значущих якостей, 

а також створити творчо-естетичне середовище за допомогою 

інтерактивних форм і методів, які передбачають вияв потенцій-

них можливостей щодо інтерпретації та сценічного відтворення 

музичних образів, реалізації авторського «Я». Діалогічна 

взаємодія викладача і студента уможливлюється в їхньому 

інтелектуально-духовному зв’язку, є основою творчої взаємодії, 

створює умови для розвитку у майбутніх вчителів музичного 

мистецтва особистісних та професійних якостей, що можливо 

лише на основі суб’єктних відносин, коли домінуючою є роль 

викладача, а позиція студента трансформується у рівнозначні 

стосунки людей, що співпрацюють; викладач не виховує, не 

вчить, а створює умови, стимулює устремління студентів до 

розвитку, самореалізації у вокальній, педагогічній діяльності, 

сприяє розвитку його сценічно-образної культури. 

Таким чином, визначені специфічні принципи формування 

сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі вокальної підготовки слугують методо-

логічним підґрунтям структурування змісту, добору форм, 
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методів і засобів, які доцільно застосовувати у вокальній підго-

товці майбутнього фахівця, визначають провідні орієнтири 

формування вокальної техніки, інтерпретаційних умінь, акторсь-

кої майстерності.   
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Вища нервова діяльність або психічна діяльність мозку - це 

сукупність взаємопов'язаних нервових процесів, які відбуваються 

у вищих відділах центральної нервової системи і забезпечують 

перебіг поведінкових реакцій людини і тварин [7]. 

Людський мозок та його діяльність – до цього часу ще не 

вивчена сфера, в якій є маса загадок та незрозумілих явищ.  В 

багатьох аспектах вищої нервової діяльності є дві мінімум 

сторони: одна корисна, а інша може обернутися негараздами. 

Таке явище як ілюзія  асиметричної проникливості також має 

дві сторони. Більшій частині людей (і майже кожному хоч зрідка) 

здається , ніби ми знаємо тих, хто нас оточує набагато краще, ніж 

вони нас: «У нього на обличчі  все написано!», «Він думав, що… 

Але я ж бачу таких людей наскрізь!», «Його бажання – як на 

долоні!», «Я зразу зрозумів  його мотиви!». Це приклад явища 

ілюзії  асиметричної проникливості. З одного боку, це  працює як 

частина основного нашого інстинкту самозбереження. А збері-

гати є сенс лише те, що цінне, а отже, мозок так чи інакше 

запевняє (ми запевняємо себе), що ми розумніші, кращі, 

проникливіші, дальновидніші, «глибші», ніж «якісь там, що 

нічого собою не представляють» оточуючі. Це відмічається і  у 

відношенні соціальних груп. «Свої» (тобто група, з якою себе 



 

192 

ототожнює людина) завжди  апріорі здаються кращими, ніж – 

терплячіші, розумніші, більш інтелігентні,  більш благополучні, - 

ніж «не свої», «не наші». Ми навіть уявляємо їх  своєю уявою 

нечітко, грубо,  без достатнього інтелекту, без глибоких почуттів, 

здатності відчувати тонкі речі. 

Неприємною стороною такої гри нашого мозку є наслідки 

нашого такого оманливого ілюзорного сприйняття «не своїх», 

інших. Адже, наприклад, людина, по відношенню до якої ти 

був впевнений , що «у нього не вистачить розуму мене 

обманути», неочікуванно може провернути хитру і закручену 

операцію, в результаті якої саме «розумний» виявиться у 

програші. Чи може навпаки – той, кого вважаєш «поганцем та 

гнилим»- неочікувано може здійснити настільки благочестивий 

поступок, що на його фоні у  «поганцях» може залишитися 

благочестивий. 

Тому треба  пам’ятати про дану властивість нашої вищої 

нервової діяльності та не переоцінювати себе і не недооцінювати 

інших.  Не відмовляти оточуючим у їх глибині. Або хоча б не 

вважати їх більш нерозумними та необ’єктивними, ніж ви самі. 

Звичайно тут постає питання самооцінки. 

 Самооцінка особистості – оцінка людиною своїх якостей, 

себе, рівня успішності власної діяльності, оцінки своєї особи 

іншими людьми, виходячи з системи цінностей людини. 

Самооцінка – суб’єктивне утворення в людській психіці, але воно 

є відображенням норм і оцінок, що існують в суспільстві та в 

міжособистісних відносинах, і на неї впливає багато факторів 

виховання в дитинстві та інші періоди онтогенезу. Тай власне 

самооцінка змінюється. Та часом  стає з адекватної неадекватною. 

У сучасних підлітків впливають сильно соцмережі, а точніше  - 

світ через призму соцмереж [12, 13]/ 

Зберігати психологічну рівновагу у сучасному світі не 

просто. Підвищення стресостійкості, профілактики високого 

рівня тривожності, використання здоров’язберігаючих техно-

логій та розвиток емоційного інтелекту сприяють цьому [1-6, 

8-11]. 
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На організм весь час діють надзвичайні подразники різної 

природи, тому у сучасному світі необхідно весь час пристосо-

вуватись, що власне організм і робить підтримуючи гомеостаз і 

уникаючи виникнення порушень. Цьому добре сприяють підви-

щення стресостійкості, профілактика високого рівня тривожності, 

використання здоров’язберігаючих технологій та розвиток 

емоційного інтелекту [1-6, 8-11]. 

Одна із цікавих речей – це здатність мозку створювати 

ілюзії [7]. Ілюзії бувають різні. Не слід плутати ілюзії із галюци-

націями.   

 Ілюзії можуть виникати, щоб зняти деяку невизначеність, 

вирішити якусь спірну ситуацію, але перед цим треба її якось 

опредметити, візуалізувати. Це може бути  процес опредмечу-

вання негативної емоції з метою створення образу ситуації, щоб 

бути готовим до її вирішення. Кажуть також, що такого роду 

ілюзії  відіграють компенсаторну роль. 

Наш мозок  «лінивий». Одна із ілюзій, яку створює психіка 

людини – чим швидше ти будеш щось робити, тим швидше буде 

закінчена робота  чи швидше здійсниться довгоочікувана подія. З 

одного боку це саме так. Чим швидше ти побіжиш до дверей 

кухні, тим швидше ти втамуєш відчуття спраги чи голоду. Або 

так: якщо сильніше натиснеш на газ у авто – то швидше приїдеш 
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на зустріч чи роботу. Саме через це на вулицях нашого міста така 

кількість «автогонщиків». 

Що ж ми маємо, якщо взяти до уваги наявність ще однієї 

поверхневої ілюзії у нашого мозку – ілюзію  про власну 

невразливісь. Ми впевнені, що з нами нічого поганого не 

станеться: «хтось інший може впасти чи потрапити у аварію, але 

не ми!». Таке явище  багато в чому дуже корисне, оскільки 

оберігає нас  від постійного стресу та підштовхує до здорового 

ризику, який частенько у житті все ж таки необхідний. Та як 

завжди у питанні ілюзії є негативна сторона – наявність ілюзії 

невразливості разом із ілюзією економії часу заставляє багатьох 

здійснювати дуже нерозумні дії. Так і потрапляють у аварію, 

тиснучи на газ авто із метою виграти п’ять хвилин по дорозі на 

роботу, а потім витрачають половину дня, щоб розібратися із 

наслідками дорожньої пригоди. 

Ще цікавішим є ілюзія Полліанни – механізм психологічного 

захисту, завдяки якому ми ні про що не турбуємось і вважаємо, 

що все буде добре, навіть якщо факти говорять про зворотнє. 

Такий  собі невиправний клінічний оптимізм. А що в цьому 

поганого, адже позитивний погляд на життя підтримується 

всіма. 

У художніх фільмах жанру жахіття  головний герой чи 

героїня, навіть усвідомлюючи, що там у темряві, у темному 

підвалі, щось рухається, шипить випускає щупальці, все рівно 

спускається по сходам, тому що « адже не може ж бути, щоб все 

було погано!». Так і в реальному житті ця ілюзія має темну 

сторону: хтось переходить дорогу перед самісінькою кабіною 

вантажівки, у якої відмовили гальма, наївно думаючи : »Водій 

мене бачить, він повинен мене пропустити».  Часто людина 

обирає «не бачити» запаху газу чи диму з під дверей сусідської 

квартири, адже думає – «сусіди вдома, вони й без мене 

розберуться і дадуть  собі раду, та й може це з вулиці дим – листя 

палять». І ось в разі  пожежі у сусіда ця ілюзія не дасть змоги 

врятувати ситуацію.Тому треба  пам’ятати про гармонію між 

безмежним оптимізмом та реальністю фактів.  
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Дану властивість нашої вищої нервової діяльності 

використовувати необхідно при підвищенні стресостійкості, 

профілактиці високої тривожності. Дана ілюзія сприяє і 

створенню  нашої персони в соцмережах,  що у свою чергу має 

певний вплив на психіку [12,13].  У віртуальному світі соцмереж 

людина може створити собі будь-який образ, який забажає: 

невразливого, успішного, красивого персонажу та інш. Це 

додатково дає можливість людині отримати на деякий час 

відчуття сили, успіху, впевненості хоча б на деякий час.   

Нам ще випаде багато можливостей для відкриттів  у сфері 

діяльності мозку, у сфері вищої нервової діяльності. Людству ще 

є що розгадувати, особливо при появі штучного інтелекту. 
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Психічний розвиток дитини залежить від великої кількості 

факторів [7]. Серед них і поведінкові реакції оточуючих людей і 

саме фактори навколишнього середовища. Дитина відкрита 

новим знанням. На ледь народжену дитину відразу ж обвалю-

ється ціла гама відчуттів: вона відчуває мамине тепло, пробує 

смак молока, її зустрічає світло дня, вона бачить яскраві плями 

іграшок, чує величезну кількість незнайомих звуків, відчуває 

запахи. На питання про наявність інтелекту у новонароджених 

вчені поки відповідають неоднозначно, в основному вказуючи на 

рефлекторну природу дитячих реакцій. Але все ж, чим багатші 

відчуття дитини, тим вищою буде її інтелект. 

Навчити чогось можна людину, яка на цей момент фізично і 

психічно готова вчитися. У дитини є така здатність нервової 

системи, як формування умовних рефлексів та пам’ять. 
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У дитячому віці, як і в подальшому, завдання, в першу чергу, 

близьких, а також вихователів, вчителів – створити такі 

оптимальні умови для навчання і розвитку здібностей дитини, 

щоб не нашкодити її психічному та фізичному здоров’ю. 

При вихованні та розвиткові дитини з народження важливо 

враховувати особливості і завдання кожного конкретного віку. 

Якщо займатися з малюком, опираючись тільки на особисті 

амбіції і очікування батьків, на їх бажання, щоб дитина була в 

усьому перша та успішна, це може привести до неврозів та більш 

серйозних проблем. 

