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УДК 657       Економічні науки 

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Александрова О.Є. 

студентка економічного факультету 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

В сучасних ринкових умовах значно зросла проблема 

планування, організації обліку, проведення аналізу та контролю 

витрат на вітчизняних суб’єктах господарювання. Нажаль, на 

багатьох промислових підприємствах управління витратами 

носить безсистемний і фрагментарний характер, керівництво не 

володіє повною і достовірною інформацією про витрати, що 

ускладнює оперативне та системне прийняття обґрунтованих і 

ефективних управлінських рішень, негативно позначається на 

результатах всієї діяльності підприємства.  

До основних проблем, пов’язаних з управлінням витратами 

відносять: 

1. Проблема, пов’язана безпосередньо з різноманіттям різних 

видів витрат. Підприємствам потрібне додаткове вивчення 

класифікаційних особливостей витрат для подальшого 

узагальнення, що дасть можливість оцінити ступінь впливу різних 

витрат на економічну діяльність фірми, а також правильно їх 

співвідносити.  

2. Проблема складності,а часом навіть неможливості точної 

оцінки та обліку витрат, так як немає абсолютно точних методів 

для їх вимірювання. 

3. Проблема складного і суперечливого впливу витрат на 

фінансовий результат економічного суб’єкта в цілому. Саме від 

застосовуваної системи обліку витрат залежить, в якому звітному 

періоді та чи інша витратна стаття вплине на величину 

бухгалтерського прибутку, тобто стане витратою. 

4. Проблема динамізму витрат. Витрати змінюються, 

перебуваючи в постійному русі. Тому розглядати витрати в 
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статиці не рекомендується, так як це буде умовно і не відобразить 

їх реального рівня. 

5. Проблема недосконалості обліку витрат, що застосову-

ється на підприємствах, а саме: 

‒ високий ступінь узагальнення облікової інформації 

стосовно витрат підприємства та неможливість її подальшої 

деталізації; 

‒ низька оперативність обліку витрат на підприємстві не дає 

змогу забезпечення попередженню витрат, своєчасного виявлення 

негативних відхилень від плану та причини таких відхилень. Така 

система обліку часто не відображає можливість чіткого уявлення 

щодо формування витрат підприємства (де і як саме). Внаслідок 

чого, контроль витрат підприємства носить формальний характер, 

а пошук шляхів зменшення витрат суттєво ускладнюється; 

‒ безсистемність управління витратами. Аналіз показників 

собівартості проводиться шляхом зіставлення планових даних з 

фактичними за статтями витрат та визначення можливих 

відхилень. Аналіз причин цих відхилень або взагалі не 

виконується, або зводиться до укрупнених розрахунків, що не дає 

можливість достовірно визначити причин даних відхилень. 

Таким чином, подолавши вище наведені проблеми 

підприємство зможе вдосконалити свою систему управління 

витратами та підвищити конкурентоспроможність, прибуток і 

рентабельність усієї фінансово-господарської діяльності. 

Література: 

1. Голов С.Ф. (2019)Управлінський облік. Київ: Лібра, 704 с.  

2. Давидович І. Є. (2018) Управління витратами. Київ: Центр 

учбової літератури. 320 с.  

3. Крушельницька О. В. (2020) Удосконалення системи 

управління витратами на підприємствах. Вісник ЖДТУ,  

с. 125-129. 
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______________________________________________________ 

УДК 811.111      Філологічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ 

ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У АМЕРИКАНСЬКОМУ 

СЕРІАЛІ «RIVERDALE» (2017) 

 

Бабич В. О., 

студентка факультету романо-германських мов, 

Національний університет «Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

Актуальність дослідження та постановка проблеми.  

Останнім часом мовознавці досить активно досліджують основи 

та особливості перекладу американських серіалів. Перегляд 

популярних серіалів та кінофільмів з усіх куточків світу, а 

особливо англійський кінематограф – невід’ємна складова 

частина дозвілля сучасної, середньостатистичної людини. Саме 

це призвело до активного перекладу кіно продуктів рідною 

мовою. Звідси випливає актуальність роботи та проблеми 

перекладу серіалів та фільмів рідною мовою. 

Мета і завдання дослідження. Дослідити практичні аспекти 

використання лексичних засобів при перекладі ФО в серіалах, 

зокрема в американському серіалі «Riverdale» (2017). Відповідно 

до мети, завданням роботи є: з’ясувати особливості викорис-

тання лексичних засобів при перекладі англійської фразеології 

українською мовою при перекладі американського серіалу 

«Riverdale» (2017). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фразеологізми 

активно використовують у щоденному житті, а також у кіно 

продуктах. Переклад ФО здійснюють, використовуючи особливі 

методи перекладу. Основними способами перекладу 

фразеологізмів є передача фразеологізму за допомогою 

фразеологічного еквівалента (подібний фразеологізм, що 

співпадає за всіма параметрами з фразеологічною одиницею 

оригіналу); фразеологічного аналога (образна фразеологічна 

одиниця в українській мові, аналогічна за змістом англійській 
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ФО, але заснована на іншому образі); калькування (дослівний 

переклад); описовий переклад (для пояснення сенсу фразеологіч-

ної одиниці, яка не має в українській мові ні аналога, ні 

еквівалента і не підлягає дослівному перекладу). Способи пере-

кладу ФО за допомогою фразеологічного еквівалента або аналога 

належать до фразеологічного перекладу, а за допомогою кальку-

вання і описового перекладу – до нефразеологічного перекладу. 

Для аналізу особливостей перекладу ФО в американському 

серіалі «Riverdale» було обрано третій епізод першого сезону 

українською та англійською мовами. Pick up означає брати, 

залицятися. Перекладач закадрового перекладу використав 

лексичний переклад: «Seems you forgot to pick up your 

prescription» [1] – «Схоже, ти забула забрати рецепт» [2]. Сome 

after somebody означає «шукати когось для того, щоб покарати» 

[3]. Оскільки в українській мові відсутній еквівалент до фразового 

дієслова come after, при перекладі українською мовою було 

використано лексичний переклад: «He asked for my help to stage a 

tragic accident so our mom and dad wouldn't come after him» («Він 

попросив інсценувати нещасний випадок, щоб мама з татом не 

почали його шукати») [1, 2]. To be/get caught up in something 

означає ««влипнути», «вплутатися» або ж потрапити в 

неприємне становище» [3]. Перекладач закадрового перекладу 

використав лексичний переклад: «Not that big a deal? You are 

caught up in a murder investigation» («Не так погано, Арчі? Ти 

вплутався у розслідування вбивства») [1, 2]. 

 Fight back означає «важко працювати, щоб отримати щось 

або чинити опір, особливо в ситуації, коли ти програєш» [3]. При 

закадровому перекладі було використано лексичний переклад та 

перекладено фразеологізм fight back словом відбиватися: «But 

please, fight back» («Тому відбивайся») [1, 2]. Get away with 

something означає «не бути спійманим або покараним, коли ти 

вчинив щось протизаконне» [3]. При перекладі було знову 

використано лексичний переклад. Перекладач використав слово 

минутися: «Does he think he can get away with this?» (Він справді 

вважає, що йому це минеться?) [1, 2]. 
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Sneak out має значення втекти. Перекладач закадрового 

перекладу використав лексичний переклад, переклавши 

фразеологізм словом тікати: «Son, I've been hearing you sneak out 

since you were 8 years old...going to Jughead's tree house» («Я 

завжди чую, відколи у 8 років ти тікав до хатки на дереві 

Джакхеда») [1, 2]. Bail on має значення покинути когось або 

щось. При закадровому перекладі було використано лексичний 

переклад: «Which you bailed on at the last minute» («Ти передумав в 

останню хвилину») [1, 2]. 

Stick out to somebody означає «привертати увагу» [3]. 

Перекладач закадрового перекладу переклав фразеологізм stick 

out to somebody за допомогою пошуку аналогу «кидатися в очі»: 

«What sticks out to you?» (Що кинулося вам в очі?) [1, 2].  

Made the cut, leave somebody/something out та be in the clear 

було перекладено описовим перекладом. Made the cut було 

перекладено як «проходити кастинг»: «Which Riverdale hottie 

made the cut?» («Який місцевий красень пройшов кастинг?») [1, 

2]. Leave somebody/something out було перекладено як «не 

казати»: «I left your name out of it, so it's not that big a deal» («Я не 

казав про тебе, не все так вже і погано») [1, 2]. Be in the clear 

має значення бути поза підозрою [3].  «You were in the clear. We 

were in the clear» («Ти був поза підозрою, ми обоє») [1, 2]. 

Коли матір головної героїні описувала вбивство Джеймса, 

вона використала прислів’я «You reap what you sow». Вона 

ненавиділа Джеймса за те, що він жорстоко вчинив з її донькою. 

Це стало причиною її висловлювання. Мати Бетті хотіла 

наголосити на тому, що він заслужив смерть. В українській 

наявний відповідний еквівалент, тому перекладач переклав 

прислів’я «You reap what you sow» за допомогою пошуку 

фразеологічного еквіваленту «Що посієш, те й пожнеш» [1, 2].  

Висновки. У ході роботи було досліджено особливості 

використання лексичних засобів при перекладі американського 

серіалу «Riverdale» (2017). Проаналізувавши особливості 

використання лексичних засобів при перекладі англійської 

фразеології українською мовою при перекладі американського 
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серіалу «Riverdale» (2017), ми дійшли висновку, що більшість 

фразеологізмів перекладено за допомогою лексичного та 

описового перекладу. Використання методів перекладу у 

відсотковому співвідношенні: 

58, 2 % – лексичний переклад; 

25 % – описовий переклад; 

8, 4 % – переклад за допомогою пошуку еквіваленту; 

8, 4 % – переклад за допомогою пошуку аналогу. 

Література: 

1. Riverdale. Season 1. URL: https://8flix.com/transcripts/river-
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2. Рівердейл онлайн українською. URL: https://film-

ua.com/519-riverdeyl.html  
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http://www.ldoceonline.com 
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ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
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Бондарук С.Л. 

магістр факультету педагогічної освіти  

та соціальної роботи 

спеціальність «Дошкільна освіта» 

 Волинський  національний університет  

імені Лесі Українки  

м. Луцьк, Україна 

Сьогодні суспільство стрімко розвивається, розширюються 

знання людей, виникають нові види професій. Швидко поновлю-

ється техніка, змінюються технології та способи пропонування, 

зберігання та пошуку інформації. Через швидкий процес розвитку 

різноманітних технологій, виникає постійна потреба набуття 

нових знань і навичок. Навчити дітей усьому заздалегідь просто 
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неможливе. Не завжди можливо навіть передбачити, які саме 

знання будуть потрібні їм у майбутньому. Тому особливо 

важливо, щоб дитина прагнула та навчалася активно 

досліджувати навколишній світ у всій його складності та новизні. 

Це прагнення до активного пізнання необхідно розвивати з 

дитинства, адже психологи відзначають, що здатність до 

дослідницької діяльності швидше не виникає з роками, а зникає за 

визначених умов. Сьогодні розвиток мислення дитини визначає 

не тільки зміст знань, а й інноваційні методи їх засвоєння. 

Важливо, щоб діти засвоювали знання не пасивно, а активно.  

Засобами активного засвоєння знань можуть бути гра та  

дослідницька діяльність, яка буде активно проявлятись через 

пізнавальну активність. [6, с.11] 

Дитина народжується дослідником. Невгамовна жага нових 

вражень, цікавість, постійне прагнення спостерігати й експери-

ментувати, самостійно шукати нові відомості про світ, традиційно 

розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки. Задо-

вольняючи свою допитливість у процесі активної пізнавально-

дослідницької діяльності, яка в природній формі проявляється у 

вигляді дитячого дослідження та експериментування, дитина, з 

одного боку, розширює уявлення про світ, а з іншого, починає 

опановувати досвід, що дозволяє зв'язати все в цілісну картину. 

Розвиток дослідницьких здібностей дошкільників є однією з 

актуальних проблем педагогіки та психології, яка покликана 

виховати сучасну особистість, здатну до саморозвитку, 

самовдосконалення та самореалізації. [3,c.160] 

Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного 

віку особливо актуальний на сучасному етапі, оскільки він 

розвиває дитячу допитливість і формує на її основі стійкі 

пізнавальні інтереси через дослідницьку діяльність. 

Проблеми формування пізнавальної активності у дітей 

дошкільного віку завжди знаходяться в полі зору дослідників, 

проте аналіз наукових джерел засвідчує недостатню 

розробленість проблеми розвитку дослідницьких здібностей дітей 

дошкільного віку, незважаючи на те, що саме у цьому віці 
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елементарна дослідницька діяльність займає значну частину жит-

тя дитини, зацікавлює та захоплює її. Відсутність сприятливих 

чинників пізнавального інтересу для здійснення дослідницької 

діяльності, прояву власних дослідницьких обдарувань, на нашу 

думку, може загальмувати процес розвитку дослідницьких 

здібностей у подальшому житті дитини. [1, с.91] Тому пізнаваль-

на активність відіграє важливу роль у розвитку дослідницьких 

здібностей у дітей дошкільного віку.  

Інтерес формується і розвивається в діяльності, і вплив на 

нього мають не окремі компоненти діяльності, а вся її об'єктивно-

суб'єктивна сутність (характер, процес, результат). Інтерес – це 

поєднання багатьох психічних процесів, що утворюють 

особливий тонус діяльності, особливі стани особистості: радість 

від процесу, прагнення заглиблюватися в пізнання цікавого 

предмету, в пізнавальну діяльність, переживання невдач і вольові 

прагнення до їх подолання. [6, с.11] 

Найважливіша область загального феномена інтересу - 

пізнавальна активність. [3,c.160] Його предметом є саме значна 

властивість людини: пізнавати навколишній світ не тільки з 

метою біологічного та соціального орієнтування в дійсності, але і 

в самому істотному ставленні людини до світу – в прагненні 

проникати в його різноманіття, встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки, виявляти закономірності, протиріччя. 

Особливістю пізнавального інтересу є його здатність 

збагачувати і активізувати процес не тільки пізнавальної, але і 

будь-якої діяльності людини. Будь-який вид людської діяльності 

містить у собі пізнавальне начало, пошукові творчі процеси, 

дослідження, що сприяють перетворенню діяльності. Будь-яку 

діяльність людина, одухотворена пізнавальним інтересом, робить 

з великою пристрастю та виконує більш ефективно.  

Інтерес до пізнання реального світу є один з найбільш 

фундаментальних і значущих в дитячому розвитку. Своєрідність 

інтересу в дошкільному віці полягає в тому, що зароджуючись у 

вигляді емоційної чутливості на все нове (цікавість), він посту-

пово переходить в допитливість, і далі в потребу переконатися в 
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істині. У зв'язку з цим доцільно розглянути взаємозумовленість і 

взаємозв'язок інтересу з іншим особистісним утворенням, таким 

як потреба, що має характер стимулювання людської активності. 

Розглядаючи розвиток пізнавальної активності у дітей  

дошкільного віку зазначимо, що активність виростає з потреби 

орієнтуватися в дійсності і, стаючи стійким особистісним 

утворенням, може призвести до виникнення нової потреби більш 

високого рівня – потреби в пізнанні, в дослідницькій діяльності.  

Пізнавальні інтереси на шляху свого розвитку у дошкільно-

му віці характеризуються пізнавальною активністю, спрямо-

ваністю, прагненням самостійно вирішувати проблемні питання, 

пізнавальні завдання, прагненням до дослідження, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки. Основою пізнавального інтересу 

дошкільника є емоційне ставлення, що виражається в позитив-

ному відношення до об'єкта інтересу. Яскраві позитивні емоції, 

визначаючи потреби дітей у пізнанні, дослідженні навколишнього 

середовища, сприянні нових мотивів діяльності, призводять до 

розвитку дослідницьких здібностей. [2, с.323] Пізнавальний 

інтерес породжує активність. В свою чергу, підвищення актив-

ності зміцнює і поглиблює пізнавальна активність. Властивість 

активності як риси особистості складається в діяльності різного 

плану (пошукової, пізнавальної, дослідницької). Пізнавальна 

активність, знаходячи риси інтелектуального і емоційного відгуку 

на вирішення різних завдань навчання, стимулює у дитини 

бажання більш чуйно прислухатися і придивлятися до того, що 

відбувається навколо, шукати цікаві моменти в буденному житті, 

сприяє дослідницькій діяльності та розвитку дослідницьких 

здібностей. Для розвитку активності, самостійності як особис-

тісних якостей, важливу роль відіграє те, щоб дитина виступала 

як суб'єкт діяльності. Якщо діяльність дитини буде завжди тільки 

виконавчою, наслідувальною, спонукання до діяльності дитини 

будуть завжди виходити тільки від дорослого, а її власна 

активність не буде проявлятися, то інтерес у своєму розвитку 

буде мати тенденцію до згасання. Тому для розвитку пізнаваль-

ного інтересу необхідна діяльність пошукового, творчого, 
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дослідницького характеру, де дитина виступає як суб'єкт 

діяльності. Завдяки цьому у дітей дошкільного віку будуть всі 

передумови для розвитку дослідницьких здібносте [5, с. 36]. 

Дошкільний вік – період розквіту дитячої пізнавальної 

активності та дослідницьких здібностей. У дошкільному віці 

пізнавальний розвиток – це складний комплексний феномен, що 

включає розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, 

пам'яті, уваги, уяви), які являють собою різні форми орієнтації 

дитини в навколишньому світі, в собі самому і регулюють її 

діяльність. [5, с. 15] Цей віковий період важливий для розвитку 

пізнавальної потреби та дослідницької поведінки дитини, яка 

знаходить своє відображення у формі пошукової, дослідницької 

активності, спрямованої на виявлення нового. В цьому віці 

переважаючими стають питання: «Чому?», «Навіщо?», «Як?». 

Нерідко діти не тільки запитують, а й намагаються самі знайти 

відповідь на питання, використовуючи свій маленький досвід для 

пояснення незрозумілого, а часом і провести дослідження або 

експеримент. 

Характерна особливість цього віку – пізнавальні інтереси, що 

виражаються в уважному розгляданні, самостійному пошуку, 

прояві інтересу до цікавої інформації та прагненні дізнатися у 

дорослого, де, що і як живе, зростає. Результатом пізнавальної 

діяльності незалежно від того, в якій формі пізнання вона 

здійснюється, є знання та дослідницькі здібності. Діти в цьому 

віці вже здатні систематизувати і групувати об'єкти живої та 

неживої природи, як за зовнішніми ознаками, так і за ознаками 

середовища проживання. Зміни об’єктів, перехід речовини з 

одного стану в інший (снігу та льоду – у воду, води – на лід і т. 

д.), такі явища природи, як снігопад, хуртовина, гроза, град, іній, 

туман і т. д. викликають у дітей цього віку особливий інтерес, що 

в подальшому призводить до розвитку дослідницьких здібностей . 

[1, с.26]   

Прагнення до новизни у дошкільному віці є універсальним. 

Пред'явлення незнайомих, нових предметів у більшості випадків 

викликає тривалий процес ознайомлення, складну орієнтовно-
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дослідницьку діяльність. Предмети минулого викликають у дітей 

здивування, захоплення його незвичайним виглядом. Багато 

предметів діти бачать та сприймають вперше, тобто вони 

володіють для них абсолютною новизною, що є передумовою 

пізнавального інтересу, який, у свою чергу, буде сприяти подаль-

шому розвитку дослідницьких здібностей дітей дошкільного віку. 

Дослідницькі здібності, власний творчий, дослідницький пошук, 

відкриття нових знань багато в чому залежать від розвитку 

пізнавальних інтересів. Тільки власна діяльність дитини з оволо-

діння дійсністю, яка має практичну спрямованість, що дозволяє 

дитині входити в проблемну ситуацію буде рушійною силою 

розвитку дослідницьких здібностей дітей дошкільного віку. 
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УДК 34    Юридичні науки 
 

ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО 
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Бражник Олена Григорівна,  

студентка 4 курсу групи ПІ-42 

Полтавського юридичного інституту  

Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого 

Науковий керівник: Троцька М.В.,  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри  

конституційного, адміністративного,  

екологічного та трудового права 

Екологічне право – це галузь, яка активно розвивається. Під 

час її розвитку приймаються відповідні нормативно-правові акти 

кількість яких постійно збільшується. З одного боку, це є пози-

тивним, оскільки усуваються прогалини у законодавстві, і як 

наслідок удосконалюється регулювання суспільних відносин. З 

іншого боку – не дозволяє оперативно знаходити та тлумачити 

правові норми, у зв’язку з чим створюються труднощі у 

правозастосуванні. Крім того, досить часто положення різних 

актів дублюються.  

Враховуючи наведене, варто зазначити, що на загально-

теоретичному рівні постало питання про необхідність створення 

кодифікованого акту, що дозволило б систематизувати хоча б 

частину всього різноманіття нормативно-правових актів в межах 

визначеної сфери.  

Дослідженням окресленої проблематики займалась значна 

кількість науковців, а саме, А.П. Гетьман, А.Є. Кобрін, В.В. 

Костицький, Ю.С. Шемшученко та ін. Так, у своїх працях вони 

обґрунтовують доцільність прийняття єдиного кодифікованого 

акту, принципи його дії та власне запропонували його структуру 

[1-2]. Дані пропозиції мають важливе значення для подальшого 

вдосконалення екологічного законодавства.   

На сьогодні нормативно-правова база в сфері охорони 
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навколишнього природного середовища включає в себе поресур-

сові закони та кодекси, інші закони присвячені забезпеченню 

екологічної безпеки та підзаконні нормативно-правові акти. 

Вцілому за період незалежності нашої держави було прийнято 

низку нормативних актів та суттєво оновлено екологічне 

законодавство. Проте, це не виключає великої кількості недоліків, 

які насамперед шкодять правозастосовчій діяльності. До них 

варто віднести велику кількість декларативних положень, 

недостатнє регулювання процедур ліцензування та екологічного 

нормування, відсутність ефективних механізмів реалізації 

нормативних вимог [3, с. 86].  

У зв’язку з цим все частіше починають з’являтися ідеї 

прийняття єдиного кодифікованого акту як нормативної основи 

для галузі екологічного права. Важливим моментом, що вплинув 

на виникнення таких ідей є закордонний досвід. Так, на сьогодні 

кодифіковані акти у вигляді екологічних кодексів прийняті та 

ефективно функціонують у Франції, Італії, Швеції, Казахстані та 

ін. В даних державах екологічне законодавство стало складним та 

громіздким, що перешкоджало громадянам у повній мірі 

зрозуміти весь обсяг прав і обов’язків та призводило до 

суперечностей в правозастосуванні. Через це були прийняті 

рішення щодо необхідності створення єдиного кодифікованого 

акту, який би був основним орієнтиром як для громадян, так і для 

природоохоронних органів [4, с. 232-233]. Схожа ситуація на 

сьогодні спостерігається в Україні.   

Варто зазначити, що ідея прийняття Екологічного кодексу в 

нашій державі виникла вже давно. Так, в Основних напрямах 

державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради України [5] у 

п. 1 гл. 34 йдеться про необхідність наукового обґрунтування, 

розроблення та прийняття Екологічного кодексу України. Проте, 

не було визначено конкретний час його прийняття. Як показала 

практика, це завдання стало проблемою, хоча проектів такого 

акту було достатньо. Зокрема, в 2004 р. був розроблений проект 
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Екологічного кодексу [6, с. 551]. Даний нормативний акт повинен 

був увібрати в себе положення Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»; «Про екологічну 

експертизу»; «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»; «Про 

природно-заповідний фонд України;  «Про Червону книгу Украї-

ни». У свою чергу передбачалось, що поресурсові законодавчі 

акти будуть існувати окремо, оскільки досить добре регулюють 

питання охорони, використання та відтворення конкретного виду 

ресурсу [7]. Таким чином, даний проект Екологічного кодексу від 

20.02.2004 р. № 5170 обмежився лише кодифікацією некодифіко-

ваних законів. І згідно з ним передбачалось одночасне існування 

загальних норм – Екологічний кодекс України та спеціальних – 

поресурсові закони і кодекси. Проте, на сьогодні визначити долю 

проекту та стадію розгляду на якій він перебуває неможливо, 

оскільки він взагалі зник із веб-сайту Верховної Ради України [6, 

с. 522].  

У 2009 році було створено робочу групу, яка на замовлення 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України підготувала проект Екологічного кодексу [2, с. 79]. 

Проте, даний проект на відміну від попереднього містив не лише 

загальні положення, а й особливі. У зв’язку з цим варто вказати, 

що кожен автор проекту по-своєму бачить такий кодекс і 

виходячи з цього здійснює його наповнення. 

Таким чином, можна дійти висновку, що на сьогодні 

науковці, які є прихильниками саме Екологічного кодексу 

поділились так би мовити на два табори. Одні вважають, що для 

його створення доцільно здійснити кодифікацію лише некодифі-

кованих законів, що регулюють екологічні правовідносини. Інші 

навпаки вважають, що необхідно кодифікувати як кодифіковані, 

так і не кодифіковані. Більшість все-таки схиляється до другого 

підходу, оскільки на їх думку він є більш узгодженим та чітким і 

саме завдяки загальній кодифікації з’явиться можливість 

створити системний акт. Так, кодекс повинен містити як загальні 

положення, що стосуються визначень термінів, екологічних прав 

та обов’язків громадян, суб’єктів екологічного права тощо. Крім 
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того, необхідно додати і особливу частину, яка б визначала 

правовий режим конкретних природних ресурсів [6, с. 552].  

Отже, на сьогодні екологічне законодавство в нашій державі 

є громіздким та складним. Зменшення кількості таких актів, їх 

модернізація, усунення суперечностей, подолання прогалин та 

наближення екологічного законодавства України до міжнародних 

стандартів є надзвичайно важливим. Необхідно здійснити систе-

матизацію екологічного законодавства, тобто привести норматив-

ні акти в єдину впорядковану систему. Так, було зазначено 

декілька варіантів вирішення даної проблеми. Проте, науковці 

досі не дійшли одностайної думки у вирішенні цього питання.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАНЬ ДЛЯ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Бухтіярова К.Р.  

м. Сєвєродонецьк, Україна 

У сучасній системі управління якістю підприємства (далі − 

СМК) механізм управління знаннями стандартизований [1] та 

об’єктивно необхідний. Оскільки вдосконалення процесу СМК 

регулюється загальною системою менеджменту, найважливішим 

чинником забезпечення вдосконалення є персонал, який завжди 

готовий до інновацій та розвитку нових технологій, методів та 

процесів. Крім того, важливо розуміти, наскільки «знання» 

важливі та актуальні в організації, з урахуванням рівня конкурен-

ції та розвитку системи або прийняття відповідних управлінських 

рішень. 

Зазвичай компанії мають певні джерела даних і практичний 

досвід, але ця інформація зазвичай розкидана в базах даних, 

сховищах документів, електронних листах, звітах та «керівниках 

працівників», які є прихованими резервами організації. У зв'язку з 

цим накопичений масив знань в організації та її безперервний 

процес поповнення мають системні проблеми. Проблема вирішу-

ється щонайменше у трьох аспектах: використання інформацій-

них технологій для збору та управління даними, використання 

методів навчання для навчання працівників та впровадження 
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організаційних циклів управління знаннями в контексті управлін-

ня знаннями. Управління знаннями − це систематичний процес, 

який має враховувати всі процесні та технологічні фактори. 

Певні положення для розробки менеджменту знань були 

закладені Ф. Тейлором, П. Друкером, К. Віїгом. Огляд основних 

ідей проведено в роботі Л. А. Трофімової [2]. Розробки, корисні 

для впровадження менеджменту знань в практику організацій 

сформульовані в роботах [3], в яких пропонуються організаційні 

моделі і описуються загальні і приватні аспекти. Зокрема, 

виділяються особливості української практики, відповідно до якої 

визначено шість основних аспектів (граней) управління знаннями: 

стратегія, технологія, джерела знань, процедурне знання, процеси 

знань і культура. 

Як нормативного забезпечення можна використовувати стан-

дарти системи менеджменту знань (далі − СМЗ) як керівництво 

для виконання вимог пункту 7.1.6 стандарту ДСТУ ISO 9001-

2015, в якому сказано: організація повинна визначити знання, 

необхідні для функціонування її процесів і для досягнення 

відповідності продукції та послуг; знання повинні підтримуватися 

і бути доступними в необхідному обсязі; при розгляді змінюються 

потреб і тенденцій організація повинна оцінювати поточний 

рівень знань і визначати, яким чином отримати або забезпечити 

доступ до додаткових знань і їх необхідним оновлень [1]. 

Таким чином, впровадження системи менеджменту знань 

необхідно розглядати з точки зору системного, процесного підхо-

дів з урахуванням принципів дидактики і нормативно встановле-

них положень. При впровадженні менеджменту знань слід врахо-

вувати розмір організації та рівень зрілості її СМК. При цьому 

має значення наявність навчального підрозділу. Мале та середнє 

підприємство, як правило, навчального підрозділу не має і саме 

для нього необхідно ретельно опрацювати процес управління 

знаннями організації, так як цей функціонал буде розподілятися 

між керівниками середньої ланки, залученими в процеси СМК. 

СМК на подібних підприємствах розроблена і впроваджена з 

метою забезпечення найбільш повного задоволення вимог і 
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очікувань замовників, а також впевненості самого підприємства в 

здатності постачати продукцію, яка повністю відповідає 

висунутим до неї вимогам. Підприємство ідентифікує процеси, 

необхідні для СМК і розподіляє відповідальність за їх реалізацію.  

Незважаючи на постійне поліпшення роботи СМК варто 

визнати, що система не ідеальна. Особливо погано, на тлі інших 

процесів, виглядає управління знаннями на підприємстві. 

Навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, атестація і 

переатестація співробітників часто не має системного підходу. 

Персонал відправляють на навчання переважно по заявці 

зацікавлених служб, що часто призводить до незапланованого 

відриву від виробництва персоналу, що навчається або зниження 

якості освітнього процесу. У свою чергу, вже навчений персонал 

не має можливості передавати свої знання іншим, що могло б 

істотно скоротити витрати на навчання. Крім того, не налагод-

жений обмін індивідуальними знаннями між співробітниками. Це 

часто викликає проблеми при звільненні когось із персоналу [4]. 

