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Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
На сьогодні проблема домашнього насильства є актуальною
не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу. Багато людей
зазнають утиску через застосування фізичного, психологічного,
економічного та сексуального насильства, що обмежує права та
свободу людини. У зв’язку з цим влада і суспільство в цілому
стали приділяти велику увагу цій проблемі. Сьогодні існує багато
способів запобігання та протидії домашньому насильству: від
комплексу заходів, що спрямовані на зміну насильницької
поведінки кривдника, до накладання кримінальної відповідальності та позбавлення волі згідно з законом.
Передусім звернімо увагу на Закон України "Про запобігання
та протидію домашньому насильству", де визначаються
«організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики
у цій сфері, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які
постраждали від такого насильства» [1]. Згідно з цим документом,
особа-кривдник понесе кримінально-правову відповідальність за
скоєння домашнього насильства, що значно покращує становище
багатьох постраждалих людей, які зазнали утиску.
Як відомо, ця проблема не обмежується одним законом.
Розроблено окремі заходи щодо протидії домашньому
насильству: заборонний та обмежувальний припис стосовно
кривдника, проведення профілактичної роботи, направлення на
проходження спеціальної програми. Ці заходи є невіддільною
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частиною в боротьбі проти домашнього насильства, вони
спрямовані на покарання кривдника накладають певні обмеження, ігнорування яких вважається правопорушенням та несе за
собою відповідальність перед законом. У Наказі Міністерства
соціальної політики України від 01 жовтня 2018 року № 1434
затверджено Типову програму для кривдників, яка передбачає
обов'язкове її проходження. Мета цієї програми — змінити
психологічну складову кривдника, його модель поведінки, а
також сформувати гуманістичні цінності й ненасильницьку
форму поведінки в родині. Приписи своєю чергою накладають
ряд заборон та обмежень, серед яких виділяють наступні:
«зобов’язання залишити місце проживання (перебування)
постраждалої особи, заборона в будь-який спосіб контактувати з
постраждалою особою, заборона на вхід та перебування в місці
проживання (перебування) постраждалої особи та інші» [2].
Останнім часом в Україні збільшилася кількість притулків та
бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим особам
від домашнього насильства. Вони надають безоплатну психологічну допомогу жертвам насильства або тимчасове місце для
проживання. Як відомо, жертвами домашнього насильства
здебільшого стають жінки та їхні діти. Це обумовлено тим, що
більшість людей живе стереотипами про роль жінок в суспільстві.
Вважають, що «їхнє місце на кухні біля плити» або вони
«берегині домашнього вогнища». Тому деякі жінки страждають
від своїх чоловіків, коли намагаються проявити себе та посягнути
на більше. На нашу думку, така поведінка з боку «сильної
половини суспільства» недопустима, бо жінка має рівні права з
чоловіками. Сьогодні цьому приділяють велику увагу та
намагаються досягти гендерної рівності. «Станом на 01 квітня
2021 року у 18 областях та в столиці України діють 37 притулків
для жертв домашнього насильства, 298 мобільних бригад
соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього
насильства та насильства за ознакою статі» [3].
Підсумовуючи варто зазначити, що в сучасному світі
суспільство приділяє велику увагу проблемі домашнього
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насильства та активно бореться з нею. Влада час від часу вносить
певні зміни до закону з метою посилення заходів покарання за
його порушення. Але повністю позбутися цієї проблеми вдасться
лише за умови осмислення факту, що примусом неможливо
досягти чиєїсь прихильності.
Література:
1. Про запобігання та протидію домашньому насильству
Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII Режим доступу: //
https://zakon.rada.gov.ua/
2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про
затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами
органів Національної поліції України термінового заборонного
припису стосовно кривдника». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
3. Міністерство соціальної політики України // https://www.
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УДК 347.19
Юридичні науки
ПРИМУСОВА ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ПРИЧИНИ ТА СТАСТИСТИКА
Абрам В. І.
студентка юридичного факультету
Науковий керівник: Самойлова І.А.
викладач юридичних дисциплін
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
Україна
Актуальність обраної теми зумовлена тим, що припинення
юридичних осіб є таким самим природним процесом, як і їх
створення, обумовленим причинами як економічного, так і
юридичного характеру. Наше законодавство розрізняє добровільний та примусовий порядок ліквідації.
Проблематикою обранної теми є те,що останнім часом
набула поширення примусова ліквідація юридичної особи за
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рішенням суду. Так звана «вища міра відповідальності» підприємства, примусова ліквідація – в свою чергу це наслідок
допущених порушень чинного законодавства під час створення
підприємства та в процесі його діяльності.
Для початку слід дати визначення терміну «Юридична
Оосба» ст. 80 Цивільного Кодексу України, дає таке визначення:
Юридичною особою є - організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа
наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може
бути позивачем та відповідачем у суді. [4]
Якщо говорити про законодавчо закріплену процедуру
припинення таких осіб. В цьому випадку відповідно до ст. 104
Цивільного кодексу України та ст. 59 Господарського кодексу
України юридична особа припиняється також в результаті
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації. Тобто конкретно визначеного, та закріпленого
поетапного вчинення такої процедури немає. Тому, При цьому
примусова ліквідація юридичної особи не є простою процедурою.
Тут слід акцентувати увагу, що позовні заяви про примусову
ліквідацію підприємств можуть подаватися до господарського
суду лише у випадках, які є прямо передбачені законодавчими
актами, та з посиланням на конкретні підстави. [3]
Ми виділили ряд найпоширеніших проблем, у зв’язку з якими
юридична особа ліквідовується у примусовому порядку:
- Банкрутство Юридичної Особи (найбільш вживана з усіх
підстав примусової ліквідації підприємств)
- Недійсність державної реєстрації юридичної особи
(Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України, а також із ч. 2 ст. 38 Закону
юридична особа ліквідується за рішенням суду про визнання
судом недійсною державної реєстрації цієї юридичної особи через
допущені при її створенні порушення, які неможливо усунути.
Причинами цього можуть бути вчинені при оформленні
установчих документів порушення чинного законодавства, які
позбавляють їх юридичної сили, невідповідність фактичним
обставинам зазначених в установчих документах відомостей
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щодо виду юридичної особи, мети її створення тощо.)
- Систематичне та грубе порушення законодавства
(Припиняється юридична особа на підставі рішення суду й у разі
систематичного чи грубого порушення нею законодавства (ч. 4
ст. 19 ЗУ «Про господарські товариства»). До таких порушень ч. 2
ст. 38 Закону відносить провадження юридичною особою
діяльності, що суперечить її установчим документам, або такої,
що заборонена законом, а також неподання протягом року
органам державної податкової служби податкових декларацій та
документів фінансової звітності відповідно до закону. У
зазначених випадках підприємство ліквідується на підставі
рішення господарського суду за поданням органів, що
контролюють діяльність товариства. Вирішуючи питання про
примусову ліквідацію підприємства через систематичне чи грубе
порушення ним чинного законодавства, доцільно звернути увагу,
що згідно з п. 16 роз’яснення Вищого арбітражного суду України
«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із
створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств» від 12
вересня 1996 р. № 02-5/334 (зі змінами та доповненнями,
внесеними у 2003 р. ВГСУ) такими, що систематично порушують
законодавство, слід вважати ті підприємства, які раніше двічі
допускали порушення законодавства і вчинили його знову
(незалежно від того, чи притягалися вони до відповідальності за
попередні порушення. Грубим же може вважатися одноразове
порушення законодавства, яке свідчить про явне й умисне
нехтування його вимогами з боку підприємства (наприклад,
здійснення без ліцензії таких видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства),
або ж таке, що спричинило наслідки у вигляді значної шкоди,
завданої державі, юридичним чи фізичним особам.).
- Відсутність юридичної особи за своїм місцезнаходженням( Це безумовна підстава для примусової ліквідації
юридичної особи, томущо в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є наявність
запису про місцезнаходження Юридичної Оосби. Відповідно до
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ст. 93 ЦК України та ст. 1 Закону місцезнаходженням юридичної
особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих
документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. А
за вимогою ст. 17 Закону в Реєстрі повинні міститися, зокрема,
відомості про місцезнаходження юридичної особи. У зв’язку із
цим зміна підприємством адреси місцезнаходження розглядається
як підстава для заміни свідоцтва про державну реєстрацію. Тому,
безумовно, фактичне перебування юридичної особи не за своїм
місцезнаходженням є грубим порушенням законодавства, яке
може бути підставою для припинення юридичної особи.)
Для більшого та всебічного аналізу обраної теми дослідження, ми проаналізували судове рішеня, стосовно примусового
припинення діяльності юридичних осіб- підпримєців.
До прикладу: Рішення Рівненського Окружного Адміністративного суду 31 січня 2020р. по справі №460/2509/19 . Де
суд вирішив:
«Скасувати реєстраційну дію державного реєстратора
ОСОБА_1 Комунального підприємства "Реєстраційна служба
Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області" "державна реєстрація припинення юридичної
особи на підставі судового рішення, не пов`язаного з банкрутст.вом юридичної особи" номер запису 16031390011000230 від
25.07.2019.» [1]
І знову ж таки причина припинення: недійсність
державної реєстрації юридичної особи.
Висновок: Аналізувавши дану проблему можна дійти
висновку що припинення юридичних осіб є таким самим
природним процесом, як і їх створення, обумовленим причинами
як економічного, так і юридичного характеру. Декілька з них ми
навели вище. Наше законодавство розрізняє добровільний та
примусовий порядок ліквідації. І згідно статистичним даним
примусове припинення юридичних осіб- підприємців через суд,
аж ніяк не поступає добровільній ліквідації. Також на наш думку
нині в Україні є нагальна потреба у продовженні реформування
чинного законодавства у сфері припинення юридичних осіб та
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прийнятті єдиного спеціального нормативно-правового акта , в
якому повною мірою закріпити поняття «ліквідація юридичної
особи», визначити вичерпний перелік підстав для його
здійснення, порядок та терміни проведення та чітке коло
уповноважених суб'єктів, які мають право її ініціювати та
проводити, їх права та обов'язки.
СТАТИСТИКА СТАНОМ НА 2020р.