Татові та мамі звичайно приємно буде, якщо їх малюк і 

англійською займається, і в басейні плаває, і музиці навчається, і 

грати на інструменті, але для самої дитини ця карусель занять 

може бути великим стресом. Негативний вплив стресу 

неодноразово відмічають у  наукових публікаціях дослідники [1, 

5, 6, 8, 9,14,15] 

У кожний період розвитку у дитини є певний рівень 

функціональних можливостей організму, рівень функціональних 

резервів, життєвої енергії. Звичайно при дії факторів  надмірних 

відбувається мобілізація енергетичних ресурсів, але організм уже 

при цьому працює із напруженням. При подальшому зростанні дії 

чи збільшенні дії надмірних факторів настає порушення адаптації, 

що передує захворюванням. Рівень адаптаційних можливостей це 

величина індивідуальна в різному віці для різних дітей. Тому 

легко можна  перейти індивідуальну межу, за якою почнеться 

напруження адаптаційних можливостей.  У колесі різноманітних 

запланованих дитині занять часто сил витрачається  більше, ніж 

це допустимо. Та ще при цьому сили витрачаються не у тому 

напрямку, в якому це необхідно та обумовлено віковими особли-

востями психічного, фізичного та психомоторного розвитку. 

Безумовно негативним є те, коли не дотримуються  фізіологічних 

потреб організму, характерних для кожного вікового періоду. У 5 

–річної дитини є певні високі потреби у русі, руховій активності, 

вона повинна бігати, стрибати, гратися у рухливі ігри, ліпити у 

пісочниці калачики для забезпечення фізіологічного рівня рухової 
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активності. Якщо замість цього дитину саджають на стілець 

надовго та дають книжку, а після цього ще заняття на піаніно, де 

знов же треба сидіти – це не є добре. Є дуже високий ризик чи 

навіть стовідсоткова імовірність, що отримаємо начитану 

музичну дитину із незадовільними адаптаційними можливостями,  

великим скритим стресом, зниженими функціональними 

можливостями кардіореспіраторної системи [10,11,12] та 

можливо проблемами травної системи та опорно-рухового 

апарату. Особливо небезпечні стреси в критичні періоди.  

Критичні періоди - етапи найбільш різких стрибкоподібних 

анатомо-фізіологічних перетворень, стрибкоподібні моменти 

розвитку цілого організму, окремих його органів і тканин, 

переломні етапи розвитку, коли організм переходить від одного 

якісного стану до іншого. На ці перетворення іде багато енергії та 

сил. І неправильним є перерозподіляти їх у напрямку раннього 

інтелектуального розвиту, адже таке протиріччя фізіологічним  

закономірностям, які вироблені еволюційно, неминуче супро-

воджується низьким рівнем здоров’я та навіть виникненням 

патологічної реакції. У організмі на певний момент є найслабша 

ланка, яка  при перенавантаженнях відреагує. А прибічники 

психосоматики вказують на проблему  зростання числа алергій у 

дітей, а особливо у вигляді такої форми, як бронхіальна астма. 

Вони пояснюють це так, що астма – це не що інше, як прояв 

нездатності дитини протистояти волі батьків, сказати їм «ні», не 

хочу  цим займатись. Це утруднений видих, адже ж і вимова «ні» 

промовляється різко на видосі. «Ні» ніби «застрягло» в дихальних 

шляхах. Отже, паралізована воля, утруднене дихання, 

бронхіальна астма – психосоматика. 

 Тому треба  пам’ятати про вікові особливості і виховні 

завдання, які  характерні  для кожного відповідного віку.  Перед 

дитиною грудного віку одні , перед дитиною 2-3 років інші, 

починаючи з 4 років завдання знову змінюються. І відповідно до 

цих завдань необхідно підбирати види діяльності та занять, їх 

форми. При цьому самому зберігати психологічну рівновагу,  

використовувати методи підвищення стресостійкості, профі-
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лактики високого рівня тривожності, а використання здоров’язбе-

рігаючих технологій та розвиток емоційного інтелекту сприяють 

цьому [1-6, 8-11]. 
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В  ПЕРІОД  COVID-19 НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Кравчук Юлія Олександрівна, 
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та права імені Леоніда Юзькова 

 м. Хмельницький, Україна  

Актуальність теми. Процес державного регулювання та 

контролю ціноутворення є безумовно важливим для будь якої 

країни, адже лише за допомогою налагодження механізму 

ціноутворення можна досягти певної стабілізації цінової ситуації, 

знизити соціальну напругу, захистити вразливі верстви населення 

та підвищити ступінь довіри громадян до державних органів.  

Особливо актуальним питання ціноутворення стало в 

умовах настання надзвичайної ситуації, як в Україні, так і у 

всьому світі. Відповідно до протоколу засідання Експертної 
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комісії Державної служби надзвичайних ситуацій з визначення 

рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 № 104/02-

20, надзвичайна ситуація, пов’язана із загрозою поширення 

гострої респіраторної хвороби на території України, спричи-

неної вірусом COVID-19, визначена в Україні як медикобіо-

логічна надзвичайна ситуація, пов’язана з епідемічним спалахом 

небезпечних хвороб, державного рівня. [4] 

 Метою даної статті є дослідження особливостей ціноутво-

рення в Україні в період COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. Політика ціноутворення є 

складовою частиною загальної економічної і соціальної полі-

тики України. Державні фіксовані й регульовані ціни і тарифи 

встановлюються на ресурси, що справляють визначальний 

вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари й послуги, 

що мають вирішальне соціальне значення, а також на продук-

цію, товари, роботи й послуги, виробництво яких зосереджено 

на підприємствах, що займають монопольне становище на 

ринку. [3] 

Завданнями цінової політики є: встановлення загальних 

засад та основних принципів ціноутворення; розвиток підпри-

ємницької діяльності у межах, визначених законодавством; 

протидія зловживанням монопольним (домінуючим) стано-

вищем; системність та узгодженість дій органів державної влади 

при реалізації цінової політики; розвиток економіки країни; 

створення умов конкуренції та розвитку всіх суб'єктів 

господарювання; збалансованість ринку товарів, робіт, послуг; 

підвищення якості продукції; забезпечення соціальних гарантій 

у зв'язку із зростанням цін, які здійснюються відповідно до 

вимог законодавства; створення необхідних економічних гаран-

тій для товаровиробників на внутрішньому ринку; розширення 

сфери застосування вільних цін; орієнтація цін внутрішнього 

ринку на рівень цін світового ринку; регулювання державою 

відносин обміну між суб'єктами ринку з метою забезпечення 

еквівалентності в процесі реалізації національного продукту. 

[3] 
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Однак, на мою думку, у законодавстві недостатньо уваги 

приділено політиці держави щодо регулювання та контролю 

ціноутворення саме під час надзвичайної ситуації. 

У зв’язку з такою недосконалістю законодавства, на початку 

пандемії населення зіткнулося з двома проблемами щодо товарів, 

використання яких є затребуваним під час карантину. З одного 

боку це була проблема пов’язано з дефіцитом товарів, таких як 

маски, антисептики та інші товари. З іншого боку постала 

проблема різкого зростання цін на ці товари. Наприклад, захисні 

маски, які до поширення епідемії коштували 2-3 гривні за 

одиницю зросли в ціні майже вдесятеро разів.  

З плином часу уряд дійшов до висновку, що спекулювання на 

цінах в умовах надзвичайної ситуації є несправедливим і таким, 

що порушує права та свободи громадян. У зв’язку з цим було ви-

дано постанову КМУ від 22.04.2020, № 341 «Про заходи щодо 

стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, 

товари протиепідемічного призначення» [2], та запроваджено дер-

жавне регулювання цін шляхом декларування зміни роздрібних 

цін на товари». У переліку товарів товарами, що мають істотну 

соціальну значущість, визначені «крупа гречана, цукор-пісок, 

борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби вітчизняного, 

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці), хліб жит-

ньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), 

вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5 %, 

природний газ, електрична енергія, бензин та дизельне пальне». 

Також було подано перелік товарів протиепідемічного призначен-

ня, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіратор-

ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

до них віднесли певні лікарські засоби, антисептики та дезінфек-

ційні засоби, засоби індивідуального захисту. [1] 

Згідно з цією постановою, декларування зміни роздрібних 

цін на товари здійснюватиметься суб’єктом господарювання 

щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення 

роздрібної ціни на товар, що реалізується таким об’єктом 

(закладом), порівняно з роздрібною ціною на дату набрання 
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чинності постановою №341 або з попередньо задекларованою 

роздрібною ціною (крім випадків збільшення ціни внаслідок 

закінчення строку дії знижки або зменшення ціни): 

• на 15% і більше — за 30 днів до початку застосування роз-

дрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування; 

• на 10% і більше, але менше ніж 15%, — за 14 днів до 

початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без 

урахування дня декларування; 

• на 5% і більше, але менше ніж 10%, — за три дні до 

початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без 

урахування дня декларування. [2] 

Під час національно-державного управління, заходи, що 

стосуються регулювання ціноутворення та цін, зокрема, 

схвалюються споживачами. Адже споживачі асоціюють такі 

заходи із підтримкою споживання. Урядовою постановою від № 

341 від 22.04.2020 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари...» 

запроваджено державне регулювання цін шляхом декларування 

зміни роздрібних цін на товари, що мають «соціальну 

значущість». Цей перелік містить товари, ринки яких відмітні за 

своєю конкурентною природою, тому регулювати їх за 

однаковою методикою неможливо.  

В умовах досконалої конкуренції фірми, що виробляють, 

наприклад, гречану крупу, цукор-пісок, борошно пшеничне 

вищого сорту, приймають ринкову ціну, тому державне регулю-

вання призведе до дефіциту/надлишку. [5] 

Діяльність виробників макаронних виробів вітчизняного 

виробництва (вермішелі з борошна пшеничного вищого сорту), 

молока пастеризованого жирністю 2,5 відсотка (у плівці), хліба 

житньо-пшеничного, належать до монополістичної конкуренції. 

Типово їх діяльність самоокупна (беззбиткова), тому адміністра-

тивне зниження цін призведе до скорочення виробництва з усіма 

наслідками. [5] 

Ринки яєць курячих категорії С1, птиці (тушка куряча), води 

мінеральної негазованої, масла вершкового жирністю 72,5 від-

сотка в мікроекономіці носять назву «олігополії», а це означає 
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взаємозалежність у ціноутворенні. Олігополістичний взаємо-

зв’язок на вказаних ринках набуває форми утримання цін на 

відносно однаковому рівні. Зниження цін відбувається з 

нарощуванням обсягів виробництва, отже, держава, щоб досяг-

нути поставленої мети в ціноутворенні економічними методами, 

повинна впливати на розширення виробництва, наприклад через 

пряме фінансування виробників, тобто створення «преференцій» 

у різних формах. А це порушує конкурентні умови. [5] 

Ринки природного газу й електричної енергії монополізовані, 

ринкова влада дозволяє встановлювати ціни, що забезпечують 

прибуток. Інструментом зниження ціни є лише розширення числа 

операторів ринку і формування між ними конкурентного 

середовища. Формально, наприклад на ринку газу, таку практику 

впроваджено. Пряме втручання в монопольне ціноутворення 

потребує відшкодування втрачених вигод монополісту у формі 

субсидій або зниження податків, або державних інвестицій. 

Доцільність таких дій сумнівна. [5] 

Отже, альтернативою в державному регулюванні ціно-

утворення в період надзвичайних ситуацій є подальший розвиток 

конкурентного середовища та підприємництва, враховуючи 

особливості кожного ринку або кожного товару, що є соціально 

значущим.  