Для подолання ситуації, що склалася слід спочатку встано-

вити алгоритм управління знаннями, форми документів, які 

супроводжують діяльність по запропонованим алгоритмом, потім 

розробити процедуру (або стандарт) і після цього приступити до 

реалізації системи. В результаті діяльність повинна придбати 

упорядкований вигляд і формалізований документообіг. 

На етапі ідентифікації знань формується потреба в навчанні. 

Збір даних для розробки матриці знань пропонується виконувати 

за підрозділами − керівник підрозділу формує перелік умінь і 

трудових дій, які повинен виконувати персонал для реалізації 

виробничого завдання і фіксувати факт їх наявності (відсутності). 

На етапі створення знань проводиться проектування і плану-

вання навчання, яке полягає у визначенні обмежень (наприклад, 

фінансових), методів, форм навчання і вибору ліцензованої 

освітньої організації (якщо це необхідно відповідно до обраної 

формою навчання). Етап реалізується силами служби управління 

персоналом із залученням фахівців підрозділів. Після закінчення 

навчання співробітник надає комплект навчальних матеріалів, які 
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він отримав в процесі навчання для забезпечення можливості їх 

використання іншими співробітниками організації [2].  

Зберігання знань має на увазі збір даних і визначається 

технологією документообігу в організації. Нові для організації 

дані передаються в службу інформаційних технологій. Начальник 

служби інформаційних технологій розміщує отриману інформа-

цію, наприклад, на сервері в папці «Загальний обмін». 

Обмін даними має на увазі, що результати навчання повинні 

бути доведені до відомостей співробітників, залучених в 

пов'язану з темою навчання діяльність. Обмін може реалізуватися 

в частині знань − шляхом вивчення матеріалів у відкритому 

доступі, а в частині придбаних практичних навичок − у формі 

наставництва або проведення майстер-класів. 

Очевидно, що для підприємства, на якому впроваджена СМЯ 

новий вид діяльності нормується за допомогою процедури. У 

контексті даної статті це процедура з управління знаннями 

організації. Зміст процедури носить типовий характер, а розділ 

«Порядок виконання діяльності» побудований на основі перера-

хованих вище етапів. 

Таким чином, в процес управління знань залучені в межах 

своєї компетенції керівники всіх підрозділів підприємства, 

власником процесу є керівник кадрової служби. Як вводяться 

форм для документування діяльності вводяться форми матриці 

знань, графіка навчання і структура осередків для розміщення 

бази знань організації в загальному обміні [3]. 

Результатом впровадження процедури є більш раціональний 

процес навчання і передачі навичок персоналу, економія ресурсів 

за рахунок повторного використання одного разу знайдених 

рішень, оперативне впровадження інновацій і як наслідок 

динамічний реагування на зміни середовища організації і потреб 

споживачів - більш стійке положення організації в умовах ринку. 

Література: 

1. Вовк Я.Ю. Процес управління знаннями підприємства та 

його особливості // Науковий вісник НЛТУ України. 2018. №17.  

2. Доц О.Р. Система управління знаннями як елемент 



 

25 

менеджменту кадрової політики в організації, Науковий вісник. 

2017. №18. 

3. Федулова І.В. Сутність концепції інноваційного менедж-

менту з позиції управління знаннями // Науковий вісник НЛТУ 

України. 2016. №12. 

4. Murray E. Knowledge Management// Jennex International 

Journal of Knowledge Management. – 2013.– № 6 – p. 32 

______________________________________________________ 

УДК 378       Педагогічні науки 

 

АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Вакалюк В.М.,   

доцент кафедри загальної та прикладної фізики 

Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти і газу, 

Вакалюк А.В., 

аспірант кафедри матеріалознавства 

 та новітніх технологій 
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 ім. В.Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна   

Досягнуті в наші дні людством темпи науково-технічного 

прогресу висувають перед вищою школою завдання підвищення 

якості підготовки спеціалістів з врахуванням майбутнього 

науково-технічного рівня виробництва з метою забезпечити 

інтенсивну участь випусників вузів у прискореній  перебудові 

нородного господарства. Важливу роль у розв’язанні цього 

завдання відіграє залучення студентів до науково-дослідницької 

роботи. 

Впровадження наукової роботи в начальний процес 

призводить до появи ряду проблем, обумовлених в першу чергу 

тим, що науково-дослідницька робота вимагає індивідуалізації 
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викладання, а це, в свою чергу, призводить до росту об’єму 

роботи викладача. Існує також невідповідність між матеріально-

технічними потребами вищої школи і можливостями народного 

господарсва щодо їх задоволення. Розв’язати хоча б частково ці 

проблеми можна шляхом принципової зміни структури 

навчального плану. Нобхідно підійти до навчального процесу так, 

щоб основним методом освоєння знань студентами стала їх 

активна самостійна робота при консультації і керівництві 

викладача. Не   може викликати сумнівів і той факт, що наукова 

робота неможлива у вузі без висококваліфікованих викладацьких 

кадрів, без забезпечення навчального процесу сучасною 

матеріально-технічною базою, включаючи не тільки навчально-

лабораторне обладнання, але й зразки промислового обладнання, 

сучасні обчислювальні системи.  

Залучати студентів до наукової роботи, на наш погляд, треба 

уже на етапі засвоєння ними фундаментальних природничих 

наук. Роль практикумів з таких дисциплін, як фізика, хімія не 

повинна зводитися до простої ілюстрації теоретичного матеріалу. 

Вони повинні стати тим фундаментом, на якому в подальшому 

буде базуватися вся система підготовки майбутнього інженера, 

який вміє активно використовувати сучасну вимірювальну 

апаратуру, засоби обчислювальної техніки і автоматизації в 

практичній діяльності за спеціальністю. Їх треба розглядати як 

початковий етап підготовки студентів до наукової діяльності. 

Впровадження науково-дослідницької роботи вимагає 

перебудови принципу навчання спеціалістів в напрямку проблем-

ного навчання, коли всі дисципліни, всі знання отримують чітко 

окреслену орієнтацію на кінцеву діяльність спеціаліста. Виникає 

необхідність використання в навчальному процесі наукових 

семінарів, лабораторних робіт з елементами наукового пошуку. 

Для залучення студентів до науково-дослідницької роботи 

необхідно також використовувати позаурочні організаційно-

масові заходи: конкурси наукових робіт, науково-технічні 

конференції, виставки науково-технічної творчості, предметні 

олімпіади і конкурси за спеціальністю. 
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Важливим фактором підвищення пізнавального інтересу до 

дослідницької роботи є постановка перед студентами актуальних 

науково-технічних завдань. Необхідно завжди підкреслювати 

корисність науково-дослідницької роботи. Відчуття корисності 

роботи мобілізує сили студентів на творчий пошук і послідовне 

втілення в життя розв’язку наукової проблеми. 

Підсумовуючи сказане, підкреслимо, що впровадження і 

організація науково-дослідницької роботи у вузах як потужного 

фактора підвищення якісного рівня підготовки спеціалістів 

повинна стояти в числі першочергових завдань реформування 

вищої освіти.  

______________________________________________________ 
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студентка відділення початкової  

та дошкільної освіти 

Науковий керівник: Радкевич М. М.,  
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Луцького фахового педагогічного коледжу 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради 

Інформатика в початковій школі дає можливість школярам 

не лише звикнути до комп’ютера, а й здобути початкові знання й 

навички, якомога раніше донести до дитини основи цієї науки. 

Викладання інформатики у початковій школі вимагає неабияких 

педагогічний вмінь, адже більшість дітей знайомі з комп’ютером, 

і їх знання можна поглиблювати ще у молодшій школі, проте для 

інших комп’ютерні науки можуть бути надто складними, а деякі 

діти вважають, що вже все знають про комп’ютер, бо можуть в 

Інтернеті самостійно знайти потрібний мультик. Головне 

завдання вчителя – зацікавити учнів, дати можливість самостійно 
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творити, а це приведе до захоплення предметом, а в подальшому 

до глибоких і свідомих знань [3, с. 3]. 

Зміст курсу інформатики в початкових класах дає змогу 

вчителю інформувати і опитувати учнів, організовувати їх 

діяльність в атмосфері вільного обміну думками і поглядами. 

Саме інтерактивна технологія навчання є організацією 

процесу у якому учню неможливо не приймати участь. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – 

створити комфортні умови навчання за яких кожен учень відчу-

ває свою успішність, інтелектуальну спроможність [2, с. 101]. 

Використання інтерактивних технологій навчання на уроці 

інформатики в початкових класах надає можливості для пошуку 

нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом 

з учнями. Кожен з методів інтерактивних технологій має свої 

переваги, цілі, обмеження. 

Найбільш ефективні на уроках інформатики в початкових 

класах такі інтерактивні методи: 

1. Робота в парах. Організацію роботи в парах широко 

використовують в інтерактивному навчанні та вихованні. 

Позитивним моментом у цій роботі є те, що всі учні мають 

можливість висловлюватися, обмінюватися ідеями зі своїми 

партнерами і тільки потім оголосити їх усій аудиторії. Крім того, 

даний метод дозволяє залучати до роботи кожну дитину. Цінність 

методики роботи в парах полягає в тому, що її можна 

використовувати не тільки як інтерактивний метод, а й як елемент 

інтерактиву на традиційному уроці. 

Приклади методів організації роботи в групах. 

«Ланцюжок» – учням учитель пропонує довільно утворити 

робочі пари. Протягом 3 хвилин пари обговорюють завдання. 

Виходячи по черзі до таблиці з символічним зображенням 

ланцюжка, пропонується записати свої пропозиції, не повторю-

ючи при цьому попередніх, якщо обидва варіанти вже внесено до 

таблиці, учасники робочої пари повинні експромтом продукувати 

нове, щоб не перервати ланцюжок. 
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«Обговорення завдання в парі» – вчитель кожній парі про-

понує за обмежений час обговорити конкретне завдання, тези чи 

точку зору, а потім висловити її. 

«Аналіз письмової роботи партнера» – після виконання 

письмової роботи педагог пропонує парам обмінятися своїми 

роботами і перевірити їх. 

«Інтерв’ю в напарника» – вчитель пропонує учасникам 

розбитися на пари, поділити між собою ролі: хто буде брати 

інтерв’ю і хто буде відповідати. За обмежений час потрібно 

скласти запитання відповідно до теми чи проблеми заняття та 

провести інтерв’ю. Кожна пара доповідає про результати своєї 

роботи. 

2. Робота в малих групах. Роботу в малих групах використо-

вується для вирішення складних проблем. Що потребують 

колективного розуму. Групова діяльність активізує учнів, 

підвищує результативність навчання і виховання, сприяє вихо-

ванню гуманних стосунків між учнями, самостійності, умінню 

доводити та відстоювати свою точку зору, розвиває у школярів 

навички культури ведення діалогу. 

Для ефективної організації групової роботи необхідно 

об’єднати учасників в групи з трьох-п’яти осіб. Усі члени групи 

повинні добре бачити один одного, і в процесі роботи групи 

кожен повинен мати можливість висловлювати власну думку.  

Приклади методів роботи в малих групах. 

Метод «Снігова куля» використовується для розвитку вміння 

працювати в команді та спілкування в групі, вміння переконувати 

і вести дискусію. Він зводиться до того, що учням дається 

гіпотетична ситуація і 3-5 хвилин для обмірковування індивіду-

альної відповіді чи рішення. Потім учасники об’єднуються в пари 

і проводять обговорення своїх ідей один з одним. Далі вчитель 

об’єднує пари в четвірки і продовжується пошук відповіді, тільки 

до загального рішення тепер повинна дійти вже вся четвірка. 

Спікер кожної групи презентує виконане завдання.  

Метод «Карусель» ефективний, якщо педагогові необхідно 

зробити перевірку обсягу та глибини знань, одночасно активі-
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зувавши роботу учнів у дискусійному обговоренні проблеми чи 

питання. Даний метод сприяє розвитку в учнів уміння аргументу-

вати свої відповіді, відстоювати власну точку зору, позицію. 

Метод «Діалог» – його суть полягає в тому, що групи 

шукають узгоджене рішення, а результат роботи повинен бути 

відображений у вигляді схеми, переліку ознак, кінцевому тексті. 

Ця методика включає протидію і критику позицій тієї чи іншої 

групи, а вся увага приділяється сильним моментам позиції інших. 

Експерти фіксують загальні погляди та під час завершення 

роботи дають узагальнену відповідь. 

Метод «Загальний проект» – у цьому випадку групи 

одержують завдання різного змісту, які висвітлюють проблему з 

різних боків. При завершенні роботи кожна група представляє 

звіт-презентацію, робить свої записи на дошці 

Метод «Мозаїка» – вироблення малими робочими групами 

колективного визначення поняття на основі запропонованих 

наукових трактувань та особистого бачення проблеми. Робота 

відбувається у створених малих групах. Кожній групі пропону-

ють картки з кількома тлумаченнями означеної деменції. Після 

п’яти хвилин обговорення спікери презентують визначення, 

сформульовані в малих групах, а вчитель узагальнює ці 

визначення. 

«Незакінчені речення» – активізація знань щодо ознак 

визначення. Педагог роздає учням картки з початком речення, 

пропонуючи його закінчити. Після роботи вчитель проводить 

обговорення і підбиває підсумки. 

 «Антивірус» – метод ознайомлення з алгоритмом дослід-

ження, технології, дій. На дошці в довільному порядку («уражена 

вірусом інформація») розташовано картки з назвами етапів. Учас-

ники визначають у процесі колективного обговорення ймовірну 

послідовність етапів («лікування від вірусу»). Асистент розташо-

вує картки в запропонованому порядку. Перевірка правильності 

вибору відбувається за допомогою методу «Програмованого 

контролю». 

 «Мозковий штурм» – метод для виявлення характерних 
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ознак визначення або для виявлення напрямів, методів, прийомів, 

шляхів вирішення якоїсь проблеми. 

 «Велике коло». Даний метод оптимально застосовувати в тих 

випадках, коли є можливість швидко визначити шляхи рішення 

проблеми чи складової цього питання. 

«Вільний мікрофон» – метод для обміну враженнями, 

висловлювання власних думок. Визначення кожним учасником 

актуальності отриманої інформації. Можна запропонувати 

учасникам поділитися на малі групи та відповісти на питання: Які 

відкриття для себе ви зробили під час сьогоднішнього заняття? 

Яку ви бачите перспективу застосування отриманої інформації у 

своїй діяльності? [2, с. 102] 

За умови вмілого впровадження інтерактивні методи 

навчання дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, 

сприяють виробленню соціально важливих навичок роботи в 

колективі, взаємодії з колективом, навичок проведення чи 

підтримки дискусії, обговорення запропонованих тем. 

Тільки впроваджуючи інтерактивні методи навчання учні 

набуватимуть культури дискусії; вироблятимуть у собі вміння 

приймати спільні рішення; покращать уміння спілкуватись, допо-

відати; якісно зміниться рівень сприйняття учнями української 

літератури – він набуде особистісного сенсу, замість "вивчити", 

"запам'ятати" стане основним "обдумати", "застосувати". 

Література: 

1. Інтерактивні вправи та ігри. Харків: Вид. група «Основа». 

2018. С. 101-110. 

2.  Лаврентьєва Г. П. Пропедевтика формування інформа-

ційної культури учнів у початковій школі. Комп’ютер у школі та 

сім’ї. 2016. №8.  С. 3-8.  

3. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій. 

Харків: Вид. група «Основа». 2017. С. 71-72. 

4. Пометун І. О. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання. Наук.-метод. посібник. К.: Видавництво А.С.К. 2014. 

С.14-15. 



 

32 

______________________________________________________ 

УДК 340.112  Юридичні науки 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ 

ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Влад Е.А.  

студент юридичного факультету 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Забезпечення інформаційної функції державою серед 

громадян є одним із найосновніших обов‘язків держави. 

Доступний інформаційний простір у сучасних правових державах 

є надважливим елементом забезпечення прав громадян, і Україна 

не є виключенням у даній ситуації. Інформаційна функція права 

полягає в системі способів надання особам інформації у межах 

напрямків регулювання державою суспільно-правових відносин, 

також про їхні обов‘язки, права та юридичну відповідальність. В 

Законі України «Про інформацію» державна інформаційна 

політика визначається як сукупність основних напрямів і способів 

діяльності держави з одержання, використання, поширення та 

зберігання інформації. Це свого роду інструментарій у сфері 

поінформування суб‘єктів правовідносин, не тільки для особис-

того інтересу, а й також для здійснення професійної діяльності.  

Доступною для усіх осіб ваажається публічна інформація, вона є 

відкритою та перебуває у загальному доступі. За допомогою даної 

функції реалізується її соціальне призначення, що складає 

потреби суспільного розвитку. 

Волинець В.В. вважає, що усі громадяни України мають 

право впливу на діяльність органів державної влади, спираючись 

на наявні знання, що передують інформаційній функції, виходячи 

з власних розумінь пріоритетів та цілей розвитку сучасного 

суспільства. Однією з основних проблем є гарантування інформа-

ційно-правової безпеки. Негативними наслідками такої безпеки є 

поширення ЗМІ заходів жорстокості, насильства, дій тероризму, 
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розголошення конфіденційної інформації, обмеженнями доступу 

осіб до інформації, заходи маніпулювання свідомістю за допомо-

гою поширення неправдивої інформації. [1, с. 4-7] 

На нашу думку, одним із найперспективніших напрямків 

забезпечення інформаційної функції держави є встановлення 

рівноправних співробітницьких зв’язків з іншими державами, 

шляхом провадження певної системи інформаційних політик. Це 

є також однією з проблем України, над якою нашій державі 

потрібно ще попрацювати у даній сфері світового інформаційного 

простору. Шлях до вдосконалення такої політики полягає в 

створенні інформаційного суверенітету, вільних та безпечних 

рамок розвитку інформаційно-правового суспільства у 

конкретних державах. Базовою ланкою є захист прав, свобод та 

законних інтересів громадян України. [2, с. 102-104] 

Як вважають Єсімов С.С. та Мельник С.Я., виокремлюють 

ще одну проблему пов’язану з даною функцією – це державна 

інформатизація. Вона полягає в створенні належних умов для 

задоволення інформаційно-правових потреб громадян, що 

відповідає створенню системи ресурсів, мереж, технологій, що 

будуть ефективним слугувати засобом реалізації інформаційної 

функції. Для цього Україні потрібно виробити певну стратегію 

впровадження даної політики та приступити до невідкладного її 

виконання, що обумовить розвиток суспільно-правових відносин 

у галузі інформатизації. [3, с. 168-174] 

Отже, забезпечення прав та свобод громадян України у 

контексті інформаційної функції права є одним із найголовніших 

обов’язків нашої держави, що закріплено на законодавчому рівні. 

Перспективи розвитку є доволі великими, тому подолання 

вищезгаданих проблем не повинні чинити ніякого опору. З 

розвитком технологічних інновацій дана функція набула ширшої 

реалізації та може бути вдосконалена у майбутньому. Проблема-

тика полягає у виявленні особами солідарного інтересу щодо 

відкритості інформаційно-правового простору та можливості 

отримання достовірної публічної інформації для переслідування 

як особистих, так професійних цілей.  
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Акцентовано увагу на проблемі старіння екосистем, зокрема на 

органічному забрудненні акваторії водосховищ вищою водною 

рослинністю: водоростями, планктоном, бентосом і детритом. 

Вказано, що роботи з біомеліорації та зариблення мають 

проводитись із  дотриманням загальних правил проведення 

акліматизаційних робіт. Вказано, що істотним меліоративним 

заходом є розчистка джерел, проток, гирлових ділянок струмків. 

Також метод внесення до водойми зеленої водорості хлорели 

вирішує певні завдання з усунення явища «цвітіння» водойми. 

Проаналізовано напрямки, за якими має здійснюватися бюджет-

не фінансування на проведення робіт з відтворення риби.  

Ключові слова: рибоводне використання, екосистема, біо-

меліорація, біомеліоранти, гідробіонти, зариблення, водосховище, 
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Chlorella vulgaris BIN. 

Сonservation and restoration of biodiversity on water facilities 

(Galuhan Volodymyr) 

Emphasis is placed on the problem of aging of ecosystems, in 
particular, organic pollution of reservoirs with higher aquatic 
vegetation by algae, plankton, benthos and detritus. It is stated that 
works on bio-amelioration and stocking should be carried out in 
compliance with the general rules of acclimatization works. It is 
indicated that a significant reclamation measure is the clearing of 
springs, channels, estuaries of streams. The directions in which 
budgetary financing for carrying out of works on reproduction of fish 
should be carried out are analyzed. Also, the method of introducing 
chlorella into the reservoir of green algae solves certain problems to 
eliminate the phenomenon of «blooming» of the reservoir. 
Key words: fish farming use, ecosystem, bio-amelioration, bio-amelio-

rants, aquatic organisms, stocking, reservoir, Chlorella vulgaris BIN. 

Постановка проблеми.  Сучасний стан рибоводного 

використання наявних в Україні водосховищ комплексного і 

міжгалузевого призначення оцінюється фахівцями водного 

господарства як недостатньо інтенсивний та ефективний.  

Актуальність дослідження. На значній частині існуючих 

водосховищ, побудованих переважно у другій половині ХХ 

століття, все в більшій мірі проявляються ознаки погіршення 

екологічного стану і старіння екосистем. Мають місце: їх 

замулення, що проявляється в зменшенні мертвого, а на ряді 

об'єктів і корисного об'єму, а отже і зменшення життєвого 

простору для гідробіонтів; утворення мілководних зон; органічне 

забруднення, що виявляється в заростанні їх акваторії вищою 

водною рослинністю і в перенасиченні водної товщі зануреною 

рослинністю, водоростями, планктоном, бентосом і детритом. 

При цьому спостерігається погіршення якості води. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дослідженню 

окремих теоретичних аспектів з відтворення природних ресурсів 

присвячено роботи таких науковців: О.В. Басая, Я.В. Гераськіна, 

Т.В. Григор'євої, І.Б. Калініна, Е.В. Позняк, О.О. Рябова та інших. 

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та 

практичними завданнями. Основою для написання статті 
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послужили підручники, монографії, наукові статті, статистичні 

дані, роботи фахівців по досліджуваній темі. 

Новизна. Особистим внеском до ідей та розробок вітчизня-

них фахівців у сфері екологічної безпеки та водокористування є 

узагальнення та доповнення їх праць, а також власні пропозиції 

щодо  екологічної безпеки та збереження і відтворення живих 

водних ресурсів. 

Методологічне та загальнонаукове значення полягає у 

комплексному аналізі українського досвіду подолання «цвітіння» 

водойм, штучного зариблення та біомеліорації. 

Виклад основного матеріалу.  Отже, однією з найбільш 

актуальних екологічних проблем мілководних водосховищ є їх 

органічне забруднення, і перш за все: заростання їх акваторії 

вищою водною рослинністю (очеретом, рогозою); перенасичення 

водної товщі зануреною рослинністю, харовими та нитчастими 

водоростями; утворення скупчень планктону, бентосу і 

відкладень детриту. У зв'язку з фітозабрудненнями має місце 

збіднення складу і зниження кількості мешканців водосховищ 

особливо цінних видів риб та заміщення займаного ними 

життєвого простору сміттєвою і малопродуктивною іхтіофауною. 

Аналіз результатів впровадження методів біомеліорації 

водних  об'єктів різного господарського використання найчастіше 

обмежується лише загальною оцінкою їх впливу на контрольова-

ну групу гідробіонтів. Значна увага при цьому приділяється пере-

важно впливу такого заходу на збільшення рибопродукції.  

Різносторонні біотичні взаємовідносини пов'язують 

гідробіонтів з компонентами водойми в єдину екосистему. 

Наявністю подібних зв'язків забезпечується стійкість структури 

водного угруповання в цілому [1,с.188-189]. І за незначними 

коливаннями біологічних параметрів окремих груп видів може 

відбуватися повна перебудова структури гідробіоценозу.  

Вселення нових видів у водойми може негативно вплинути 

на екосистему  

водойми в цілому при проведенні рибоводно-меліоративних 

робіт без підготовки відповідних біологічних обгрунтувань про 
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специфіку такого використання водойм і без дотримання 

загальних правил проведення акліматизаційних робіт.  

Негативний вплив проявляється, наприклад, в разі їх 

вселення у водойми, де резерви кормових ресурсів недостатні. Це 

призводить до загострення кормової конкуренції вселенців з 

аборигенними видами. Крім того, в умовах дефіциту кормових 

ресурсів у водоймі деякі, зокрема бентосні види (такі, як короп і 

карась), переходять на харчування в основному детритом [2, с. 

160]. При такому характері харчування  тип харчової поведінки 

цих риб призводить до погіршення умов існування флори і фауни 

та порушення процесів кругообігу речовин і енергії у водоймі, що 

негативним чином позначається на стані екосистеми водойми в 

цілому [2, с. 161]. 

Комплексне вивчення впливу біомеліорантів як на екологічні 

системи водних об'єктів, так і на їх функціональні характеристики 

з позицій основного водокористувача або водоспоживачів 

проводяться нечасто, хоча такі дослідження дозволяють не тільки 

оцінювати характер і ступінь впливу меліорантів, а й коригувати 

окремі елементи біомеліоративних робіт.   

Істотним меліоративним заходом є розчистка джерел, про-

ток, гирлових ділянок струмків. Це дозволяє збільшити приплив 

води у водойму і тим самим поліпшити в ньому гідрохімічні 

умови [3, с. 65-70]. Хімічні заходи застосовують на малих озерах. 

До них відносять добриво, внесення вапна і гербіцидів. Вапнують 

малі озера до 500 га, в воді яких багато гумінових кислот, а також 

для створення фону, на якому мінеральні добрива дають хороший 

ефект. Дози внесення розраховують за потребою. Зазвичай вно-

сять вапно і мінеральні добрива два рази за літо (кінець травня, 

кінець липня). При рН води вище 7,5 вапно вносять один раз в 4-5 

років. Для внесення вапна і мінеральних добрив застосовують 

кормороздавачі СКР-1,5, ІКП-1,6 і ін [4, с. 175]. Біологічні заходи 

передбачають щорічну посадку молоді цінних видів риб та кор-

мових організмів. З цією метою на великих озерах і водосхови-

щах будують риборозплідники або інкубаційні цехи.  

Розрахунки Інституту гідробіології НАН України показують, 
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що приблизно у два рази збільшиться в проектних умовах (при 

витраті 5100 м3/с) швидкість течії в основному руслі і рукавах 

Дніпра. Зміняться також поля течій в численних заплавних 

водоймах [5, с. 8]. Посилиться зовнішній водообмін руслової 

мережі – період її зовнішнього водообміну зменшиться з 11,4–

17,2 до 5,8–8,8 діб (величини наведено для 6 і 4-годинних 

попусків, відповідно). Передбачувані внутрішньодобові коливан-

ня рівня води в русловій системі пониззя Дніпра однозначно 

посилять зовнішній водообмін всіх заплавних водойм.  

Також різко посиляться водообмінні процеси в заплавних 

масивах Нижнього Дніпра. В русловій системі у зв’язку зі 

збільшенням швидкості течії будуть зменшуватися площі, зайняті 

мулами. Це позитивно відобразиться на стані нерестовищ, 

кількісних та якісних показниках макрозообентосу (кормової бази 

риб). Знизиться біомаса фітопланктону у всіх групах заплавних 

водойм (крім тих, що знаходяться під безпосереднім антропоген-

ним впливом) до показників нижче «цвітіння» води. У зв’язку з 

цим зменшаться площі з явищами задухи у водоймах.  

При цьому необхідність вивчення екологічних наслідків 

інтродукції застосовуваних в іхтіомеліорації далекосхідних 

рослиноїдних видів риб відзначалася ще в 70-80-ті роки минулого 

століття, практично з початку проведення таких робіт. Уже тоді 

піднімалися питання необхідності вивчення змін структурно-

функціональних характеристик водних екосистем при появі в них 

рослиноїдних риб і вплив цих риб на місцеву іхтіофауну. Зокрема 

зазначалося, що знищення макрофітів - а разом з ними всього 

фітофільного біоценозу - не може не викликати впливу на водний 

об'єкт в цілому [6, с. 92]. 

Бюджетне фінансування на проведення робіт з відтворення 

риби здійснюють за такими напрямами:  

І. Забезпечення роботи державних рибовідтворювальних 

комплексів (щороку проводять роботи з відтворення та випуску 

молоді різних видів риб у рибогосподарські водні об’єкти 

України, оскільки ці ресурси є стратегічним державним харчовим 

резервом країни). 
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ІІ. Проведення робіт з відтворення риби у рамках бюджетної 

програми «Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх 

водоймах та Азово-Чорноморському басейні». Розглянемо роботу 

державних рибовідтворювальних заводів розташованих на півдні 

України, план випуску та відсоток виконання плану за останні 8 

років (табл. 1). 

 

 Таблиця 1.  

Планове та фактичне зариблення водойм півдня України державними 

рибовідтворювальними комплексами за 2012-2020 рр. [7] 

Рік 

ДУ «Новокаховський 

рибо водний завод 

частикових риб» 

 

ДУ «Херсонський 

виробничо- 

експериментальний 

завод по 

розведенню молоді 

 частикових риб» 

ДУ «Виробничо- 

експериментальний 

дніпровський осетровий 

рибовідтворювальний 

завод ім.академіка С.Т. 

Артющика» 

 
план 

тис.ск

з 

факт 

тис.ск

з 

відсоток 

виконан

ня 

плану 

план 

тис.ск

з 

факт 

тис.ск

з 

відсоток 

виконан

ня 

плану 

план 

тис.ск

з 

факт 

тис.скз 

відсоток 

виконання 

плану 

2012 1891,5 2009,8 106,3 2000,0 2368,3 118,4 1000,0 1257,3 125,7 

2013 2437,9 2929,1 120,1 2400,0 3436,3 143,2 1000,0 1329,6 133,0 

2014 3005,0 3508,4 116,8 2400,0 3002,9 125,1 2200,0 2400,7 109,1 

2015 3245,0 4029,9 124,2 2875,0 3150,3 109,6 2250,0 2566,5 114,1 

2016 4535,0 4607,1 101,6 2995,0 3316,7 110,7 2250,0 2787,4 123,9 

2017 4735,0 4916,6 103,8 3614,8 4526,3 125,2 2250,0 2627,5 116,8 

2018 4735,0 5031,5 106,3 6000,0 6194,0 103,2 2200,0 2714,1 123,4 

2019 5155,0 4891,6 94,9 6900,0 7747,7 112,3 2200,0 2844,8 129,3 

2020 5843,0 5977,9 102,3 7050,0 7215,7 102,4 2305,0 2761,0 119,8 

Державними рибовідтворювальними комплексами щороку 

здійснюється зариблення водойм України. Впродовж останніх 8 

років щорічно збільшується кількість рибопосадкового матеріалу, 

що вселяється у водойми. Так, лише за 2020 рік було вселено у 

водойми 15954,6 тис. екз. [7]. 