[2]
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Філологічні науки
МОВНА СИТУАЦІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Мірошніченко Л.В.,
к. філол. н., доцент
Альперович Я.І.,
здобувачка
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
На сьогоднішній день тема мовної ситуації є проблемою
української нації. Нинішня мовна ситуації в Україні є результатом
тривалої війни з української мовою, яку Росія розпочала після
1654 року та яка продовжується і нині.[1]
Спочатку мова — це найважливіший засіб спілкування. Без
мови не зможе існувати народ, не розвиватиметься його культура.
Одним із найчарівніших скарбів, які були створені людиною, є
саме мова. Вона має велике значення в житті кожного з нас.[2]
Остнаннім часом в Україні прийнято низку законодавчих
актів, зокрема:
1. Указ Президента України «Про Концепцію державної
мовної політики» від 15.02. 2010
2. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015
3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017
4. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 №2704
Всі ці Закони України набули чинності, але мовна реформа
продовжується.
У суспільстві, де переважає корінний етнoс і мова зазначені
функції мови поєднуються гармoнійно. В цих державах мова, по
суті, виступає еталоном державної самодостатності, самоцінності
й неповторності. Але в Україні склалася інша ситуація: втративши
свободу, тривалий час перебуваючи у складі інших держав, українська нація позбулася можливості повноцінно користувачтися сво16