Висновок: З вищезазначеного можна зробити висновок, що 

під час надзвичайної ситуації дуже важливою є підтримка 

держави усіх аспектів функціонування країни, а особливо 

важливим є регулювання ціноутворення. Саме тому уряд має не 

ігнорувати процеси завищення цін виробниками, а ефективно 

слідкувати за їх діями.  

Законодавцям необхідно не лише акцентувати сою увагу на 

регулювання процесу ціноутворення в умовах пандемії шляхом 

внесення змін до законодавства, але й звернути увагу на 

доцільність та ефективність внесених змін, адже не завжди вони є 

доречними і можуть лише погіршити ситуацію, або просто ніяк 

на неї не вплинути. Також уряду не потрібно забувати про 

впровадження особливого контролю за процесом ціноутворення з 
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боку держави в особі відповідних органів, який би передбачав 

впровадження адекватних санкцій для порушників та заходів 

державної підтримки. 
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ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКІ 

ВІДНОСИНИ 

 

Крамар Андрій Ігорович 

здобувач вищої освіти юридичного відділення  

Самойлова Ілона Анатоліївна 

канд. юрид. наук, викладач юридичного відділення  

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 

Україна 

Актуальність поставленого питання. Ще здавна люди 

займались виготовленням товарів, наданням послуг чи виконан-

ням певних робіт. З часом цей процес як й інші суспільні 

процеси вимагає регулювання, зокрема правового. Сьогодні дані 

процеси мають назву «господарська діяльність» та знаходять 

своє відображення у нормативній базі України. Дана тема є 

досить проблематичною, адже не кожне виготовлення товарів, 

надання послуг чи виконання робіт можна віднести до 

господарської діяльності та й існує розподіл господарської 

діяльності на види залежно від поставленої мети діяльності 

щодо результату. 

Під господарською діяльністю у Господарському кодексі 

України розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері 

суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реаліза-

цію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність [1]. 

Господарська діяльність (господарювання) здійснюється на 

загальних принципах, перелік яких встановлено у ст. 6 ГК 

України. 

Види господарської діяльності: 

- залежно від мети господарської діяльності виокремлюють 

два її різновиди:  

а) підприємницьку;  

б) некомерційну господарську діяльність. 
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Підприємницька (комерційна) господарська діяльність 

розкривається через поняття «підприємництво» та визначається 

ст. 42 ГК України. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 43 ГК «свобода підприємницької діяль-

ності» підприємці мають право без обмежень самостійно здійс-

нювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено 

законом.   

Особливості здійснення окремих видів підприємництва вста-

новлюються законодавчими актами (ч. 2 ст. 43 ГК). 

Частина 4 ст. 43 ГК встановлює загальне правило, відповідно 

до якого здійснення підприємницької діяльності забороня-

ється органам державної влади та органам місцевого самовряду-

вання.  

Законом обмежується підприємницька діяльність посадових і 

службових осіб органів державної влади та органів місцевого са-

моврядування [2]. 

Некомерційне господарювання згідно зі ст. 52 ГК України 

визначається як самостійна систематична господарська діяль-

ність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована 

на досягнення економічних, соціальних та інших результатів, без 

мети одержання прибутку. 

Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб’єк-

тами господарювання державного або комунального секторів 

економіки у галузях (видах діяльності), в яких згідно зі ст. 12 ГК 

України забороняється підприємництво, на основі рішення 

відповідного органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування.  

Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяль-

ність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи. 

- залежно від сфери національної економіки, в якій 

здійснюється діяльність, виділяється: а) інвестиційна діяльність; 

б) біржова діяльність; в) торговельна діяльність; г) діяльність 

на ринку цінних паперів; ґ) зовнішньоекономічна діяльність та 

ін.; 
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- залежно від сфери здійснення господарської діяльності 

виокремлюють: а) виготовлення та реалізацію продукції; 

б) виконання робіт; в) надання послуг; 

- залежно від ринку (внутрішній чи зовнішній), національної 

приналежності_суб’єктів_господарювання_(вітчизняні_товарови

робники, тобто резиденти чи іноземні інвестори та нерезиденти) 

розрізняють: а) господарську діяльність за участю вітчизняних 

товаровиробників (резидентів); б) зовнішньоекономічну діяль-

ність (за участю резидентів та нерезидентів), у тому числі 

іноземне інвестування [3]. 

Класифікувати підприємницьку діяльність можна також за 

ознакою законності її здійснення на легальну та тіньову, а також 

за іншими ознаками. 

Господарські відносини – це врегульовані нормами права 

суспільні відносини, котрі виникають у сфері господарювання 

щодо організації та безпосереднього здійснення господарської 

діяльності, характеризується особливим суб’єктивним складом, 

поєднанням організаційних і майнових елементів, значним 

ступенем регулювання як з боку держави, так і суб’єктів цих 

відносин. 

Ст. 3 ГК України окреслює коло відносин, які за своєю 

природою можуть вважатися господарськими.  

До них належать господарсько-виробничі, організаційно-

господарські та внутрішньогосподарські відносини. 

Так, ч. 5 ст. 3 ГК України дає визначення господарсько-

виробничих відносин як майнових та інших відносин, що 

виникають між суб’єктами господарювання під час безносе-

реднього здійснення господарської діяльності (наприклад, такі 

відносини виникають між постачальником і покупцем).  

У таких відносинах не існує підпорядкування суб’єктів один 

одному, вони діють як рівні та незалежні контрагенти. 

За ч. 6 ст. 3 ГК України під організаційно-господарськими 

відносинами слід розуміти відносини, що складаються між 

суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-госпо-

дарських повноважень у процесі управління господарською 
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діяльністю (такі відносини складаються між органами господар-

ського контролю та підприємцями, між органами державного 

управління і державними підприємствами); під час державної 

реєстрації та ліквідації суб’єктів господарювання; під час видачі 

ліцензій, патентів, дозволів на розміщення об’єктів торгівлі. 

 У свою чергу, ч. 7 ст. 3 ГК України під внутрішньогоспо-

дарськими відносинами передбачено відносини, що складаються 

між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та 

відносини суб’єкта господарювання з його структурними 

підрозділами (філіали, представництва) [2]. 

Організаційно-господарські відносини завжди пов’язані з 

господарсько-виробничими (майновими та особистими немайно-

вими) відносинами, оскільки спрямовані або ж на створення і 

реалізацію умов для заняття господарською діяльністю (державна 

реєстрація, ліцензування тощо), або ж на створення та забезпечен-

ня меж здійснення такої діяльності (конкурентне законодавство, 

законодавство про забезпечення якості та безпеки товарів тощо).  

Висновок. Отже, під господарською діяльністю у Госпо-

дарському кодексі України розуміється діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 

визначеність. 

Господарська діяльність має два основних види: підприєм-

ницьку господарську діяльність, та некомерційну. Їх принципова 

різниця полягає у тому, що підприємницька ставить на меті 

отримання прибутку, а некомерційна навпаки, немає на меті 

отримання прибутку. 
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суспільних дисциплін і фізичної культури 

Черкаський державний бізнес-коледж 

м. Черкаси, Україна 

Україна вже 30 років як незалежна суверенна держава. Рівень 

самосвідомості суспільства обумовлює потребу в знаннях про 

багатовікову історію народу, борців за утвердження української 

державності. Серед них виділяється постать Пантелеймона 

Олександровича Куліша.  

Сучасні вчені відводять Кулішу важливе місце у розробці 

проблеми формування української національної самосвідомості. 

Саме Куліш на тлі українського національного відродження 

XIX ст. оприлюднив серію статей історіософського та державо-

творчого характеру. Серед перших, хто усвідомив погляди 

Куліша, були його сучасники Т. Шевченко, М. Максимович, І. 

Пулюй, М. Драгоманов.Активізувалося вивчення творчої 

спадщини Куліша дослідниками в часи становлення та розвитку 

незалежної України. У радянські часи про П. Куліша з ідеологіч-

них міркувань замовчували, згадували лише в енциклопедичній 

літературі. Він не потрапив і в діаспорний канон, і лише окремі 

дослідники (Ю. Луцький, Д. Чижевський, Є. Маланюк, Ю. 
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Лавріненко) змогли оцінити його інтелектуальний потенціал. 

Націоналістична група української діаспори не сприйняла 

письменника за ідеї «воссоединения с Россией». [1, 101] Але 

треба розуміти, що українська культура формувалась під впливом 

ідей та поглядів Куліша: його граматика, що лягла в основу 

українського правопису, перекладена на українську мову Біблія, 

перший історичний роман в українській літературі «Чорна 

рада».  

Куліш був неоднозначним у своїх політичних поглядах і 

світобаченні, його звинуватили в русо- та полонофільстві, але 

його візія, що залишалась незмінною, - це європейська орієнтація 

України. І до цього додається український націоналізм.  

П. Куліш – це один з діячів Великої Наддніпрянської трійці, 

який разом з М. Костомаровим, Т. Шевченком в 40-80-х роках 

XIX ст. визначали рівень українського мислення та науки, були 

творцями модерної нової української нації. П. Куліш – це постать 

ренесансного типу, яка займалась усіма видами наукової 

діяльності. В XIX ст., коли зароджувались паростки національної 

свідомості, треба було одночасно займатись усім: фольклор-

ристикою, мовою, історією, видавничою справою. У Куліща це 

все вийшло, його творча спадщина нараховує біля 40 томів. На 

жаль, у незалежній державі спромоглися видати лише 2-томний 

його доробок.  

Куліш перший, хто почав писати історію свого народу не 

російською, а українською мовою, на відміну від М. Марке-

вича та Бантиша - Каменського. Своїми історичними нарисами 

«Виговщина» і «Хмельниччина» та іншими публікаціями 

Куліш ставить себе в один ряд з талановитими істориками 

XIXст., зокрема В. Антоновичем та М. Костомаровим. Перші 

твори Куліша – поема «Україна», «Повесть об украинском 

народе» стали реальною причиною його арешту, коли було 

розгромлено Кирило-Мефодіївське братство. В присуді у його 

судовій справі звучало: «за чрезмерную любовь к украинскому 

народу» [2]. Але потрібно зазначити, що Куліш перший серед 

інтелектуальної еліти XIX ст. відійшов від романтичних 
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поглядів на особливу місію українського народу і почав 

надавати великого значення соціальним аспектам в розвитку 

української державності. Його ідеї, філософські, соціокуль-

турні, періоду 70 -80-х рр. XIX ст., за власним висловом 

Куліша, отримають назву «хутірної філософії» і будуть 

озвучені в творі «Хутір», «Хутірна поезія». Поїздивши по 

Європі, він не став захоплюватися чужинством і в кінці літ 

знайшов прихисток на своєму хуторі, повністю умиротвореним 

у злагоді з українською природою та українською традицією. 

Пізніше цю філософію висміють Ю. Липа, Д. Донцов, які бу-

дуть стверджувати, що сховок у хуторі не дасть ніякої свободи 

(зовнішньої) .Державницькі ідеї Куліша формуються під 

впливом його соратників по Кирило-Мефодіївському братству 

та громадівському руху. Кирило-Мефодіївське братство – це 

перша таємна українська політична організація, створена у 

1845 році у Києві, яка започаткувала перехід від дворянсько-

шляхетського просвітницького періоду до національно- 

визвольного.  