Крім того, в Україні, де основна маса прісної води акумульо-

вана у водосховищах, проблема надлишкового «цвітіння» водо-

ростей, а також їх вилучення, стоїть надзвичайно гостро протягом 

вже більш 50 років. Привести характеристики води у водоймах до 

відповідних еколого-санітарних норм штучними технологічними 
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засобами на даному етапі розвитку техногенезу практично 

неможливо. Тому з моменту створення водосховищ і дотепер 

залишається актуальною проблема пошуку природних засобів 

формування усталених екосистем і відновлення якісних характе-

ристик води для подальшого питного водопостачання. Штучна 

боротьба з «цвітінням» води на великих акваторіях неможлива і 

недоцільна. Задача полягає не в знищенні «цвітіння» води як 

явища, а в усуненні його негативних наслідків, в регулюванні 

процесу розвитку водоростей і раціонального їх вилучення. 

Також вищі водні рослини відіграють важливу роль у 

процесі самоочищення гідроекосистеми, забезпечуючи виконання 

низки функцій (поглинальна, накопичувальна, окиснювальна, 

детоксикаційна, фільтраційна), завдяки яким здійснюється 

вилучення значної кількості біогенних елементів та акумуляція 

забруднювальних речовин, що сприяє формуванню якісних 

показників води [2; 6, 93]. Спостереження за динамікою якісних і 

кількісних показників розвитку вищих водних рослин дозволяє 

визначити напрямок сукцесії водних екосистем [6, с. 95]. Таким 

чином, вищі водні рослини не лише впливають на гідрологічний, 

гідрохімічний та кисневий режими, трофічний статус, стадії 

розвитку сукцесій гідроекосистем, але й відіграють роль 

важливого чинника формування чи трансформації гідробіос-

ценозів. Тому, дослідження різних параметрів вищих водних 

рослин дозволяє інтегрально визначити рівень забруднення та 

оцінити комплексний антропогенний вплив на гідроекосистеми 

протягом тривалого часу на досить великій площі. 

Також метод внесення до водойми зеленої водорості хлорели 

крім вирішення основного поставленого завдання – ліквідація 

«цвітіння» синьо-зелених водоростей, забезпечує значне поліп-

шення якості води за концентрацією хімічних елементів; істотне 

зниження бактеріального обсіменіння води патогенною мікрофло-

рою; збільшення кількості розчиненого кисню у воді до норми 

протягом всього вегетативного періоду; збільшення кормових ре-

сурсів фауни водойм; відмова від застосування вапнування рибово-

дних ставків та інших способів пригнічення фіто- і зоопланктону. 
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Використання штаму Chlorella vulgaris BIN із закладеними в 

ньому принципово новими можливостями біологічної реабілітації 

забруднених водойм і стічних вод дозволяє змінити екологічну 

обстановку і створити надійну систему оздоровлення навколиш-

нього середовища. 

При проведенні таких робіт, задля мінімізації впливу на 

об’єкти навколишнього природного та соціального середовищ, 

треба постійно здійснювати моніторинг, в ході реалізації проєктів 

прислуховуватися до рекомендацій науковців, виконувати 

натурні іхтіологічні спостереження у атестованих лабораторіях 

Головні висновки. Таким чином, відносини з відтворення 

природних ресурсів можна визначити як природний або штучний 

процес відновлення кількісних та якісних характеристик 

природних ресурсів, взаємозв’язків між ними і довкіллям в 

цілому, обумовлений негативними наслідками антропогенної 

діяльності, з метою встановлення порушеної екологічної 

рівноваги та задоволення потреб людини та суспільства. 

Аналіз літератури і результати власних натурних досліджень 

свідчать про необхідність оцінки зміни екологічного стану водних 

об'єктів при проведенні їх біологічної меліорації. 

Перспективи використання результатів дослідження. 

Варто приділити неабияку увагу науково-технічному забезпечен-

ню та науковому супроводженню діяльності рибного госпо-

дарства. Пріоритетними напрямами буде наукове обґрунтування 

обсягів сировинної бази та раціонального рибальства, охорона 

водних екосистем, технології переробки водних рибних 

ресурсів. 
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УДК 581.9  Природничі науки 

 

ЗНАЙОМСТВО З ФЛОРОЮ СКЕЛЮВАТОЇ БАЛКИ 

 

Гирич М.О., 

викладач природничих наук 

Донбаський державний коледж технологій та управління 

м. Торецьк, Україна 

Стаття присвячена трьохсотріччю відкриття балки Скелю-

вата, як місця першого документально зафіксованого видобутку 

вугілля в Донецькому вугільному басейні. У статті зроблена 

спроба порівняти різноманіття рослин балки Скелювата описаних 

у праці «Щоденник подорожі Слобідсько-Українською губернією 

академіка Санкт-Петербурзької Академії наук  Гюльденштедта у 

1774 р» [2, с. 9]  з рослинами цієї місцевості в наш час .  
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Так в 1721 році капітан Бахмутського батальйону, 

комендант фортеці Бахмут Семен Чирков і керуючий 

Бахмутськими соляними промислами Микита Вепрейський 

організували розвідувальну партію і виявили поклади вугілля 

придатні для промислової розробки, ставши, таким чином, 

першовідкривачами Донецького кам’яновугільного басейну в 

балці Скелювата, в 25 верстах від Бахмута, яка протікає по 

території сучасного міста Торецьк [1, с. 90]. На підставі 

документального та картографічного матеріалу цей факт 

остаточно було доведено на Всеукраїнській науково-краєзнавчої 

конференції в Бахмуті в лютому 2016 р. 5.  

Другим дане родовище відвідав англієць гірський майстер 

Георг Ніксон, відряджений в грудні 1724 року в Бахмут для 

огляду родовищ знайдених Чирковим і Вепрейським.  

А ось третім був знаменитий академік  Йоганн Антон 

Гюльденштедт, який мандрував у 1774 році цією місцевістю [1, с. 

92]. Він народився в Ризі 26-го квітня 1745 року. У 1763 році він 

вступив до берлінської медико-хірургічної колегії, а у 1767 році 

на двадцять другому році свого життя був удостоєний докторсь-

кого ступеню і запрошений до імператорської академії наук для 

участі у наукових експедиціях. Подорож  Гюльденштедта, яка 

тривала 7 років (1768-1775рр) безсумнівно складає найважливішу 

епоху його життя, чудовим доказом чого є його щоденник та 

багато інших праць. Надаючи масу абсолютно нових для того 

часу відомостей, щоденник Й. А. Гюльденштедта й зараз анітрохи 

не втратив свого значення. У ньому академік приводить масу назв 

степових та польових рослин тієї чи іншої місцевості [3, с. 9]  

Запис з його щоденника від 25 серпня: «Утром я выехал из 

Бахмута. Дорога шла 9 верст на юго-запад вдоль балки, 

называемой Четвериковой, до истоков ее, затем повернув на 

запад, 3 версты ехали высокой степью к истокам ручья Наумова, 

после чего снова повернули на юго-запад и 5 верст ехали по 

балке этого ручья, далее 8 верст по возвышенности параллельно 

реке Кривой Торец в нескольких верстах от нее направляясь к 

истокам балки впадающей в Торец, называемой Сколеватая или 
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Скелевая, на которой располагался хутор Воропая.». [1, с. 92]. 
 

 
Балка Скелювата біля ш-ти Центральної (фото С.Зіміна) 

 

Запис з його щоденника від 25 серпня: «Утром я выехал из 

Бахмута. Дорога шла 9 верст на юго-запад вдоль балки, 

называемой Четвериковой, до истоков ее, затем повернув на 

запад, 3 версты ехали высокой степью к истокам ручья Наумова, 

после чего снова повернули на юго-запад и 5 верст ехали по балке 

этого ручья, далее 8 верст по возвышенности параллельно реке 

Кривой Торец в нескольких верстах от нее направляясь к истокам 

балки впадающей в Торец, называемой Сколеватая или Скелевая, 

на которой располагался хутор Воропая.». [1, с. 92]. 

«На влажных сторонах ручья (Скелеватого) были; рого́з 

широколи́стный, он называется рогоз и его молодые стебли едят, 

поско́нник, репешок обыкновенный, тростни́к обыкнове́нный, 

норичник шишковатый, дербе́нник иволи́стный, девясил высо-

кий, морко́вь ди́кая, пи́жма обыкновенная, хмель обыкнове́нный, 

полынь обыкновенная, рубус обыкновенный, зю́зник европе́йс-

кий, материнка, зверобо́й продыря́вленный, череда феруллолист-

ная, чина весенняя, кипрей болотный, водяной перец, хвощ 

полево́й, щавель кислый, водяна́я капу́ста, воробейник лекарст-

венный... На равнинной плоской возвышенности, между 
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Наумовой и Скелеватой, были, как обычно; ковы́ль пе́ристый и 

полевой шалфей, наиболее распространенные и между ними: 

ломонос цельнолистный, спа́ржа, пусторёберник оголённый, 

прорезная трава, зопник клубненосный и фломис травянистый, 

миндаль низкий, девясил черный, статица лимонная, керме́к, 

ослинник двулетний, синеголовник полевой, тысячели́стник 

обыкнове́нный, таволга вязолистная, молоча́й кипари́совый, 

перекати поле, коровяк черный, веро́ника седа́я, подоро́жник 

сре́дний, льня́нка обыкнове́нная, скабиоза бледно-желтая, оча́нка 

лека́рственная, ароматная трава, астра степная, буквица лекарст-

венная, метельник колючий, полынь полевая, клевер луговой и 

белый, до́нник бе́лый,.» [4,253]  

Рослинність Скелюватої балки попередньо була досліджена 

влітку 2020 року і навесні 2021року. Флора даної ділянки 

представлена великою кількістю видів злакових (типчак, 

тонконіг, пирій), бобових (конюшина, лядвенець, вязель, буркун 

та ін.) , складноцвітих (кульбаба, осот, полин), лілейних. Можна 

зробити висновки, що більша частина рослин описаних 

Й. А. Гюльденштедтом  росте на цій території і зараз.  

Також під час ознайомлення з рослинністю балки нами були 

виявлені види рослин що занесені до Офіційного переліку 

регіонально рідкісних рослин Донецької області (списку, що 

містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги 

України, але є рідкісними або такими, що перебувають під 

загрозою зникнення на території Донецької області) (рис.1): 

Белевалія сарматська, Зірочник злаковий, Зірочки маленькі, 

Жовтозілля весняне, і 2 види занесені до Червоної книги України: 

Рястка Буше, Рястка відігнута (Рис.2). 

Нажаль  під час огляду рослинності балки ми не  зустріли  

занесені до Червоної книги Донецької області такі види : Ковила 

волосиста та  Мигдаль низький (степовий), або бобівник (A. nana 

L.) [5,33]. Хоча окремі ділянки зустрічаються на територіях, які 

розташовані поряд зі Скелюватою балкою. 

 Рослинність балки Скелювата дуже різноманітна, включає в 

себе рідкісні види і потребує подальшого та більш ретельного 
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вивчення. 

 
Обкладинка російського перекладу книги Гюльденштедта 
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Рис.1 

  
Рис. 2 
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ГЕНЕЗИС ОФШОРИЗАЦІЇ  

ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ 
 

Гобела Володимир Володимирович  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 

м. Львів, Україна 

У сучасному науковому тезаурусі є велика кількість термінів 

для позначення територій з доволі низьким податковим 

навантаженням. Такі юрисдикції залучають багатьох представ-

ників бізнесу, особливо міжнародні компанії, до інвестування 

капіталу. Для позначення таких територій використовуються 

терміни «податковий оазис», «податкова гавань» або «податковий 

рай». Однак найпоширенішим став термін офшор. «Офшор» 

походить від англійської фрази «off shore», що означає – поза 

берегом. Офшори за своєю природою дуже схожі на вільні 

економічні зони, але відрізняються від них тим, що пільгові 

умови оподаткування зазвичай встановлюються для компаній-

нерезидентів. У вільних економічних зонах пільгами користують-

ся компанії-резиденти, що здійснюють господарську діяльність на 

території вільної економічної зони, а в офшорах пільгами 

користуються компанії-нерезиденти, що здійснюють господарсь-

ку діяльність за межами офшору. 

Незважаючи на стрімкий розвиток офшорного бізнесу в 

1960-х і 1970-х роках, існування територій з пільговим подат-

ковим режимом відноситься до початку нашої ери. Багато 
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грецьких островів в околицях Афін встановлювали нижчі 

ставки імпортних та експортних мит, ніж Афіни, тому біль-

шість свого вантажу вони залишали у своїх портах, а потім 

контрабандою переправляли їх до Афін, де митні збори були 

надто високими. Таким чином, бажання оптимізувати сплату 

податків та митниць давно притаманне підприємцям. Пізніше у 

Фландрії були введені пільгові податкові режими, які прак-

тично знищили британських торговців вовною, а також у 

деяких американських країнах у XVII – XVIII ст. Багато про-

тотипів офшорів було створено у формі «порто-франко». Тобто 

порти, в яких встановлені пільгові умови оподаткування. Зок-

рема, такі порти Чорного моря, як Одеса, Феодосія та Батумі, 

отримали статус «порто-франко». Після цього в деяких райо-

нах Британської імперії, особливо в Карибському басейні, були 

введені пільгові податкові режими, цей перелік значно розши-

рився і тепер становить близько 100 територій з пільговим 

податковим режимом. 

Нинішній обсяг відтоку капіталів у офшори вражає. Зокре-

ма, близько 10% світового капіталу зосереджено у офшорах, 

понад 50% світової торгівлі відбувається з використанням 

офшорів [1], а загальна сума офшорних активів оцінюється в 

межах від 21 до 32 трильйонів доларів США, приблизно 

третина капіталу у формі депозитів знаходяться у офшорах за 

даними Організації економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР), що становить близько 11,5 трлн дол. США [4]. Обсяги 

виведення капіталів з країн у офшори за період 1970–2016 рр. 

вражають (рис. 1.).  

За оцінками, [3] 89% провідних корпорацій США та 99% 

провідних корпорацій ЄС розміщують свої підрозділи у 

офшорних юрисдикціях. Що стосується пострадянських країн та 

України, то слід зазначити, що більша частина капіталу 

повертається у ці країни у вигляді інвестицій у різні галузі. 

Компанії Росії, Казахстані та Україні тримають близько 40% 

капіталу в офшорах. Варто зазначити, що та сама цифра стано-

вить лише 2% у США та Японії та 10% у ЄС [4]. Український 
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бізнес найактивніше використовує Кіпр для зменшення 

податкового навантаження та виведення капіталу. За оцінками 

експертів, обсяг капіталу на Кіпрі досягає близько 30 млрд дол. 

США та з початку російської агресії на Кіпр були виведені кошти 

на суму понад 500 млрд грн [3]. 

 

 
Рисунок 1. Обсяг капіталів, виведених у офшори у 1970–2016 рр., млрд 

дол. США 

Джерело: розроблено автором за даними [1; 5]. 

 

Враховуючи зростаючу популярність офшорів у наш час, 

поряд із терміном «офшор» у наукових публікаціях та засобах 

масової інформації, дуже часто використовується термін 

«офшоризація». Однак єдиного підходу до визначення цього 

терміну немає. Ряд науковців розглядає офшоризацію як процес, 

що проходить на трьох рівнях: на мікрорівні (підприємства), на 

макрорівні (національна економіка) та на мегарівні (глобальна 

економіка). Офшоризація зазвичай здійснюється шляхом 

трансфертного ціноутворення, що дозволяє розподіляти кошти 

між структурними підрозділами компанії. На практиці, однак, такі 

дії є лише законним способом переміщення капіталу за кордон 

для зменшення оподаткування. 

За словами З. С. Варналія, офшоризація – це процес нега-

тивного впливу офшорної діяльності на національну економіку, 

який проявляється у непродуктивному виведенні капіталу в 
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офшорні юрисдикції з метою оптимізації умов інвестування, 

мінімізації або уникнення оподаткування та відмивання 

«брудних» грошей. Вчений вважає це зрадою національних 

інтересів та загрозою державності України [2]. Загалом ми 

погоджуємося з визначенням «офшорів» вченими, але вважаємо, 

що цей процес слід розглядати крізь призму економічної 

безпеки держави. 

Отож вважаємо, що офшоризація – це процес переміщення 

капіталів і фінансових операцій з національних до офшорних 

юрисдикцій. Причини цього явища можуть бути різні, проте, з 

безпекового погляду, результат однаковий – переміщення капі-

талу та фінансових операцій, що дозволяє зменшити базу опо-

даткування в національних юрисдикціях і зменшити податкові 

зобов’язання, що становить загрозу економічній безпеці дер-

жави. Натомість зворотним процесом є деофшоризація. Відпо-

відно поняття «деофшоризації» трактуватимемо як процес 

переміщення капіталів і фінансових операцій з офшорних до 

національних юрисдикцій. 
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Актуальність.На сьогоднішній день питання патогенезу 

Множинної мієломи(ММ) є досить важливим. ММ найчастіше 

зустрічається серед всіх гемобластозів(близько 10 %) та становить 

1 % від усіх онкологічних захворювань. Захворюваність 

становить близько 2. 4 на 100 тис. населення, смертність 1. 4, 

також слід зазначити що 30% хворих виявлених у 2018 році не 

прожили й року.  

Мета. Систематизувати інформацію про патогенез 

множинної мієломи, провести огляд літератури на дану тему.  

Матеріали та методи. Були використані книги по онкології 

та гематології, актуальні наукові статті.  

Основні результати. Множинна мієлома – це злоякісне 

лімфопроліферативне захворювання, для якої характерна 

інфільтрація кісткового мозку плазматичними клітинами та 

наявністю моноклонального імуноглобуліну в сироватці крові та 

сечі, остеолітичним ураженням кісток. Клінічно ММ проявля-

ється болем у кістках, особливо в спині або в грудній клітці 

(спостерігається майже в 60% хворих), можуть виникати 

патологічні переломи, а також зниження компресії хребців. Інші 

поширені симптоми:швидка втомлюваність (32%), втрата маси 

тіла (24%), гіперкальціємія (28%), нормоцитарнанормохромна 
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анемія (73%). ММ виникає внаслідок генетичних порушень, які 

призводять до патологічної диференціації В-лімфоцитів, з’явля-

ється злоякісний клон плазматичної клітини. Важливоюумовою 

для розвитку ММ є реципроникна та адгезивна взаємодія плазма-

тичних клітин з мікрооточенням кісткового мозку, яке слугує для 

виживання пухлинної клітини. Також пухлина починає надмірно 

активувати шляхи проліферативно-антиапоптозних систем, 

надмірно активуються такі кінази:фосфатидилинозитол-3-

кіназа(РІЗК), протеїнкіназа В(РКВ), мітоген-активуюча протеїні-

нази (МАРК), янус-кіназа(JAK), передатчик сигналу та активатор 

транскрипції 3-го типу (STAT3). STAT3 також регулює транск-

рипцію генів відповідальних за адгезію. Характерною особли-

вістю ММ є висока експресія синдекану-1 на плазматичній 

мембрані, він дозволяє захоплювати речовини з мікрооточення 

кісткового мозку, такі як білки позаклітинного матриксу, 

гемопоетичні фактори росту, цитокініни. Важливою функцією 

синдекана-1 є стимуляція ангіогенезу, росту, виживання пухлини, 

що призводять до дисемінації пухлинних клітин. Внаслідок 

озлоякіснення плазматичні клітини починають виробляти М-

протеїн (мононуклеарний імуноглобуліновий білок), який в 55% 

випадків відноситься до IgM, у 20% до IgA, незалежно від виду 

імуноглобуліну в 40 % випадків виникає протеїнурія Бенс-

Джонса, при якій в сечі знаходять легкі ланцюги імуноглобулінів, 

результатом цього є пошкодження та обструкція дистальних 

канальців нефрону, розвиток мієломноїнефропатії. Із за 

відсутності нормальних антитіл пацієнти стають вразливі до 

бактеріальних інфекцій. Характерним є розвиток генералізова-

ного остеопорозу, поодинокий або множинний остеоліз, що 

розвиваються внаслідок заміщення кісткової тканини пухлиною, 

активацією остеокластів під дією цитокінінів, зниженням 

активності остеобластів. Наслідком розкладання остеокластами 

кісткової тканини є гіперкальціємія.  

Висновки. Таким чином розвиток ММ це складний процес, 

причиною якому є послідовність випадкових генетичних 

порушень, що призвели до порушення диференціації В-
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лімфоцитів та утворення злоякісного клону плазматичної клітини, 

злоякісний клон геномно значно відрізняється від здорових 

клітин та часто мутує, що приводе до набуття пухлиною нових 

властивостей та більш агресивних форм. Важливою умовою 

розвитку пухлини є активація генів онкопротеїнів та інактивація 

генів онкосупрессорів, регуляція апоптозу. Запорукою успішного 

лікування ММ є аутологічна трансплантація стовбурових клітин 

та нові активні препарати, такі як:талідомід, бортезоміб, 

леналідомід. Комбінування даних методів лікування сприяло 

збільшенню медіани виживаності хворих, з 3-х років наприкінці 

1990-х років, до майже 8 років натепер, з винайденням нових 

методів своєчасної діагностики та лікування цей показник буде 

підвищуватися й надалі.  
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Адренокортикальний рак(АКР) – це рідкісне злоякісне 

новоутворення,що виникає з кори надниркових залоз,АКР 

відноситься до онкоендрокринної патології,найбільш тяжких 

форм,що призводять до летального наслідку в разі несвоєчасного 

лікування.АКР має бімодальний віковий розподіл,перший пік у 

дітей віком до 5 років, другий пік у дорослих віком 40-50 

років.Виживаність протягом 5-ти років коливається від 10 до 

25%,середня тривалість життя від моменту встановлення діагнозу 

близько 14,5 міс. 

Етіологія захворювання точно не встановлена.Але виявлено 

що деякі захворювання здатні збільшувати ризик виникнення 

АКР,а саме:Синдром Лі-Фраумені(рідкісне спадкове захворю-

вання при якому підвищений ризик  виникнення лейкозу,раку 

молочної залози,передміхурової залози та АКР),синдром MEN-1, 

спадковий стан,який характеризується високим ризиком 

виникнення новоутворень в трьох залозах:гіпофізу,підшлунковій 

та паращитовиднихзалоз.В одної третини таких хворих може 

виникнути АКР,чаще всього безсимптомно. 

Клінічно АКР може проявлятись при надмірному синтезі 

гормонів,та з великими розмірами пухлини,здавлюючи навко-

лишні органи та тканини.АКР може бути гормонально активною, 

або неактивною, в залежності від цього клінічна картина зміню-

ється.При гормонально неактивній пухлині пацієнти скаржаться 

на слабкість, субфебрилітет,дизуричні розлади,біль у попереку та 

животі.Рідше зустрічається анемія, гематурія, порушення ритму 

дихання, варикоцеле та втрата ваги.При збільшенні розмірів 
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пухлина може порушувати функціонування поряд розташованих 

органів, судин та нервів, при цьому пухлина стає доступна для 

пальпації.Гормонально активна пухлина клінічно проявляється 

такими синдромами: Кона, фемінізації, вірильний, Іценко-

Кушинга.СиндромКона при АКР характеризується артеріальною 

гіпертонією, міастенією та тахікардією.Знижується концентра-

ційна функція нирок, поліурія, ніктурія, полідипсія, можливий 

розвиток пієлонефриту.Синдром Фемінізації у чоловіків 

характеризується розвитком елементів фемінізації(гінекомастія, 

тілобудова за жіночим типом), атрофія яєчок , збільшення маси 

тіла, імпотенція.Вірильний синдром характеризується порушен-

ням статевої функції, маскулінізації та дефімінізації у жінок, 

тобто:гіпоплазія грудних залоз, вугровий висип на шкірі, гіпер-

трофія клітора, зміна тембру голосу до чоловічого, випадіння 

волосся на голові.Також проявляється артеріальна гіпертонія, 

безпліддя.СиндромКушинга проявляється порушенням статевої 

функції, гіпертонією, зміною стану шкіри(суха, тургор знижуєть-

ся, типові широкі та звивисті синюшно-багряні ознаки розтягнен-

ня, з локалізацією на кінцівках та тулубі)  та зовнішності, збіль-

шенням маси тіла.Далі починається остеопороз, розлади вуглево-

дневого обміну, у пацієнтів спостерігається виражене ожиріння з 

переважним скупченням жиру в ділянці обличчя, плечового поясу 

та передньої черевної стінки, витончення кінцівок, гіперемія та 

одутлість обличчя.Типовою клінічною картиною є швидкий 

розвиток синдрому Кушинга,найчастіше з вірилізацією.Швидке 

наростання симптоматики та прогресуюче погіршення стану паці-

єнта є відмінною ознакою від схожих за клінікою доброякісних 

пухлинних та гіперпластичних процесів в наднирниках. 

Запідозрити АКР можливо за клінічними ознаками, але 

найчастіше пухлину виявляють за допомогою візуалізаційних 

методів дослідження, тобто КТ, УЗД, МРТ.Сучасні апарати здатні 

виявити АКР розмірами 0,5 –  1 см.Також вони мають змогу 

відрізнити доброякісні аденоми від АКР, оскільки АКР має 

нижчий уміст ліпідів ніж доброякісні аденоми, вони зазвичай 

характеризуються вищими значеннями щільності на КТ, на МРТ 
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вони ізоінтенсивні з печінкою на зображеннях Т1 та мають 

проміжну і високу інтенсивність на зображеннях Т2.Розмір 

новоутворення впливає на показник злоякісності, пухлини 

розміром до 4 см рідко бувають злоякісними, розміром більше 6 

см у діаметрі у 80% випадків є злоякісними.Тонко голкова 

аспірацій на пункційна біопсія (ТАПБ) не може диференціювати 

аденому надниркової залози від АКР, і це потрібно робити в тому 

випадку, коли новоутворення підозрюється як метастаз від іншої 

злоякісної пухлини,але ТАБТ потрібно виконувати також в тому 

випадку коли не вдається відрізнити доброякісну пухлину від 

злоякісної. Біохімічні дослідження (визначення стероїдів у сечі та 

тести з пригніченням гормонів) потрібно проводити по клінічним 

ознакам.Зазвичай АКР характеризується мітотичною активністю, 

анеуплоїдією та венозною інвазією, можуть виділятися андрогени 

і 11-дезоксистероїди у великій кількості. 

Висновок.АКР це досить швидкопрогресуюча та агресивна 

злоякісна пухлина, своєчасна діагностика та лікування є запору-

кою тривалої ремісії.Клінічна картина пухлини характеризується 

декількома синдромами, перш за все синдромом Кушинга, який 

дуже швидко розвивається, швидко наростає симптоматика та 

погіршення стану, це все дає змогу запідозрити гормонально 

активну злоякісну пухлину.Діагностика полягає у візуалізаційних 

методах дослідження ( УЗД, КТ, МРТ).ТАБТ за можливості 

потрібно проводити у всіх пацієнтів при неможливості 

диференціації доброякісної від злоякісної пухлини.  
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В сучасному світі постають питання підготовка фахівців 

нового формату, здатних створювати інноваційні проєкти, 

креативно мислити та досягати результатів, працюючи в команді 

над спільною ідеєю.  

Підготовка спеціалістів майбутнього можлива завдяки 

впровадження STEM -  освіти, яка базується на використанні 

засобів та обладнання, пов'язаних з технічним моделюванням, 

енергетикою, електротехнікою, інформатикою, інформаційно-

комунікаційними технологіями, науковими дослідженнями в 

галузі енергозберігаючих технологій, автоматикою, робототех-

нікою радіоелектронікою [1]. 

На сьогоднішній день робототехніка є однією з галузей, яка 

інтенсивно розвивається у всьому світі і стає все більш 

популярною серед молоді будь-якого віку. В Україні освітня 

робототехніка впроваджується в навчальний процес як складова 

STEM -  освіти.  Але, на жаль, не всі заклади освіти мають в 

наявності сучасне обладнання, яке б надавало можливість повною 

мірою розкрити весь неймовірний потенціал цієї галузі і 

заохотити молодь займатись робототехнікою. Особливо гостра ця 

проблема постає в маленьких містах із-за відсутності або 

обмеженої кількості технічних ресурсів. Недостатньо лише 

розповіді про принципи проєктування та керування меха-

тронними системами. Слухачі повинні розуміти, що лише 
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поєднання всіх компонент надає кінцевий результат. Програма 

може залишитись  листингом без робота, а робот без програми – 

лише набір окремих деталей.  

Рішення цієї проблеми  стає можливим завдяки співпраці 

закладів освіти із зовнішніми учасниками, наприклад, з вищими 

навчальними закладами, STEM -  студіями, станціями технічної 

творчості молоді, хабами з робототехніки, які мають відповідне 

технічне оснащення. Проведення зустрічей з демонстрацією вже 

зібраних робототехнічних пристроїв дозволить слухачам 

усвідомити всю велич даної науки. 

Тому постає питання – як організувати цей процес, щоб 

одразу залучити молодь, що має уривчасті знання в цій галузі,  до 

співпраці? В даному випадку, однією з ефективних форм прове-

дення таких івентів є воркшоп. Головна особливість воркшопу – 

це практичне навчання гостей заходу під керівництвом спеціа-

ліста. Недарма слово workshop в перекладі з англійської означає 

«цех». Для демонстрації робіт з робототехніки найбільше підійде 

воркшоп  типу «майстерня», на якому керівник ділиться з новач-

ками своїм досвідом, практичними наробками і залучає їх до 

участі в процесі. 

 Наприклад,  учасникам івента демонструються можливості 

електронного конструктора на базі відомої платформи Аrduino. 