єю мовою. Внаслідок заборон і дискримінації, адміністративно-силового тиску, якому піддавалася українська мова упродовж трьох
століть, відчужена від використання рідної мови як засобу національної комунікації та головного інструменту консолідації нації. [3]
Отже є проблемні питання:
1) Панування російської мови над українською. Причина
цього по-перше те, щo Україна знаходиться поряд з Росією та
30% росіян живуть в Україні. Більша частина не розуміє та не
вчить українську мову тому 70% людей від загальної кількості,
які живуть в країні розмовляють російською. А по-друге України
довгий час знаходилася під владою інших держав, таких як:
Австро-Угорщина, Російська імперія тощо.
Мовна політика — це сукупність дій, спрямованих на
регулювання мовних відносин у країні. Основи державної мовної
політики визначаються Конституцією України. За часів Ющенко
у червні 2005 р. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення запропонувала для підписання «Меморандум між
телекомпаніями та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення про співпрацю, спрямовану на розбудову
національного інформаційного простору». Тобто, щоб в кінотеатрах, на телебаченні, на радіо розмовляли тільки українською
мовою.
«Державні посадовці вищого рангу — це ті особи, які не
повинні подавати російську мову, а навпаки, своїм авторитетом
перших осіб у державі давати приклад шанобливого ставлення до
української мови, бо мова — це символ єдності нації». Побудувати Україну як незалежну державу можна, лише спираючись на
історичні корені українського народу, а отже — на його мову, яка
забезпечує нормальне функціонування національного організму в
усіх його виявах. Мова виражає єдність держави. У національній
державі ототожнюються такі поняття як держава, нація, мова.[4]
2) Існування суржика
У 2021 році в Україні як у спілкуванні, так і в писемній мові,
рекламі - є проблема двомовності, як суржик, що виник внаслідок
тривалого впливу мовної політики Росії.
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Суржик – це елементи двох або кількох мов, об'єднані
штучно, без дотримання норм літературної мови.[5]
У більшості ж випадків суржик пов’язують із періодом радянської русифікації. Українсько-російський суржик поширений
у побутовому спілкуванні мешканців багатьох регіонів України, а
також місцевостей на території Росії, де проживає українське
населення.
Як говорила видатна українська поетеса та письменниця Ліна
Костенко: “Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає
мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас
актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то
матимемо дуже невтішну перспективу”. [6]
Суржик згубно впливає на українську мову, тому він не
повинен бути нормою. Щоб уникнути цієї проблеми потрібно,
наприклад: читати багато літератури, стежити уважно за своїм
мовленням, звертатися до правопису тощо. Отже, проблема
суржику є значно більшою, ніж здається на перший погляд. Тож
слід збагачувати власне мовлення, кожен повинен почати з себе.
З одного боку існує багато проблем з впровадженням
української мови, а з іншого боку мовна ситуація налагоджується,
зокрема: приймаються дієві нормативно-правові акти та ін.
Література:
1. Глущук Є.С Реферат «Мовна ситуація в Україні» URL:
https://naurok.com.ua/movna-situaciya-v-ukra-ni-referat-253470.html
2. Найкращі
учнівські
твори
(2вариант)
URL:
https://ukrlit.net/making4/434.html
3. Худяк І.М. «Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства» URL: http://vsplki.lviv.ua/images/gallery/metod_kabinet/z_mk_08.11.2019.pdf
4. Ткаченко О.Б., Підручник «Мовна ситуація і мовна
політика в Україні» Світогляд №2 2008 ст. 21 URL:
https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2008-10-2/svit2008-10-2-18-cochergan.pdf
5. Вікіпедія: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA
18

6. Фесенко В. «Проблема суржику в українській мові» URL:
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/f323b66a940f2be8a3beef8bd53fa
01d.pdf (дата звернення 27.11.2021)