Після ліквідації братства і заборони друкуватись Куліш 

продовжив письменницьку діяльність. Найвідомішим твором 

цього періоду стала 2-томна біографія М. Гоголя «Записки о 

жизни Н. В. Гоголя», яка дає український погляд на творчість 

письменника. На рубежі 50 – 60 років XIX ст. колишні кирило-

мефодіївці переїздять до Петербургу, де видають перший 

український літературно-мистецький щомісячник «Основа». Як 

редактор Куліш отримав можливість захищати українську справу 

від цькування шовіністів різних мастей, закликав українську 

інтелігенцію займатись культурно-просвітницькою роботою, свої 

історичні розвідки та популяризував державницькі погляди. Т. 

Шевченко дав таку оцінку цим статтям: «Куліш – перший цілісно 

висвітлив образ України». [ 8, с.63 ]  

Виявом палкої любові до України є його увага до усної 

народної творчості. Щоб зберегти і передати світові духовну 

спадщину свого народу, в 1847р. ним було укладено фольклорно-

етнографічну збірку «Украинские народные предания» та 
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двотомне видання «Записки о Южной Руси» (1856-1857рр.) 

.Науковець Василь Івашків у праці «Український фольклор у 

записах і дослідженнях Куліша (1840-ві роки)» вказує як 

майбутній етнограф, фольклорист долучався до усної народної 

словесності: по-перше, це була мати Катерина Іванівна Гладка, 

«вона думала піснями», по-друге, спілкування з двоюрідною 

сестрою Лесею, котра навчила його грамоти, по-третє, як 

зазначав сам Куліш, дома він розмовляв лише рідною мо-

вою. 

Як зізнавався сам Куліш, фольклористичною діяльністю він 

займався передусім із патріотичних переконань. Насамперед його 

цікавили перекази свідків недалекого минулого. В його 

рукописних записах, наприклад, йдеться про перебування Куліша 

в Черкасах та Суботові, розмови фольклориста з Василем 

Судденком, Харком Цехмистром, Іваном Бурдуном та іншими 

оповідачами, наведено тексти їхніх оповідей про гайдамацьких 

отаманів Максима Залізняка й Максима Шила, різні події з часів 

Коліївщини, про звичаї запорожців тощо.[ 6, с.343]. З великим 

трепетом ставився фольклорист до народних пісень, звертаючи 

увагу на їхні естетичні якості та бажаючи поширювати їх серед 

європейців. В. Івашків у дослідженні зазначав, що «Кулішеві 

спостереження над особливістю поетики і змісту української 

народної пісні - це думка митця, залюбленого у свій народ, у його 

неперевершену поезію». [ 6, с. 361] 

 Державницькі погляди й прогнози на майбутнє Панте-

леймона Куліша розкриті насамперед у першому історичному 

романі «Чорна рада», у якому письменник художньо зобразив 

найбільш бурхливі, переломні події у суспільно-політичному та 

духовному житті українського народу. Це був трагічний період 

доби Руїни. Всупереч Шевченку, який високо підносив роль 

козацтва в українській історії, Куліш, віддаючи шану її кращим 

представникам, поряд з героями налаштованими на шаблю і плуг, 

єдність і відбудову України, показує і представників схильних до 

руйнації, зрадництва, непримиренності, які привели до влади 

«сучасного популіста» І. Брюховецького. 



 

218 

Твір «Чорна рада» дійшов до нас у період незалежності. 

Українська класика сучасна і досить повчальна. Багатий досвід 

наших предків повинен навчити нас уникати помилок, адже не 

завжди бунтарський дух і неприйняття диктаторства –це перевага, 

іноді, як стверджує Куліш, – це проблема. Куліш романом сказав 

гірку правду про тих, від кого залежить порядок у державі, 

переконав, що без єдності немає нації. 

Потрібно звернутись до настанови Є. Маланюка, який в 

статті «В Кулішеву річницю» (1947) звертає увагу на те 

неповторне і корисне, що зробив письменник для рідного народу, 

його культури, мови, літератури. « … скільки глибоких думок 

розкидано в його не конче систематичних (тим більше – 

систематизованих нащадками) писаннях з різних ділянок і на 

різні теми, думок, улятих часом у справжню бронзу, що витримає 

віки («серед скарбів землі – голота гола» або «над серце в мене 

висоти нема»), думок, що кидають яскраве світло в найтьмяніші 

закутки націопсихології чи націоісторіософії». [ 10, с. 31 ] 

Отже, в останні роки для популяризації постаті Куліша як 

філософа, письменника, громадянина багато робиться як в 

Україні, так і за кордоном. Творчий доробок його об’єктивно 

аналізується і поціновується. У своїх публікаціях П. О. Куліш 

підняв ряд проблем, актуальних для сьогодення. Погляди цього 

інтелектуала мають активний вплив на сучасну гуманітарну 

політику в Україні. Його державницькі ідеї відкинули негативне 

сприйняття націоналізму як агресивної ідеології.  
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Важливою складовою міжнародного досвіду та міжнародних 

стандартів в забезпеченні економічної безпеки суб’єктів госпо-

дарювання є забезпечення безпеки здійснення міжнародних 

розрахунків. 

Дослідження валютно-фінансових умов зовнішньо торго-

вельного контракту показує, що при проведенні зовнішньо-

торговельної операції надзвичайно важливий правильний вибір 

форми розрахунків, оскільки дозволяє контрагентам знижувати 

видатки і ризик невиконання протилежною стороною своїх 

зобов'язань по контракту. 

Вивчення міжнародної торгової і банківської практики 

дозволяє виділити чотири основні форми розрахунків: Авансовий 

платіж (cash in advance/down payment); Інкасо (collections); 

Акредитив (letter of credit); Відкритий рахунок (ореn ассоuпt). 

Включення в цю класифікацію розрахунків за допомогою чеків, 
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банківських перекладів і векселів навряд чи доцільно. Дані пла-

тіжні інструменти відносяться до засобів платежу, шляхом яких 

відбувається реалізація основних розрахункових форм. [2, c. 21] 

Кожна форма розрахунків стикається з певною часткою 

виникнення небезпеки діяльності суб’єктів господарювання 

внаслідок ризику для експортера або імпортера і залежить від 

багатьох чинників: від вигляду товару, міри взаємної довіри 

контрагентів, наявності кредитної угоди, платоспроможності 

зовнішньоторговельних партнерів, рівня попиту і пропозиції на 

даний товар, надійності втягнутих банків. Тому кожний 

контрагент намагається настояти на тій формі розрахунків, при 

якій він несе найменший ризик. Різноманітні форми розрахунків у 

порядку зміни ризиків, на який наражаються сторони при їхньому 

використанні, зображені на рис. 1. 
 

 

відкритий рахунок 

документарне інкасо з розтрочкою платежу 

документарне інкасо з негайною оплатою 

непідтверджений акредитив 

підтверджений акредитив 

авансовий платіж 

 

(1) (2) 

 

(1)– ступінь ризику для експортера 
(2) – ступінь ризику для імпортеру 

Рис. 1. Оцінка ризику неплатежу / непоставки товару для контрагентів 

при різноманітних формах розрахунків [4, c. 6] 

 

Як видно з рис. 1. авансовий платіж і платіж по відкритому 

рахунку знаходяться на різних полюсах. Це пояснюється тим, що 

дані форми розрахунків надають односторонні вигоди або 

продавцю, або покупцю. Крім того, на відміну від докумен-

тарного інкасо і акредитиву вони передбачають значно меншу 

роль банка в організації розрахункової операції: лише в якості 

провідника грошових засобів 
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Аналіз основних форм розрахунків, прийнятих в між-

народній практиці, почнемо з авансового платежу як найбільш 

вигідного з точки зору експортера. Аванс – це грошова сума або 

майнова цінність що передається покупцем продавцю до 

відвантаження товару в рахунок виконання зобов'язань по 

контракту. Аванс, отже, може бути наданий в грошовій і товарній 

формах. Товарна форма авансу передбачає передачу імпортером 

експортеру сировинних матеріалів або комплектуючих частин, 

необхідних для виготовлення замовленого обладнання. По суті 

діла, говорячи про товарну форму авансу, ми маємо на увазі одну 

з форм компенсаційних угод (countertrade). Грошова форма 

авансу передбачає оплату покупцем погоджених в контракті сум 

в рахунок належних по договору платежів до відвантаження 

товару/надання послуг, а інколи навіть до початку виконання 

контракту. В світовій практиці авансові платежі в основному 

використовуються: якщо платоспроможність покупця викликає 

сумнів; якщо економічна/політична обстановка в країні покупця 

нестабільна; при постачанні дорогого обладнання (судів, літаків), 

виготовленого по індивідуальному замовленню (customer-tailed 

product); при постачаннях рідких дефіцитних товарів, а також 

товарів стратегічного призначення (ядерне паливо, зброя); при 

тривалих термінах здійснення контрактів. При цьому аванс може 

надаватися як в розмірі повної вартості контракту (замовлення), 

так і в вигляді частки, певного відсотка від неї. 

Значне місце в світових торгових розрахунках займають 

розрахунки в формі відкритого рахунка. При розрахунках по 

відкритому рахунку торгові партнери ведуть взаємний облік сум 

поточної заборгованості. Після відвантаження товару і відсилання 

документів в адресу імпортера експортер заносить суму 

відвантаження в дебет відкритого на покупця рахунка, імпортер 

вчиняє таку же запис в кредит рахунка експортера. Після оплати 

товару експортер і імпортер здійснюють компенсуючи проводки. 

Таким чином, ця форма розрахунків припускає ведення 

конрагентами великого обсягу роботи по обліку продаж. 

Платіж на відкритий рахунок — найбільш ризикована для 
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експортера форма розрахунків, оскільки у нього немає жодних 

гарантій, що покупець врегулює свою заборгованість в 

погоджений термін. Після того, як всі права на товар перейшли до 

покупця разом з товаросупровідними документами, постачаль-

нику залишається тільки покладатися на платоспроможність і 

розрахункову дисципліну покупця. Таким чином, ризик несплати 

імпортером товару при односторонньому використанні відкри-

того рахунка аналогічний ризику непоставки або недопоставки 

товару експортером при авансових платежах. Розрахунки за 

допомогою відкритого рахунка частіше використовуються, якщо: 

між покупцем і продавцем існують надійні, тривкі і тривалі ділові 

відношення; торгівля між країнами відносно вільна від урядових 

обмежень і міжнародного регламентування. 

Світовий досвід показує, що відкритий рахунок і авансовий 

платіж як полярні, з точки зору ризиків експортера і імпортера, 

форми міжнародних розрахунків використовуються тільки за 

наявності тривалої позитивної практики співробітництва і не 

розповсюджені на початковому етапі взаємовідносин партнерів. 

Більш прийнятним на первісній стадії ділового співробітництва є 

використання інкасо і акредитивів як об'єктивно більш гаран-

тованих форм виконання сторонами зобов'язань по контракту. В 

міжнародній банківській практиці інкасові послуги кваліфіку-

ються як отримання, передача і подання для платежу тратти, 

векселя, чека або іншого інструменту інкасуючим банком 

покупцю з наступним направленням отриманих засобів на 

рахунок постачальника. 