Неймовірною популярністю серед глядачів користуються такі 

проєкти як кольорові вертушки, індикатор настрою, сенсорна 

лампа тощо. Але для розуміння технічних можливостей даної 

платформи, спочатку учасників необхідно залучити до 

нескладних експериментів з Аrduino. Тому глядачам пропону-

ється в Аrduino найпростіша програма з переключення 

світлодіоду. За наданим листингом програми  учасники івенту 

можуть експериментувати зі зміною часу горіння світлодіоду.    

Це викликає неймовірний інтерес у глядачів і бажання 

експериментувати далі. Виникають певні питання, на які відповіді 

пропонується знайти учасникам воркшопу, а керівник допомагає 

та спрямовує їх думки в напрямку вірної відповіді. В залежності 

від ступеня освіченості учасників івенту, можливі інші завдання, 
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спрямовані на швидке прийняття технічних рішень.  

Воркшопи з робототехніки – це потужні інструменти із 

залучення молоді до процесу інноваційної та науково-технічної 

творчості. Займаючись робототехнікою, молоді люди розвивають 

образне, технічне мислення, пізнавальну активність, навички 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій для 

створення, пошуку та обробки інформації, відбувається процес 

самореалізації, соціальної адаптації, дисципліні та вміння 

працювати в команді. 
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Проблема утилізації хімічних агентів антропогенного поход-

ження є однією з задач біотехнології як економічної альтернати-

ви. Літературні джерела вказують на ряд методів [1], що задіяні в 

видалення, зменшення або пом'якшення впливу токсичних 

полютантів, а саме використання насосно-очисних систем для 

води, екстракція виділень з ґрунту, спалювання, а також методики 

раціонального користування. Всі вони мають істотні недоліки, 

пов'язані зі зниженням екологічних показників (порівняно з періо-

дом, коли антропогенний вплив був мінімальним або неістотним), 

високими матеріальними затратами, а також включати певний 

рівень ризику для макро- та мікробіомів, що можуть бути еліміно-

ваними.  Ці класичні методи, залежно від хімічних складових 

матеріалу-полютанта, можуть мати обмежену ефективність. 

В Україні проблема полютантів стоїть надзвичайно гостро, 

особливо скрутний стан у галузі зберігання та утилізації 

пестицидів. За даними Міністерства екології та природо-

користування (2014р.) [2], небезпечними для екотопів є понад 

3000 складів. У це число не входить майже 2000 так званих 
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"гарячих точок" – це колишні підскладні ділянки та приміщення, 

що підлягають демонтажу. Хоча на території України застосо-

вується практика утилізації пестицидів, методом збору і вивозу на 

відповідні заводи за кордоном, для «гарячих точок» такий метод є 

невалідним. Грунти на території таких ділянок країни не підля-

гають очищенню, через критичний токсичний ефект полютанта в 

їх складі. 

Мікробіологія, як фундаментальна дисципліна, здатна 

запропонувати шлях біохімічної абсорбції, з використанням 

каталітичних можливостей мікроорганізмів-резидентів. У 

грунтових біомах мікроорганізми здатні до вилучення токсичних 

пестицидів із залученням їх метаболітів у центральні цикли 

біохімічного обміну [3].  

Біоремедіація таких субстратів має тісний зв'язок з освоєн-

ням Азоту. Більшість представників Pseudomonas spp., Bacillus 

spp. показують здатність до мономеризації високоорганізованих 

органічних включень [1], але не в питаннях утилізації акрилоніт-

ратів. Згідно з літературних джерел, популярним «зеленим» мето-

дом вивільнення шкідливих для довкілля нітрилів є залучення 

нітрил гідратаз (NHases) [4]. Серед них особливо виділяються 

гідратази Fe-типу штаму Comamonas testosteroni Ni1, що здатні до 

високої коекспресії з субстратом. Продуктами такої взаємодії ста-

ють аміди, які споживаються іншими нітратредукторами біотопу.  

Ізоляти Comamonas testosteroni також виявляють здатність до 

утилізації важких циклічних сполук, таких, як 3-хлоранілін, 

феноли та диметилфталати [5-7]. Утилізація шляхом декарбокси-

лювання диметилфталатів вивільнює додаткові джерела Карбону 

та знижує цитотоксичність ростового субстрату. Таким чином, 

цей метод біоремедіації моно- та гетероциклів збільшує 

біодоступність грунту для освоєння рослинами, що дає варіанти 

розв'язання іншої дотичної проблеми – використання підскладних 

територій для потреб сільського господарства. 

Літературні джерела демонструють [7] здатність штаму 

Comamonas testosteroni DB-7 до лабораторної утилізації на 99% 

диметилфталату об'ємом 450 мл впродовж 14 годин, і подібний 
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ефект закріплювався з використанням фіксованих біоплівок 

монокультури. Підтверджені випадки використання подібних 

іммобілізованих культур у сфері ремедіації водних об'єктів [8] 

дають підстави для використання методики як стандартної в 

біотехнологічних процесах. 

Для ізоляту Comamonas testosteroni I2, виділеного зі сточних 

вод [9], було встановлено можливість до ремедіації 3-хлораніліну 

інакшим медодом – мінералізацією. Деградація полютанту в лабо-

раторних умовах становила 50% від вихідного об'єму контроль-

ного реактора за період 6 днів, з повною деактивацією впродовж 

14 днів. Даний метод може стати гарним доповненням до ужива-

них методик, таких, як спалювання та консервація. Згадуючи 

економічну недоцільність консервації, а також збільшене антро-

погенне навантаження від спалювання, біоремедіація з викорис-

танням штамів Comamonas testosteroni є вигідним рішенням для 

вищеназваної проблеми сховищ циклічних пестицидів. 
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Державотворчі процеси в Україні відбуваються на тлі 

постійних економічних, ідеологічних, політичних, культурних 

змін, які зумовлюють необхідність докорінного реформування 



 

65 

політичної системи країни та виникнення нового типу держави. 

Пріорітетним завданням є формування правової держави із 

розвиненим громадянським суспільством. Саме необхідність 

громадянського суспільства як механізму захисту та утвердження 

основоположних прав, свобод та спільних інтересів громадян 

невпинно обговорювалася після розпаду СРСР та створення 

нових постсоціалістичних держав, серед яких і Україна. Від цієї 

події 1991 року нас відділяє 30 років соціально-політичного 

розвитку держави, проте і досі панує думка, що громадянське 

суспільство в Україні лише формується. І проблема полягає не 

лише в суперечливих трансформаційних процесах. Досі 

актуальною залишається тема з`ясування змісту поняття 

«громадянського суспільства» та його співвідношення з 

державою у контексті поглядів класиків та сучасних науковців. 

Арістотель, давньогрецький філософ, у своїх працях фактич-

но ототожнює поняття держава і громадянське суспільство, адже 

зазначає, що держава – це сукупність  вільних громадян. 

Ніколло Макіавеллі у праці “Роздуми про першу декаду Тітія 

Лівія” наводить думку, що суспільство, дійсно, не може існувати 

без держави, адже народ, який звикнув підкорятися іншим, 

отримавши волю, не може визначитися , що корисно суспільству, 

а що завдає шкоди. Отож, саме по собі суспільство – неорганізо-

вана сукупність людей, яка довго існувати без влади не може, так 

як є вразливою до будь-якого завоювання. Проте і функціону-

вання держави залежить  від суспільства, яке є по істині 

громадянським, коли кожен його член відчуває відповідальність 

за свої дії, а держава забезпечує їх рівність відповідними 

законами [1;127]. 

Схожої концепції дотримувався і Т. Гоббс. Хоча він не 

заперечував, що на першому етапі становлення політичної влади,  

суспільство перебувало поза державним контролем. Це був так 

званий природний стан, у якому немає права власності, будь-яких 

обмежень, усі є рівними. Проте мислитель не вбачає у даному 

стані жодних позитивних аспектів, адже  прагнучі досягнути одну 

й ту ж саму мету, вони можуть чи вбити, чи підкорити один 
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одного [2, 93 – 94]. Таким чином, у природному стані точиться 

«війна всіх проти всіх». Людина, як істота егоїстична, завжди 

знаходиться під страхом смерті, тому що, якщо вона навіть 

змогла б дати відсіч нападникам власними силами, то змушена 

щохвилини очікувати, що можуть прийти нові нападники, які 

заберуть її власність, свободу чи життя [2, 94]. Отож, на думку Т. 

Гоббса, справжнім громадянським суспільством є одержавлене 

суспільство. 

Визначний англійський філософ Френсіс Бекон, стверджу-

вав, що для процвітання громадянського суспільства потрібні 

закони, чим практично визнавав взаємопов`язаність суспільства із 

державою, адже, на його думку, влада турбується про закони, 

закони ж про громадян. 

Цінними для пізнання феномену держави і громадянського 

суспільства є погляди відомого німецького філософа Г. Гегеля. 

Для нього громадянське суспільство це диференціація, яка існує 

між сім`єю і державою. Громадянське суспільство має в собі три 

наступних моменти: систему потреб людини (одного і всіх), які 

задовольняються в процесі і за допомогою праці; справжність 

свободи і захист власності за допомогою правосуддя; турбота про 

усунення в цих системах випадковостей і увага до особливого 

інтересу як до загального інтересу за допомогою поліцій і 

корпорацій [ 3; 233]. Показовим є той факт, що Гегель не тільки 

не ототожнював громадянське суспільство з державою, а й 

констатував, що розвиток громадянського суспільства настає 

пізніше, ніж розвиток держави. А тому слід вважати, що держава 

без громадянського суспільства існує, проте громадянське 

суспільство зароджується лише в межах держави. За Гегелем, 

складовими громадянського суспільства є громадянин, сім`я, 

корпорації. 

Доволі дискусійним, однак, є питання структури грома-

дянського суспільства у наш час, що, безумовно, впливає на його 

розуміння. Зокрема, доктор юридичних наук О. В. Петришин 

зауважує, що громадянське суспільство – це особлива автономна 

суспільна сфера, відокремлена від держави, економіки і сім`ї, що 
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передбачає створення та функціонування добровільних та 

самоврядних інституцій. До його структури належать громадські 

організації, релігійні організації, професійні спілки [ 4; 313]. На 

противагу цій думці О. Ф. Скакун розглядає громадянське 

суспільство як взаємодію не тільки об`єднань громадян та 

релігійних організацій, а й сім`ї, засобів масової інформації та 

місцевого самоврядування [5; 81-82]. 

Для розуміння громадянського суспільства  доречно вказати і 

на погляди Герберта Спенцера, хоча громадянське суспільство не 

досліджувалося ним безпосередньо. Проте з його праці наступне 

стає очевидним. Політична філософія науковця ґрунтується на 

неприпустимості втручання держави в економіку та суспільне 

життя. Для нього держава – це заперечення індивідуальної свобо-

ди. Проте водночас він визнавав, що для поганої людини влада 

істотно необхідна,натомість не потрібна для доброї. Існування 

держави свідчить про егоїзм, варварство суспільства. А тому, 

коли суспільство втрачає ці негативні якості, гіпотетично ми мо-

жемо припустити про формування нового типу суспільства – 

громадянського ( «спільності добрих людей»), яке відповідно до вчення 

Спенцера може «ігнорувати державу», яка порушує його права. 

А. Фергюсон визначав громадянське суспільство як стан 

цивілізації і як наслідок процесу цивілізації. Також він 

використовував поняття «громадянське суспільство» як 

політичний термін, протиставляючи західну державу східній 

деспотичній.  

Більшість сучасних науковців схиляється до думки, що 

громадянське суспільство – це система неурядових громадських 

організацій, які представляють волю та інтереси громадян; це 

«третій сектор» паралельно з державою та бізнесом. Ядром 

громадянського суспільства є громадянин, який має політичні та 

економічні права, духовні та моральні інтереси, а також 

об`єднання та асоціації, які такими громадянами сформовані. 

Не варто вважати, що між громадянським суспільством і 

державою не існує жодного зв`язку, адже між ними відбувається 

взаємодія. Однак дана взаємодія може бути різна, у держав з 
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недемократичним політичним режимом вона базується на 

вертикальних зв`язках, коли державні інтереси стоять над 

інтересами суспільства, тоді як в державах, де забезпечуються 

права та свободи людини,  які ґрунтуються на принципах 

свободи, рівності та плюралізму, переважають горизонтальні 

зв`язки. Суспільство по-справжньому є громадянським, коли воно 

є активним та ініціативним, коли здатне протистояти 

узурпаторським настроям влади,  діяти заради суспільного блага 

та захисту демократичних цінностей, потреб та інтересів 

громадян; покликане активізувати розв`язання тих проблем, які 

не дістають належної уваги з боку держави. 

 Отже, поняття громадянського суспільства сягає ще 

античних часів, і у науковому середовищі досі існують 

протилежні позиції щодо змісту цього поняття. Найбільші 

дискусії точаться над таким питанням як місце особистості та 

держави в цьому суспільстві. Відзначимо, що традиційне бачення 

громадянського суспільства зводиться до того, що це ідеал 

суспільства, до якого потрібно прагнути. Громадянське 

суспільство не є відокремленим від держави. Вони взаємодіють та 

залежать один від одного. 
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Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Фінансова нестабільність породжує велику бізнес інвести-

ційну нестабільність, яка, в свою чергу, створює коливання 

сукупного попиту. Звідси гіпотеза фінансової нестабільності Х. 

Мінскі: "децентралізована грошова економіка не може 

безперешкодно потрапити в рівновагу повної зайнятості". 

Власне, гіпотеза фінансової нестабільності - це «теорія про 

те, як капіталістична економіка ендогенно породжує фінансову 

структуру, яка схильна до фінансових криз» сказав Мінскі в 

науковій статті 1983р. 

Існує кілька положень теорії, які звучать таким чином: 

1. Економіка має режими фінансування, при яких вона 

стабільна, і режими фінансування, при яких вона нестабільна. 

2. Протягом періодів тривалого процвітання економіка 

переходить від фінансових відносин, що сприяють стабільній 

системі, до фінансових відносин, що сприяє нестабільної 

системі. 

3. Стан збалансованого зростання - всього лише момент 

циклічної динаміки капіталістичного господарства, а не якийсь 

«центр тяжіння», до якого він прагне [1, c. 100]. 

Хайман виділяв такий термін, як «Тендітні фінанси» (fragile 

finance). Вони відносяться до станів, при яких зобов'язання по 

готівки є відносно великими в порівнянні з потоками готівки. 

Тому існує деяка небезпека широкого поширення нездатності 

оплачувати зобов'язання, яка може викликати загальний розвал. 

Також «Тверді фінанси» (robust finance) - небезпека готівки 

відносно невелика. 
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Звідси випливає поняття «Фінансова крихкість» - стан, при 

якому занадто велика залежність економічних агентів від заборго-

ваності призводить до потенційних економічним катастроф. 

Х.Ф. Мінскі підходить до емісії боргу як до генератора 

грошового потоку спочатку від кредиторів до фірм-позичаль-

ників, а потім у зворотному напрямку, своєрідного обміну 

«грошей сьогодні на гроші завтра» [2, c.56]. 

Відповідно до теорії фінансової крихкості Х.Ф. Мінскі, 

економічна динаміка в значній мірі визначається тим, як фірми 

фінансують свої інвестиції в основний капітал. 

Існують три співвідношення між потоком доходів від 

використання капітальних активів і борговими зобов'язаннями 

фірм - хеджування (hedge finance), спекулятивне фінансування 

(speculative finance) і Понці-фінансування (Ponzi finance). 

 «Хедж» фінанси - поточні грошові надходження фірм 

достатні для погашення боргу (включаючи відсотки по ним). Чим 

вище частка власного капіталу у фінансуванні угод, тим з 

більшою ймовірністю ця угода типу «хеджування». Такий тип 

фінансування є наслідком того, що фірми спираються більшою 

мірою на внутрішні джерела фінансування інвестицій, ніж на 

зовнішні кошти. 

«Спекулятивні» фінанси - це ситуація, коли поточні грошові 

потоки від інвестицій достатні лише для сплати відсотків по 

боргу, але фірми не в змозі погасити борг. «Спекулятивні» 

фінанси, таким чином, включають в себе зобов'язання по готівки, 

які можуть бути оплачені тільки за допомогою рефінансування 

боргів, коли по ним приходить термін платежу. 

Фінанси «Понці» - поточних грошових потоків не вистачає 

навіть на сплату відсотків по кредитах. Фірмам доводиться 

розраховувати тільки на постійне зростання вартості активів і 

нові позики. Для продовження функціонування фірма повинна 

займати, щоб оплатити свої короткострокові боргові зобов'язання 

[3]. 

Таким чином, формується поняття "Момент Мінскі". 

Момент Мінскі - момент початку швидкого падіння вартості 
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фінансових активів в результаті схлопування міхура, що тягне за 

собою закінчення фази зростання в економіці. Він є поворотною 

точкою кредитного та економічного циклу від тривалого підйому 

до швидкого спаду. 

Цикл починається з найнижчої точки, в якій економіка 

виявилася в результаті попереднього циклу. Після того, як 

економіка опинилася на дні, починається тривалий період 

економічного зростання і пожвавлення активності на фінансових 

ринках. Домінують консервативно налаштовані інвестори. У міру 

зростання економіки зростають ціни на фінансові активи. 

Наслідки попередньої кризи забуваються і починають переважати 

оптимістичні спекулятивні настрої. Інвестори активно викорис-

товують фінансовий важіль, в результаті чого накопичуються 

борги, а ціни на активи відриваються від реальних темпів 

зростання економіки [4]. 

 

 
Рис. 1. “Момент Мінскі” 

 

Таким чином, Х. Мінскі робить висновок, що сучасна 

економіка сприяє появі фінансових структур, які схильні до 

розвитку кризових явищ, що дозволило йому стверджувати 

наступне: 

1) в рамках існуючої фінансової системи точна настройка 

економіки не є можливою; 



 

72 

2) підходи щодо регулювання, які успішно працювали в 

одних умовах, можуть бути неефективні в інших; 

3) для того щоб знизити ймовірність появи кризових явищ, 

державі необхідно обмежити спекулятивні тенденції в економіці. 
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Анотація. У роботі досліджувався функціональний стан 

серцево-судинної системи у дітей 9-10 років. Результати 

показали зміщення балансу вегетативної регуляції серця у 

сторону симпатичної дії. Ключові слова: функціональний стан, 
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серцево-судинна система, вегетативна регуляція. 

Робота по  питанням функціонального стан організму дітей, 

моніторингу та вивчення стану здоров’я і залишається першо-

черговою соціальною, медичною, педагогічною та економічною 

проблемою [1, 3, 8-11, 14-16, 18].  

Головну роль у адаптації організму до факторів навколиш-

нього середовища грає серцево-судинна система. Адаптивні 

можливості організму залежать від рівня  функціонування 

серцево-судинної системи. Дослідниками активно вивчаються 

рівень функціонування серцево-судинної системи, характерис-

тики показників у дітей та молоді. На даний час продовжують 

проводитися дослідження змін сукупності функціональних 

показників систем організму, особливо серцево-судинної при дії 

різних факторів середовища та біологічні фактори, які 

обумовлюють зниження функціональних можливостей організму 

[1, 3, 8-11, 14-16, 18]. Однією із складових здорового способу 

життя є саме рухова активність, і зараз проводяться дослідження 

змін організму, серцево-судинної при різних рівнях рухової та 

фізичної активності, рівнях тривожності [2, 7, 12,13, 17 ].  .   

Вказують  на зміщення балансу вегетативної регуляції  

серцево-судинної системи у сторону симпатичної дії [7], на 

загальну тенденцію зниження функціональних можливостей 

серцево-судинної системи організму у дітей [15,16]. 

Захворювання серцево-судинної системи відносять до найпо-

ширеніших. Проведення моніторингу функціонального стану 

серцево-судинної системи дітей, молоді є актуальним з причини 

необхідності впливу на негативний стан речей щодо функціону-

вання серцево-судинної системи підростаючого покоління. 

Для визначення резервних функціональних можливостей 

серцево-судинної системи, її функціонального стану використали 

Індекс Робінсона, який характеризує систолічну роботу серця та 

характер регуляції діяльності  серцево-судинної системи. 

У дослідженні прийняли участь 126 дітей Харківської 

загальноосвітньої школи віком 9-10 років 2020 році.  

 Методи, що використовувались для вирішення завдань: 
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фізіометрія, метод індексів [4,5,6], статистичні методи. Робота 

проводилася з використанням простих вимірювальних приладів: 

тонометр, секундомір за стандартною методикою [4,5,6]. Усі 

вимірювання  проводили у першій половині дня натщесерце або 

через 2-3 години після прийняття їжі. 

Індекс Робінсона визначається за допомогою формули де 

враховується АТс – артеріальний тиск систолічний; ЧСС – 

частота серцевих скорочень за хвилину [4,5,6]. 

  Для досліджуваних  дітей низький показник індексу 

Робінсона був наявний для  24 %, середній рівень регуляції – для 

22 %, високий рівень  – для 6%. Парасимпатична регуляція та 

сильно виражене домінування парасимпатичної регуляції 

відмічається у 14% обстежених, симпатична регуляція та сильно 

виражене домінування симпатичної системи наявна у 59%. 

У групі досліджуваних виражена парасимпатична регуляція 

за  показниками індексу Робінсона була наявна для  6%, 

гармонійна –  для 22%,  симпатична регуляція  – для 35%. Тобто 

спостерігається значна кількість дітей із  з вираженою сипатич-

ною та симпатичною регуляцією. Цей відсоток більше на 45% у 

порівнянні із досліджуваними із  парасимпатичною і вираженою 

парасимпатична регуляція. Отже, у значної кількості  досліджу-

ваних дітей відмічається виражений ефект симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи,  що впливає на їх функціональні 

можливості організму, несе небезпеку перенапруги серцево-

судинної системи. Вони чутливіше реагують на різні фактори.  

 Порушення вегетативної регуляції серцево-судинної 

системи служить ранньою ознакою зриву адаптації організму до 

навантажень і веде до зниження працездатності [7].  
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Харків, Україна 

Уже прийнято вважати, що емоційний інтелект EQ - це 

передумова успішної кар’єри [1, 2] і його складові у різних груп 

дуже активно розглядаються [3-5, 10, 13-15].  П’ять базових 

складових емоційного інтелекту:  

1) емоційна самосвідомість, наполегливість, самоповага, 

незалежність, самоактуалізація сприяє умінню розуміти та 

виражати власні емоції, взаємодіяти з іншими); 

2) соціальна відповідальність, здатність до співпереживання; 

3) здатність пристосовувати почуття до ситуацій, 

адаптивність; 

4) регуляція стресовими ситуаціями, стійкість до стресу, 

контроль імпульсивності; 

5) переважаючий настрій щастя, оптимізм. 

Наряду із фізичним розвитком іде активний розвиток 

психічний в онтогенезі. В процесі росту та розвитку діти 

набувають вміння  усвідомлювати власні почуття та почуття 

інших людей, свідомо мотивувати самого себе, контролювати 

свої емоції.  У сучасному темпі життя у батьків все менше 

залишається часу для  спілкування із дітьми. В умовах повсюдної 

діджіталізації та комп’ютеризації за останні 10 років час 

перебування у інтернеті зріс до 6 годин і більше на добу.  
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Всі покоління, хто має смартфон або комп’ютер, уже 

зареєстровані в усіх основних інтернет-мережах. Підлітки та діти 

спілкуються через інтернет, особливо у період під час карантину. 

При цьому, на нашу думку, підлітки найбільш вразлива 

аудиторія соцмереж. У підлітковому віці формуються уявлення 

про взаємодію між людьми, про дружбу, емоційна самосвідо-

мість. У інтернеті у віртуальному просторі спілкуються 

повідомленнями, коментами, смайликами. А при цьому інтернет- 

спілкування  фактично не потребує зусиль, роботи думки, 

спогадів, справжніх почуттів, активності як співбесідника, на 

відміну від живого спілкування. У соцмережах відбувається 

підміна понять: друг – це не той, хто тебе розуміє,  підтримує і 

розділяє твої інтереси, а той, хто тебе «зафрендив», що можна 

зробити легко – одним натискуванням на кнопку. Натисканням на 

іншу кнопку – можна також легко видалити друга. Соцмережі 

формують у підлітків хибне відчуття, що любов та дружбу легко 

завоювати і таким  же чином легко зруйнувати.   

Інтернет – місце, де всі події відбуваються  блискавично, де 

від близької людини пожна позбавитись одним натискуванням, де 

можна знищити свій профіль, якщо він не подобається. Замінити 

його на  більш бажаний. У віртуальному світі соцмереж, людина 

може створити собі будь-який образ, який забажає: красунчика, 

спортсмена, міліонера, подорожувальника, банкіра, успішного 

бізнесмена, фотомодель та інш. Але реальність найчастіше сильно 

відрізняється від видуманого образу. Усвідомлення себе 

одночасно  і реальною людиною з недоліками і «блискучою» 

особистістю із соцмереж, розриваючись між першим та другим 

образами – пряма дорога до нервових порушень та психічних 

захворювань. Підлітки тим паче, мають несформовані складові 

емоційного інтелекту та психічний розвиток. Спілкування у 

мережі супроводжується тролінгом з боку онолітків. Це 

викривляє сприйняття підлітками світу та  себе. 

Також, здатність одним натискуванням на кнопку 

змінювати статус співбесідника, блискавичність та яскравість 

подій у інтернеті робить нецікавим реальне життя людей, що 
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звикли до швидкого плину інтернет-життя. Вони можуть 

намагатися оживити його, здійснюючи імпульсивні дії, екстре-

мальні витівки, як то фото на даху висотки, вишки, відео їзди на 

даху електропоїздів.  У тому числі можуть здійснювати і 

самогубства. 

Зберігати психологічну рівновагу у сучасному світі не 

просто. Підвищення стресостійкості, профілактики високого 

рівня тривожності [6-9, 11,12], використання здоров’язберігаючих 

технологій та розвиток емоційного інтелекту сприяють цьому. 
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УДК 343.9  Юридичні науки 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВБИВСТВА НА ЗАВМОВЛЕННЯ 
 

Кузьмиченко Д.С., 

студентка III курсу юридичного факультету  

Дніпровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-

канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» зазначає законодавець у ст. 3 Конституції України. 

[1]Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави. Тому буд-яке посягання на життя і здоров’я 

людини є кримінально караним діянням, яке передбачено 

санкціями Кримінального Кодексу України (далі – КК). В історії 

людства вбивства на замовлення існували завжди, а з розвитком 

технологій правопорушники використовують більш нові способи 

вчинення вбивства, що ускладнює їх виявлення та розкриття для  

правоохоронних органів, потребує удосконалення методів 

криміналістики і підвищення знань, професіоналізму слідчих.  

Згідно чинного КК України передбачається відповідальність 

за п. 11 ч. 2 ст. 115 – вбивство на замовлення.[2] Ця кваліфікуюча 

ознака з’явилась у 1996 році у попередньому Кодексі з метою 
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посилення боротьби із вбивствами. На практиці фактично не має 

прикладів кваліфікації вбивства на замовлення без додаткової 

кваліфікації дій і за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК (з корисливих мотивів).[2] 

Також досить часто вчиняються вбивства на замовлення за 

попередньою змовою групи (п. 12 ч. 2 ст. 115). [2]  Таким чином, 

можемо зробити висновок, що кваліфікація дій винних у вбивстві 

на замовлення є другорядною ознакою. В юридичній літературі 

питання, пов’язані із вбивством на замовлення досліджують у 

своїх працях такі науковці як: В. О. Коновалова, В. І. Боярова, І. 

В. Сервецький, Б. П. Бахіна, А. І. Бородуліна, М. О. Селіванова, В. 

Ю. Шепітько, М. І. Слинько та інші. Умисне вбивство, вчинене на 

замовлення визначається як кримінальне правопорушення, скоєне 

виконавцем за дорученням замовника. Таке тлумачення дає 

законодавець у постанові Пленуму Верховного Суду України 

«Про судову практику в справах про злочини проти життя та 

здоров’я особи» від 07.02.2003 року, де також зазначається, що 

таке доручення може мати форму наказу, розпорядження, а  

також  угоди,  відповідно  до  якої  виконавець  зобов'язується 

позбавити потерпілого життя,  а замовник  -  вчинити  в  інтересах 

виконавця певні дії матеріального чи нематеріального характеру 

або ж не вчинювати їх. [3] У свою чергу, замовник умисного  

вбивства  залежно  від конкретних обставин справи повинен 

визнаватись  або  підбурювачем,  або  організатором злочину  

(якщо  тільки  він  не  є його співвиконавцем).  Його дії належить 

кваліфікувати за відповідною частиною ст.  27, п. 11 ч. 2 ст. 115  

КК. [2]  У випадку, якщо замовник виступає співвиконавцем, його 

дії кваліфікуються за пунктами 11 і  12 ч.  2  ст.  115  КК  як 

умисне вбивство,  вчинене на замовлення за попередньою змовою 

групою осіб. [2] Існує значна кількість уточнень і деталей участі 

замовника та виконавця, які разюче впливають на кваліфікацію. 

Зокрема, якщо замовник,  який не є співвиконавцем убивства,  

керувався корисливими,  а  виконавець  -  іншими  мотивами,  дії   

замовника кваліфікуються за відповідною частиною ст.  27, 

пунктами 6 і 11 ч. 2 ст. 115 КК. [2]  Дуже важливим є уточнення у 

вже згаданому пленумі Верховного Суду України про те, що 
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відповідальність за п.  11 ч. 2 ст. 115 КК настає лише у випадках,  

коли замовляється саме умисне вбивство особи,  а не якийсь 

іншій  насильницький  злочин  щодо  неї. Слід звернути увагу, що 

більшість науковців, серед яких наприклад П.П. Пилипчук і М.І. 

Мельник, стверджують, що замовник злочину, передусім, є 

ініціатором його вчинення, бо ініціатива вчинення вбивства 

повинна виходити саме від нього, а тому замовлення вбивства на 

замовлення не може характеризуватись лише здійсненням ролі 

пособника.  

Слід детально розглянути особу виконавця кримінального 

правопорушення та його взаємозв’язок із замовником. Характер-

ним є складність злочинного переплетіння у їх взаємовідносинах, 

де зазвичай присутній один або декілька посередників. Замовник 

та виконавець іноді навіть особисто не знайомі. Наявність 

посередника дає можливість додаткового захисту і у разі загрози 

обірвати буд-які зв’язки, прибравши посередника. Виконавця 

замовлення на сучасний манер називають кілером, іноді 

зустрічається термін «ліквідатор». Умовно їх поділяють на дві 

категорії: кілери-дилетанти та кілери-професіонали. Для перших 

наявні досить примітивні, не гарантовані методи вбивства, які 

призводять до помилок, залишення доказів причетності або лише 

поранення жертви. Тому їх послуги характеризуються низькою 

вартістю. Професіонали підходять до виконання замовлення з 

повною підготовкою та лише у разі гарантії власної безпеки. 