______________________________________________________
УДК 343
Юридичні науки
ІНФОРМАЦІЙНЕ АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ
ІЗ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
Ананійчук Б.О.,
курсант 3 курсу Навчально-наукового
інституту права та підготовки фахівців
для підрозділів Національної поліції
Науковий керівник: Єфімов В.В.
к.ю.н., доцент кафедри фінансових та
стратегічних розслідувань підполковник поліції
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
На сьогодні, однією із умов успішного вирішення окремих
завдань у сфері протидії злочинним намірам є попередній збір,
накопичення, оброблення і відповідний аналіз інформації, що
може вказувати на різні ознаки протиправної діяльності осіб.
Саме через це, інформаційно-аналітичне забезпечення в
професійній діяльності правоохоронних органів являє собою
відповідну основу ефективного використання управлінських
механізмів та методів у сфері національної безпеки.
Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронних
органів являє собою певну самостійну систему, яка характеризується окремими принципами управління та організації, що має
властиві їй функції і чітко сформульовані цілі розвитку як на
сьогоднішній день, так і на перспективний період, і складається із
підсистем між якими також існують стійкі структурні зв’язки. [1]
Більшість фахівців, які відповідним чином займаються в
територіальних органах інформаційно-аналітичною діяльністю
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розосереджені по різних правоохоронних підрозділах і службах.
Якщо характеризувати відомчу інформаційно-аналітичну систему, то слід пам’ятати, що вона безпосередню залежить до числі
стійких утворень, які діють протягом великого проміжку часу.
Зазначимо, що в змісті статті 13 Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»
[2] чітко визначається, що при здійсненні боротьби з організованою злочинністю, якщо інших заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення винних до відповідальності
недостатньо, можуть залучатися штатні та нештатні негласні співробітники, які вводяться під легендою прикриття в організовані
злочинні угрупування в порядку, визначеному Законом України
«Про оперативно-розшукову діяльність»[3] та Кримінальним
процесуальним кодексом України. [4] Виходячи з цього, доцільно
є визначити значущість саме інформаційно-аналітичної діяльності, адже завдяки забезпечення ефективної діяльності вищезазначених працівників, необхідним є попередній збір та дослідження
окремої інформації про певне злочинне угрупування.
Нагальної на сьогодні є проблема одержання об’єктивної
інформації на всіх стадіях протидії злочинності, адже її характер і
певні види можуть змінюватися залежно від динаміки розвитку
криміногенної ситуації, а також моделювання обставин вчиненого правопорушення. Однак непорушним залишається основна
задача аналізування критеріїв вчинення протиправних дій, а саме
відповідний зв’язок із подією правопорушення.
Серед науковців домінує думка, що з урахуванням організаційних змін у певному функціонуванні інформаційних систем
правоохоронних органів, які використовуються під час оперативно-розшукового запобігання та протидії правопорушенням,
дозволяє зробити висновок, що задля необхідності їх подальшого
розвитку потрібне удосконалення за такими напрямами: 1)
завершення процесу удосконалення нормативно-правового
забезпечення функціонування відомчих інформаційних ресурсів;
2) забезпечення ефективності та швидкості технічного доступу до
віддалених ресурсів; 3) розроблення нормативних документів, що
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стануть правовою основою для спільного використання без даних
оперативними підрозділами різних міністерств та відомств; 4)
удосконалення інформаційних технологій, систем та інформаційно-аналітичних моделей, які застосовуються у систему прийняття
та обробки управлінських рішень; 5) вдосконалення обміну
інформацією та інших форм співпраці у діяльності правоохоронних органів. [5]
Також, доцільним є зазначити, що до систем інформаційноаналітичного забезпечення в умовах сучасності об’єктивно
пред’являються все нові вимоги, які певним чином пов’язані з їх
здатністю не тільки вивчати й прогнозувати на основі системного
підходу внутрішні протиріччя в розвитку держави в цілому, але й
формулювати нетривіальні проблеми на основі нових концептуальних і методологічних підходів.
Варто зауважити, що інформаційно-аналітична діяльність, а
також її певні результати виступають ключовими не тільки для
ефективного управління правоохоронними органами, а і для
відповідного розроблення та реалізації різних програм протидії,
перспективного моделювання правоохоронної та правозастосовної діяльності у конкретних соціально-економічних і демографічних умовах із безпосереднім урахуванням даних оперативної
обстановки. Зазначимо, що дане виступає неможливими без розвитку інформаційно-технологічного забезпечення в управлінні,
яке має бути постійним, безперервним, у режимі моніторингу.[6]
Певна відсутність єдиних стандартів та класифікаторів задля
ефективного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних, інформаційно-телекомунікаційних систем призводить до
розрізненості форматів накопичення та зберігання інформації,
неможливості реалізації принципів інформаційних ресурсів. Це
полягає у тому, що використовуються морально застарілі
технології обробки та передач інформації та ІТ-продукти, які
побудовано на технологіях різних генерацій, що в свою чергу
призводить до нескоординованих витрат матеріально-технічних і
часових ресурсів, проблем при локальному пошуку даних, так і
при обміні інформацією із зовнішніми ресурсами. [7]
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Отже, можна зробити висновок, що само по собі інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронних органів являє собою
певну самостійну систему, яка характеризується окремими
принципами управління та організації, що має властиві їй функції
і чітко сформульовані цілі розвитку як на сьогоднішній день, так і
на перспективний період. Також відповідна діяльність має
важливе значення задля ефективного здійснення оперативнорозшукової діяльності у сфері боротьби з організованої злочинністю. На жаль, в певному функціонуванні інформаційно-аналітичного забезпечення існують окремі проблеми, які цілком
сповільнюють здійснення професійної діяльності працівниками
правоохоронних органів, але на сьогодні, вже існують певні
пропозиції щодо його вдосконалення.
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Природничі науки
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОНЯТЬ
ВСЕСВІТУ В КУРСІ «ПРИРОДНИЧИХ НАУК» СТАРШОЇ
ШКОЛИ
Антонова М. І., Трифонова О. М.
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
Стаття присвячена важливій проблемі загальної технології
створення структури поняття концепція і, зокрема, концепції
розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів при
вивченні понять Всесвіту в курсі «Природничих наук» старшої
школи. Проблема полягає у тому, одне з головних завдань вчителя
у цифрову еру полягає в підготовці здобувача освіти до діяльності в оточуючому його середовищі, яке має тенденцію до
постійної зміни. Формування інформаційно-цифрової компетентності сприяє загальному становленню особистості в процесі її
взаємодії в таких сферах діяльності, як освіта, організація
соціального досвіду, індивідуальна допомога.
Ключові слова: інформаційно-цифрової компетентності, природничі науки, Всесвіт.
Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес, безперервне зростання інформації, інтелектуалізація особистості,
стрімкі зміни технологій у світі вимагають якісно нового підходу
до підвищення рівня освіти із набором ключових умінь і навичок,
необхідних для загального розвитку. Це особливо актуально в
умовах подібних завдань, які розглядаються в поєднанні зі
специфічними деталями природничих предметів у школі,
надаючи учням систематичні знання про природу, математичні
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закони та відносини, систематичні знання з природничих знань,
виховання екологічної поведінка, формування уявлень про
сучасну наукову картину світу в цілому.
Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене
та водночас критичне застосування особистістю інформаційнокомунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки,
обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-грамотність; навички
безпеки в Інтернеті; розуміння етики роботи з інформацією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз комплексу
наукових праць з проблеми формування інформаційно-цифрової
компетентності учнів при навчанні курсу «Природничих наук»
показав, що вітчизняна та зарубіжна теорія та практика освітніх
наук розробили певні дослідницькі алгоритми для вирішення
таких завдань. Зокрема, вчені А. Дробін, Т. Засєкіна, І. Зимня,
Є. Зейєр, Л. Кравченко, М. Мартинюк, В. Оніпко, О. Савченко,
Т. Сущенко, О. Трифонова, А. Хуторський, Ю. Шапран, D. Bawden, R. Paul, C. Stern та інші.
Історико-педагогічні аспекти змісту, форм і методів навчання
учнів старшої школи природничих знань представлені в дослідженнях П. Атаманчука, С. Гончаренка, О. Гончарова, А. Дробіна,
Т. Засєкіної, Н. Житеньової, С. Каплуна, М. Мартинюка, О. Міняйла, О. Пінчука, З. Савченко, М. Садового, В. Сіпія, О. Сорочинська, Л. Сушик, А. Федорчук та інші.
У творчості М. Бірки, І. Донця, О. Іщенка, Т. Коростянця,
М. Нудьги, Т. Піскунової, В. Підгорної, М. Садового, І. Судакової, О. Теплицького, О. Трифонової, М. Хомутенка та інших
висвітлено питання формування інформаційно-цифрової компетентності учнів при навчанні понять Всесвіту.
Проблема розвитку інформаційно-цифрової компетентності
школярів у ході навчання понять Всесвіту в курсі «Природничих
наук» знаходиться на стартовому етапі свого розвитку. Вона
розглядалася в працях українських та закордонних вчених,
зокрема П. Атаманчука, М. Головка, В. Заболотного, Т. Засєкіної,
С. Ракова, А. Куха, О. Пінчук, І. Крохіної, Г. Білецької, Н. Єрмакової, І. Ботгроса та інші.
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Мета статті. полягає в узагальненні поглядів учених на
поняття «інформаційно-цифрової компетентності» учнів при
навчанні понять Всесвіту в курсі «Природничих наук» відповідно
до умов сучасності.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та вивчення
інформаційних джерел і документів, аналіз, синтез, порівняння
змісту освітніх програм, підручників, посібників, систематизація
даних, системно-структурне моделювання, узагальнення;
Виклад основного матеріалу. Концепція сучасної школи
визначає 10 ключових навичок (зміст яких потребує особистісної
реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної
інтеграції та працевлаштування та які здатні забезпечити
особистісну реалізацію та успіх протягом усього життя), до яких
належать інформаційні та цифрові навички.
Формування інформаційно-цифрової компетентності старшокласників є інтегративним процесом на основі результатів
досліджень інших наук, таких як педагогіка, психологія, соціологія, економіка, менеджмент, історія, етика тощо. Це вимагає
теоретико-методологічного осмислення педагогічних аспектів
суспільного становлення та розвитку особистості старшокласника
як члена суспільства, набуття ним навичок взаємодії зі світом
природи, його пізнання, участі в соціально орієнтованій практичній діяльності, вивчати екологічні проблеми.
Аналіз структури та змісту інформаційно-цифрової компетентності встановив, що на окрему увагу заслуговує проблема
розвитку цієї здібності в учнів старших класів в ході вивчення
курсу природничого циклу, адже він не лише систематично
направляє у роботу з новими інформаційними ресурсами та
новими цифровими технологіями, а й повинні, навчатись за
принципом випереджальної освіти, бути готовими вносити всі
інновації в загальному розумінні.
Серед наук природничого циклу особливе місце займає астрономія. Стало стереотипом, що воно завершує етап формування
в учнів наукової картини світу, є остаточною ланкою цілісного
уявлення про світ та Всесвіт в загальному його розумінні.
Розробка астрономічних уявлень у класах старшої школи має
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багато труднощів. Для його реалізації необхідно знайти ефективні
засоби. Отже, для формування інформаційно-цифрової компетентності учнів при вивчені понять Всесвіту, на даний час можна
використовувати все більш різноманітні програми та інтернет
сервіси.
Висновки. Підсумовуючи отримані результати даної роботи,
варто встановити, що інформаційно-цифрова компетентність є
інтегративним утворенням, що відображає здатність особистості
виявляти інформаційні потреби, шукати інформацію та
ефективно працювати з нею в усіх її формах та уявленнях як у
традиційному, друкованому, так і в електронному вигляді
Слід зазначити, що визначено поняття інформаційно-цифрової компетенції, визначено її складові.
Сучасний навчальний процес не може бути цілісним і
повноцінним без використання інформації та цифрових можливостей, у тому числі на уроках курсу природничих наук в процесі
вивчення учням старшої школи понять Всесвіту.
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Forming of informatively-digital competence of students at the study
of concets of Universe in a course "Natural sciences" of senior
school the Article is sanctified to the important problem of general
technology of creation of structure of concept conception and, in
particular, conceptions of development of informatively-digital
competence of students at the study of concepts of Universe in a course
"Natural sciences" of senior school. A problem consists in that, one of
main tasks of teacher in a digital era consists in preparation of breadwinner of education to activity in a surrounding him environment that
has a tendency to the permanent change. Forming of informativelydigital competence assists the general becoming of personality in the
process of her co-operation in such spheres of activity, as education,
organization of social experience, individual help.
Keywords: informatively-digital competence, natural sciences
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УДК 004.942
Інформаційні технології
РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ КОНТРОЛЮ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ
ПРО ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ МІЖ
РУХОМИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
Аронець О.В.,
Відокремлений структурний підрозділ
«Фаховий коледж електронних приладів
Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу»
м. Івано-Франківськ, Україна
Кромкач В.О.,
студент
Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології
Національного університету
«Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
В сучасних умовах великої насиченості автомобільних доріг
транспортними засобами безпековий фактор дотримання
оптимальної дистанції до розташованого попереду рухомого
транспортного засобу є дуже важливим. Мінімальна безпечна
відстань між транспортними засобами на заміському шосе згідно
рекомендацій має дорівнювати гальмівному шляху транспортного
засобу плюс 10 метрів. Гальмівний шлях, у свою чергу, залежить
від швидкості транспортного засобу, дорожнього покриття,
метеорологічних умов (суха погода, сніг, дощ, туман, ожеледь),
реакції водія на зміну ситуації на дорозі, тому значення довжини
гальмівного шляху можуть сильно варіюватися під дією різних
факторів. Отже, використовувати на практиці вище вказані
рекомендації є досить складно, особливо водіям-початківцям, так
як око людини не є точним вимірювальним приладом, а реакція
водіїв на зміну дорожньої ситуації також не є стабільною.
Пристрої контролю за дистанцією між рухомими транспортними засобами дозволяють ефективно визначати відстань між
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рухомими автомобілями, оповіщувати водіїв про її зміну і
сигналізувати про небезпечне зближення між авто. Пристрої
контролю за дистанцією встановлені на сучасних автомобілях
бізнес-класу, але на бюджетних авто економ-класу вони відсутні.
З метою вирішення цієї проблеми запропоновано розроблення на основі програмованого мікроконтролерного модуля
Arduino пристрою контролю за дистанцією між рухомими
транспортними засобами, який може бути встановлений на будьякий транспортний засіб.
Запропонований пристрій має блочно –модульну конструктцію (Рис.1)