Інкасова форма розрахунків має ряд специфічних особли-

востей принципового характеру. По-перше, ця форма розрахунків 

базується на незрівнянно більш активній участі банків в 

розрахунковій операції, ніж при авансових платежах і відкритому 

рахунку. При інкасо документи передаються покупцю не 

напряму, а через взаємодіючі банки. По-друге, при інкасовій 

формі розрахунків в обов'язки банка не входить забезпечення 

того, що експортер безумовно отримає платежу за товар, 

відвантажений в адресу іноземного покупця. Банк в даному 
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випадку відповідальний тільки за те, що документи належним 

образом передані і подані покупцю, а сплачені кошти направлені 

продавцю. По-третє, банки відповідальні за те, щоб відповідне 

подання документів покупцю відбувалося незалежно від лежачої 

в основі комерційного угоди . Ще однією важливою особливістю 

цієї форми розрахунків є те, що в ряді країн при реалізації інкасо 

векселів учасники операції керуються вексельним законо-

давством. Наприклад, в Великобританії інкасо переказних 

векселів грунтується на Вексельному акті. 

Найбільш складною і диверсифікованою формою торгових 

розрахунків в міжнародній банківській практиці як з точки зору 

зовнішньоторговельних компаній і фірм, так і з позицій самих 

комерційних банків є документарний акредитив. Реальна 

специфіка акредитивної форми розрахунків зумовлена цілою 

низкою умов і вимог, що повинні бути виконані торговими 

партнерами, а також безпрецедентно активною участю банків. 

Комерційні банки з простого провідника грошових коштів, як при 

відкритому рахунку і авансових платежах, і, по суті, поштової 

шухляди, як при інкасо, перетворюються в зацікавлених учас-

ників розрахункової операції нарівні з зовнішньоторговельними 

контрагентами. Документарний акредитив – це письмове 

зобов'язання банка приказодавця (імпортера) виробити розра-

хунок з бенефіціаром (експортером) проти набору документів, 

повністю відповідних умовам акредитиву. Дана форма міжна-

родних розрахунків пройшла тривалий шлях адаптації і 

модифікації, перш ніж практично сумістив протилежні інтереси 

продавця і покупця, такі, як: вчасне і гарантоване отримання 

валютного платежу продавцем і відстрочка оплати товару 

покупцем до завершення відвантаження товару і надання 

покупцю комплекту відвантажувальних документів. 

Правова база, що регулює взаємини сторін-учасників 

акредитивної угоди сформульована в "Уніфікованих правилах і 

звичаях для документарних акредитивів" (УПДА) ("Unіfоrм 

Customs and Рrасtісе for Documentary Сrеdіts" - UCP), прийнятих 

Міжнародною Торговельною Палатою в редакції 2006 року, 



 

224 

публікація МТП №600. В УПДА зведені всі положення і правила, 

що визнаються міжнародним банківським співтовариством при 

здійсненні акредитивних операцій . [3, c. 3] 

Уніфіковані правила і звичаї по документарному акредитиві 

в редакції 2007 року, публікація МТП N 600 («UCP»), є 

правилами, що застосовуються до будь-якого документарного 

акредитиву («акредитив») (включаючи резервні акредитиви в тій 

мірі, у якій вони можуть бути до них застосовані), якщо текст 

акредитива чітко свідчить про застосування цих правил. Вони є 

обов'язковими для всіх сторін, якщо інше прямо не виражено чи 

виключено акредитивом. 

Уніфіковані правила визначають документарний акредитив 

як угоду, як би вона не іменувалася, за допомогою якої банк 

(банк-емітент), діючи по заявці і у відповідності з інструкціями 

клієнта-імпортера (приказодавця акредитива) або від свого імені: 

1) зобов'язаний здійснити платіж третій стороні (бенефіціару) або 

повинен акцептувати і після цього оплатити переказні векселі 

(тратти), що виставляються бенефіціаром; 2) зобов'язаний 

уповноважити інший банк здійснити платіж по акредитиву або 

акцептувати і після цього оплатити емітовані за акредитивом 

переказні векселі (тратти); 3) зобов'язаний уповноважити інший 

банк здійснити негоціацію означених документів завжди при 

дотриманні умов і термінів відкритого акредитива. [6, c. 56] 

Формування безпеки фінансових установ в країні є досить 

складним і трудомістким процесом, який повинен проводитись на 

постійній основі, безперервно, цілеспрямовано і наполегливо, з 

необхідним ступенем активності.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні 

складових системи безпеки фінансових установ, яка б містила 

типологію об’єктів безпеки, інституційне забезпечення безпеки, 

політику протидії загрозам безпеці фінансових установ в країні.  

Рис. 2. розкриває основні етапи, виявляє права і обов'язки 

всіх учасників акредитивної угоди, показує суть механізму цієї 

форми торгових розрахунків.  

Отриманий від емітента акредитив може бути авізований 
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через авізуючий банк без зобов’язань з його боку. Однак, прий-

маючи рішення виступати авізуючим банком за акредитивом, він 

повинен з розумною ретельністю по зовнішніми ознаками 

перевірити справжність акредитива, який він авізує. Він не бере 

на себе ніяких зобов’язань по гарантії платежу експортеру. Умови 

гарантії надходять від авізуючого банку в формі його акредитива. 
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Рис. 2. Механізм акредитивної угоди [5, c. 53] 

 

Міжнародні розрахунки являють собою систему організації і 

регулювання платежів за грошовими вимогами й зобов'язаннями, 

які з'являються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

між державами, фірмами, підприємствами і громадянами на 

території різних країн. 

Від вибору форм і умов розрахунків залежать швидкість і 

гарантія отримання платежу, сума витрат, пов'язаних з 

проведення операцій через банки. Тому зовнішньоторговельні 

партнери в процесі переговорів погоджують деталі умов платежу 

і потім закріплюють їх в контракті. 
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Актуальність. Інтенсивний розвиток промисловості, транс-

порту та супутньої інфраструктури привів до посилення змін 

навколишнього середовища, забруднення атмосфери, гідросфери 

і літосфери. В даний час проблема взаємодії людського сус-

пільства з природою набула особливої гостроти. Спостерігаються 

сильні зміни клімату міст, а саме антропогенне забруднення, 

зване смогом. Ця проблема пов'язана із промисловими викидами 

та збільшенням числа автотранспорту. Безперечно, що збе-

реження нормальної якості життя людини в містах неможливо без 

осмислення цієї сучасної екологічної проблеми. Незважаючи на 

свою популярність, вона так і не була ефективно вирішена [1, 
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с.59]. Крім того, шкідливі викиди завдають істотної шкоди 

здоров'ю людини. Саме тому, вивчення антропогенних викидів, 

зокрема смогу, надзвичайно важливо, щоб запобігти їх появі. 

Мета. Визначити поняття смогу та його види. Розглянути 

хімічний склад, описати негативний вплив на здоров'я людини. 

Основний зміст. Смог (від англ. smoky fog, буквально — 

«димовий туман») - аерозоль, який складається з диму, туману, 

пилу та різних частинок, що є в атмосфері. Виникає в атмосфері 

великих промислових міст в безвітряну погоду, коли концен-

трація аерозолів значно збільшується; утворюється в результаті 

фотохімічних реакцій за участю органічних сполук [2, с.105]. 

Види смогу: 1) Вологий (сірчаний) смог. Утворюється в 

результаті високої концентрації оксидів сірки в повітрі, 

обумовлений використанням сірковмісних видів палива (вугілля) 

та високою концентрацією зважених частинок в повітрі. (Одна з 

найбільш серйозних подій, пов’язана з даним типом, відбулася в 

Лондоні в 1952 році. Вугілля, яке активно використовували для 

опалення, містило сірку, в результаті чого у повітрі підвищився 

вміст діоксиду сірки. Міський смог, який утворився, забрав життя 

більш ніж 12 тисяч осіб; понад 100 тисяч захворіли на 

респіраторні захворювання). Належить до лондонського типу. 2) 

Фотохімічний (сухий; білий) смог – це найбільш поширений на 

сьогоднішній день тип смогу. Утворюється при взаємодії таких 

речовин: оксидів азоту, озону. Фотохімічний смог - аерозоль, що  

виникає при впливі сонячного світла на оксиди азоту, вуглеводні і 

летючі органічні сполуки, які можна виявити в вихлопних газах і 

викидах заводів. Цей тип називають лос-анджелеським. 3) 

Вулканічний смог – вид, який утворюється в атмосфері в 

результаті виверження вулканів. Шкідливі гази і частинки 

вивільняються з жерла і вступають в реакцію з сонячним світлом і 

киснем. Цей тип властивий країнам, на території яких є діючі 

вулкани. 4) Крижаний (аляскінський) смог. Формується, коли в 

повітрі утворюються невеликі кристалики льоду, до якого 

прикріплюється весь бруд. Аляскінський тип, зустрічається 

значно рідше, ніж попередні) [3 с.98, 131]. 
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Хімічний склад смогу. Смог являє собою аерозоль. Влітку 

приблизно 55-70% переходить в SO3, взимку ця величина досягає 

лише 30-35%. Триоксид, що утворився, досить швидко 

перетворюється в сірчану кислоту в результаті взаємодії з парами 

води. При взаємодії з різними речовинами сірчана кислота дає 

тверді частці - сульфати. Аерозолі існують в атмосфері від 

декількох годин до декількох днів (в стратосфері до 20-30 днів) [4 

с.65]. Потім вони виводяться з атмосфери, беручи участь у різних 

процесах: найбільш характерними є коагуляція, конденсація, 

хімічні реакції. Коагуляція (злипання частинок) відбувається в 

результаті броунівського руху. Цей же процес може відбуватися і 

під дією гідродинамічних, електричних, гравітаційних та інших 

сил. В перенасиченій атмосфері аерозолі можуть виконувати роль 

центрів конденсації, на яких осідає все більша кількість речовини. 

Досягнувши певного розміру, частинки осідають на поверхню 

Землі. При утворенні фотохімічного смогу важливе значення має 

реакційна здатність органічних сполук. 

Постійні атмосферні забруднення несприятливо впливають 

на захворюваність населення. Доведено прямий зв’язок між 

інтенсивністю забруднення повітря і станом здоров’я, а також 

зростання хронічних неспецифічних захворювань. Фотохімічний 

смог, спричиняє сльозотечу, різь в очах, нудоту, сухий кашель, 

головний біль, стискання в грудях, задишку, загальну слабкість. 

Він є причиною розладів функцій органів дихання, що завер-

шуються утворенням злоякісних пухлин. При систематичному 

вдиханні спостерігається зменшення маси тіла, зниження 

активності ферментів у крові, зменшення вітамінного балансу, а 

також патологічних змін у внутрішніх органах і ЦНС. 

Забруднення впливають на органи дихання, сприяють виник-

ненню респіраторних захворювань, ларингіту, ларинготрахеїту, 

фарингіту, бронхіту, пневмонії. Забруднене повітря значно 

знижує імунітет. Також спричиняє серцево-судинні захворю-

вання, мають мутагенну, ембріотоксичну, канцерогенну, 

тератогенну, гонадотоксичну, алергенну й атеросклеротичну дії. 