Мають високі навички у вбивстві людей, найсучаснішу техніку 

спостереження та зв’язку. Професіонал завжди продумує власну 

легенду, майстерно вміє бути непомітним, ніхто і ніколи не 

повинен запідозрити в ньому особу кілера, тому нерідко їх 

запрошують з іншого регіону або країни. У свою чергу, кілерів-

професіоналів поділяють на одинаків, що виконують замовлення 

від випадку до випадку, та кілерів, які перебувають на постійному 

утриманні того чи іншого злочинного угруповання. Важливою 

для останніх є фізична підготовка, навички стрільби, постійне 

підтримання себе у формі та підвищення рівня професіоналізму. 

[4] 
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З об’єктивної сторони притаманний зухвалий, відкритий 

напад на жертву як спосіб вчинення вбивства на замовлення. 

Також він може бути небезпечний для оточуючих, наприклад: 

відкрита перестрілка в людних місцях, використання вибухівки, 

гранат, вогнепальної зброї, гранатометів. Основна ціль – знищити 

замовленого, а тому може використовуватись і снайперський 

постріл у життєво важливі органи. Досить часто такі кримінальні 

правопорушення вчиняються організованою групою для яких 

характерна латентна злочинність. Звідси знаходимо пояснення 

утоплення трупів, розчинення у кислоті, уторування в асфальт та 

інше. Вбивства на замовлення вчинені професіоналами значно 

складніше виявити та розкрити, адже вони зазвичай потрапляють 

у категорії побутових смертей через електричний струм, серцевих 

нападів, автомобільних аварій тощо. Специфічним є процес 

готування до вбивства, для якого характерні переслідування 

жертви, визначення наявності охорони, кола спілкування, місця 

проживання, роботи, сімейний стан. [5]Після виконання замов-

лення у більшості випадків труп залишають на місці вчинення 

разом із зброєю, адже без неї легше втікати. Цікавим є факт так 

званої «шустовки» зброї, коли знищується її ідентифікаційні 

ознаки, завдяки чому розповсюдженість вбивств на замовлення 

значно зросла. Місцем виконання замовлення найчастіше стають 

будинок жертви, під’їзд, кабіна ліфту, територія будинку, сходова 

площадка та іноді узбіччя дороги, де простіше застосувати 

вибухові пристрої. Час замовник зазвичай обирає ранковий, рідше 

вечірній, оскільки це пов’язано із чітким робочим графіком 

жертви і майже однаковою системою виходу з домівки. З приводу 

знаряддя вбивства слід зазначити, що побутові речі майже не 

використовується, у більшості випадків це вогнепальна зброя, 

радіокеровані чи контактні вибухові пристрої, гранати. 

Підготовка знаряддя виконується заздалегідь, оснащується 

додатковими пристроями нічного бачення,  глушителями, 

оптичними або лазерними прицілами.  

Об’єктами вбивства, вчиненого на замовлення найчастіше 

виступають декілька категорій людей. По-перше, власники або 
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особи, що займають керівні посади у бізнесі, наприклад керівники 

торгівельних комплексів, президенти акціонерних товариств, 

фінансово-кредитних установ та подібні. По-друге, представники 

вищих органів державної влади та управління, які є не вигідними 

або становлять загрозу для певних осіб. Третя категорія – 

працівники правоохоронних та правозастосовних органів, 

зокрема СБУ, прокуратури, МВС, судді та ін. І остання група, яку 

виділяють це лідери та учасники злочинних угрупувань. Зазвичай 

приводом для звернення до так званого кілера виступає загроза 

вчинення певних дій з боку жертви замовлення, що може 

заважати певним планам конкуруючих людей [6].  

Отже, можемо зробити висновок, що кримінологічна 

характеристика вбивства на замовлення дає можливість вже на 

початковому етапі розслідування врахувати всі особливості та 

гарантувати ефективність розкриття кримінального 

правопорушення зазначеної категорії вбивств для подальшого 

встановлення причетних осіб та їх покарання.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІКРОФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 
 

Кузьмиченко Дар’я Семенівна 

студентка III курсу юридичного факультету  

Дніпровського національного  

університету імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Сучасні умови розвитку дедалі частіше вимагають 

застосування нових методів подолання фінансових труднощів. Як 

відомо завжди існували так звані відносини позики на певних 

умовах, які на сьогодні розвинулись та розповсюдили 

мікрокредитування серед населення. В 2020 році, коли світ 

охопила пандемія, проблема фінансового забезпечення стала 

надзвичайно гострою, в тому числі і в Україні. Велика кількість 

малого та середнього бізнесу постраждала, не маючи змоги 

фінансувати стабільну роботу і були вимушені закритись. Тому 

банківські послуги, мікрофінансові організації (далі – МФО) 

стали як ніколи актуальними. 

Діяльність мікрофінансових організацій досліджує значна 

кількість науковців галузі права та економіки, зокрема: 

Я.М. Шевченко, Д.В. Калнауз, В.І. Вербицька, С.В. Глущенко, 

В.В. Луць, А.Ю. Бабаскін, А.Ю. Білоусова, Є.А. Снідко та інші.  

Метою роботи є дослідження правого регулювання діяль-

ності мікрофінансових організацій в Україні. 

У своїх працях Є.А Снідко та Калнауз Д. В. визначають 

термін мікрофінансові організації як компанії, що видають 

кредити на невеликий термін [1, с. 47]. Зазвичай послугами 
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мікрофінансування користуються у випадках непередбачуваних 

витрат, на які не вистачає коштів із заробітної плати. Найчастіше 

звертаються за фінансовою допомогою молодь, яка не бажає за 

незначних потреб звертатись до банківських установ, підприємці 

малого та середнього бізнесу, безробітні та особи, що мають 

низький рівень прибутку. 

В міжнародній термінології розрізняють два види мікропозик: 

1) payday loans (PDL) – позики до зарплати строком до 30 

днів; 

2) installment loans – кредити в розстрочку з періодом 

кредитування до 1 року. Такі позики виплачуються щомісяця та 

кредитні продукти характеризуються меншими процентними 

ставками і підвищеними вимогами до позичальників [2]. 

Серед українців найбільш популярним є перший вид 

мікропозики. З появою у 2003 році перших МФО до 2017-2018 

років їх кількість стрімко зростала. Згідно з офіційною 

статистикою Національного Банку України на початок 2021 року 

небанківський ринок України складається з 971 фінансових 

компаній, 311 кредитних спілок, 288 ломбардів, 146 лізингових 

компаній [3]. Через досить легку процедуру отримання коштів 

дана ніша користується масовим попитом, навіть, не дивлячись на 

високі процентні ставки і звернення до колекторів у разі не 

сплати боргу. Перевагою мікрокредитування є швидкість надання 

позики, укладання договору в електронному вигляді, відсутність 

застави, обмежений перелік документів, необхідних для 

отримання позики, не потрібні поручителі, МФО зазвичай не 

перевіряє кредитну історію  позичальника. Однак за останні роки 

значно збільшилась кількість позовних заяв до суду з приводу 

недобросовісної роботи МФО, що містила ознаки порушення 

прав споживачів. Тому виникає потреба правового регулювання 

діяльності мікрофінансових організацій на законодавчому рівні. 

На сьогоднішній день в Україні відсутній нормативно-

правовий акт, який регламентував роботу мікрофінансових 

організацій. Деякі норми, що регулюють діяльність МФО 

закріплені у Цивільним кодексом України, Господарським 
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кодексом України, Законом України (далі – ЗУ) «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації», ЗУ «Про банки та 

банківську діяльність», ЗУ «Про страхування», ЗУ «Про спожив-

че кредитування», ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про 

електронну комерцію», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо захисту споживачів при врегулюванні простро-

ченої заборгованості» тощо [4]. Вимог до статутного капіталу та 

до організаційно-правової форми МФО в Україні немає, тому 

власники компанії можуть їх обирати на свій розсуд. Діяльність 

МФО, у свою чергу, контролює Національний банк України.  

На разі розглядається проект ЗУ від 02.03.2021 «Про захист 

прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та 

мікропозики». Зазначений проект нормативно-правового акту має 

на меті конкретну регламентацію діяльності МФО, врегулювання 

правовідносин між контрагентами договору мікрокредитування 

або мікропозики,  умови стягнення заборгованості колекторським 

компаніями, до яких звертаються мікрофінансові організації у 

разу несплати боргу. Це надасть можливість забезпечити дієвий 

механізм захисту прав позичальників та певну фінансову 

стабільність українського суспільства, позбавитись безпідставних 

цивільно-правових конфліктів між учасниками. Єдиним, але 

значним недоліком проекту ЗУ від 02.03.2021 «Про захист прав 

позичальників у межах договорів мікрокредитування та 

мікропозики» заступниця Міністра економіки України С.В. 

Глущенко вважає відсутність вимог до статутного капіталу та до 

організаційно-правової форми МФО, що це може призвести до 

певних складнощів як для позичальників, так і  для самих 

мікрофінансових організацій [6, с. 83]. Є доцільним зазначити про 

наявність фактів недобросовісної роботи, особливо під час 

виникнення заборгованості позичальника, коли МФО здійснює 

передачу колекторами, що виступають третіми особами, 

персональних даних боржника.  

Правове регулювання діяльності колекторських установ 

також потребує законодавчого закріплення. Досить гострою є 
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проблема переслідування боржників та їх родичів, друзів, 

знайомих з боку колекторів, передача особистої інформації, 

погрози, жорстокі міри «вибивання» боргу, цілодобові телефонні 

дзвінки тощо. Тому відносно нещодавно був прийнятий ЗУ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо захисту 

споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості», який 

визначає вимоги щодо взаємодії зі споживачами та іншими 

особами при врегулюванні простроченої заборгованості. А тому у 

випадку порушення вимог щодо етичної поведінки колекторсь-

кими компаніями у ст. 28 зазначеного вище Закону передбачена 

відповідальність. Національний банк України має право у 

встановленому ним порядку застосувати такі заходи, як: 

документи 

1) направлення кредитодавцю, новому кредитору та/або 

колекторській компанії письмового застереження з вимогою про 

усунення виявленого порушення та/або вжиття заходів для 

недопущення такого порушення у подальшій діяльності; 

2) накласти штраф на кредитодавця, нового кредитора та/або 

колекторську компанію; 

3) тимчасово заборонити колекторській компанії здійсню-

вати врегулювання простроченої заборгованості; 

4) виключити відомості про колекторську компанію з 

реєстру колекторських компаній; 

5) тимчасово зупинити або відкликати (анулювати) ліцензію 

[5]. 

Таким чином, аналізуючи вищезазначене, можна зробити 

висновок, що на сьогоднішній день відсутній єдиний нормативно-

правовий акт, який регулював би діяльність мікрофінансових 

організацій. Тому існує потреба в розробці та прийнятті 

найближчим часом нормативної бази на основі європейських 

стандартів для подальшого удосконалення ринку фінансування в 

Україні. Слід зазначити, що наразі законодавець робить значні 

кроки у запровадженні змін. Зокрема, ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо захисту споживачів при 

врегулюванні простроченої заборгованості», який вперше 
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врегульовує правовідносини між кредитодавцями, новими 

кредиторами, колекторськими компаніями та боржниками. Також 

розробка проекту Закону України від 02.03.2021 «Про захист прав 

позичальників у межах договорів мікрокредитування та 

мікропозики», що наразі потребує доопрацювання.  
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Головним структурним елементом у термінології вважається 

саме термін. У сфері права систему юридичних термінів складає 

юридична термінологія. Правнича термінологія є найдавнішим 

пластом термінологічної лексики в українській мові, свої корені 

продовжує ще з глибокої дописемної старовини, коли право 

затверджувалося у своїй первинній формі, а саме у формі звичаїв і 

традицій. Розвиток юридичної термінології в Україні відбувався в 

складних історико-політичних умовах бездержавності того часу, 

але вона, попри значний вплив інших мов, розвивалася в один 

період з історією національного права та встановлення 

української державності й законодавства. 

У 30-х роках XX сторіччя І. Огієнко, розмірковуючи над 

проблемами української наукової термінології, вдало зауважив: 

«Термінологія не постає відразу, а звичайно витворюється самим 

народом упродовж віків духовного життя, потребує традицій для 

свого усталення» [1]. Звідси виходить, що термінологія упродовж 

історичного розвитку набувала значимості та обов’язковості в  

становленні суспільства. 

З визначення російського правознавця Д. Чухевича, який 

виклав свою точку зору у вираженні – «Істина лежить десь 

посередині» [2], можемо зрозуміти, що саме так воно і є, бо мова 

законодавства щодо суб’єктів правового регулювання, яким 

адресовані вимоги нормативних приписів має бути зрозумілою. 
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Мова закону має бути максимально наближеною до звичайної 

літературної мови, до якої звикло суспільство, авжеж, повністю 

уникнути юридичних термінів  при створенні законодавства 

неможливо, адже терміни забезпечують стислість та чіткість 

закону, що є важливою складовою для його усвідомлення, дають 

змогу законодавцю чітко виразити свою ідею, виключивши 

двозначність і викривлення. Розглянувши та проаналізувавши 

вираження Д. Чухевича, можна зазначити, що проблема 

юридичної термінології є актуальною і на сьогодні, тому варто їй 

приділити увагу. Термін може бути утвореним як на основі рідної 

мови, так і запозиченим із іншої. Найбільшою проблемою в 

цьому випадку є неможливість у деяких випадках знайти точного 

та зрозумілого перекладу з однієї мови на іншу. Саме ця проблема 

ускладнює та створює певні перешкоди перекладачеві в роботі з 

певним іншомовним юридичним документом. 

У зв’язку з відсутністю єдиного обґрунтованого поняття в 

роботі з правничою термінологією й існує проблема її 

використання. На превеликий жаль, в українському законодавстві  

не приділяють належну увагу дослідженню та вивченню 

юридичної термінології, спеціалісти, які мають на меті 

реалізовувати закон, в основному не розуміють, який зміст стоїть 

за певним терміном, що вже є встановленим законодавством, 

через що виникають нові проблеми в роботі з правничою 

термінологією. 

Навроцький І. наголошує: «Проблеми, зв'язані з терміно-

логією законодавства, відносяться до тих, актуальність яких 

безсумнівна. Адже від їхнього правильного рішення залежить не 

тільки дозвіл теоретичних дилем, але й рішення питань 

правозастосування – долі конкретних людей. Визначальної є роль 

дослідження термінологічних проблем для теорії і практики 

карного права. Саме в цій галузі ціна слова, іноді навіть букви або 

розділового знаку, надзвичайно висока» [3, с. 3-4]. Ми 

погоджуємося з думкою дослідника, проблему юридичної 

термінології необхідно вирішувати, адже неправильне вивчення 

та використання термінів призводить до непоправних наслідків. 
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Логіка наших міркувань підводить до наступного висновку: 

варто зазначити, що українська юридична термінологія потребує 

більш наполегливого вивчення та дотримання методики її 

використання задля правильного, однозначного прийняття 

певного закону та уникнення проблеми використання в норма-

тивних документах синонімів, які руйнують термінопоняттєві 

відношення. Україна розвивається в термінологічній справі на 

достатньому рівні, проте необхідно продовжувати досліджувати 

певні аспекти задля подальших успіхів в юриспруденції. 
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Домашнє  насильство – тема, яка актуальна в сучасному 

суспільстві. Від батьків залежить виховання дитини, а також її 

поведінка та моральні цінності. На жаль, більшість цього не 

розуміє та критикує дитину, а іноді можуть бити та ображати, 
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через це ситуація погіршується. В Україні прийнято Закон «Про 

протидії домашнього насильства» (ст. 126-1), відповідно до якого 

кримінальна відповідальність за домашнє насильство настає за 

«умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або 

економічного насильства щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) 

у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних 

або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати 

працездатности, емоційної залежности або погіршення якости 

життя потерпілої особи» [1]. У такому випадку  дитина може 

поскаржитися на батьків, тому що вважається жертвою булінгу. 

Існують різні види насильства такі, як психологічні, фізичні, 

сексуальні та економічні. Найчастіше в родинах виникають саме 

фізичні та психологічні. Можна навести такий приклад, коли 

батько в стані алкогольного сп’яніння піднімає руку на жінку та 

дитину або мати кричить за погану оцінку та ображає. Із 

сексуальним насильством пов’язана ситуація, коли дитина 

проживає з рідною матір’ю та вітчимом, який насильно пропонує 

ввійти в статеві стосунки неповнолітній. Економічні –  це 

примушення дитини виконувати тяжку роботу, а також псування 

особистого майна. Всі ці випадки можуть призвести до 

моральних та фізичних захворювань, а також до суїциду. 

Дуже часто жінки страждають від знущань зі сторони 

чоловіків. Наприклад, закохані збираються жити разом, але при 

цьому чоловік змінюється характером та починає критикувати в 

усьому жінку. Він докучає їй та ображає привселюдно, вона  не 

ображається та терпить побої, бо закохана, як кажуть, «до 

нестями». Зараз у суспільстві часто вживають термін «аб’юзер» – 

це людина, яка характеризується егоїстичністю та обвинувачує 

інших, хоча своїх негативних вчинків не помічає. у стосунках він 

часто застосовує таку фразу: «Ніхто не буде любити тебе так, як 

я». Це потрібно аб’юзеру для того, щоб жертва «не зірвалася з 

гачка, на який він її спіймав», подумавши: «Так, він, звичайно, 

складна людина, але де я ще знайду того, хто буде любити мене, 

як він, і прощати мені всі мої недоліки». Віктор Бере-
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зенко, засновник Інституту когнітивного моделювання дав чітку 

відповідь на питання щодо такого виду насильства. Цитуємо його 

інтерв’ю: «Як розпізнати людину, яка схильна до домашнього 

насилля? 

–  Часто до одруження такі люди одні, а після розкривається 

справжня суть особи. 

–   Чи є перші дзвіночки, у разі яких треба втікати не огляда-

ючись? 

–    Обмеження контактів із зовнішнім світом, приниження, 

знецінювання (газлайтинг) –– це все ознаки психологічного 

насильства, яке може мати непрогнозовані наслідки» [2]. На нашу 

думку, не можна судити та критикувати людину, яка  стала 

жертвою насилля, необхідно розібратися в тому, що стало 

причиною її  терпіння та допомогти їй.   

Насильство поширене не тільки в сімейних стосунках, а й на 

роботі серед колег та керівників або в різних закладах освіти. Про 

це не потрібно мовчати, а варто розповісти людям, яким ви 

довіряєте або звернутися до поліції. Уникайте спілкування з 

особами, в яких ви бачите прояви агресії та неадекватної 

поведінки. Для того, щоб люди могли показати, що знаходяться в 

полоні насилля, створили жест, а саме скласти руку в кулак, якшо 

ви не можете про це сказати. Бережіть себе та знаходьте спільну 

мову з своїми близькими. 

Література: 

     1. Закон України «Про протидії домашнього насильства» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text 

2. Березенко Віктор // https://ridnya.com/intervyu-z-zhertvoyu-

nasilstva/ 

https://www.google.com/url?q=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19%23Text&sa=D&source=editors&ust=1634223257549000&usg=AOvVaw2r3X1QQUOU0R_VxS11DDEy
https://www.google.com/url?q=https://ridnya.com/intervyu-z-zhertvoyu-nasilstva/&sa=D&source=editors&ust=1634223257549000&usg=AOvVaw0iKVEiF1AsieqO9uRNUREA
https://www.google.com/url?q=https://ridnya.com/intervyu-z-zhertvoyu-nasilstva/&sa=D&source=editors&ust=1634223257549000&usg=AOvVaw0iKVEiF1AsieqO9uRNUREA
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОЛОДДЮ  
 

Мірошніченко Л.В., 

кандидат філологічних наук, 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ,  

Шаповалова Ю.М., 

студентка  факультету 

 соціально-психологічної освіти та управління 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

У сучасному українському суспільстві варто приділити увагу 

актуальності вивчення державної мови, з’ясувати  причини, що 

впливають на пасивне вивчення рідної мови молоддю, виявити 

мовленнєві зрушення, знайти способи підвищення рівня  

володіння національною мовою громадян України. 

На сьогодні в країні існує глобальна проблема – відсутність 

бажання вивчати та спілкуватися державною мовою серед 

українського населення. Оскільки в Україні державною мовою є 

українська, але почути її в суспільстві майже неможливо, 

особливо в східній частині країни. Зазвичай, ми чуємо російську 

мову, суржик, мову, насичену незрозумілими неологізмами, 

запозиченими з іноземних мов, якими часто користується молодь, 

але не українську, бо серед молоді вона вважається неактуаль-

ною, «несучасною» та, навіть, «немодною». Однак, українські 

громадяни навіть не усвідомлюють, які наслідки може спричи-

нити їхня апатія до знань та вивчення української мови. 

Актуальність процесу удосконалення знань державної мови 

останнім часом значно зросла, адже постало питання 

популяризації мови серед українського суспільства. Згідно з 

Законом  «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної», громадяни України мають спілкуватися виключно 
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українською мовою в усіх публічних сферах життя суспільства: 

«в трудових відносинах, у сфері обслуговування, книговидання, 

реклами, науки, освіти, в сфері телебачення та навіть у сфері 

користувацьких інтерфейсів комп'ютерних програм та веб-сайтів» 

[1].  

На законодавчому рівні державна мова є головним надбан-

ням українського народу, але суспільство продовжує нею 

нехтувати. Молодь має забути стереотипи, що спілкування 

російською – це круто, та зрозуміти всю унікальність української. 

Молодь – це підростаюче покоління та майбутнє нашої держави, 

і, започаткувавши тренд спілкування українською, зможе 

підвищити єдність суспільства та підсилити рівень володіння 

національною мовою. 

Мовлення молоді здебільшого перенасичене жаргонізмами 

та сленгом. Дуже часто вживають слова іншомовного поход-

ження, навіть якщо у них є український аналог. Психологічний 

вплив оточення неабияк впливає на особистість та на його 

мовлення. Молодь завжди хоче бути в тренді, визначати звичайні 

речі та явища іншомовними термінами, в той час, як чисту та 

якісну українську мову вважають неактуальною та старомодною.  

Появі такої «моди» сприяють соціальні мережі, де спілкуван-

ня відбувається не літературною мовою. Також «антиприкладом 

слугують ЗМІ та деякі політики, які і на сьогодні мають низький 

рівень володіння державною мовою» [2]. Однак відбуваються вже 

деякі зрушення в сучасному суспільстві. За даними опитування 

проєкту Kantar TNS Online Track, «українська мова є найбільш 

популярною у використанні серед молоді, адже вона домінує у  

навчальних закладах, а також при спілкуванні вдома» [3]. Аби 

популяризувати державну мову серед молоді, потрібно відкинути 

всі стереотипи та зрозуміти, що українська – це не соромно, а 

унікально. В українській мові є безліч аналогів іншомовним 

запозиченням, адже наша мова не стоїть на місці, а розвиває свій 

словниковий запас, вона визнана другою мовою світу за своєю 

мелодійністю» [4]. Аби започаткувати тенденцію спілкування 

українською, необхідно почати з себе. Оскільки молодь, 
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здебільшого, перебуває у віртуальному світі технологій та 

комунікацій: перегляд фільмів, читання книг, слухання музики, 

спілкування в соціальних мережах – все це має відтворюватися 

українською. Ці нюанси значно підвищать рівень володіння 

державною мовою та збагатять словниковий запас. Саме через 

інтернет  можна прискорити процес популяризації української 

мови, а особливо серед молоді. 

Отже, підсумовуючи все вище перераховане, ми дійшли до 

висновків, що державна мова потребує популяризації серед 

молоді для свого збереження та існування надалі. Спілкуватися 

українською значно актуальніше, ніж іншомовними жаргоніз-

мами, адже чиста мова –  це багатство кожної особистості та 

нації. 

Література: 

1. Закон України «Про забезпечення функціонування укра-

їнської мови як державної» // URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/2704-19#Text  

2. Геращенко О., Ніколаєва А., Падалиця М., Самолисова О. 

Проблема популяризації української мови серед молоді // URL: 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/669  

3. Дані опитування проекту Kantar TNS Online Track // URL: 

https://konkurent.ua/publication/42571/ukrainska-mova-naybilsh-
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4. 20 цікавих фактів про українську мову // URL: 

https://intermarium.com.ua/najmelodijnisha-i-najkrasyvisha-20-
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Москвічова О.С., 

доцент кафедри готельно-ресторанної  

справи та туризму 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України  

м. Київ, Україна   

На вітчизняних підприємствах туристичної сфери не 

приділяють належної уваги набору і відбору персоналу, адже не 

відчувають нестачі робочої сили. На туристичних підприємствах 

завжди вдосталь резюме від студентів та інших категорій 

претендентів, які пройшли відповідні курси і готові працювати в 

даній галузі. Але таке легковажне ставлення до набору і відбору 

персоналу є помилковим, про що свідчить значна плинність 

кадрів на вищезгаданих підприємствах. Крім того, неправильно 

прийняте рішення щодо прийняття навіть на випробувальний 

термін працівника тягне за собою значні фінансові втрати, які 

полягають у затратах часу, праці і власне коштів на пошук 

співробітника (реклама, рекрутингові агенції), адміністративні 

витрати, час і витрати на навчання нового співробітника, заробіт-

на плата, приховані витрата і страчені можливості, а також ризик 

розкриття комерційної таємниці організації (база даних клієнтів). 

Найпершою перешкодою при наборі персоналу є відсутність 

належної кількості гідних кандидатів, в результаті чого прихо-

диться обирати кращого з гірших, або одного з одного чи з двох. 

Йти на такі поступки – не потрібно, необхідно обрати того 

кандидата на посаду, який буде відповідати висунутим вимогам і 

компетенціям до посади. Тому необхідно забезпечити і 

використати всі можливості для залучення достатньої кількості 

кандидатів. З цією метою варто звернутись до наступних каналів 

підбору персоналу: випадкові претенденти, що самостійно 

звертаються з приводу роботи; державні й комерційні агентства з 
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прав працевлаштування (рекрутингові агентства, executive search, 

хед-хантінгові агентства (headhunting)); рекламні оголошення в 

засобах масової інформації (Інтернет (jobs.ua, jooble, work.ua, 

hh.ua, rabota.ua, olx, job), газети, радіо і телебачення); ярмарки 

вакансій; презентації; навчальні заклади, коледжі, університети; 

співробітники, які раніше працювали в організації; власні 

співробітники, які бажають зробити кар'єру. 

Після оголошення про вакансію і аналізу резюме можна 

відібрати необхідну кількість кандидатів (15-20 чол.) і переходити 

до наступних етапів відбору персоналу: телефонного інтерв’ю, 

розсилці Інтернет-листів запрошення на співбесіду, перегляду 

портфоліо та проведення першої співбесіди. 

При проведені співбесіди необхідно уникнути розповсюдь-

жених помилок, а саме, як стверджують психологи, при першому 

знайомстві ми довіряємо першому враженню, яке формується в 

перші 3-4 хвилини знайомства, потім під час бесіди шукаємо 

підтвердження цьому враженню. Якщо перше враження було 

позитивним, то всі аргументи і доводи кандидата на посаду ми 

будемо сприймати з позитивної точки зору тим самим 

підтверджуючи свої переконання, в інакшому випадку, який би 

кандидат не був хороший ми підсвідомо будемо шукати в його 

відповідях слабкі сторони і обман. Рішення про прийняття на 

посаду може ґрунтуватись на якійсь одній якісній риси кандидат. 

Часто при проведені співбесіди інтерв’юер надає перевагу 

кандидатам, які схожі на нього чи то за досвідом, поглядами на 

життя, хобі, чи то подорожували і відвідували одні і ті самі 

історичні місця. Також, під час проведення співбесіди зазвичай не 

ведуть записів, опираючись лише на власну пам'ять, що також 

може відіграти негативну роль при виборі працівника на посаду, 

адже відомо, що людина добре запам’ятовує лише першу і 

останню фразу у розмові, а при великій кількості кандидатів – 

лише першого і останнього кандидата. Тому під час пошуку 

персоналу вкрай важливо все ретельно занотувати, щоб не 

пропустити важливу інформацію.  

Необхідно пам’ятати, що не лише той хто проводить 
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співбесіду спостерігає за кандидатами на посаду, а й кандидати 

також спостерігають, аналізують і оцінюють потенційне місце 

роботи. Тому перші 5 хвилин співбесіди слід приділити тому, 

щоб налаштувати респондента на необхідний лад бесіди, тим 

самим заспокоїти його, адже нервове напруження може внести 

свої небажані корективи; розказати про формат зустрічі, 

окреслити вимоги до відповідей на поставлені запитання, 

очікування від співбесіди тощо. 

Зазвичай співбесіда триває близько 1 години. За структурою 

співбесіди  5 хв. відводиться на вступне слово та 5 хв. на 

заключне, в середньому 15 хв. на відповідь на одне питання. За 

видами співбесіда може бути бібліографічною (вивчення 

минулого досвіду кандидата), ситуаційною (серія питань, які 

розроблені заздалегідь, пов'язані з виконанням роботи), 

технічною (серія питань, направлених на оцінку професійних 

знань). Експерти стверджують, що в сучасних умовах найкраще 

проводити співбесіду на оцінці компетенцій (табл. 1), які полягає 

в структуровані серії питань для отримання інформації за 

конкретними критеріями, пов'язаними із змістом роботи. 

Компетенції – це система знань, умінь, навичок і досвіду, а 

також здатність і готовність використовувати знання, вміння і 

особисті якості для успішного виконання роботи. Компетенції – 

це сукупність індивідуальних характеристик, які визначають 

якість виконання роботи. Рівень професійних компетенцій – це 

ключовий критерій оцінки ефективності персоналу. [1, с. 100]. 
 