Рисунок1.- Функціональна схема пристрою

Пристрій містить наступні блоки і модулі:
Модуль 1 - програмований мікроконтролерний модуль
Arduino, який отримує імпульси від давачів відстані та давача
швидкості, згідно записаної програми проводить обробку цих
імпульсів, формує інформаційно-оповіщуючі сигнали, які
відображаються LCD-дисплеєм та світловими і звуковими
індикаторами на модулі 2 відображення інформації.
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Модуль 2 – модуль відображення інформації, який містить
блок 4 з LCD - дисплеєм та блок 5 світлозвукової сигналізації. На
LCD - дисплей виводиться інформація про швидкість автомобіля
та відстань до транспортного засобу, який рухається попереду.
Блок світлозвукової сигналізації інформує водія про зміну
дистанції до рухомого транспортного засобу свіченням
індикаторів різних кольорів та звуковим сигналом: - зеленний
колір свічення (індикатор HL1) – дистанція більша за мінімально
допустиму безпечну; - жовтий колір свічення (індикатор HL2) –
дистанція менша за мінімально допустиму безпечну; - червоний
колір свічення (індикатор HL3) – дистанція між рухомими авто
небезпечно мала; - переривчастий звуковий сигнал (сигналізатор
SP) – дистанція між рухомими авто небезпечно мала.
Модуль 3 –модуль вимірювання дистанції складається з
блоку 6 ультразвукового давача відстані та блоку 7 інфрачервоного давача відстані. Блок інфрачервоного давача відстані
вмикається при роботі в режимах, які передбачають прозорість
повітряного середовища. Використання блоку ультразвукового
давача відстані доцільне в режимі, коли інфрачервоний давач
працює нестабільно через сильне поглинання і розсіювання
середовищем інфрачервоних променів, тобто коли на дорозі
складні метеорологічні умови - сніг, туман.
Блок 2 - блок формувача імпульсів давача швидкості підключається до виходу давача швидкості авто та формує імпульси на
вході цифрового порту модуля Arduino. За одержаними
значеннями частоти імпульсів контролер Arduino згідно програми
розраховує швидкість автомобіля.
Блок 3 - блок вибору режимів дозволяє вибирати оптимальний режим роботи (програму роботи) пристрою у відповідності
до стану дорожнього покриття, умов насиченості транспортними
засобами (шосе, місто), метеорологічних умов (суха погода, сніг ,
дощ, туман, ожеледь).
Блок 4 - блок стабілізатора напруги живлення перетворює
напругу бортової мережі автомобіля 12-14 В у постійну напругу
7,2 В, оптимальну для живлення пристрою, усуває імпульсні
30

електричні завади, що виникають у колі електроживлення при
роботі двигуна.
Робота програми по визначенню швидкості заснована на
вимірі давачами дистанції між рухомими транспортними засобами з наступним розрахунком мінімально допустимої безпечної
відстані між рухомими транспортними засобами з урахуванням
швидкості руху та стану дорожнього покриття.
Мінімальна безпечна відстань між рухомими транспортними
засобами на заміському шосе згідно рекомендацій має дорівнювати гальмівному шляху транспортного засобу плюс 10 метрів
𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝐿 + 10 метрів

(1)

Значення довжини гальмівного шляху можуть сильно
варіюватися під дією різних факторів. Гальмівний шлях можна
перевіряти за формулою:
𝐿=

𝐾г 𝑉 2
254𝐹З

(2)

(V – швидкість автомобіля у км/год, Кг - гальмівний
коефіцієнт, для легкових авто він дорівнює одиниці; FЗ коефіцієнт зчеплення з покриттям).
Отже, формула (1) набуде вигляду:
𝐷𝑚𝑖𝑛 =

𝐾г 𝑉 2
+ 10
254𝐹З

(3)

Коефіцієнти зчеплення з покриттям FЗ: 0,7 - сухий асфальт;
0,4 - мокрий асфальт; 0,2 - укочений сніг; 0,1 - ожеледиця.
Розрахунки гальмівного шляху для різних швидкостей та
станів дорожнього покриття та усереднені значення гальмівного
шляху автомобіля, отримані при розрахунках та експериментальних дослідженнях гальмівного шляху, подані в таблиці 1
[1].
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Таблиця 1

40

50

60

70

80

Гальмівний
(усереднений) шлях
L за дослідженнями
[1]
40
60
80

9
15,75
31,5
63

14
24,6
49
98

20,25
35,4
70,8
141,6

34,7
48,2
96,4
192,8

36
63
126
252

9,3
10,6
-

Гальмівний шлях L за формулою
(2)
Швидкість,км/г
од
сухий асфальт
мокрий асфальт
укочений сніг
ожеледиця

16,3
19,1
-

32,3
39,2
-

З таблиці 1 видно, що результати розрахунків гальмівного
шляху за формулою (3) не більші за усереднене значення гальмівного шляху автомобіля, отримане в результаті експериментальних досліджень за методикою, висвітленою в [1].
Таким чином, розрахункова формула мінімальної безпечної
відстані між транспортними засобами (3) може застосовуватися
для легкових авто, що рухаються зі швидкістю 40-80 км/год.
З аналізу даних лівої частини таблиці видно,що в умовах
міста, внаслідок високої щільності потоку автомобілів, безпечна
дистанція, за умови обмеження швидкості до 40-60 км/год на
сухому і мокрому асфальті, може бути не менше половини
швидкості руху авто і розраховуватися за формулою:
𝐷min 𝑐𝑖𝑡𝑦 =

𝑉
(метри)
2

(4)

Робота програми по визначенню швидкості заснована на
вимірі періоду імпульсів, що надходять з давача швидкості, та
подальшого розрахунку швидкості за формулою. Для роботи
використовується функція pulseIn, яка вимірює в мікросекундах
тривалість позитивного або негативного перепаду вхідного
імпульсу. Отже, щоб дізнатися період, потрібно скласти тривалість позитивного і негативного напівперіодів. Далі потрібно
дізнатися параметри давача швидкості, а потім розрахувати
число, яке у програмі поділяється на період. Позначимо це число
X, а кількість імпульсів на кілометр через N. Тоді X можна
32

розрахувати за такою формулою:
3600000000
𝑁

𝑋 =

(5)

Наприклад, якщо 2500 імпульсів / км:
𝑋 =

3600000000
= 1440000
2500

(6)

Якщо давач створює 6000 імпульсів / км:
𝑋 =

3600000000
= 600000
6000

(7)

Далі швидкість руху (при давачі на 6000 імпульсів / км)
обчислюється за формулою:
𝑉 =

0,6
𝑇

(8)

де Т - період в секундах, a V - швидкість в км/год. Оскільки
період виміряний у мікросекундах , то робоча формула:
𝑉 =

600000
𝑇

(9)

Якщо давач на 2500 імпульсів/км , то формула буде такою:
𝑉 =
Відповідно,
мікросекундах:

1,44
𝑇

враховуючи,

𝑉 =

(10)
що

1440000
𝑇

період

виміряний

у

(11)
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Якщо давач швидкості за характеристиками створює інше
число імпульсів/км, потрібно буде розрахувати інше число, яке
ділиться на період, і підставити його в програму замість «600000»
або «1440000».
Висвітлена методика розроблення пристрою контролю та
сигналізації про дотримання безпечної дистанції між рухомими
транспортними засобами на основі програмованого мікроконтролерного модуля Arduino дозволяє спроектувати та реалізувати у
прототипі оптимальний для роботи на легкових автомобілях
пристрій контролю за безпечною дистанцією між рухомими авто і
сигналізацією про її зміни, що значно підвищить безпеку руху на
дорогах [2].
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У статті досліджено загальне положення Православної Церкви
перед «часом реформ» та продемонстровано розвиток розуміння
необхідності реформ як серед духовенства, так і серед мирян.
Поставлена спроба виділити конкретні причини та приводи, які
зрушили питання реформи Церкви з «мертвої» точки. Для цього
застосовані методи історичного порівняння та контекстуальної
критики. Основну увагу приділено ряду передумов, які можна
назвати «негативними». Вони ж сприяли як розвитку реформи,
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Питання про церковну реформу в історіографії Православної
Церкви на території Російської імперії та до революції 1917 року
ставиться у контексті дослідження церковного розколу й пов’язаного з цим виникнення т.зв. «старообрядницької» Церкви, а також
з проведенням Помісного Собору 1917-1918 рр. У той час, як дослідженню Собору присвячена ціла низка праць, що пов’язано не в
останню чергу з публікацією протоколів засідань, проте, історичні причини, які зумовили появу собору залишаються поза належною увагою. З однієї сторони, їх аналіз знаходить своє відображення в роботах такого автора як Д. Поспеловський [9], однак,
виокремлення історико-критичної концепції причин та приводів
щодо втілення реформ, потребує уточнюючої систематизації, з
огляду на формування першої знакової події — збирання відгуків
єпархіальних архієреїв у 1905-1906 рр. Що стосується історіографії з вказаного питання у зв’язку з дослідженням Відгуків, необхідно засвідчити відсутність комплексного підходу, оскільки
автори звертають увагу на різні аспекти питання: зміни адміністративного порядку — протоієрей Іоанн Мейендорф [8], реформа
парафії — Тітлінов Б. [5], церковне судочинство — Павлушков
А. [14], літургічне оновлення — Сове Б. [6], Балашов М. [11] та ін.
Вказані роки — 1905-1906 — є розділом між періодом усвідомлення реформ та втіленням їх у реальність, що увінчалося на
Помісному собору. Представлене дослідження охоплює короткий
систематичний аналіз причин та приводів, які стали формуючими
в процесі усвідомлення реформ та призвели до практичного втілення реформ. Мета дослідження полягає в короткій характеристиці стану Православної Церкви в Російській імперії, який призвів
до проведення реформ, при цьому наголошено на процесі
усвідомлення необхідності змін як кліриками, так і мирянами.
Кінець ХІХ-го та початок ХХ століття — час, у який Православна Церква в Російській імперії суттєво змінилася. З’явилося
чимало принципово нового в її середовищі, що мало як
позитивне, так і негативне значення. Найвідоміший та найбільш
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значущий церковний Собор нової історії став у 1917-1918 рр.
увінчанням найкращих традицій та напрацювань, які велися до
цього. Таке масштабне зібрання, звісно, не виникає раптово.
Собор став плодом тривалих дискусій не тільки з приводу його
денної повістки, а й з огляду на дискусії про те, чи, взагалі, варто
його проводити, в якому статусі, в які формі та ін.
Найпершим пунктом, який варто відзначити у питанні
характеристики Руської Церкви в кінці ХІХ та початку ХХ
століття, є те, що вона вже тривалий час була, практично,
підкорена державі. Церква була зведена до частини державного
апарату, до неї була представлена світська людина за очільника,
що робило її зв’язаною в проведені будь-якої справи. Дмитро
Поспєловський з цього приводу дає таке бачення проблем:
«Самотність Церкви в світі, що активно живе, і перебування її в
лещатах державного пресу, які сприймаються суспільством як
союз Церкви і держави, тобто як показник реакційності і антинародності Церкви, позбавляли її надії на підтримку громадськості в
протистоянні державному апарату і змушувало спиратися на цей
апарат як на єдину її опору за межами селянської маси» [9, с. 19].
Церква була затиснена в державні обійми так, що перебування в
них ставало все проблематичнішим і нестерпнішим, але і вихід з
них не видавався безболісним, потребував кардинальних змін, що
завжди складно втілити в життя. Поліцейська функція держави
склала для Церкви «ведмежу послугу». У той час, коли людина
була змушена отримати від священника довідку про відвідини
сповіді та Причастя, в її душі релігійний запал та дійсна потреба в
участі в цих таїнствах ставала зайвою. Ба, більше того, перетворювалася на індичерентизм та як така, яку потрібно відбути, аби
уникнути проблем [16, с. 484].
Від цього потерпали всі представники духовенства. Члени
Святішого Синоду стояли у фактичному підкоренні оберпрокуророві. Проблематичним було також, коли він мав великий
вплив та своє, відмінне, бачення розвитку Церкви, що не завжди
було розвитком. Чудовою ілюстрацією цього є діяльність оберпрокурора Святішого Синоду графа Костянтина Петровича
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Побєдоносцева та «боротьби» з ним першого члена Святішого
Синоду митрополита Санкт-Петербурзького Антонія (Вадковського) [15, с. 18-28]. Місцеві єпископи перебували між двох
полюсів, з однієї сторони, структуральне відділення єпископа від
«нижчих» представників духовенства породжувалося через часті
переміщення єпископів «по-кафедрі». З іншої сторони, вони
відчували над собою руку обер-прокурора, який мав навіть
імператорську печатку [2, с. 401].
Варто також звернути увагу на положення т. зв. «нижчого»
духовенства, тобто на парафіяльних (сільських) священнослужителів. Цілком виправдано у дослідженні стану служителів
Церкви Лєонтієва Т. відмічає, що священник був класово
обмеженим і тісно пов’язаним зі своєю парафією, де проводив
переважну частину свого життя [18]. Навченому латини та греки2,
йому тепер доводилося входити в тісний контакт з місцевими
жителями, шукаючи при цьому можливості як найкраще
прогодувати велику сім’ю. Священнослужитель, при цьому,
відповідно до покликання, мав навчати людей духовності та
Одну із сторін цієї особливості в навчанні відмітив архієпископ
Нікон (Рождєствєнський): «Так він, проживаючи в селі, розучується
читати по-грецьки та по-латині, не дивлячись на те, що в училищі та
семінарії вивчав ці мови мало не в продовженні десятиліття. Він не
буде навіть в стані, кажу вже ґрунтовно, розтлумачити, але хоча б
тільки передавати у толковому зв’язному викладі порядок думок в
посланнях Апостола Павла. Він не читав святих отців Церкви,
необхідних йому керівників в учительстві та пастирстві. Він навіть не
чув в семінаріях про писання святих подвижників, типу авви
Дорофея, Ніла Сорського, Іоанна Лествичника, а між тим, якщо він
хотів вчити вірних і самого себе, духовного життя, без них йому
важко обійтись. Он мало знає або взагалі не знайомий с писаннями
навіть єпископа Феофана Затворника, не вчитувався в твори рідних
отців – Тихона Задонського, Димитрія Ростовського. Якщо він хоче
бути добрим пастирем, то він повинен все це вивчити: щоб, вичитати,
щоб черпати там досвід духовного життя, щоб вчення Церкви про
спасіння з його позитивною стороною виявити не на основі напівзабутих семінарських навчальних підручників, а по першоджерелу,
хоча в перекладі на російську», в: [4, с. 117].174 с.
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нести проповідь Євангелія [18]. Наскільки це вдавалося, складно
об’єктивно узагальнено оцінити, однак, відома реформа парафії в
1860-х та подальші невдоволені відгуки архієреїв про негативний