Розглянувши основні властивості смогу, його складові і всі 
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негативні фактори, пов'язані з ним, можна сказати, що якщо 

перестати боротися зі збільшенням антропогенних викидів, то 

існує небезпека вкрай швидкого забруднення атмосфери, що в 

свою чергу призведе до значного збитку екології, підвищеної 

смертності і порушення умов життєдіяльності людей [5 с.98]. 

Спираючись на цю інформацію, треба вжити заходи по 

уникненню зайвих викидів, що призведе до нормалізації екології 

міст та збереженню атмосфери. 
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Кулик Ю.М., 

викладач 

Крат В.О, Моляка М.І, 

студентки 

Черкаський державний бізнес-коледж 

м. Черкаси, Україна 

Банківська система України є елементом фінансової системи 

країни. Через банківську систему діє механізм розподілу 

фінансових ресурсів та грошових коштів, відбувається їх 

мобілізація та залучення в економічний обіг. Нині політична та 

військова нестабільність, значна інфляція та загальна економічна 

дестабілізація негативно вплинули на банківський сектор та 

показники діяльності банків, що працюють на території України. 

Стійкість та стабільність банківського сектору країни є однією з 

найголовніших передумов досягнення сталого розвитку 

національної економіки, натомість недостатній їхній рівень може 

призвести до кризових явищ усередині країни. Головними 

проблемами банків стало згортання кредитування, скорочення 

власного капіталу та збитковість діяльності банків. Все це та 

політика НБУ зумовили значне скорочення кількості комерційних 

банків в Україні. Найважливішою з причин таких суттєвих змін в 

банківському секторі, а саме в скороченні кількості банківських 

установ, є непрозорість діяльності великої кількості банків та їх 

приналежність до олігархічних кланів [2]. 

У січні – червні 2021 року платоспроможні банки отримали 

30.1 млрд грн чистого прибутку, що на 26% більше, ніж у 

аналогічному періоді минулого року – 23.8 млрд грн. 

Рентабельність капіталу сектору зросла до 29% порівняно з 23% у 

І півріччі 2020 року. У ІІ кварталі 2021 року фінансовий результат 

банків становив 19.1 млрд грн. Це в 2.5 раза більше, якщо 

порівняти з ІІ кварталом 2020 року.  Значною мірою цьому 
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сприяло скорочення відрахувань до резервів: за перше півріччя 

вони скоротилися загалом на близько 70% р/р, відрахування в 

резерви під кредити – на понад 40% р/р та повернулися до 

докризового рівня. 

Банки швидко адаптувалися до роботи в умовах карантинних 

обмежень, зберегли високу операційну ефективність, суттєво 

збільшили чисті процентні та комісійні доходи порівняно з 

кризовим 2020 роком [4]. 

Чистий процентний та комісійні доходи зростали темпами 

близько 30% у річному вимірі завдяки здешевленню вартості 

ресурсів, відновленню споживчого кредитування та зростанню 

обсягів безготівкових операцій із населенням. Водночас загалом 

операційні доходи банків за шість місяців поточного року 

зменшилися на 2%, витрати – зросли на 12%. Основна причина 

зниження доходів – переоцінка індексованих цінних паперів, яка 

в минулому році збільшувала прибуток, а в цьому році – 

зменшувала. Отримані доходи з запасом покривають операційні 

витрати й відрахування в резерви під кредитні ризики. Станом на 

01 липня 2021 року із 73 платоспроможних фінансових установ 

63 фінустанови були прибутковими та отримали чистий прибуток 

30.3 млрд грн, що перекрило збитки 10 банків на загальну суму 

0.2 млрд грн [3]. 

Для стабілізації та повноцінного функціонування банківської 

системи України необхідне [2]:  

– подальше укрупнення банківських установ шляхом злиття 

та поглинань, це допоможе збільшити сукупні активи окремих 

банків і банківської системи в загалом. 

 – здійснення контролю з боку держави за діяльністю банків. 

Це дасть змогу скоротити можливість відмивання коштів та 

спрямування їх країні-агресору та недобросовісним клієнтам.  

– створити законодавчу базу, зокрема внесення змін до 

Закону України «Про банки і банківську діяльність»[5], що дасть 

змогу відділити Національний банк України від впливу влади та 

інших інстанцій держави;  

– створення нових автоматизованих систем онлайн-банкінгу, 
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за прикладом діяльності банківського сектору ЄС. Це допоможе 

уникати черг населення в відділеннях банку та полегшить 

здійснення валютних, кредитних та касових операцій; – вихід 

банків на міжнародні фінансові ринки, відкриття філій банків. Це 

допоможе залучати інвестиції з-за кордону. 

Пандемія Covid-19 в 2019-2021 роках спричинила значну 

дестабілізацію в світову економіку та нанесла великі збитки 

економіці усіх країн світу, в тому числі внесла зміни в роботу 

банківських установ. Але будь-яка криза, в тому числі і пандемія 

є, з однієї сторони негативним фактором діяльності, а, з іншої 

сторони - це відкриття нових можливостей. Вихід економіки з 

кризи після карантину передбачатиме значну державну підтримку 

суб’єктів господарювання, про що заявили вже більшість країн 

світу, у вигляді кредитування. Це дасть поштовх розвитку новому 

витку економіки в цілому та банківського сектору зокрема. 

Введення усіх цих змін допоможе зробити національну 

банківську систему конкурентоспроможною та підвищити рівень 

довіри серед юридичних та фізичних осіб. 
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Каштан С.С.,  

кандидат технічних наук, доцент 
Міжнародного економіко-гуманітарного  

університету імені акад. С.Дем'янчука 
м. Рівне, Україна 

Вступ. Об’єктивна причина, що обумовлює широке поши-

рення нейромережної парадигми в різних областях науки і 

техніки є до кінця ще не усвідомлена, а також роль основної 

математичної моделі штучної нейронної мережі в ряду основних 

структур математики. На перший погляд, ця модель в математич-

ному формулюванні заслуговує уваги і широкого застосування 

без будь-якого біологічного обґрунтування і поза зв'язком із 

завданнями штучного інтелекту [1]. 

Постановка задачі. Задачею дослідження є аналіз компо-

нентів штучних та спайкових нейронних мереж, аналіз штучних 

методів, та розробка методу за допомогою нейронних мереж, 

визначення компонентів розробленого методу, які дають найвищу 

точність штучної нейронної мережі [2]. 

Основний матеріал. Основна увага в теорії нейронних 

мереж і систем приділяється вирішенню завдань синтезу. Проте, 

завдання аналізу мають право на існування. Говорячи про 

нейронні системи, ми маємо на увазі більш загальне поняття, ніж 

нейронна мережа, навіть в тому випадку, коли йдеться про 

статичні системи [3]. Нейронна мережа може бути центральною, 

але не єдиною ланкою нейронної системи. Наприклад, нейронна 

мережа в процесі навчання може розглядатися як частина 

системи, що включає в себе блоки обчислення градієнта 

показника якості та механізмів реалізації змін параметрів джерело 

сигналу ''вчителя''. 
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Таким чином, розпливчасті терміни, що стосуються розташу-

вання і форми областей зосередження образів одного класу, 

стають строго визначеними в імовірнісних термінах і, що ще 

важливіше, між ними існують певні взаємозв'язки. Від 

використання ймовірнісної термінології детерміноване за своєю 

суттю завдання не стає ймовірнісним, але дозволяє викорис-

товувати математичний апарат теорії ймовірностей і 

математичної статистики [4]. 

Висновки. Основні задачі теорії штучних нейронних мереж 

після належної формалізації аналогічні задачам технічної 

кібернетики та теорії управління. Методи вирішення цих завдань 

в згаданих теоріях також повинні збігатися або розвиватися в 

напрямку зближення. Тому, становить інтерес застосування 

методів класичної теорії управління для вирішення завдань теорії 

нейронних мереж. А також дослідження нейронних систем 

зводиться до свого роду композиції методів аналізу сукупності 

унарних нелінійних статичних і багатовимірних лінійних 

статичних і динамічних перетворень. Це є наслідком того, що 

математичні моделі нейронних систем являють собою 

композицію такого виду перетворень. 
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к.б.н., доцент 
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університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Перехід від традиційного до сучасного навчання залежить 

від ініціативи педагога, вибору стилю і тактик викладання в 

національному та міжнародному вимірі інновацій. Лише творчі, 

креативні педагоги, що готові експериментувати можуть бути 

носіями інноваційної діяльності в закладах освіти. Вони 

постійно самовдосконалюються як в методичному аспекті 

(удосконалюють фахову підготовку, підвищують кваліфіка-

ційний рівень), так і самовихованні (формують якості, що 

відповідають соціальним вимогам сьогодення, підвищують 

стратегію розвитку особистості, осмислюють чинники духов-

ного світу, їх ролі та місця в повсякденній та професійній 

діяльності)  [1, с.214].  

Використання методів інноваційного навчання задіює 

критичне, візуальне та дискурсивне мислення за допомогою 

умовиводів шляхом індукції та дедукції. Абстрагування, 

узагальнення та синтез – механізми, що активізують пізнавальну 

активність учнів на уроках біології. Існує безліч видів інновацій 

шляхом візуалізації на різних видах уроків: інтелект-карти, 

буктрейлери, гіфки, меми, хмари слів тощо. Необхідно зазначити, 

http://bigdata-madesimple.com/machine-learning-explained-understanding-supervisedunsupervised-and-reinforcement-learning/
http://bigdata-madesimple.com/machine-learning-explained-understanding-supervisedunsupervised-and-reinforcement-learning/
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що треба добирати лише ті методи, що відповідають віковим 

можливостям дитини, закономірностям зорового сприйняття, 

наочному відображенню змісту навчання [2, с.154-158].  

Дослідження було проведено у КЗО "Навчально-виховне 

об'єднання №28" м. Дніпро. В ході дослідження було про-

ведено опитування учнів 9-го класу, в якому взяло участь 

18 чоловік.  

На уроках біології у 9-му класі були використані сучасні 

інноваційні технології у викладанні теми «Структура клітини». 

На початку педагогічного експерименту учням було 

запропоновано пройти опитування, де з переліку інноваційних 

технологій необхідно було обрати ті, які найбільш вдало було 

використано саме на уроках біології, вказати на що саме 

вплинуло їх використання, чи допомогли вони в сприйнятті 

нового матеріалу. Потрібно було також зрозуміти, чи підви-

щилась активність учнів на уроці. За результатами опитування 

учнів, у вивченні нової теми з біології найбільш ефективними 

виявились такі технології, як: ментальна карта (інтелект-карта) 

(50%), хмара слів (44,4%), використання QR-кодів (38,9%), 

хронологічна стрічка (33,3%). А найменше допомогли учням у 

опануванні нової теми лепбук (27,8%), пантбук і фішбоун 

(22,2%) RAFT-технології по (16,7%), сенкан (5,6%). 