Таблиця 1 - Шкала оцінювання компетенцій 

Оцінка Рівень Опис 

5 Відмінно 

Рівень компетенції значно вище, ніж вимагається, 

вказує на можливість рекомендації кандидата для 

більш складної задачі, зараховується до кадрового 

резерву 

4 Добре 

Рівень розвитку компетенцій вище необхідного, 

вказує на можливість рекомендації кандидата для 

розв'язку більш складних задач  

3 Достатньо 
Необхідний рівень розвитку компетенцій для 

успішного виконання роботи 
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2 Слабо 

Рівень компетенцій нижче, ніж вимагається. Вказує 

на наявність прорахунків в компетенціях, які можна 

виправити за допомогою навчання  

1 Погано 

Рівень компетенцій значно нижче, ніж вимагається. 

Свідчить про недоліки в компетенціях, які важко 

буде виправити за допомогою навчання в певні 

строки.  
 

При оцінюванні претендентів на посаду, ті які отримали 

оцінку 1-2 – на посаду приймати звичайно не доцільно, тому що 

прийдеться витрачати час і кошти на навчання робітника, а це 

додаткові витрати. Так само, якщо кандидат на посаду отримав 

оцінку 4-5 – він також не підходить на дану посаду, тому що 

невдовзі працівник відчує, що здатний на більше і буде прагнути 

кращої посади, а це впливає на плинність кадрів. Слід зауважити, 

що при формуванні оголошення про вакансію, необхідно означи-

ти лише ті компетенції, які потрібні для даної посади і не писати 

приписувати додаткові. Наприклад, вільне володіння другою 

іноземною мовою – іспанською. У роботі вона може використову-

ватись лише на 10%, а кількість резюме на дану посаду через це 

може значно зменшитись, крім того працівник, який сподівався 

на широке застосування іспанської у роботі, з часом зрозуміє, що 

майже її не використовує, і також буде шукати іншої роботи, щоб 

не втратити навики з іспанської. На посаду слід прийняти 

кандидата, який отримав оцінку 3, адже має необхідний рівень 

розвитку компетенцій для успішного виконання роботи. 

Відбір кадрів - це процес вивчення професійних і ділових 

якостей кожного претендента з метою встановлення його 

придатності для виконання обов’язків на певному робочому місці 

або посади; оцінка кандидатів з залученого резерву на 

відповідність вимогам; вибір із сукупності претендентів найбільш 

придатного з урахуванням відповідності його спеціальності, 

кваліфікації, особистих якостей і здібностей характеру діяльності, 

інтересам організації і його самого [3]. 

Сам процес відбору, як правило, складається з цілої серії 

щаблів вибору (різних методів), де кожна наступний щабель 

відсіває із загальної групи доти, поки не залишиться потрібна 
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кількість претендентів. Відбір кадрів здійснюється за принципом, 

який із кандидатів найкраще виконає певну роботу. Для 

досягнення цієї мети в процесі відбору кадрів передбачені 

відповідні методи оцінки певних специфічних аспектів, що 

характеризують кандидата. У більшості випадків обрана людина, 

має необхідну кваліфікацію для виконання фактичної роботи на 

займаній посаді. Об’єктивне рішення про вибір, залежно від 

обставин, ґрунтується на освіті кандидата, рівні його професійних 

навичок, досвіді попередньої роботи, особистих якостях. 
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Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський  

фаховий коледж  Національного університету  

біоресурсів і природокористування України» 

м.Рівне, Україна 

«Габіон» - слово французького походження, але вперше 

знайшло своє застосування в Італії і означало «великий кошик». 

Габіони спочатку використовувалися у військово-інженерній 
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справі. У 1812 році кам'яні конструкції використовували для 

оборонних споруд. Це були плетені кошики циліндричної форми. 

Їх заповнювали землею або камінням і встановлювали перед 

вогневими позиціями, щоб захищати солдат від куль і ядер 

противника. Пізніше почали поширюватися на сході Європи та 

Азії.  

У 1894 році габіони знайшли інше застосування - вони 

врятували Болонью від повені. Досі кам'яні споруди використо-

вуються для захисту від повеней, зсувів, селів, лавин і 

каменепадів, але справжнім відкриттям стало застосування їх в 

ландшафтному дизайні.  

З них можна зробити оригінальний і розкішний паркан, 

стінку для розмежування зон, викласти ними дно штучної 

водойми, також оздобити терасу чи альтанку, зробити клумби, 

постаменти під садові скульптури, роздільні екрани і навіть 

декоративні світильники. 

 

 
Рис.1 Паркан з габіону 

 

Для виготовлення паркану використовується сітка з металу, з 

якої влаштовується певна конструкція,  у яку засипається різний 

матеріал. Найчастіше в якості наповнювача конструкції викорис-

товують камінь, рідше биту цеглу, гальку, черепицю і т. д. До 

переваг такої огорожі можна віднести міцність і довговічність. 

Каркас з оцинкованого металу та камінь - стійкі до несприят-
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ливих погодних умов. Також не вимагає фарбування та обробки 

антисептиками. Конструкція має природний вигляд і легко 

вписується у будь-який ландшафт. 
 

 
Рис. 2 Конструкція сітчастого габіону 

 

Габіони створюють додаткові можливості по декоруванню. 

На поверхню огорожі можна насипати землі і посадити квіти або 

декоративний чагарник. В паркані можна влаштувати ніші для 

вбудованих садових меблів. 
 

 
Рис.3 Паркан, декорований рослинами 
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Для влаштування паркану з габіону не потрібно споруджу-

вати фундамент. Досить зміцнити опори цементним розчином. 

Паркан захищатиме територію від вітру та шуму. Огорожа не 

вимагає рівної поверхні, оскільки секції можна з’єднувати під 

різними кутами. Споруда не потребує значних витрат. Адже 

коштуватиме дешевше, ніж паркан з цегли чи залізобетону. 

Габіонні конструкції випускаються самих різних видів. 

Умовно їх можна поділити за такими ознаками: 

➢ геометрична форма; 

➢ тип сітки;  

➢ тип наповнювача. 

У будівництві застосовують в основному габіони трьох 

форм. Серед них популярні коробчасті габіони Джамбо. Вони ви-

пускаються у вигляді паралелепіпедів, що являють собою жорсткі 

зварні металеві каркаси. Висота цих коробок сягає одного метра, 

ширина одного-двох метрів, а довжина від двох до шести метрів. 
 

 
Рис.4 Габіон коробчатого типу 

 

Циліндричні габіони – це сітчасті циліндри, що мають попе-

речний переріз від 65 до 95 сантиметрів і завдовжки від двох до 

чотирьох метрів.  

Ще одна популярна форма – матраци Рено. Матрацами їх 

називають через плоску конструкцію (висота не перевищує 30 

см). Що ж стосується другої частини назви, то вона на честь річки 
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Рено. Габіони такої форми вперше використовували для 

зміцнення берегової лінії цієї річки. 
 

 

Рис.5 Габіон циліндричного типу 

 

 
Рис. 6 Матраци Рено 

 

Для заповнення сіток виробники пропонують різні наповню-

вачі. Можна в якості наповнювача використовувати практично 

будь-які матеріали, що є в наявності, аж до відходів деревини. 
 

 
Рис.7 Габіони, заповнені відходами деревини 
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Перед початком спорудження габіону, слід уважно вивчити 

ділянку, яку планується огородити (розмір, ухили, під’їзна дорога 

тощо). Нанести на території розмітку, за якою буде монтуватися 

паркан. З урахуванням обраної моделі і за конкретними розміра-

ми виконується  креслення конструкції. Наступний крок – розра-

ховується кількість необхідного матеріалу для споруди. Заключ-

ним етапом проектування є вибір матеріалу, яким буде наповню-

ватися сітчастий каркас. При визначенні необхідної кількості 

матеріалу, необхідно давати запас (10-15 % більше розрахунку). 
 

    

   
Рис. 8   Матеріали для влаштування габіону 

 

Довговічність паркану, в першу чергу, визначається якістю 

сітки. Діаметр дроту повинен бути не менше 2,7 мм. Максималь-

ний діаметр становить 8 мм. Чим більше навантаження припада-

тиме на габіон, тим більшим повинен бути діаметр. Оптимальний 

варіант сітки – шестигранна  форма. Габіони великих розмірів 

зміцнюють каркасом з арматури. Зварні конструкції застосовують, 

коли паркан буде нести додаткове навантаження (ворота тощо). 

Окрім сітки знадобляться металеві скоби. Також потрібні 

хомути для прикріплення до стовпів, сталевий дріт, за допомогою 

якого надається додаткова жорсткість конструкції. 

Геотекстиль є міцним вологопроникним технічним полот-

ном. Він виготовляється з різних матеріалів - поліефірних і 

поліпропіленових волокон. Геотекстиль укладається на дно 

траншеї, в яку будуть встановлюватися габіони, і на її бічні 
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стінки. Геотекстиль захищатиме конструкцію від бур’янів. 

В останні роки набув популярності паркан з сітки і щебеню 

(переважно гранітного). Справа в тому, що щебінь в будівництві 

застосовується різних типів (шлаковий, вапняний, гравій і т. д.). 

Різні його види відрізняються різною міцністю, морозостійкістю, 

кольором і т. д. 

Щебінь гранітний набагато краще виглядає, ніж інші види 

щебеню. Він має різні колірні відтінки на основі червоного, 

рожевого і сірого кольорів. Відтінок залежить від вмісту шпату, 

слюди і кварцу. Для габіонів застосовують фракції великого 

розміру (7-12 см, 12-15 см і 15-30 см). Можна вибрати і будь-який 

інший матеріал (бита цегла або черепиця, деревна, обрізки труб 

або автомобільних шин тощо). 

Після підготовки всіх необхідних матеріалів та інструментів 

можна приступати безпосередньо до монтажу.  Підготовка поля-

гає в очищенні місця від каменів та рослин. Для опорних стовпів 

влаштовують ями глибиною 0,5 м. У них встановлюються стовпи 

і заливаються бетоном. Для траншей достатньо глибини 20-30 см. 

 

 
Рис.9  Габіон на неспокійному рельєфі 

 

Нерівна місцевість – не перешкода для габіонної огорожі. 

Траншеї необхідні лише для відносно високих парканів. Камені 

слід укладати шарами. Після заповнення габіону наполовину, 
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роблять горизонтальний пояс жорсткості. Після повного запов-

нення каркаса встановлюється кришка.  

Паркан з габіонів здатний надійно захищати і прикрасити 

прибудинкову територію. Щоб він прослужив довго, необхідно 

використовувати для його зведення якісний матеріал і 

дотримуватися  правил монтажу. 
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Донецького національного медичного університету 

м.Кропивницький, Україна 

Цукровий діабет - це хвороба,яка належить до групи 

метаболічних захворювань людини. Вона характеризується 

хронічністю, а також гіперглікемією. Цей процес призводить до 

порушення роботи різних структур тіла, наприклад очей, нирок, 

серця, кровоносних судин і також частково нервів.Гіперглікемія- 

це процес при якому в крові збільшується рівень глюкози, і може 

залишатись на підвищеному рівні тривалий час, що згубно 

впливає на організм людини. Історія хвороби. Діабет- це вде 

давно відоме людству захворювання, яке мало початкову назву 
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стан «надмірного виділення сечі». Ця назва пішла ще з 1550 році 

до н.е. у Африці, і вона чітко описувала перші симптоми при 

даному захворюванні. Вперше термін «діабет», що з давньогрець-

кого діалекту означає «протікання», було використано 

Аполонієм, який проживав в місті Мемфіс. Це було зафіксовано в 

джерелах і приблизний рік 230 до н.е. Доволі довгий час дане 

захворювання не вивчалось, проте в епоху Відродження завдяки 

відомому на весь світ лікарю Парацельсу, дослідження знову 

відновилось. Також великий внесок був зроблений завдяки 

Томасу Віллісу, який змінив хід думки і уявлення про дане 

захворювання. Він довів, що діабетце не тільки неправильна 

робота нирок, а щей інших органів травлення. Тобто це йде як 

система порушень обміну речовин в людини. Згодом деякі вчені 

довели, що підшлункова залози теж бере участь у розвитку 

цукрового діабету. Провівся експеримент над собакою, зробивши 

їй пакреатомію. Після цього досліду в тварини почав розвиватись 

діабет. Найцікавіше трапилось далі. При трансплантації шма-

точків тканин підшлункової залози вдалось усунути основні 

ознаки захворювання. Дане дослідження допомогло зрозуміти, 

що використання інсуліну допоможе вирішити певні порушення 

пов’язані із діабетом. Епідеміологічні особливості цукрового 

діабету. Дана хвороба є надзвичайно великою проблемо, оскільки 

кількість людей, які страждають на неї з кодни роком зростає. Так 

за даними Міжнародної федерації діабету 2011 року було 

затверджено рекордні цифри. Всього в той рік було виявлено 

близько 366 мільйонів осіб. За підрахунками вчених вважається, 

що хвороба буде поширюватись дуже активно й надалі, тому вде 

приблизно можна сказати, що у 2030 році кількість людей із 

даним діагнозом становитиме 552 мільйонів. Звичайно більш 

вразливою є старше населення, проте діти та підлітки теж 

страждають від діабету, але не так його переносять, і це явище в 

даному віці не настільки ймовірне. Також за даними IDF, існують 

люди які не знають що дана хвороба вражає їх організм. Таких 

людей доволі багато, близько 183 мільйонів. Міжнародна 

федерація діабету реєструє найбільшу кількість людей із 
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цукровим діабетом в Китаї (90 млн), Індії (63,1 млн) та США 

(23,7). Також дана федерація зазначає, що захворюваність моде 

частково залежати від раси. Наприклад, один із видів цукрового 

діабету, а саме діабет другого типу, найпоширеніший серед 

монголоїдної раси, тому у Великій Британії середу осіб цієї раси 

,які старші 40 років. доволі велика кількість. Метаболізм глюкози 

в організмі людини. Звичайно у кожної людини в щоденному 

раціоні повинні бути різноманітні вуглеводи. Це є невід’ємною 

частиною будь-якого прийому їжі. Глюкоза є одним з таких 

представників. З хімічної точки зору, це є шестичленна гетеро-

циклічна сполука із вуглеводневим кільце, що всмоктується в 

кишечник без змін. Також є багато інших видів вуглеводів. 

Глюкоза- це простий вуглевод, проте ще існують складні. До них 

належать дисахариди, олігосахариди і полісахариди. Сахароза 

(дисахарид) або крохмаль (полісахарид), складаються вже не із 

одного шестичленного гетероцикла. Їх відмінність і особливість є 

в тому, що до їх складу входить два або більше пов’язаних між 

собою п’яти або шестичленних гетероциклів. Звичайно, як кожен 

вуглевод піддається розщепленню, так і ці представники під дією 

ферментів травної системи зазнають хімічних змін у своїй 

структурі. Ці зміни полягають у тому, що вуглевод із складного 

стає простим, тобто будь-який представник складних вуглеводів 

стає глюкозою. Отже, звідки можна зробити висновок, що 

глюкоза є одним з найголовніших джерел енергії для людини. 

Різноманітні органи і тканини використовують енергію даної 

речовини. За вуглеводневу регуляцію обміну в організмі відпо-

відає гормон підшлункової залози, а саме інсулін. За хімічною 

природою це є білок, він утворюється в острівцях Лангерганса, і 

його найголовніше функція - це стимулювання обміну і перероб-

ки глюкози клітинами. Проте незавжди вся глюкоза переробля-

ється. Є так звана неперероблена або запасаючись глюкоза. Вона 

депрнується в рідні органи, для пр кладу печінка, а також у м’язи. 

Вже із глюкози вона переходить в полісахарид глікоген. В 

подальших процесах життєдіяльності людини, дана речовина 

знову може через метаболізм перетворитись у глюкозу. Проте для 
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цього перетворення теж вимагається інсулін. Є певні норми рівня 

глюкози в крові. У дорослої особи приблизно вінколивається від 

70 до 110 міліграм/децилітри. Цей рівень глюкози змінюється ще 

в залежності від прийому їжі, тобто після обіду оівень глюкози в 

крові людини зростає. У разі порушення функціонування 

підшлункової залози, відбувається недостатність інсуліну в крові, 

в такому випадку відбувається діабет першого типу. Класифікація 

цукрового діабету. В основному розрізняють чотири типи 

цукрового діабету. Ці типи залежать від ознак захворювання 

людини. Діабет 1-го типу: починається дане захворювання 

раптово. Виникає переважно у дитячому віці. Особливість даного 

типу полягає у тому, що зовнішньо його ідентифікувати доволі 

тяжко, адже статура дитини стандартна, тобто худа або 

нормальна. При даному питав властивий кетоацидоз, тобто це 

такий патологічний стан, при якому є надмірна концентрація 

кетонових тіл ( проміжні продукти обміну жирів). Рівень інсуліну 

низький. Даний тип захворювання в порівняні із іншими не є 

дуже поширений. Діабет 2-го типу: починається дане захворю-

вання поступового. Виникає з часом і відповідно у дорослих 

людей. Специфічність і особливість даного типу діабету є те, що 

ожиріння присутнє. В даному випадку одразу зрозуміло, що у 

людини є певні порушення з обміном речовин, просто спираю-

чись на зовнішні фактори і особливості. Кетоацитоз не так часто 

присутній, як в порівнянні із діабетом першого типу. Ще однією 

особливістю є різноманітний рівень інсуліну в крові, він моде 

бути нормальним, зменшеним або підвищеним. Діабет другого 

типу є надзвичайно поширений, близько 90%. Діабет 3-го типу: 

даний тип захворювання був досліджений доволі недавно. Він 

відрізняється від попередніх типів тим, що він обумовлений 

пошкодженням підшлункової залози. Ці порушення згодом 

викликають різного роду запалення та панкреатит. Тобто діабет 3-

го типу потребує ще додаткового введення інсуліну у кров. 

Інколи це може бути у невеликих дозах. Небезпечність даного 

типу виявилась у її розповсюдженості. Діабет 4-го типу: його ще 

називають діабетом гестеційним або цукровий діабет вагітних. 
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Даний тип виникає відповідно у жінок під час вагітності. 

Розвивається гіперглікемія, проте особливість даного типу є те, 

що після пологів всі симптоми зникають. Цей тип діабету лікарі 

розглядають як ймовірність захворювання на діабету 2-го типу, 

або стан так званого предіабету. Незважаючи на те, що усі 

симпотими зникають, збільшується вірогідність розвитку діабету 

другого типу. Інші класифікації. Крім типів класифікації, діабет 

ще поділяється за тяжкістю перебігу. Він буває легкий, при якому 

рівень глікемії невисокий. Також є середнього ступеня. 

Відповідно тут рівень глікемії вищий, і може змінюватись 

протягом доби. І тяжкий перебіг. Це є важка форма діабету, про 

якій рівень глікемії є дуже високим. В даному випадку хворі 

потребують постійної інсулінотерапії. Висновок. Отдже, 

цукровий діабет- це захворювання, яке має власну історії 

дослідження і свої корені, що сягають ще часів до нашої ери. 

Певні порушення організму людини, а саме обмін вуглеводів- є 

основою розвитку цукрового діабету. В теперішньому світі , 

нажаль, хвороба поширюється. Все це звичайно зв’язаної із 

нашим раціоном, стилем життя. Все більше і більше робіт 

здійснюються за мінімальних і навіть недостатніх фізичних 

навантаженнях, що згубно впливає на функіонування організму.  
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Хронічний нейтрофільний лейкоз(ХНЛ)- дуже рідкісне 

мієлопроліферативне захворювання, яке характеризується стій-

кою нейтрофілією в  периферичній крові, печінці, селезінці, 

кістковому мозку та гепатоспленомегалією. 

Етіологія захворювання точно не встановлена. Хронічний 

нейтрофільний лейкоз зазвичай вражає людей похилого віку,але є 

випадки захворювання і в молодих людей. У хворих ХНЛ 

,патогенетичним фактором захворювання є порушення апоптоза 

,що проявляється стійкістю зрілих нейтрофілів до апоптозу чи 

підвищенням експресії інгібіторів апоптоза. Майже у  90% хворих 

ХНЛ не виявляються специфічні цитогенетичні аномалії. 

Приблизно 20-30% всіх випадків мають клональні хромосомні 

аномалії, так як трисомія 8,9 чи 21 хромосоми. Приблизно у 20% 

випадків нейтрофілія була асоційована з неоплазією,найчастіше з 

множинною мієломою. При вивченні колональності нейтрофілів 

у хворих ХНЛ виявлено , що неопластичний процес починається 

з клітин попередників кровотворення здатних диференціюватися 

тільки в гранулоцитарному, але не в гранулоцитарно-моноци-

тарному, моноцитарному чи еритроцитарному направленні. До 

причин захворювання також можна віднести спадковість та дію 

радіотерапії та деяких хімічних речовин. 

Клінічна картина. Найчастішим клінічним проявом ХНЛ є 

спленомегалія та гепатомегалія. Також може зустрічатися 

шлунково-кишкові кровотечі чи кровотечі з слизових оболонок. 

Можливими клінічними проявами ХНЛ можуть бути подагра та 
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свербіння шкіри. В печінці та селезінці виявляють лейкемічні 

інфільтрати,які можуть локалізовуватися і в інших органах та 

тканинах. Відмічається патологічне збільшення печінки та 

селезінки. До загальних клінічних  проявів належать: слабкість 

,сильна нічна пітливість,біль в кістках , блідість шкіряних 

покривів та тяжкість у правому підребер'ї 

Діагностика та лабораторні дані. Діагноз хронічний нейтрон-

фільний лейкоз ставиться методом виключення всіх можливих 

причин реактивного нейтрофільозу та всіх інших мієлопроліфе-

ративних захворювань. При біопсії кісткового мозку виявляється 

збільшення кількості клітин попередників з нейтрофільною 

проліферацією. Співвідношення між мієлоїдними та еритроцит-

тарними клітинами досягає 20:1 і більше. Кількість бластів та 

промієлоцитів не підвищено , але відсоток мієлоцитів та зрілих 

гранулоцитів підвищений. В зв'язку з частим поєднанням ХНЛ з 

множинною мієломою, кістковий мозок потрібно перевіряти на 

наявність патології плазматичних клітин. Якщо патологія плазма-

тичних клітин виявляється, то необхідно довести клональність 

нейтрофілів молекулярно-генетичними чи цитогенетичними 

методами. В мазку периферичної крові у пацієнтів з ХНЛ наявна 

нейтрофілія > 25*10*9/л. Може відмічатися збільшення паличко-

ядерних нейтрофілів. Практично завжди мієлоцити та промієло-

цити виявляються в кількості 5% всіх лейкоцитів , але іноді іх 

число може бути і 10%. Морфологічно тромбоцити та еритроцити 

знаходяться в нормі , а мієлобласти майже ніколи в крові не 

спостерігаються. Для обстеження внутрішніх органів застосо-

вують МРТ.  

Лікування. Оскільки етіологія ХНЛ досконало не вивчена , 

то і методи лікування більш акцентовані над контролем хвороби 

ніж на лікуванні . Однак все ж таки метою лікування є  отримання 

максимального результату від терапії при мінімум побічних явищ 

та збереження високої якості життя пацієнта. Для лікування 

хронічного нейтрофільного лейкозу найбільш ефективнішим 

вважається застосування препатару інтерферон альфа. Пацієнтам 

з ХНЛ при необхідності лікування тяжкого перебігу потрібно 
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призначати антинеопластичні засоби ,такі як Гідроксисечовина 

медак та Цитозин-арабінозид. Наука не стоїть на місці ,завдяки 

досягненням вчених успішно виконується алогенна транс план-

тація кісткового мозку.Алогенна трансплантація кісткового мозку 

досить рідко використовується на першій лінії лікування. Але цей 

метод є надзвичайно ефективним, він не має рівних за результат-

тивністю серед застосованих методів лікування хронічного 

нейтрофільного лейкозу. Суть алогенної трансплантації полягає у 

використанні клітин донорського кісткового мозку для заміни 

кісткового мозку пацієнта. Але алогенна трансплантація 

кісткового мозку має свої труднощі , які полягають у пошуку 

донора у всесвітньому реєстрі донорів кісткового мозку , а також 

проведення сумісность аналізів донора і рецепієнта та проведення 

великої кількості аналізів для підтвердження приживлення 

донорських клітин в організмі пацієнта. Нажаль такі операції в 

Україні не проводяться через те що ми не маємо спеціального 

обладнання,стерильних боксів для перебування пацієнта та бази 

донорів. Отже при потребі трансплантації потрібно транспорту-

вати пацієнта в іншу країну . 

Прогноз. Незважаючи на те ,що хронічний нейтрофільний 

лейкоз вважається хворобою , яка прогресує повільно , середня 

тривалість життя коливається від 5 місяців до 25 років і довше. 

Протікання ХНЛ пов'язано з певним ризиком смерті від бласт-

трансформації чи від прогресуючого нейтрофільного лейкозу. 

Ознаки мієлодисплазії можуть свідчити про трансформацію 

хронічного нейтрофільного лейкозу в гострий лейкоз. Наявність 

набутої Х-хромосоми у хворих ХНЛ може свідчити про перехід 

захворювання із хронічної стадії у стадію бластного кризу.  

  Висновок. Етіологія хронічного нейтрофільного лейкозу 

достеменно не вивчена , але медицина не стоїть осторонь та 

активно бориться з цією хворобою. Є дуже ефективні методи 

лікування , які дають надію хворим на ХНЛ, на щасливе життя. Ці 

методи уже врятували багато людських життів .Для досягнення 

подолання хвороби  , потрібно перш за все вірити у позитивний 

результат , підтримка близьких людей та медичного персоналу. 
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Діагностувати хронічний нейтрофільний лейкоз можливо , то ж за 

появи перших симптомів потрібно звернутися до медичного 

закладу , це може врятувати ваше життя . Важливо памя1тати , 

чим швидше виявити хворобу , тим ефективнішим буде її 

лікування з позитивним результатом. 
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ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ  
 

Проскурня Вікторія Анатоліївна 

студентка групи ПМПФ 19-3 

Амеліна Анна Сергіївна 

доцент кафедри фінансових розслідувань 

Університету ДФС України 

м. Ірпінь, Україна 

Однією з основних особливостей верховенства права є 

забезпечення прав та законності інтересів громадян. Стаття 3 

Конституції України чітко вказує на те, що держава визнає 

людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпеку найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 
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громадянина та їх гарантії є основним змістом діяльності держави 

[4]. Це конституційне положення має особливе значення у 

кримінальному провадженні. Кримінальне провадження являє 

собою специфічну діяльність органів державної влади, у процесі 

реалізації якої, особи, які потрапляють у сферу кримінального 

процесу, повинні мати гарантовані можливості в повній мірі 

реалізовувати свої права.  

Проблематикою диспозитивності в кримінальному провад-

женні займалися такі вчені, як: В.Н. Боярінцев, О.С. Александров, 

В.Т. Нор, Ю.М. Грошевой, О.О. Седаш, С.Л. Деревянкін, В.Т. 

Маляренко, Л.М. Лобойко, Л.М. Маслєннікова, В.В. Навроцька, 

М.Є. Шумило тощо. 

Проте, хочемо зазначити, що сьогодні правова система 

України перебуває у стані кардинальної реформи з метою 

побудови демократичної, соціальної та правової держави. 

Фундаментальним принципом побудови повинен стати принцип 

всебічного захисту прав і свобод людини. Головним органом, що 

забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами 

України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних 

інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави, є суд 

[1, с. 29]. Тому, на нашу думку, на сучасному етапі розвитку 

держава повинна мати удосконалену систему регуляторів та 

процедур, які гарантуватимуть захист відповідних суб’єктивних 

прав. Одним з таких регуляторів являються принципи криміналь-

ного провадження. 

Стаття 26 Кримінального процесуального кодексу України 

закріплює принцип диспозитивності, згідно з яким розширюють-

ся процесуальні права учасників процесу, надаються і забезпечу-

ються можливості вільно розпоряджатися ними. Захист прав лю-

дини є пріоритетним напрямком у кримінальному провадженні, 

тому важливість принципу диспозитивності важко переоцінити. 

Варто зазначити, що диспозитивність у кримінальному 

процесі розглядається як метод [5, с.299 ].і як принцип 

кримінального процесу [4, с.69] а також як елемент принципу 

змагальності [7]. Іноді такий принцип кримінального процесу не 
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виділяється, а елементи диспозитивності розглядаються в рамках 

принципу публічності як виключення з нього [3, с.59]. 

Диспозитивність, як принцип кримінального процесу, є 

можливістю (тобто правом) суб’єктів кримінального процесу 

самостійно або за допомогою захисників / представників обирати 

засоби, форми захисту і реалізацію своїх суб’єктивних прав ті 

законних інтересів [3, с.9]. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що принцип диспози-

тивності у кримінальному провадженні поділяється на два види: 

матеріальну і процесуальну(формальну). Між ними існує нероз-

ривний зв’язок, оскільки матеріальними правами (щодо предмета 

провадження) можна розпоряджатися учасникам провадження 

лише завдяки реалізації процесуальних прав [2, с. 167]. 

Якщо розглядати детальніше, то варто відмітити відмінність 

матеріальної диспозитивність та формальної. Матеріальна – поля-

гає у свободі сторін розпоряджатися долею обвинувачення. А 

формальна диспозитивність загалом зводиться до свободи особи 

щодо розпорядження наданими їй процесуальними засобами. 

Погоджуємось із думкою  Л.М. Лобойко, який стверджує, що 

в кримінальному процесі право сторін розпоряджатися правами 

проявляється в декількох основних аспектах: 1) право на ініцію-

вання кримінального процесу шляхом надання інформації про 

вчинений злочин органам дізнання, досудового слідства, прокура-

тури і суду; 2) право розпоряджатися своїми матеріально-право-

вими вимогами; 3) право розпоряджатися своїми процесуальними 

правами; 4) право розпоряджатися доказовим матеріалом [6, с.221]. 

Проблематика принципу диспозитивності у інституті суб’єк-

тів кримінального процесу проявляється у визначенні суб’єктів 

диспозитивності у кримінальному судочинстві. Аналізуючи 

дослідження вчених та науковців необхідно зазначити, що владні 

суб’єкти кримінального процесу не є суб’єктами диспозитивності, 

але здійснюють дискреційні повноваження. До прикладу, слідчий, 

прокурор, орган дізнання, дізнавач не мають суб’єктивних прав, 

вільно реалізуючи які, можна було стверджувати про реалізацію 

диспозитивності, але в той же час вони мають службові, держав-
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но-владні повноваження, які являють собою одночасно і право, і 

обов’язок діяти певним чином.  