У результаті дослідження встановлено, що використання 

інноваційних методів сприяє активізації різних видів пам’яті, 

покращує когнітивні особливості, збільшує пізнавальний 

інтерес до вивчення біології, полегшує навчальний процес, 

розвиває творчі здібності, асоціації, дозволяє зробити заняття 

більш захоплюючими та ефективними. Інноваційні технології 

сприяють систематизації матеріалу в наочному вигляді, доз-

воляють подати  матеріал в зручній формі, для полегшення 

його сприймання. Це знайшло відображення при оцінюванні 

учнів за допомогою тестів різних типів і підтвердило гіпотезу 

про ефективність використання інновацій на уроках біології у 

школі, що сприяє, безумовно, і розвитку всебічно розвиненої 

особистості. 
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За останні роки спостерігається збільшення народжуваності 

дітей з порушеннями розвитку, що набуває ознак важливої 

соціальної проблеми. Саме тому, створення умов для забезпе-

чення отримання якісної освіти, максимальної реалізації 

природних здібностей, формування особистісних якостей дитини 

з особливими потребами, дозволять допомогти соціальній 

інтеграції таких дітей – актуальні завдання, які стоять сьогодні 

перед світовим суспільством. Заняття образотворчою діяльністю 

має велике значення для дітей з особливими освітніми потребами. 

Воно дозволяє такій дитині розвинути динаміку руху, мислення, 

розвиває абстрактне мислення.  

Значна кількість робіт присвячена впливу образотворчого 

мистецтва на дітей із особливими потребами (А. Биков, І. Бех, 

В. Бондар, С. Болтівець, Г. Бондаренко, Т. Данилова, Т. Ілля-

шенко, Г. Іващенко, В. Кондрашин, А. Кігічак, Л. Обухова, 

Л. Одинченко, А. Панов, В. Синьов, О. Хохліна, Т. Шульга, 
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О. Чебикіна, М. Щибрик та ін.). Заслуговують на увагу роботи, 

які розглядають альтернативні підходи до організації 

реабілітаційної роботи через методи арт-терапії (Л. Алєксєєва, 

З. Ленів, О. Копитін, Т. Мірошніченко, А. Панова, В. Тарасун, 

Л. Трофименко, Б. Шапіро, М. Шеремет, О. Холстова, О. Федій, 

Т. Філічева. 

Проте, незважаючи на актуальність, зазначена науково-

педагогічна проблема не набула розвитку в теорії і практиці 

навчання таких дітей образотворчій грамоті, що і зумовило 

розглянути детальніше цю проблему.  

Заняття образотворчим мистецтвом з дітьми з особливими 

потребами не тільки формують образотворчу грамоту дитини, 

збагачують її художній досвід, але і виконують корекційно-

розвивальну функцію (корекція сенсорного, розумового, 

мовленнєвого, емоційного розвитку) [1].  

Особлива увага приділяється тому, щоб, навчаючи, 

виправляти, коригувати недоліки розвитку учнів. Для цього 

потрібні такі дидактичні прийоми й методи, які мають спеціальне 

призначення і без яких не можливе ефективне проведення 

корекційної роботи. Саме тому на вчителів образотворчого 

мистецтва в спеціальних освітніх закладах покладені ці складні 

завдання. Образотворче мистецтво, завдяки своїй доступності, 

наочності і конкретності вираження має широкі можливості щодо 

корекції та компенсації пізнавальної, емоційно-вольової та 

рухової сфер учнів, формування їхнього мислення та мовлення, 

допомагає формувати особистість [2, с.41].  

Науковці виділяють методичні особливості проведення 

занять з образотворчого мистецтва в класі, де є діти з особливими 

освітніми потребами [2,3,4,5].  

• передбачати значну кількість наочності для спрощення 

сприйняття матеріалу; 

• ураховувати слабку уваги дітей з особливими освітніми по-

требами, їх виснаження і пересичення одноманітною діяльністю; 

• розвантажувати навчальну образотворчу діяльність 

(використовувати сюрпризні, ігрові моменти, міні-ігри, змагання); 
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• індивідуальний підхід до кожної дитини, врахування її 

особливостей; 

• стимулювати ту діяльність, яка захоплює емоції дітей і 

пов’язує знання з життям.  

Також потрібно постійно урізноманітнювати навчальну 

художню діяльність учнів з особливими потребами на уроках 

образотворчого мистецтва. Незвичні матеріали, нові техніки, 

неповторювані завдання, можливість вибору та  ще багато інших 

факторів – це те, що забезпечує творчу активність учнів, якісно 

формує художній досвід та є вирішальним чинником художнього 

розвитку дітей з особливими потребами. 

Велика увага має приділятися відпрацюванню навичок 

художньо-естетичного сприймання та емоційно-естетичної 

оцінки, культури почуттів. Особливого значення має і розвиток 

емоційної та словесно-логічної пам'яті, образної уяви, фантазії. 

Крім того, повинна приділятися чимала увага вихованню у 

школярів основних моральних якостей особистості, працелюб-

ності, охайності, наполегливості, вміння працювати самостійно та 

у колективі [3, с.8].  

Ще однією умовою ефективності засвоєння дітьми з особли-

вими потребами образотворчих вмінь та навичок є створення 

сприятливої  психологічної атмосфери на заняттях. Діти з 

особливими потребами серед  інших видів діяльності, таких як 

навчальна, трудова, ігрова, надають перевагу образотворчій, 

зокрема – малюванню, особливо, якщо заняття відзначаються 

доступністю, яскравістю, наочністю, цікавим перебігом процесу  

та наближеністю до гри. Використовуючи образотворче мистецт-

во для розвитку образотворчих навичок дітей з особливими 

потребами, варто пам'ятати, що воно має свою мову, яка допо-

може маленькому художникові виразити свої думки, почуття, 

своє відношення до дійсності через різні образотворчі засоби.  

Легкою і доступною для дітей є техніка малювання пара-

фіновою свічкою (восковими олівцями  чи паличками) й аква-

рельними фарбами. Свічкою виконується контурний малюнок, 

після чого весь аркуш заливається фарбою, яка не покриває сліду 
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від парафіну. Так з'являється світле зображення на кольоровому 

тлі, яке дофарбовується більш яскраво за бажанням учня. 

Важливо, що через замкнений контур, утворений воском, фарба 

не перетікає, що дає можливість створювати зображення  схожі 

на вітражі. 

Ще один різновид – малювання воском та аквареллю. 

Малюнок виконується фарбами, після висихання натирається 

воском. Потім робота ретельно мнеться, розправляється і 

заливається контрастною за тоном фарбою. Вона потрапляє в 

тріщинки воску і з'являється ефект, що має назву «краклє» –

малюнку, що ніби потріскався. Роботу слід промити під краном, 

висушити і попрасувати. Малюнок виходить дуже привабливий 

за фактурою. Схожу техніку використовують для створення 

«батику» – мистецтва розпису тканини. 

Цікавою у образотворчій діяльності дітей з особливими 

потребами на уроках образотворчого мистецтва є гравюра на 

вощеному папері (гратографія). Уся поверхня цупкого паперу чи 

тонкого картону (можна попередньо його затонувати фарбами 

різного кольору для більшого ефекту або використати тонований 

папір) натирається звичайною парафіновою свічкою. Потім 

покривається зверху тушшю,змішаною з розчином мила. Щоб 

туш пристала до парафіну, можна додати трохи гуаші. Коли туш 

добре висохне, гострим предметом (використаною ампулкою від 

кулькової ручки чи зубочисткою) видряпується малюнок.  

Вид роботи, який можна назвати «пуантилізмом», перед-

бачає незвичне малювання пензлем, а точніше його кінчиком, 

тобто крапочками. Можна використовувати пензлі з різним 

ворсом. Роботу бажано диференціювати за складністю. Змішуючи 

кольори та утворюючи різні відтінки, крапочками зафарбовують 

зображення, від чого воно нагадує картину з бісеру чи  дрібну 

мозаїку. 

Техніки монотипії та акватипії являють собою способи 

зображення, в результаті яких дістають відбитки яскраві, а часто 

непередбачувані, що дуже подобається дітям. Акватипія (грец. 

«аква» — вода, «типос» — відбиток). Виконується акварельними 
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або гуашевими фарбами, на скляній або пластмасовій поверхні 

наносячи  окремі мазки чи зображення. Потім на нього кладуть 

аркуш паперу  та повільно знімають, під час чого кольори 

змішуються, утворюючи незвичні розводи, схожі на пейзажі, 

тварин, квіти. Можна промалювати, або змити певні ділянки. 

Папір краще брати крейдований. У другому випадку - малюнок 

виконується густими, розведеними мильною водою, пінистими 

фарбами на склі, під яке покладено ескіз. Висихаючи, піна 

створює певну фактуру, від якої залежить оригінальність 

відбитку. Малюнок що засох переноситься на вологий папір,що 

кладеться зверху та, по якому підряд, легко надавлюючи, труть 

ложкою по всій площині зображення. Під час друкування фарба 

повинна бути обов'язково повністю сухою (в цьому особливість 

акватипії). За вологого зображення відбиток буде неохайним, 

розмазаним. Потрібно слідкувати, щоб папір не зрушився і всі 

деталі композиції повністю віддрукувалися на папір. Відбиток 

знімається і просушується. 

Друкування – це техніка, що дозволяє за допомогою пальців,  

долонь, різних предметів, жмаканого паперу чи целофану, 

підготовлених з різних матеріалів (картону, овочів, пінопласту) 

штампів, створювати декоративні композиції. Сама природа 

дарує нам готове кліше для друку – листки різних порід дерев із 

добре вираженими прожилками. Фарбами вкривають листок, 

прикладають його до паперу, зверху накладають ганчірку, 

серветку чи папір і легенько притискують. Фарба з листка 

відбивається на аркуш паперу. Використовуючи фарби різних 

кольорів, можна досягти у відбитках несподіваних кольорових 

ефектів.  

Штампування тканиною цікаве тим, що утворені зображення 

набувають об’єму. Секрет техніки полягає в тому, що робота 

виконується без пензлика, за допомогою клаптика тканини. А 

особливістю є те, що тканину скручують у невеликий валик, 

вмочують у фарбу і створюють композицію. 

Аерографія, набризкування зображення через трафарет. Для 

цього використовується туш, гуаш або акварель. З вирізаних з 
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паперу деталей, з засушених рослин чи різноманітних дрібних 

предметів створюється композиція на аркуші, потім здійснюється 

набризкування пензлем або зубною щіткою, вмоченою у розчин 

фарби, по щетинках якої проводять олівцем або гребінцем рухом 

від себе. Особливо цікавими виходять композиції, де як трафарет, 

використано витинанки, мереживо, засушені рослини. 

В учнів з особливими освітніми потребами необхідно вселя-

ти впевненість у своїх силах, засновану на бажанні творчо працю-

вати, дізнаватись на заняттях нове та створювати нове. Надавати 

їм необхідні знання та практичні навички, навчати образотворчої 

грамоти, щоб учень не розчаровувався у свої здібностях через 

невміння виразити задумане, а заняття приносили дитині творчу 

радість, а радість творчості – одна з найбільших радостей на 

землі, перемоги над собою, утвердження маленької особи у світі 

розмаїття фарб, звуків, етичних почуттів. Залученням учнів з 

особливими освітніми потребами до образотворчої діяльності 

керівник гуртка розвиває творчі здібності школярів та створює 

необхідні умови для їхнього розвитку [4, с.117].  