Принцип диспозитивності чітко прослідковується саме на 

етапі давання показань. Проте, показання підозрюваного, 

обвинуваченого мають двояку природу: вони є джерелом доказів і 

засобом реалізації права цих осіб на захист. Можна стверджувати 

й про диспозитивне право свідка на давання показань у випадках, 

коли він своїми показаннями викривав би себе, членів сім’ї, 

близьких родичів, усиновленого, усиновителя у вчиненні злочи-

ну, а також коли свідок є членом сім’ї, близьким родичем, 

усиновленим, усиновителем підозрюваного, обвинуваченого.  

Отже, можна зробити висновки, що диспозитивність – це 

засада кримінального процесу, яка проявляється в тому, що сто-

ронам надається певний процесуальний статус та право самим 

вільно розпоряджатись своїми процесуальними правами: пред-

ставляти чи не представляти доказ, давати показання чи відмови-

тись від давання показань, заявляти клопотання чи ні, подавати 

скаргу чи не подавати тощо, включаючи право на примирення 

сторін у визначених законом випадках.  Але попри значні дослід-

ження науковців та вчених варто зазначити, що проблематика 

диспозитивності у кримінальному процесі  залишається досить 

актуальною та все ще потребує детального обґрунтування. 
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Сфера музыкального образования резко изменилась за 

последнее десятилетие. Мы лучше понимаем потребности совре-

менного класса, и сейчас доступно больше ресурсов, чем когда-

либо, но жесткие школьные системы могут медленно принимать 

изменения. Во многих случаях учителя музыки должны проло-

жить путь к современному музыкальному образованию и заме-

нить традиционные стратегии обучения инновационными, 

ориентированными на вовлечение и участие. 
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Ниже приведены четыре современные стратегии обучения 

музыке, которые вы можете использовать, чтобы создать 

интересный и инклюзивный класс. 

1. Включите технологию 

Одним из наиболее значительных недостатков традицион-

ных методов обучения музыке является недостаточное исполь-

зование технологий. Сегодняшние ученики являются наиболее 

технологически грамотным поколением на сегодняшний день - 

гораздо больше, чем их учителя, - и существует огромное коли-

чество доступных технологий обучения музыке, которые могут 

стать мощным каналом обучения. 

От уроков творческой теории музыки на YouTube до обуче-

ния с помощью обучающих приложений - музыкальные техноло-

гии оказались более интересными в классе. Digital Audio Works-

paces (DAW) - особенно популярный ресурс для использования.  

Также возможны такие инструменты, как GarageBand, Logic, 

Pro Tools или Ableton Live, не говоря уже о множестве бесплат-

ных приложений для создания музыки, доступных для студентов 

и учителей 

2. Создайте инклюзивный класс 

Инклюзивность в классе современной музыки означает 

вовлечение студентов всех стилей обучения, образования и 

уровней способностей. Инклюзивность и универсальность для 

педагога идут рука об руку. Учитель современной музыки должен 

уметь переключаться с управления джазовым ансамблем утром 

на урок мировой музыки после обеда, а также на руководство 

рок-группой после уроков. 

«Великие оркестры, хоры и группы были отличительной 

чертой музыкального образования, но если вы предложите уроки 

игры на клавишных, гитаре и написанию песен в дополнение к 

классическому репертуару, то сможете удовлетворить более 

широкий спектр музыкальных потребностей студентов», - сказал 

Роберт Кутиетта. 

  Инклюзивность выходит за рамки музыкальных жанров. 

Подлинно инклюзивный класс  -  это класс, в котором уважают  

https://music.usc.edu/open-ears-open-minds/
https://music.usc.edu/open-ears-open-minds/
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существующее разнообразие, адаптируются к потребностям всех 

учащихся и предоставляют возможности для сотрудничества 

между учащимися. 

3. Сосредоточьтесь на взаимодействии 

Многие учителя музыки имеют исключительную возмож-

ность оказать существенное влияние на музыкальные путешест-

вия своих учеников и сохранить свой ум в здоровой форме. Му-

зыка - это подарок, но тот, кто дарит дар, должен с готовностью 

его принять. Вы не можете навязать музыку не желающему 

ученику. Вкусы сильно различаются, и выполнение образователь-

ной и целостной учебной программы, которая бы соответствовала 

индивидуальным интересам и которая отвечала бы индивидуаль-

ным интересам, может оказаться сложной задачей. 

Учитель должен привлечь своих учеников- означает быть  в 

Интернете в поисках музыки к фильмам и удовлетворять анте-

ресы своих учеников. 

«Никто не живет в течение дня, не занимаясь музыкой, и 

мы пытаемся изменить то, что считается приемлемым в 

музыкальном образовании» 

Четыре простых способа привлечь студентов-музыкантов: 

Обучайте базовым навыкам импровизации 

Покажите учащимся, как они могут создавать простые петли 

для воспроизведения в GarageBand. 

Узнайте, что слушают ваши ученики 

Узнайте, что слушают ваши ученики, и создайте уроки под 

музыку. 

Учитывайте индивидуальные интересы 

Обучайте базовым навыкам или концепциям таким образом, 

чтобы учащиеся могли использовать свои предпочтительные 

музыкальные жанры в качестве предмета обучения. 

Внедрить технологию 

Найдите способы интерактивного использования техно-

логий, чтобы преподавать менее увлекательные концепции. 

4. Охватите художника-учителя внутри 

Одна из основ программ преподавания и обучения музыке -

 художник-преподаватель . Как учителя музыки, одна из самых 

https://dornsife.usc.edu/news/stories/2711/music-training-can-change-childrens-brain-structure-and-boost-th/
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сильных сторон, которую вы можете использовать в классе, - это 

ваш личный музыкальный опыт. 

Подумайте обо всем, чему вам приходилось учиться на лету 

как музыканту - организации концерта, совместной работе с дру-

гими музыкантами, работе с деловой стороной музыки или сода-

нию домашней записи. Каждый полученный вами опыт - это воз-

можность передать знания вашим ученикам и заинтересовать их. 

Например, некоторые из ваших студентов, вероятно, заинте-

ресованы в том, чтобы стать рэп-продюсером, но знают ли они, 

что это влечет за собой изо дня в день? Вы? Если нет, будьте 

находчивы. Вы, вероятно, знаете музыканта в своей сети, который 

может поделиться своими мыслями. 

Может быть, ваши ученики хотят играть в рок-группе. 

Покажите им, на что это похоже, организуя общественное 

мероприятие с участием музыки, созданной студентами, и 

позвольте им помочь в подготовке и производстве шоу. 

Наконец, как художнику-педагогу ваше образование не 

должно останавливаться после окончания университета. По мере 

того, как вы продолжаете расти как музыкант и использовать свой 

опыт в классе, ваши ученики извлекут выгоду из этого. 

В основе всех этих современных стратегий обучения музыке 

лежит осознание того, что роль музыкального педагога измени-

лась за последнее десятилетие. Учителя музыки должны «сойти с 

трибуны» и принять знания и интересы своих учеников, чтобы 

создать увлекательную и актуальную педагогику. Это означает, 

что больше всего новому музыкальному педагогу нужно начать 

видеть себя вечным учеником - от новых технологий, нового 

музыкального содержания и самих студентов. Создание «сообще-

ства любителей музыки» - это конечная цель и путь к пожизнен-

ному вовлечению в музыку как для студентов, так и для учителей. 

Література: 

1. Овсянкина Г.П Современные методы исследования 

педагогики музыкального образования. Современные проблемы 

науки и образования. 2018г. 
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Історичні науки 
 

ВПЛИВ ВСЕСВІТНЬОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ОСВІТНІ 

ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 2019 – 2021 РР 
 

Ролюк Іванна Миколаївна  

студентка,  

Ужгородський національний університет  

Науковий керівник Міщанин В.В., 

 доцент кафедри модерної історії України 

В надскладних умовах сьогодення в Україні досить гостро 

стоїть питання якості та ефективності розвитку освітніх процесів, 

що зумовлені впливом вже історичної для світу події – охоплен-

ням людства смертельною вірусною хворобою COVID-19. Пер-

ший історично-зафіксований випадок появи хвороби в світі зафік-

совано 17 листопада 2019 року – відтоді життя всіх людей світу 

суттєво змінилось в порівнянні зі звичайним. В Україні ж перший 

випадок офіційно зафіксовано 3 березня 2020 року, проте не 

виключається, що випадки захворювання були й раніше, але через 

відсутність технічних засобів діагностики не могло виявлятись. 

Пандемія нанесла нищівні удари по всіх сферах життєдіяль-

ності людей в Україні: кризові моменти в економіці, неспромож-

ність вітчизняної медицини витримувати навантаження хворими, 

застій освітніх та наукових процесів, зупинка виробництв, припи-

нення надання соціальних послуг громадянам, зупинка громадсь-

кого транспорту, паніка в суспільстві, знищення частки малого та 

середнього бізнесу, введення карантинних обмежень в сфері 

культури. Єдиним порятунком людства стає надія на винахід 

вакцини проти смертельного вірусу. 

Голова Наукової ради Харківського національного універси-

тету І. В. Каразіна та президент Соціологічної асоціації України 

Віль Бакіров стверджує, що світовій історії вищої освіти відомі 

глибокі кризи, що були спричинені пандеміями, громадянських 

військових конфліктів, світових війн. Проте кожна освітня 

організація знала і вирила, що коли скрутний момент мине все 

повернеться до нормального ритму. І такі моменти дійсно 
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минали. Але в умовах сьогодення сутність звичного стану 

(«передпандемійного») вищої освіти вже не настане, на думку 

науковця, а на зміну прийде ново трансформована форма та 

сутність вищої освіти, яка в перспективі стане звичною [1]. 

Створення вакцини відбувалось більше року, в грудні 2020 

року було зареєстровано першу вакцину, яку дозволено 

застосовувати в медичній практиці. В Україну перша партія 

препарату в розмірі 50000 ампул була доставлена 23 лютого 2021 

року. Вакцинація населення починається вже того ж дня і 

продовжується по сьогоднішній день. 

Нами пропонується розглянути вплив пандемії та її наслідки 

для української освіти. Перед цим варто означити періоди, які 

стали для України найбільш несприятливими. 12 березня – 1 

червня 2020 року – перший тотальний локдаун, було розроблене 

районування території України за зонами карантинних обмежень 

(зелена, жовта, оранжева та червона).  

В квітні 2020 року Міністерство освіти приймає рішення про 

початок дистанційного навчання учнів та студентів навчальних 

закладів [2].  

Дистанційна освіта – це новітня форма навчання з застосу-

вання сучасних інтернет-технологій, мобільних та комп’ютерних 

засобів, навчальних програм, онлайн-курсів, що забезпечують 

зв'язок між вчителів з учнями та викладачами з студентами [2]. 

На думку Сімони Ерінгфельд, заклади вищої освіти змушені 

невідкаладно впроваджувати в освітній процес онлайн-навчання 

на підставі беззаперечної «ковідної» статистики, таким чином 

зменшуючи ризики захворюваності [3]. 

Даний період характеризується негативним впливом на 

освітні процеси, адже діяльність дошкільних, середніх та вищих 

навчальних закладів була повністю паралізована, адже більшість з 

них не була готова або взагалі була відсутня можливість 

проведення дистанційного навчання. 

В 2020 році учні та студенти середніх та вищих навчальних 

закладів мали можливість відчути на собі всі проблеми 

нововведень: 
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- Нестабільний та неякісний інтернет; 

- Необ’єктивне оцінювання; 

- Відсутність системної комунікації з викладачами; 

- Відсутність навиків роботи з технікою та програмним 

забезпеченням дистанційного навчання як в учнів та студентів так 

в учителів та викладачів. 

Через закриття кордонів 12 березня, виникли проблеми з 

поверненням додому студентів, що навчались за кордоном. 

Оскільки пандемія стала неочікуваною для багатьох подією, 

заклади вищої освіти потребували оперативної розробки стратегій 

та прийняття рішень з надання допомоги іноземним студентам, 

що перебували в країні в період поширення COVID-19 [1]. 

В червні 2020 року виникає загроза зриву Зовнішнього 

незалежного оцінювання, що підірвало б вступну компанію 

вищих навчальних закладів, проте все ж таки з дотриманням 

карантинних обмежень воно відбувається з деякими перене-

сеннями в датах. 

В серпні 2020 року починає діяти адаптивний карантин, що 

потроху стабілізує ситуацію в освітній сфері учні та студенти 

виходять на очну форму навчання. 

Ми підтримуємо думку Сімони Ерінгфельд в тому, що сту-

дентам необхідне аудиторне навчання. Адже студентський досвід 

досить корисний точки зору соціалізації та спілкування. Крім цьо-

го, закриття університетів зможе призвести до застію або деграда-

ції культурної освіти студентів, оскільки одним із завдань універ-

ситетської освіти є культурний розвиток здобувачів освіти [3]. 

Вже в листопаді 2020 року починається зростання захворю-

ваності і заклади освіти знову змушені переходити до дистан-

ційної форми навчання або до змішаної, що включала в себе 

елементи очного та дистанційного навчання.  

Знову українська освіта знаходиться в кризовому періоді, 

адже технічні проблеми для багатьох закладів вищої освіти 

залишаються невирішеними. Через перерозподіл бюджету деякі 

навчальні заклади переживають закриття або реорганізацію 

внаслідок відсутності фінансування. 
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Проте, в цілому, ситуація дещо стабілізувалась: 

- студенти та викладачі вже мали навики користування 

інструментами дистанційної освіти; 

- організаційні моменти вже не викликали труднощів; 

- організовано можливість віддаленого проходження практи-

ки на підприємствах, захисту курсових та проектних робіт онлайн. 

Період з 8 по 24 січня 2021 року – став другим локдауном, 

проте він припав на той час коли більшість навчальних закладів 

були на канікулах або на період сесій, тому суттєво не вплинув на 

освітній процес в Україні. 

До кінця навчального року навчальні заклади відповідно до 

карантинного зонування продовжували освітній процес з 

урахуванням карантинних обмежень (як очно та дистанційно так і 

зі змішаною формою). 

Оскільки пандемія спричинила кризу в усіх сферах, актуаль-

ним є питання про оплату вищого навчання студентами. Багатьох 

турбує питання чи зміниться система фінансування в умовах коли 

частина сімей не можуть оплатити навчання своїх дітей, через 

заподіянням шкоди кризи.  

Прикладом вирішення даної проблеми, може бути отрима-

ний досвід західних та європейських країн. На думку Клер Бонд 

Поттера, що державні коледжі та університети в США мають 

бути безкоштовними в період пандемії, а приватні повинні знизи-

ти ціни на навчання на рівень витрат на державне навчання [4].  

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне 

зробити наступні висновки щодо впливу всесвітньої пандемії, що 

спричинена вірусом COVID-19, на освітні процеси в Україні. 

Кризові явища, дали своєрідний поштовх для пошуку шляхів 

забезпечення неперервності освітніх процесів. Поява змішаної 

форми навчання, що включає в себе аудиторні та онлайн-заняття, 

створення спеціалізованих освітніх курсів. Скорочується фінансу-

вання закладів вищої освіти або їх реорганізація чи повне 

закриття через брак бюджетних коштів. Призупинені міжнародні 

програми з обміну студентів, іноземні студенти змушені поверта-

тись до себе на батьківщину. 
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Дані умови призводять посилення співпраці вищих закладів 

освіти, метою яких є пошук векторів у вирішенні глобальних 

проблем. Освітні заклади в майбутньому мають стати більш елас-

тичними та вміти швидко адаптуватись до зовнішніх викликів, що 

потребують вміння швидко приймати правильні рішення. 

Не виключено, що дана пандемія буде останньою в світі, 

тому набутий закладами освіти досвід дозволить в майбутньому 

оперативно вживати заходи, направлені на стабілізацію кризових 

явищ. 

Література: 

1. Бакіров В. Пандемія може назавжи змінити вищу освіту 
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navsehda-izmenit-vysshee-obrazovanie.html. 

2. Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19: Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 16.03.2020 р. № 406 [Електронний ресурс] / - 2020 

Режим доступу до ресурсу zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0406729– 

20#Text. 

3. Ерінгфельд С. Постковідне майбутнє вищої освіти та 

сталий розвиток: аналітичний огляд наукових публікацій з 

міжнародних видань [Електронний ресурс] / Симона Ерінгфельд 

// Національний університет буоресурсів і природокористування 

України. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://nubip.e-

du.ua/node/91198.  

4. Щур М. Якою буде вища освіта після COVID-19? У США 

та Британії університети несуть багатомільйонні збитки 

[Електронний ресурс] / Марія Щур // Радіо Свобода. – 2020. – 

Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/vysh-
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УДК 613.8           Медичні науки 
 

НАВЧАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ: 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ 
 

Сергета І. В.,  

доктор медичних наук, професор,  

завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Мостова О. П.,  

доктор медичних наук, професор,  

професор кафедри загальної гігієни та екології 

Панчук О.Ю.,  

доцент кафедри загальної гігієни та екології 

Вінницький національний медичний університет 

ім. М. І. Пирогова 

Макарова О. І., 

кандидат медичних наук, лікар-педіатр 

Макаров С. Ю, 

кандидат медичних наук,  

лікар загальної практики 

м. Вінниця, Україна 

Актуальність. Вивчення медико-соціальних аспектів 

навчальної адаптації та здійснення комплексної фізіолого-

гігієнічної оцінки стану здоров’я учнів і студентів, незаперечно, є 

найсуттєвішими проблемами сучасної профілактичної медицини 

[1, с. 17; 2, с. 63; 3, с. 162; 4, с. 139; 6, с. 169]. Причому особливого 

значення процес оцінки адаптаційних можливостей організму 

набуває протягом шкільного періоду життя, невід’ємними 

компонентами якого є численні стресові ситуації, біологічно-

обумовлені кризові періоди, потреба у самовизначенні, інтен-

сивний період формування власного здоров’я тощо [5, с. 126]. 

Мета. Метою наукового дослідження було визначення 

медико-соціальних аспектів навчальної адаптації та встановлення 

зв’язку її окремих компонентів з провідними показниками стану 

здоров’я і функціональних можливостей організму учнів шкіль-

ного віку. 
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Матеріали та методи. Дослідження проводились на базі 

закладів середньої освіти м. Вінниці, в ході яких визначались 

особливості організації навчальної і позанавчальної діяльності, 

рівень навчально-значущої адаптації та стан здоров’я 256 учнів у 

віці 14-17 років на підставі застосування гігієнічних (оцінка 

санітарно-гігієнічних характеристик умов перебування і режиму 

дня), медико-соціологічних (анкетування, опитування) та 

епідеміологічних (оцінка стану здоров’я) методів. Статистичний 

аналіз даних передбачав здійснення описової статистики і 

кореляційного аналізу та проводився на підставі застосування 

стандартного пакету програм статистичного аналізу “Statistica 6.0 

for Windows” (ліцензійний № AXX910A374605FA).  

Результати та обговорення. В ході досліджень на підставі 

оцінки особливості організації навчальної і позанавчальної 

діяльності, навчально-значущої адаптації та стану здоров’я учнів 

у віці 14-17 років вивчені медико-соціальні аспекти навчальної 

адаптації та встановлений зв’язок її окремих компонентів з 

провідними показниками стану здоров’я школярів. Виявлено, що 

суттєва більшість учнів сучасної школи визначає рівень пристосу-

вання до умов навчального процесу як добрий, засвідчуючи 

помірно напружений характер шкільного навчання та помірний 

рівень нервово-емоційного напруження під час виконання най-

пріоритетніших повсякденних навчальних обов’язків. Встанов-

лено, що найбільш значущий зв’язок з провідними характерис-

тиками стану здоров’я школярів мають показники особливостей 

житлово-побутових умов перебування, перебування учнів на 

свіжому повітрі як у робочі (навчальні), так і у вихідні дні, 

навчальної адаптації, захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності та з хронічним перебігом патологічного процесу, 

поширення шкідливих звичок і, передусім паління, тощо. 

Виявлені медико-соціальні особливості навчальної адаптації, 

котрі мають віково- і статево-обумовлений характер, та особли-

вості її зв’язку з провідними характеристиками стану здоров’я 

учнів шкільного віку потребують урахування в подальшому під 

час розроблення і запровадження здоров’язберігаючих техно-
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логій та заходів оздоровчого, корекційного або реабілітаційного 

змісту. 

Висновки. Отже, під час проведених досліджень встанов-

лено, що суттєва більшість учнів сучасної школи засвідчує 

помірно напружений характер шкільного навчання та помірний 

рівень нервово-емоційного напруження в ході виконання повсяк-

денних навчальних обов’язків. Крім того, виявлені статево-

обумовлені особливості щодо визначення причин, які стосуються 

виникнення проблемних ситуацій у школі: серед дівчат найбільш 

поширеним є почуття постійної втоми, серед юнаків – власні 

лінощі, і лише на етапі навчання у випускному класі серед пред-

ставників обох статевих груп на перший план впевнено виходять 

показники, пов’язані з почуття постійної втоми. Зрештою, дове-

дено, що найбільш значущий зв’язок з провідними характе-

ристиками стану здоров’я школярів мають показники щодо 

особливостей житлово-побутових умов перебування, особливості 

перебування учнів на свіжому повітрі як у робочі (навчальні), так 

і у вихідні дні, особливості навчальної адаптації, особливості 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та перебігу 

хвороб з хронічним перебігом патологічного процесу.  
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В сучаних умовах розвитку української державності постає 

нагальна необхідність розширення сфер правового регулювання. 

Враховуючи вплив на суспільство військових дій зони операції 

об’єднаних сил та інших впливів, пов’язаних з незаконною 

пропагандистською діяльністю країни-агресора, набувають особ-

ливого значення підвищення ролі законності та правопорядку в 

запобіганні соціального регресу, питання правосвідомості грома-
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дян, шляхів, форм і засобів її формування. Досягнення законності 

у суспільстві, реалізація конституційних прав і свобод людини та 

громадянина через формування правової свідомості значною 

мірою залежать від соціально-психологічної та правової актив-

ності суб’єктів права, їх законослухняності та професійної 

підготовки кадрів силових структур, зокрема працівників поліції. 

Метою нашого дослідження є вивчення рівня правосвідо-

мості майбутніх поліцейських, розроблення інтерактивного 

курсу, спрямованого на підвищення рівня правосвідомості та 

правової культури майбутніх правоохоронців. У цій статті буде 

представлено результати першого етапу нашої наукової праці під 

час якого ми здійснили порівняльний аналіз рівня правосвідо-

мості респндентів за трьома методикамию 

Правосвідомість є системою почуттєвих і мислених образів 

комунікативно-вольової спрямованості, через які відбувається 

безпосереднє і опосередковане сприйняття правової реальності – 

ставлення до чинного, минулого і бажаного права, до діяльності, 

пов’язаної з правом, до правових явищ та поведінки людей у 

сфері права [3].  

Правосвідомість визначається як процес, за допомогою якого 

люди осмислюють свій досвід, спираючись на правові категорії та 

концепції, здійснюючи це навіть тоді, коли особисто не ознайом-

лені з деталями і дрібницями законодавства чи правової системи 

[6]. 

В узагальненому вигляді належну правосвідомість праців-

ника поліції можна окреслити таким чином: 

впевнений у необхідності забезпечити права і свободи 

громадян; 

засуджує протиправну поведінку; 

усвідомлює об’єктивну необхідність боротьби з правопору-

шеннями та дотримання правопорядку; 

впевнений у необхідності дотримання законності під час 

виконання службових обов’язків [1]. 

Вказані якості правосвідомості дозволяють правоохоронцю 

правильно орієнтуватися у складній ситуації та оперативно 
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обирати варіант поведінки. 

Через виконання широкого кола повноважень (превентивна  

і профілактична діяльність; виявлення, припинення, розслідуван-

ня кримінальних, адміністративних правопорушень; забезпечення 

публічної безпеки; регулювання дорожнього руху і контроль за 

дотриманням Правил дорожнього руху тощо) до поліцейського 

висуваються підвищені вимоги: не лише знати і вміти застосову-

вати норми права, мати спеціальну правову освіту, але й бути 

висококваліфікованим працівником із високим рівнем правосві-

домості, яку слід розглядати як найважливішу умову ефектив-

ності його професійної діяльності, що формуються у процесі 

правового виховання [2]. 

Наше дослідження проведено на авдиторії державної устано-

ви «Академія патрульної поліції» із використанням опитуваль-

ника «Рівень активності особистості в системі морально-правових 

відносин» (Сохан І.), методики «Дослідження схильності до 

відхильної поведінки» (Орел О.), а також тесту-анкети «Вивчення 

рівня розвитку правосвідомості» (Ясюкової Л.). У дослідженні 

взяло участь двісті тридцять шість респондентів – слухачів 

первинної професійної підготовки поліцейських.  

За результатами першого етапу дослідження, нами було 

отримано статистично рівнозначні результати рівня правової 

свідомості та правової культури респондентів за вказаними 

методиками (мал. 1-3)  

Згруповані результати рівня правосвідомості слухачів 

первинної професійної підготовки свідчать про необхідність 

здійснення психолого-просвітницької корекційної діяльності з 

метою поліпшення правової культури та правової свідомості 

респондентів. 

Особливості правосвідомості працівників правоохоронних 

органів формуються саме у процесі юридичного навчання і ста-

новлять загальну та спеціальну правову підготовку та інші знання 

і вміння. Це загальна правова підготовка, спеціальна правова 

підготовка, загальна фізична підготовка, бойова підготовка, в 

тому числі володіння табельною зброєю, оволодіння засобами 
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зв’язку, уміння керувати транспортними засобами та ін. [4]. 

 
Мал. 1 дослідження рівня правосвідомості із використанням 

опитувальника «Рівень активності особистості в системі  

морально-правових відносин» (Сохан І.) 
 

 
Мал. 2 дослідження рівня правосвідомості із використанням методики 

«Дослідження схильності до відхильної поведінки»  

(Орел О.) 
 

 
Мал. 3 дослідження рівня правосвідомості із використанням  

тесту-анкети «Вивчення рівня розвитку правосвідомості» (Ясюкової Л.) 

Таким чином, сформований під час навчання рівень правової 

свідомості поліцейського значною мірою вплине на його 
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подальше виконання своїх службових обов’язків, отже саме в цей 

період необхідно якісно сформувати усі складові професійної 

правосвідомості за допомогою процесу навчання  і виховання. 

Станом на сьогодні в нашій країні слабко розвинена психологічна 

служба правоохоронних органів, психологи в поліції є атесто-

ваними працівниками, на яких поширюється дія Дисциплінарного 

статуту і впідпорядковані відділіам кадрового забезпечення, що 

не завжди дозволяє якісно реалізовувати психологічні послуги у 

зв’язку із низкою інших службових обов’язків [5].  

Важливість і актуальність вирішення цієї проблеми визнача-

ється, на наш погляд, і тим, що формування відповідної правосві-

домості співробітників повинно привести до оздоровлення 

морально-психологічного клімату в підрозділах поліції, створення 

в демократичному суспільстві привабливого образу поліцейсь-

кого, що володіє високою правовою культурою і достатнім 

імунітетом проти негативного кримінального тиску. 

Таким чином, формування правосвідомості майбутніх полі-

цейських є найважливішим елементом соціально-психологічного 

аспекту управління в органах та підрозділах поліції. Досконала 

правосвідомість працівників, що відповідає сучасним вимогам 

суспільства, дозволить істотно підвищити ефективність вирішен-

ня основних завдань, поставлених перед Національною поліцією, 

пов’язаних із забезпеченням особистої безпеки громадян, 

охороною громадського порядку та забезпеченням громадської 

безпеки, попередженням і припиненням злочинів, адміністра-

тивних правопорушень, розкриттям злочинів, консультуванням 

громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій у 

забезпеченні їх законних прав та інтересів. 
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Формування стратегії розвитку територіальних громад в 

Україні відбувається в умовах реформи місцевого самовряду-

вання, більшість країн Європи уже пройшли етап реформування 

адміністративно-територіального устрою та формування ефек-

тивного місцевого самоврядування. На сьогодні  демократичні 

зміни, які відбуваються в Україні тісно пов’язані з необхідністю 

реформування системи органів публічної влади та розвитку 
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інститутів громадянського суспільства. Розвиток зарубіжних 

країн свідчить про те, що зміцнення місцевого самоврядування 

та формування самодостатніх територіальних громад неможливе 

без проведення децентралізації влади, яка є основою забез-

печення високого рівня життя населення, надання якісних 

послуг. 

В останні роки науковому вивченню питань розвитку 

територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого 

самоврядування приділяється значна увага. Слід виділити 

відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, які 

досліджували різні аспекти розвитку місцевого самоврядування: 

О. Батанов, М. Пасічник, В. Борденюк, П. Ворон, Р. Герцог, К. Де-

ві, А. Делькамп, В. Роман, В. Князєв, В. Кравченко, М. Марк, 

Т. Пахомова, В. Наконечний, М. Пухтинський,  І. Костинюк, В. 

Рубцов, О. Бориславський, А. Ткачук та інших. 

Практика  зарубіжних країн свідчить, що децентралізація 

відіграє  важливу роль у демократизації і трансформації суспіль-

ства, переходу до інститутів, заснованих на ініціативі та 

відповідальності окремої людини та громади. Тенденція до 

широкого її впровадження спостерігається в адміністративній, 

політичній, бюджетно-фінансовій, соціальній сферах, сприяє 

розвитку людського потенціалу, відповідальності влади, 

покращанню якості надання державних і громадських послуг, 

консолідації суспільства, вирішенню економічних, правових 

політичних, етнічних проблем [5]. Тому, у сучасних умовах 

виділяють п’ять основних характеристик, що притаманні 

децентралізації в європейських країнах (рис. 1). 

Зарубіжний досвід свідчить про цінність децентралізації для 

країн, які перебувають у стадії глибинних змін у системі 

регулювання суспільних відносин. При цьому слід зазначити, що 

для країн перехідного періоду децентралізація є дієвим способом 

зміни суттєвих характеристик суспільства і має значний 

потенціал та перспективи для місцевого розвитку. 