Отже, образотворча діяльність учнів з особливими освітніми 

потребами благотворно позначається на їхньому фізичному й 

естетичному розвитку, допомагає скоригувати їх розвиток, 

розкрити можливості, уміння та здібності учнів. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО 

ОБВИНУВАЧЕННЯ, ЯК ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ 
 

Лешко О.Д., 

студентка  

Інституту прокуратури  

та кримінальної юстиції 

Національний юридичний  

університет імені Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна 

Питання визначення виключного кола повноважень прокура-

тури набувають особливої актуальності в контексті здійснення 

реформи конституційної юрисдикції 30 вересня 2016 року. Такі 

нововведення безпосередньо торкнулися, зокрема, й діяльності 

органів прокуратури і стали предметом багатьох дискусій в 

наукових колах та юридичній літературі через деякі колізії, що 

стали результатом волевиявлення законодавця. Інститут прокура-

тори було віднесено до розділу «Правосуддя», визначивши 

компетенцію цього суб’єкта і розширивши обсяг та зміст його 

діяльності. Тому ця тема є, безсумнівно, дуже важливою для її 

обговорення та визначення ключових теоретично й практичних 

деталей, а також їх співвідношення. 

Дійсно, проблемність цього питання обумовлюється саме 

реформами, що мали місце в 2016 році та мали наслідком 

застарілу форму регулювання діяльності органів прокуратури в 

інших нормативно-правових актах. Оскільки інститут обвинува-
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чення належить до сфери регулювання кримінальних процессу-

альних норм, ми маємо досліджувати це питання саме з боку 

кримінального провадження та проблем, що виникають у зв’язку 

із здійсненням прокурором своїх повноважень саме в межах 

кримінального провадження. 

Відтак, нормативною базою, що визначає зміст та 

спрямованість діяльності прокуратури є Конституція України як 

акт вищої юридичної сили, Закон України «Про прокуратуру» 

(далі – ЗУ), що є чинним на момент 11.01.2021 і який визначає 

організацію та порядок діяльності прокуратури, а також Кримі-

нальний процесуальний кодекс (далі – КПК), який і визначає роль 

цього органу через призму кримінального провадження. 

Окреслюючи загальні повноваження прокуратури, можемо 

відзначити, що цей орган займається організацією і процессу-

альним керівництвом досудовим розслідування, здійснює 

представництво інтересів держави у деяких випадках, а також 

підтримує публічне обвинувачення в суді. Аналіз останнього і є 

наріжним каменем у дослідженні цього питання, що потребує 

порівняльно-правової характеристики в контексті регулювання 

зазначеної інституції в межах іншим нормативно-правових актів. 

З огляду на це, необхідно віднайти  певний єдиний підхід до 

значення функції «обвинувачення», «публічне обвинувачення» та 

«державне обвинувачення».  

В межах сучасної юридичної доктрини термін «обвинува-

чення» може розумітися в декількох площах, зокрема, як сторона, 

її функція, правовий інститут, засада судочинства, тощо. При 

цьому розрізняють тлумачення «обвинувачення» як в матеріаль-

но-правовому аспекті, так і в процесуальному. Значення першого 

полягає в тому, що під цією дефініцією розуміють певні 

впорядковану сукупність відомостей, фактів та різного роду 

інформації, що складають відповідні характерні ознаки кон-

кретного складу кримінального правопорушення та ставляться у 

вину обвинуваченому. В процесуальному плані зазначений 

термін розглядається як певна процесуальна діяльність 

компетентних органів і осіб (в тому числі і прокуратура) щодо 
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виявлення окремих фактів, що мали місце в площині певного 

проміжку часу, інкримінування відповідного кримінального 

правопорушення обвинуваченій особі та надання чітких правових 

аргументів щодо доведеності його вини.  

В свою чергу, предметом нашого дослідження є аналіз 

питання виключного кола повноважень прокуратури крізь призму 

поєднання його елементів як в матеріально-правовому розумінні, 

так і в процесуальному. Відтак, Законом України «Про проку-

ратуру» передбачена функція прокуратури – підтримання 

державного обвинувачення в суді (пункт 1 частини 1 статті 2), 

такої ж думки притримується законодавець в питанні регулю-

вання в межах КПК [3; пункт 15 частини 2 статті 36]. Натомість, 

після вищезазначеної реформи в положеннях Конституції 

України законодавець в диспозиції навів формулювання саме 

«підтримання публічного обвинувачення в суді» [1; пункт 1 статті 

131-1] . Вочевидь, теоритико-термінологічне визначення функцій 

цього органу має істотне значення для його практичного ефектив-

ного функціонування, оскільки різниця цих понять обумовлює 

визначення пріоритетності інтересів, що визначають зміст і 

спрямованість діяльності прокуратури. Відповідно, вживаючи 

термінологію, що включає в себе поняття «державне» мається на 

увазі захист інтересів держави, в той час як «публічне» забезпечує 

відповідний захист та представлення інтересів суспільства.  

Окремо слід звернути увагу на той факт, що до реформи 

2016 року регулювання діяльності та визначення функцій 

прокуратури на рівні конституційно-правових норм здійсню-

валося в окремому розділі «Прокуратура» і включало в себе 

архаїчне визначення «державного обвинувачення», але поштов-

хом для його змін стала Рекомендація REC (2000) 19 Комітету 

Міністрів Ради Європи «Про роль служби публічного обвинува-

чення в системі кримінальної юстиції» 6 жовтня 2000 року. 

Тобто, такі нововведення безпосередньо пов’язані із євроін-

теграційними процесами, що відбуваються в нашій державі. При 

цьому такі зміни в Основний Закон викликали протиріччя на 

рівні чинних ЗУ «Про прокуратуру» та КПК, оскільки вимагали 
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відповідного внесення змін у положення, що регулюють 

діяльність прокуратури, чого, в свою чергу, Верховною Радою 

України не було зроблено.  

Істотність та значущість виявлення єдиного підходу до 

розуміння «обвинувачення» як функції прокуратури додатково 

ускладнюється частиною 3 статті 2 ЗУ «Про прокуратуру», згідно 

з якою на прокуратуру не можуть покладатися функції, не перед-

бачені Конституцією України.[3; частина 3 статті 2]. Таким чи-

ном, наразі ми маємо ситуацію, коли фактично функція, вказана у 

ЗУ та КПК та відповідає положенням Конституції та не передба-

чена ними. Такі істотні прогалини можуть призвести до повного 

паралізування системи органів прокуратури через неточність та 

неясність законодавця у визначенні відповідної термінології.  

Крім цього, аргументом на користь необхідності форму-

лювання саме «публічного обвинувачення» варто зазначити 

питання узгодження обвинувачення уповноваженими державою 

суб’єктами та обвинувачення пересічних громадян, наприклад 

обвинувачення потерпілого, що має саме приватний характер. 

Вочевидь, останнє в правовій доктрині має назву «приватного 

обвинувачення» і альтернативою якого, відповідно до загальної 

теорії, має бути саме публічне обвинувачення, а не державне.  

Таким чином, чітке розмежування термінів «публічне» та 

«державне» обвинувачення з подальшим закріпленням саме 

«публічного» є виправданим та обґрунтованим для єдності 

розуміння цих понять в контексті їх регулювання різними 

нормативно-правовими актами. Така колізія потребує негайного 

вирішення, адже є загрозою для роботу всієї інституції в цілому.  
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м. Кривий Ріг, Україна 

Активний розвиток економіки в нашій країні, тісна взаємодія 

з рештою світу створюють умови, при яких кожна комерційна 

організація повинна брати участь в конкурентній боротьбі за 

свого покупця. Посилення конкуренції змушує організації різних 

галузей використовувати все більш тонкі інструменти, адаптовані 

до специфіки галузі, для підвищення конкурентоспроможності, 

такі як внутрішній маркетинг. Однак цей інструмент підвищення 

ефективності та конкурентоспроможності праці є недостатньо 

використовуваним інструментом, який рідко використовується в 

практичній роботі, іноді непрофесійно. 

Як показав досвід економічних реформ, важке фінансове 

становище багатьох російських підприємств багато в чому 

обумовлено неефективним управлінням. Ринкова трансформація 

економіки якісно трансформує системи управління організаціями 

різних сфер і галузей відповідно до змін умов їх життя, що 

вимагають швидкого реагування на нестабільні ситуації, гнучкої 

адаптації до нових екологічних вимог. Особливо необхідно 
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використовувати нові технології управління в найбільш 

прибуткових і швидко розвиваються галузях сфери послуг: 

інформаційному бізнесі, фінансах, телекомунікаціях, туризмі, 

індустрії гостинності [1, с. 114]. 

Сфера послуг характеризується постійно мінливими 

потребами клієнтів, що викликає високий ступінь ймовірності їх 

незадоволеності асортиментом і якістю послуг, що надаються. З 

іншого боку, перерозподіл часу кожної окремої людини, зміна 

співвідношення робочого і вільного часу в бік збільшення 

останнього збільшує попит населення на послуги в розвинених 

країнах з інформаційною економікою, що формується. 

Внутрішній маркетинг-це систематична оптимізація внутрішніх 

процесів за допомогою маркетингу і Управління персоналом, що 

веде до перетворення маркетингу в філософію підприємства, 

завдяки послідовній і одночасній орієнтації на клієнта і персонал. 

Комплекс внутрішнього маркетингу описує стратегію 

взаємовідносин компанії і персоналу. До співробітників слід 

ставитися як до конкретних клієнтів і надавати їм конкретний 

продукт, який відповідав би їх потребам. 

Метою внутрішнього маркетингу є залучення, утримання, 

навчання і мотивація високопрофесійних фахівців, здатних і 

бажаючих надавати якісні послуги зовнішнім клієнтам. 

Кожен співробітник повинен бути залучений в маркетингову 

діяльність. У той же час створюються такі умови праці, які 

задовольняли б потреби персоналу, робочого місця, його 

навколишнього середовища, сукупності послуг, одержуваних під 

час роботи, являють собою переваги, які працівник набуває 

протягом свого трудового життя. 

Персонал фірми розглядається як другий внутрішній 

цільовий ринок фірми. Він сегментований, і вивчаються потреби 

кожного виділеного сегмента. Робочі потреби персоналу 

задовольняються в обмін на встановлені стандарти якісного 

обслуговування зовнішніх споживачі [2, с. 70]. 

Слід враховувати, що в сфері послуг всі співробітники 

виконують більшу частину маркетингової функції. Індустрія 
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послуг унікальна тим, що співробітники є частиною продукту 

(послуги). Співробітники повинні з ентузіазмом ставитися до 

своєї компанії та послуг, які вони продають. В іншому випадку 

зацікавити клієнтів у придбанні послуги буде неможливо. 

Зовнішня маркетингова діяльність приводить клієнтів в сервісну 

компанію, а внутрішня маркетингова діяльність спрямована на 

підтвердження споживчої цінності послуги і повне задоволення 

клієнта і перетворення його в постійного клієнта [1, с. 114]. 

Філософія внутрішнього маркетингу досить проста. За 

рахунок ефективного задоволення потреб персоналу, що 

контактує зі споживачами, компанія підвищує свою здатність 

ефективно задовольняти, а отже, і утримувати зовнішніх 

споживачів, що є гарантією довгострокового виживання компанії 

на ринку. Концепція внутрішнього маркетингу полягає в тому, що 

співробітники компанії повинні бути максимально мотивовані 

для надання значущих послуг і виконання роботи, орієнтованої на 

клієнта. 
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