Спільними напрямами для проведення адміністративних 

реформ в країнах Західної Європи стало:  
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- скорочення штату, ресурсів, можливостей і безпосеред.-

нього контролю з боку центрального державного сектора;  

- вдосконалення системи контролю за адміністративним 

персоналом і посилення його ресурсних можливостей шляхом 

реформування процесів складання бюджету, планування і оцінки 

ефективності програм державного сектору;  

- вдосконалення управління державним сектором; - зміна 

традиційного правового статусу державних службовців; - 

демократизація державного сектора; 

 - створення більш зручного для споживачів державного 

сектора; - реорганізація структури державного управління [1; 4]. 
 

 
Рис. 1. Ознаки, що притаманні децентралізації в європейських країнах, [3] 

 

Місцеве самоврядування, як підкреслюють науковці Центру 

політико-правових реформ, є доволі складним поняттям, яке мож-

на розкривати через його вплив на: адміністративно-територіаль-

ний устрій держави, систему органів публічної адміністрації, 

розподіл між ними функцій, повноважень та фінансових ресурсів.  

Досвід зарубіжних країн дозволяє виокремити наступні 

напрямки вдосконалення процесу децентралізації в Україні:  

1) розмежування повноважень, прав та обов‘язків різних 
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рівнів влади відповідно до сутності демократичної держави, що 

дають змогу досягти балансу інтересів у системі публічних 

відносин; 2) розробка та реалізація регіональної політики спря-

мованої на забезпечення рівномірного місцевого і регіонального 

розвитку; 3) забезпечення реалізації принципу субсидіарності як 

способу подолання конфлікту інтересів між місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 4) 

забезпечення розширення прав територіальних громад щодо 

вирішення проблем їх життєзабезпечення; 5) проведення 

бюджетної реформи з урахуванням державних та місцевих 

інтересів [2]. 

Однак, певні успішні кроки на шляху реформування пуб-

лічної влади свідчать, що Україна обрала правильний напрямок, 

яким потрібно продовжувати рухатись. Однак без внесення 

відповідних змін до Конституції України щодо децентралізації 

завершити реформу та досягти європейського розвитку нашої 

країни буде неможливо. Тому, зарубіжний досвід для України є 

вкрай важливим та актуальним, наслідком децентралізації має 

стати побудова розвиненої, сильної демократичної держави із 

самодостатнім місцевим самоврядуванням, здатним ефективно 

вирішувати місцеві проблеми та якнайкраще забезпечити 

населення широким спектром  послуг [6].  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-

ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

 Цвєтков Є. В., 

студент напряму підготовки магістрів  

зі спеціальності 101 «Екологія» 

Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління 

м. Київ, Україна 

Встановлено проблеми в управлінні природоохоронними 

територіями в Україні. Розглянуто особливості управління 

особливо охоронюваних природних територій США та Канади. 

Визначено основну систему особливо охоронюваних природних 

територій (ООПТ) та досліджено систему управлінського 

менеджменту над територіями. В статті викладено особисту 

думку щодо практичних засад рекреаційної діяльності, розвитку 

рекреаційних територій, збереження і поліпшення стану 

рекреаційної сфери у межах держави.  

Ключові слова: ООПТ, заповідне природокористування, 

природно-заповідний фонд, національні парки, «території дикої 

природи», екологічні стежки, менеджмент-плани. 

Іnternational experience of organization of nature reserved 

territories (Evgen Tsvetkov) 

Problems in the management of protected areas in Ukraine have 

been identified. Features of management of specially protected natural 

territories of the USA and Canada are considered. The basic system of 
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protected areas is defined and the system of administrative 

management over territories is investigated. The article presents a 

personal opinion on the practical principles of recreational activities, 

development of recreational areas, preservation and improvement of 

the recreational sphere within the state.  

Keywords: protected areas, nature reserves, nature reserves, 

national parks, «wildlife areas», ecological trails, management plans. 

Постановка проблеми.  Ми живемо в епоху гострого кон-

флікту між людиною і природою, коли нераціональна госпо-

дарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери 

нашої планети. Цей процес супроводжується вичерпанням 

природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишньо-

го середовища, що загрожує подальшому розвитку цивілізації 

на Землі.  

Актуальність дослідження. Сукупність таких обставин 

вимагає обґрунтування нових та актуалізацію існуючих стратегій 

використання природних ресурсів, їх відтворення та охорони. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науково-

теоретичну базу становлять праці таких вчених як А.Й. Годова-

нюк, В.В. Вараксин, Б.В. Даниленко, О.М. Ковтун, Т.В. Лісова, 

Х.М. Марич, А.В. Сербіна, О.О. Статівка, А.М. Третяк, А.І. Че-

ремнова, А.Д. Юрченко, С.В. Шарапова, А.В. Шевцов. 

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими 

та практичними завданнями. Основні положення статті 

щодо постановки завдання екологічних досліджень, методів і 

засобів їх розв’язання відповідають положенням Законодавства 

України щодо охорони навколишнього природного середо-

вища. 

Новизна. Проаналізовано закордонний досвід функціону-

вання природних парків та встановлено необхідні до виконання 

завдання модернізації у сфері заповідного природокористування в 

Україні. 

Методологічне та загальнонаукове значення. Викорис-

тано теоретичні, експериментальні методи. 

Виклад основного матеріалу. В Законі України «Про 
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природно-заповідний фонд України» поняття «правовий режим 

земель природно-заповідного фонду» відсутнє, проте ст. 14 

вищезазначеного закону, дає визначення режиму територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду – це сукупність науково-

обгрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають 

правовий статус, призначення цих територій та об’єктів, характер 

допустимої діяльності в них, порядок охорони, використання і 

відтворення їх природних комплексів [1]. 

Основні проблеми охорони територій та об’єктів природно-

заповідного фонду можна розділити таким чином:  

1. Економічні проблеми - недостатнє та несвоєчасне фінансу-

вання бюджетних організацій, підприємств, установ, у віданні 

яких знаходяться заповідні об’єкти. Відсутність бюджетних 

коштів для створення та постійного оновлення кадастрової бази 

об’єктів ПЗФ і для проведення наукових досліджень на їх 

територіях. Недостатня оснащеність і технічна забезпеченість 

служб охорони і держконтролю.  

2. Правові та адміністративні проблеми - відсутність необ-

хідних адміністративно-правових документів, розроблених та 

затверджених Міндовкілля України відповідно до існуючого 

законодавства.  

3. Науково-методичні проблеми - відсутність методики 

розробки проектів організації та утримання природних та 

біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, 

дендрологічних і зоологічних парків, а для парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва - методики розробки проектів змісту 

та реконструкції [2, с. 23]. 

У США і Канаді на базі багатих природних ресурсів створена 

найбільша в світі туристично-рекреаційна інфраструктура. Існує 

розгалужена мережа рекреаційних територій різного типу - 

національні парки, резервати, національні річкові шляхи, 

національні узбережжя, національні меморіальні пам'ятники, 

національні туристичні стежки. ООПТ Канади і США орієнтовані 

більшою мірою на внутрішній ринок, так як Північна Америка 

знаходиться в безпосередній віддаленості від основних центрів 
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Євразійського материка, що є основним фактором, що впливає на 

потік в'їзного туризму.  

Особливо охоронювані природні території – це ділянки 

землі, водної поверхні і повітряного простору над ними, де 

розташовуються природні комплекси і об'єкти, які мають 

особливе природоохоронне, наукове, культурне, естетичне, рек-

реаційне та оздоровче значення, які вилучено рішеннями органів 

державної влади повністю або частково з господарського 

використання і для яких встановлено режим особливої охорони. 

Особливо охоронювані природні території відносяться до об'єктів 

загальнонаціонального надбання [2, с. 26].  

Система ООПТ Канади включає федеральні об'єкти та 

об'єкти, які знаходяться в підпорядкуванні провінцій. Велика 

частина ООПТ Канади - це території, створені для збереження і 

охорони екосистем, природних і культурних особливостей даних 

територій. Канада має унікальний досвід створення ООПТ, мета 

яких полягає не тільки в охороні природних територій, а й у 

підтримці споконвічно існуючих культурних традицій корінних 

народів на даних ООПТ. 

Управління системою ООПТ Канади здійснюється трьома 

органами: федеральними агентствами (приблизно 50% територій, 

що включають заповідники дикої природи і водно-болотні угіддя, 

а також національні парки), органами  влади територій і провінцій 

(майже ідентичний відсоток ООПТ) і місцевими органами і 

приватними землевласниками (загальний відсоток становить 

1,6%) об'єктів [3, с. 78].  

Підхід федерального уряду Канади до збереження і захисту 

природи полягає в тому, щоб використовувати ряд інструментів і 

програм для об'єднання всіх типів ООПТ. 

В основу законодавчої сфери в області ООПТ входить закон 

«Про національні парки Канади», а також ряд інших федеральних 

законів. Федеральні агентства, відповідальні за певний тип ООПТ 

уповноважені охороняти їх, забезпечувати фінансування, а також 

управляти відповідно до місцевих особливостей. Дана правова 

система відображає історичний досвід Канади в рамках поділу 
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управління всередині федеративної держави.  

В даній статті будуть порушені аспекти управління, на рівні 

федеральних і провінційних органів влади, територіями, що 

знаходяться в державній власності, показано як суспільство бере 

участь в адміністративних механізмах, як здійснюється контроль і 

фінансування.  

Канада має кілька типів ООПТ, в даній статті будуть розгля-

нуті найпопулярніші з них.  

Перший тип - національні парки Канади - це основний тип, в 

якому розвивається екотуризм і займає близько 3% території всіх 

ландшафтів.  

Національні парки Канади відіграють важливу роль в 

економіці країни: забезпечують 64 тис. робочих місць, приносять 

в бюджет країни 2,9 млрд доларів трудових доходів і 337 млн 

доларів податковими надходженнями [4]. Стратегія управління 

національними парками полягає в складанні для кожного 

національного парку довгострокового плану (як правило - 15 

років). В рамках законодавства, даний план обговорюється з 

громадськістю, як особисто, так і за допомогою Інтернету, а 

також проводиться екологічна оцінка даного плану. Кожен план 

затверджується відповідальним міністром і виноситься на 

обговорення парламенту. Звітність по виконанню даних планів 

доповідається парламенту кожні два роки в доповіді «Про 

особливий стан території охорони спадщини» та щорічно - 

федеральним агентством в доповіді «Парки Канади». 

Території дикої природи - ще один тип, керований федераль-

ним агентством безпосередньо або через організації-партнери. 

Управління територією відбувається виходячи з місцевих 

особливостей, але підпорядковане воно загальним правилам для 

даної категорії ООПТ. Території дикої природи мають строго 

регламентовані правила для доступу і ведення господарської 

діяльності.  

Туристи можуть відвідати території розташовані недалеко 

від урбанізованих районів з метою екотуризму. Переміщення 

туристів відбувається спеціальними стежками, які передбачають 



 

148 

обладнані видові точки для спостереження, крім цього, туристи 

можуть взяти участь у спеціально підготовлених інтерактивних 

програмах. Умови перебування туристів на даних територіях 

обов'язково узгоджуються з регіональним законодавством про 

охорону природи і корінним населенням.  

Наступний численний тип ООПТ - провінційні і терторіальні 

парки, їх кількість в Канаді перевищує 1000. Управляються 

території Міністерствами екології та охорони природи. Даний тип 

включає в себе як екологічні парки зі строгим режимом охорони 

природи, так і рекреаційні парки, де туристам надаються 

програми екотуризму.  

Значна частина особливо охоронюваних природних тери-

торій Канади доступна для екологічного туризму: прокладена 

мережа пішохідних стежок з оглядовими майданчиками і проду-

маними інтерактивними заходами, є обладнані в парках кемпінги 

та зони пікніка, розвинені екстремальні види спорту  [3]. 

Система ООПТ США є найбільшою і займає 26% всієї 

території країни [3]. Управління типами ООПТ проводиться 

низкою відомств, як на федеральному, так і на місцевому рівні. 

Особливість системи управління полягає в тому, що деякі 

території, що охороняються федерального значення перебувають 

в управлінні адміністрації штату, в той час як регіональні 

території, які повинні управлятися на рівні штату, управляються 

окружними адміністраціями.  

Серед всіх типів ООПТ були виділені три ключові групи: 

природна, історична і рекреаційна. Однак такий розподіл не 

зовсім коректний, тому що багато охоронюваних територій 

виконують всі ці три функції і розмежування між трьома групами 

стають розпливчастими.  

На федеральному рівні одним з основних керуючих органів є 

Служба національних парків, підвідомча Міністерству внутрішніх 

справ США. Крім Національних парків даний орган влади 

здійснює контроль над 412 ООПТ, в число яких входять історичні 

парки, військово-історичні парки, заповідники, рекреаційні 

території та інші. Незважаючи на систему підпорядкування 
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єдиному агентству, управління відбувається за окремими для 

кожного типу ООПТ правилами.  

Фінансування територій ПЗФ здійснюється не тільки держа-

вою. В 1967 році Конгрес США заснував Фонд національних 

парків, в який надходять кошти від приватних осіб. Крім фонду 

існують некомерційні групи, де фінансову підтримку національ-

них парків забезпечує населення.  

На територіях та поблизу зон національних парків 

знаходяться центри для  

відвідування, де громадяни будь-якого віку можуть взяти 

участь в різних заходах, затверджених службою національних 

парків США. Вхід до деяких парків становить від 5 до 20 доларів, 

також передбачені різні програми лояльності, такі як річні квитки 

на відвідування різних ООПТ федерального підпорядкування, 

безкоштовне відвідування для дітей до 16 років, а також 

можливість купівлі довічного вхідного квитка для громадян 

старше 62-х років на відвідування національних парків. 

Крім національних парків популярністю користуються 

національні туристські стежки, які також відносяться до ООПТ 

федерального підпорядкування і є складні і не дуже складні 

маршрути, що проходять по слабопересічній місцевості, що 

дозволяють познайомитися з місцевою флорою і фауною. До цієї 

ж природної групи належать національні резервати, біосферні 

резервати та інші форми охоронюваних територій.  

Варто зазначити, що категорії ООПТ, які ставлять головною 

своєю метою збереження навколишньої екосистеми, дозволяють 

туристам доступ на свої території, регламентуючи їм проведення 

часу на даних територіях. 

Головні висновки. 

Органам державної влади в сфері управління ООПТ слід за-

безпечити умови для освоєння, розвитку і збереження ООПТ, а 

саме:  

1. Впровадити і використовувати інноваційні технології в 

сфері охорони навколишнього середовища і управлінні системою 

ООПТ.  
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2. Модернізувати механізм управління природоохоронними 

територіями.  

3. Внести поправки до відповідних нормативно-правових 

актів.  

4. Забезпечити інформаційно-просвітницьку діяльність.  

5. Створити інфраструктуру в безпосередній близькості до 

ООПТ, тим самим створивши додаткові робочі місця [4].  

6. Провести підготовку кадрів для забезпечення коректної 

реалізації програми управління ООПТ.  

7. Провести маркетингові дослідження і створити умови для 

в'їзного туризму. 

Перспективи використання результатів дослідження. 

На сьогодні в Україні, зокрема, в рамках міжнародної 

технічної допомоги почали розробляти менеджмент-плани 

територій Смарагдової мережі. При розробці доцільно врахувати 

як світовий досвід менеджмент-планів, так і українські реалії, 

особливо, коли мова ведеться про національні природні парки.  

Підтримка природоохоронних територій, які часто відвіду-

ються туристами, може принести довгострокові економічні 

вигоди для національної економіки. Деякі країни змогли створити 

джерело прибутку на основі розвитку туризму в межах 

природоохоронних територій, створили валютні надходження в 

бюджет і забезпечили зайнятість місцевого населення. 
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The current stage in the development of pharmaceutical science, a 

sharp increase in the number of pharmacies and the range of drugs, the 

rapid growth in the pace of life of the population, modern socio-

economic conditions and aggressive promotion of pharmaceuticals 

have led to the growth of uncontrolled and irrational use of drugs for 

self-medication.  This leads to a deterioration in health, to a 

postponement of a visit to a doctor, to a distortion of the clinical 

picture of the manifestation of the disease, to problems in further 

treatment. 

According to sociological research, among the reasons for 

untimely access to a doctor, citizens of Ukraine most often single out 

the lack of time (63%), the lack of severity of symptoms of the disease 

(25%), the desire to avoid spending money (6%) and distrust of 

doctors (6%). [1, p.3]  In these conditions, the role of a reliable and 

accessible source of information is: advertising on television, advice 

from friends and acquaintances, a pharmacist in a pharmacy, etc. But it 

is necessary to understand that it is difficult to obtain complete and 

correct medical advice from the above sources.  The pharmacist does 

not have the knowledge of a doctor, does not examine the patient, but 

sells drugs (often those that are beneficial to him). 

In many highly developed countries, advertising of drugs on 

television is prohibited, it is impossible to buy antibiotics at will, there 
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are wide lists of prescription drugs.  Pharmacies that are seen selling 

drugs without a prescription are subject to heavy fines.  This is all done 

to prevent self-medication and stimulate a visit to the doctor. 

According to research data from the Dnepropetrovsk Medical 

Academy, about 93% of Ukrainian citizens use medicines without 

prior consultation with a doctor: 33% of men and 67% of women, 

among whom the majority are young and middle-aged people.  Also, 

the frequency of visiting a doctor among respondents depends on the 

level of education: the higher the level of education, the more often 

they talk to a doctor.  [2] 

The negative consequences of self-medication for patients: 

− drugs that people prescribe for themselves may interact poorly 

with others they are already taking; 

− medications can relieve symptoms of the disease, but harm other 

organs; 

− postponing the visit to the doctor and starting the correct 

treatment; 

− distortion of the clinical picture of the disease due to the intake 

of self-prescribed drugs (when taking antipyretics, painkillers, etc.); 

− the patients are children, whose parents are self-medicating 

these children, while not being doctors by education 

The negative consequences of the spread of self-medication for 

the Ukrainian society: 

Self-medication is a large-scale social problem.  It such 

widespread prevalence leads to the fact that able-bodied citizens who 

take jobs and pay taxes injure their health.  It is also one of the reasons 

for the increase in mortality rates compared with the indicators of 

developed countries in Europe.  The use of antibiotics just like that can 

lead to the resistance of pathological organisms, which will greatly 

complicate further treatment and recovery. 

In addition, doctors have problems: 

− Difficulty making a correct diagnosis, treating the consequences 

of self-medication; 

− Some of the drugs that should work no longer work (an urgent 

problem with COVID-19 and antivirals); 



 

153 

− The patient does not remember what he took; 

− Reducing the number of patients who come for an appointment 

(thinking they can heal themselves) 

  "Risk groups" among which self-medication is common: 

− female gender; 

− representatives of youth and middle age, 

− people with secondary and secondary specialized education, 

− residents of rural areas, 

− citizens with low income. 

The current situation in Ukraine, which concerns self-medication, 

is obviously beneficial for some people, namely: pharmaceutical 

companies, advertising agencies, various kinds of folk healers, 

palmists, etc. 

This social problem causes enormous damage to all citizens, 

health workers, and society in general, and requires a solution. 

The solution will be a series of activities: 

 Prohibiting the dispensing of prescription drugs without a 

prescription 

 Prohibition of drug advertising 

 Introduction of the law on compulsory health insurance 
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Демократичні процеси, які активізуються в сучасній освіті, 

знайшли відображення в насиченні уваги не тільки педагогічної 

науки, а й практики навчання до особливості студента. 

Це виявляється в активізації впровадження в освітню 

практику психолого-педагогічних концепцій і теорій, спрямова-

них на розвиток індивідуалізацїі  навчання. Застосування 

принципу індивідуального підходу дає можливість пристосувати 

вимоги діяльності до особливостей суб’єктів навчання. 

Майстерність освітнього процесу полягає у тому, щоб розкрити 

сили і можливості кожного студента. Учитель повинен володіти 

почуттям емпатії і проникнути у внутрішній світ студента і 

побачити дійсність очима [1, c.14]. 

М. Пирогов стверджував, що, головне в педагогічній дії 

знання закону в помірності розвитку  юної душі та в умінні 

пристосуватися в процесі виховання  до ступеня розвитку 

студентів [2, c.250].Значна увага приділяється розвитку уваги як 

першої, головної умови власної і науково, й практичної, 

самостійності. Індивідуальний підхід розглядається  як складова 

частина  методики навчальної діяльності.  

Не можна не враховувати індивідуальну своєрідність кожного 

студента . Також, його не можна зводити до пристосування нав-

чання до індивідуальних особливостей студентів [3, c.448-463]. 
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Значення індивідуальної роботи полягає в тому, що вона 

допомагає врахувати особливості темпу роботи кожного 

студента. 

Таким чином, в контексті  аспекту були досягнуті наступні 

положення: 

- обгрунтована  необхідність постановки і вирішення пробле-

ми виявлення й врахування індивідуальних особливостей 

студентів; 

- виділені деякі особливості, якості студентів, які варто у них 

виявити й розвивати, виховувати; 

- презентовані окремі рекомендації з організації процесу 

навчання на основі врахування рис характеру і психологічних 

особливостей студентів. 
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Дегенеративно-дистрофічні процеси часто зустрічаються 

серед уражень хребта, що супроводжуються неврологічними 

проявами, їх відносять до патологій, котрі найбільш розповсюдь-

женими, а питома вага неврологічних проявів дегенеративно-

дистрофічних уражень хребта займає значну частину усіх 

захворювань периферичної нервової системи (Хабіров Ф.А., 

Бодрова Р.А. та ін.) [1]. Проблема .дегенеративних уражень 

.хребта набуває все більшого значення .в зв'язку з тим, .що 

.вражає осіб .в .працездатному .віці, а в подальшому призводить 

не тільки до тимчасової й стійкої втрати працездатності.  

У Європі та інших країнах світу використовують фінсько-

німецьку методику Davіd, дія якої здійснюється на високотех.-

нологічних тренажерах Davіd. Тренажери технології «David Spine 

Concept» (DSС) вже задіяні в Україні для забезпечення ефектив-

ності реабілітаційних програм при порушенні і захворюваннях 

ОРА (верхні і нижні кінцівки, ПЗВ). Тренажери Davіd розроблені 

провідними європейськими фахівцями з біомеханіки, спортивної 

медицини, реабілітації та ортопедії. Основою цього обладнання є 

лікування і воно характеризується технологічними особливос-

тями, аналогів яких немає у звичайних фітнес-тренажерів. Курс 

занять на цьому обладнанні дає можливість працювати з глибо-

кими м'язами спини і закріпити отриманий при попередньому 

лікуванні результат. 
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Програма фізичної реабілітації при дегенеративно-дистро-

фічних захворюваннях шийного відділу хребта з допомогою 

системи тренувань на тренажерах David в середньому триває від 2 

до 4,5 місяців, в залежності від хвороби пацієнта. 

Концепція для хребта David Spine Concept – усестороння 

концепція оцінки (тестування) і лікування захворювань хребта, в 

яку входять обладнання для оцінки (тестування) і лікування, 

протокол оцінки, програмне забезпечення, документація і 

практична підтримка, що дає можливість медичному закладі за 

короткій термін перетворитися в спеціалізований центр для 

лікування хворіб хребта. Індивідуальний підбір програми 

лікування ґрунтується на опитуванні пацієнта, оцінки фізичних 

даних і тестування, спеціально сконструйовані пристрої забезпе-

чують безпеку і ефективний спосіб покращення рухливості 

хребта, сили м’язів і координації.  

Першим і найбільш важливим пристроєм програми є трена-

жер David F 140. За його допомогою люди навіть з вираженими і 

довготривалими  болями в спині, порушенням координації, 

значною слабкістю м’язів спини можуть почати мобілізацію і 

силові навантаження зовсім безпечно, без болі із мінімальним 

дискомфортом. Такі можливості реалізуються завдяки запатенто-

ваному механізму фіксації голови. Рух хребта відбувається 

поступово, сегментарно від хребця до хребця. При цьому 

активується як довгі м’язи, так і глибше залягаючи, і більш слабкі 

короткі між хребцеві м’язи (міжостисті і ротатори), які забезпе-

чують динамічну роботу. Покращення координації і збільшення 

сили цих м’язів покращують контроль осанки, а сильні м’язи, 

випрямляють хребет та забезпечують стійкість і силу. Цей 

комплекс забезпечує точне тестування (діагностику) і тренування 

мускулатури, задіяної при розгинанні, згинанні і бокових нахилах 

шийного відділу хребта [3].  

Рухомість шийного відділу хребта визначається за допо-

могою системи F 144 CMS - Cervical Measurement System, з 

регулюванням в залежності з обхватом голови пацієнта. 

Реабілітаційні центри, розширюють сферу своєї спеціалізації за 



 

158 

рахунок м’язів шийного відділу, можуть додатково доповнити 

існуючу базову конфігурацію обладнанням David. 

Цільові групи м’язів у тренажері David F 140: при розгинанні 

шийного відділу відбувається одночасне скорочення таких м’язів; 

при бокових нахилах шийного відділу відбувається одностороннє 

скорочення м’язів. Фіксація: Ізоляція м’язів шийного відділу і 

адаптація до довжини сегментів і розміру тіла кожного з пацієн-

тів, дякуючи використанням важеля, регулюючого сидіння і 

упори грудної клітки. Крива опору: низхідна від максимального 

попереднього розтягнення до положення максимального 

скорочення м’язів-згиначів поперекового  і грудного відділів. 

Амплітуда руху. Амплітуда руху при нахилу шиї: діагностика (до 

90° в кожну сторону), тренування (до 70° в кожну сторону). 

Однією з останніх розробок David є тренажер F160 для ліку-

вання болю в шиї. Обертання шийного відділу – це найслабший з 

усіх рухів опорно-рухового апарату, що становить всього лише 25-

40% розтягуючи зусилля м’язів шийного відділу. М’язи, що обер-

тають шийний відділ хребта, одні з найменш розвинених, як пра-

вило, з поганим моторним контролем навіть у добре тренованих 

людей. Даний тренажер забезпечує тестування амплітуди рухів 

при обертанні в шийному відділі хребта і силу м’язів в обох напря-

мках. Розміри: Ширина 86 см, довжина 98 см, висота 150 см. Фік-

сація: ізоляція м’язів шийного відділу і адаптація  до довжини сег-

ментів і розміром тіла кожного  з випробуваних завдяки використ-

анню важеля, регульованого сидіння і упору для грудної клітки. 

Крива опору на тренажері: вихідна від максимального 

попереднього розтягування до положення максимального скоро-

чення м’язів-згиначів поперекового і грудного відділу. Амплітуда 

рухів при нахилах шиї: діагностика (до 90° в кожну сторону), 

тренування (до 70° в кожну сторону). 

Для визначення рухомості шийного відділу, враховуючи 

ротацію, згинання, розгинання і бокові нахили, використовують 

шолом F 144 – це система визначення рухомості шийного відділу 

(СMS). Він є основним засобом для оцінки і реєстрації порушення 

роботи шийного відділу. Шолом підходить для різних форм і 
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розмірів голови, тому він є простий у використанні. Функціо-

нальні особливості це кількісне визначення показників рухомості 

шийного відділу хребта при русі в різних площинах. Фіксація: 

регулюючі бокові опори для стегон і плеч, а також сидіння, 

регульоване по росту пацієнта, для обмеження рухомості хребта.  

Цінне доповнення до стандартної тестової системи надає 

канальна система аналізу ЭМГ DAVID ME6000, що дозволяє 

аналізувати ЭМГ в режимі реального часу, і при цьому  

використовує до 16 каналів. Під час дослідження рухомості і сили 

доступні 14 каналів. Спеціальне програмне забезпечення дає 

можливість проводити множинний аналіз даних.  

У програмі David для тестування і моніторингу використову-

ється система тренажер EVE PROFESSIONAL EVE (eValuated 

Exercise) Professional, який розроблений для концепції DAVID 

SPINE (реабілітація хребта). Це інноваційна мережева система, 

котра дозволяє реабілітологам незалежно від їх місцезнаходження 

отримати доступ до оцінюючих і тренувальних даних хворих. 

Реабілітаційні центри можуть обмінюватися даними між собою 

або встановлювати сателіти, наприклад, в оздоровчих центрах 

підприємств. Моніторинг таких даних може здійснюватися 

дистанційно за допомогою EVE Professional без шкоди для 

ефективності тренування. Зручний графічний інтерфейс 

терміналів EVE забезпечує простоту керування тренуванням і 

зворотній зв'язок в реальному часі в процесі виконання вправ. 

Таким чином, у фізіотерапевтів багато часу, що дає можливість 

спостерігати за великою кількістю пацієнтів одночасно без  

шкоди для якості тренування. Система записує кожний трену-

вальний сеанс і помагає спеціалістам виявляти невірні трену-

вальні моделі, використовувані пацієнтами. EVE Professional по 

новому визначає стандарти контроля, моніторингу і збору даних 

області реабілітації.  

 Термінал обладнаний 8-дюймовим кольоровим сенсорним 

монітором з потужним процесом і системою безпровідної пере-

дачі даних. Ідентифікація пацієнтів здійснюється за допомогою 

RFID технології (радіочастотна ідентифікація) – індивідуальної 



 

160 

карти пацієнта. Термінал зручний в використанні і володіє інтуї-

тивним процесом. Під час процесу пацієнт отримує миттєвий 

зворотній зв’язок. Медичні спеціалісти можуть проводити ізомет-

ричні і амплітудні тести, використовуючи режим тестування, при 

цьому результат тестів відображається на моніторі в режимі 

реального часу. 

 Отже, програма лікування на тренажерах David складається 

для кожного пацієнта індивідуально, виходячи з його потреб. В 

програмі реабілітації впродовж цілого курсу лікування викорис-

товуються: тренажер David 140 (для згинання і розгинання, і бічне 

згинання шийного відділу хребта) та тренажер David 160 (для 

шийної ротації хребта), що використовувалися. Для визначення 

рухомості шийного відділу застосовувався шолом СMS F 144, 

враховуючи ротацію, згинання, розгинання і бокові нахили. 

Результати базових тестів та обстежень дозволяють виявити 

фактори, пов’язані з болем в спині і шиї, яким необхідно приді-

лити увагу і усунути. Для планування індивідуальної програми 

лікування слід враховувати такі пункти: вправи, засновані на 

індивідуальних потребах пацієнта; послідовність вправ повинна 

бути заснована на індивідуальних потребах пацієнта; вибір наван-

таження для вправи на кожному тренажері; виберіть для кожного 

тренування підходяще навантаження, що дозволяє пацієнту 

ефективно виконувати необхідні рухи протягом певного часу. 
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