стан приходського життя свідчать про те, що ситуація була складною і вимагала рішучих, але разом з тим мудрих дій. На рівні
приходського духовенства також були моменти, які негативно
відгукувалися на всьому стані Православ’я в країні. Як показала у
своїй статті Н.А. Белякова парафіяльне духовенства страждало
від складних умов життя, одержуючи недостатньо коштів для
утримання своїх сімей [17]. У цьому контексті є типовою критика
К.П. Побєдоносцева [3, c. 23] спроб, які були спрямовані на покращення стан духовенства через скорочення парафій. Ось як він
писав в одній із своїх доповідей: «Особлива Присутність у справах православного духовенства протягом своєї 23-річної діяльності не знайшла жодних інших способів до забезпечення духовенства, крім скорочення парафій і зменшення їх, внаслідок цього
духовенства з метою збільшення доходів наявних членів причту.
Такий захід, однак, привів до багатьох сумних наслідків в інших
відносинах і, між іншим, до посилення розколу; питання ж про
загальне забезпечення духовенства в іншій частині Росії... не посунулося ніскільки» [17]. Такий відгук яскраво свідчить, що проведені реформи і їх спроби часто лишалися поза тим, що можна
було б означити як покращення положення священнослужителів.
Також кращим бажав бути стан духовних навчальних закладів. Чи не найбільш негативним описом стану семінарій є книга
Миколи Помяловського «Нариси бурси» [7], де з численними
прикладами описано фактичну відсутність духовного виховання
серед юнаків, у всякому випадку успішного. Проте, інші роботи
дослідницького характеру також не дають права позитивно
оцінювати духовне навчання у кінці ХІХ століття та початку ХХго. Уникаючи заглиблення в цю тему, для якої необхідна окрема
праця, приведемо лише деяку витримку з праці вже цитованої
Лєонтієвої Т. про суміщення віри та прогресу в сільському
духовенстві у вказаний проміжок часу. Авторка надає таку характеристику відносин студентів з адміністрацією: «Семінарське
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високе начальство, також чернечого звання, через схильність до
інтриг, розкоші, зарозумілості, недосяжності не могло претендувати на роль духовних пастирів. В результаті воцерковлятися
юнацтво мусило в стані “отрочної безпритульності”. Доходило до
того, що учасники протесту — бурсаки — зараховували ченців
поряд з “панами і японцями” до складу “ворогів народу” і вели
антиклерикальну пропаганду серед селян. Але найчастіше на
зміну релігійної порожнечі і індиферентизму приходила віра в
“прогрес людства”» [18]. Не рідкістю були також і доноси студентів: «У відповідь на запит ректора Вітебської семінарії про учня,
який був відрахований раніше з Тверської семінарії, була підготовлена записка, де вказувалося: коли були пропущені ранкові
молитви і літургії, на яких заняттях читав сторонні книги, особливо наголошувалося, що учень постійно гуляв в громадському
саду. Ясно, що тут не обійшлося без доносів старших семінаристів» [18]. Такі короткі пасажі дають уявлення про сумний стан, в
якому перебували духовні навчальні заклади. Після освіти
майбутній священнослужитель, вже сформований як духовно, так
і психологічно, відправлявся на служіння, де, звісно, набуті
навички, як позитивні, так і негативні, проявлялися в поточному
ведені церковних справ.
Суттєвим є прихильність народу до Церкви, що стало також
важливим фактором в потребі змін. Василь Лур’є у своєму історичному дослідженні історії Руського Православ’я виокремлює
цілий ряд факторів, які зменшили зацікавленість народу у справах
віри, а відтак наштовхували церковне керівництво і всіх небайдужих до змін. Автор дає такий узагальнюючий наратив: «До кінця
XVIII століття Російська церква втратила ту частину своєї пастви,
яка належала до аристократії, в першій половині XIX століття —
іншу частину, що складалася в основному з дрібнопомісного дворянства, до середини XIX століття — різночинців, особливо ж
молодих людей. До 60-м рр. XIX століття абсолютна більшість
студентів університетів були атеїстами або, в кращому випадку,
агностиками» [12, с. 264]. Вікторія Фреде у цьому контексті приводить у своїй книзі численні прикладі випадів студентів проти
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правлячого класу та імператора в особливості [13, с. 64-65]. Втрата цікавості до власної духовно-культурної спадщини, на думку
того ж автора, спостерігається серед духовенства та віруючих
мирян. У цьому питанні Лур’є посилається на протоієрея Георгія
Флоровського, який звертає увагу на те, що навіть такий авторитетний аскетичний письменник, як єпископ Феофан (Говоров) у
багатьох своїх роздумах повторював ідеї протестантських авторів,
зокрема, в питанні споглядального світла при молитві [12, с. 264].
Серед настроїв багатьох думаючих людей, які вміли гостро оцінити ситуацію, спостерігається деяке фатальне відчуття досягнення
визначного кордону, після якого прийдуть зміни. Так думав у свій
час єпископ Ігнатій (Брянчанінов), письменник Костянтин Леонтьєв та ін. [12, с. 265]. Чи не найпершою у церковних мислителів
виникала подібна тривога через положення Православної Церви в
Російській імперії. Постать обер-прокурора була тут чи не
найбільш спокусливою, якщо взяти до уваги, що деякі з них, не
сповідували Православ’я взагалі [10, с. 291-310]. Крім того, саме
церковне життя, якщо взяти до уваги, біографію, фактично, будьякого єпископа відповідало державницькій системі з чіткою
можливістю сходження по кар’єрній драбині [1].
Такі загальні настрої сприяли тому, що нагальна потреба в
проведені реформ усвідомлювалася все ширшим колом осіб та
вимагала рішучих дій, затримка яких могла привести до
фатальних результатів.
Таким чином цілий ряд факторів засвідчив необхідність
порушення питання реформ в Церкві, що знайшло своє практичне
відображення невдовзі після проголошення вказаного Маніфесту
та реалізувалося на загальноцерковному рівні під час проведення
Помісного Собору 1917-1918 рр.
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УДК 34
Юридичні науки
ПРОБЛЕМА ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА СПОСОБИ ЙОГО УСУНЕННЯ
Атаман Д.І.
студентка Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
м. Полтава, Україна
Без сумніву, у нашій державі податки формують левову
частину державного бюджету, саме за рахунок розширення бази
оподаткування, підвищення ставок податку покривається дефіцит
бюджету. Однак таке функціонування податкової системи не
вирішує повністю проблему, а навпаки може спричинити
негативні наслідки для економіки країни.
На сьогодні міжнародний бізнес характеризується різноманітністю форм, поширенням у різні куточки світу, великою
кількістю залучених осіб, інвестуванням у будь-які регіони. Так,
унаслідок поглиблення міжнародного співробітництва у всіх
сферах, зокрема зміцнення економіко-правових зв’язків України з
іншими державами неабияк актуалізується проблема зовнішнього
подвійного оподаткування, яка створює надмірне податкове
навантаження на платників податків та негативно впливає на
розвиток економічних відносин між країнами.
Окремі аспекти подвійного оподаткування ставали предметом досліджень таких вчених: Даценко Л., Кучерявенко М.,
Мельник П., Петраш І., Радченко О., Сорокіна Є., Ткаченко М.,
Шкарупа В. та інші.
У Податковому кодексі України (далі – ПК України)
відсутня дефініція поняття «подвійне оподаткування». Але в
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юридичній літературі серед науковців домінує позиція, відповідно до якої під подвійним оподаткуванням розуміють явище,
яке виникає під час обкладання одним і тим же або аналогічним
податком одного об’єкта оподаткування окремого платника
податків за один і той же проміжок часу або інколи оподаткування у різних осіб одного об’єкту зіставними податками [1,
с.575]. З такого визначення можна виокремити найбільш суттєві
риси вказаного явище, а саме: 1) тотожність об’єкта; 2) ідентичність строків сплати податку як загальнообов’язкового платежу;
3) здебільшого ідентичність суб’єкта – платника податків; 4)
тотожність або аналогічність податкового платежу. Очевидно,
подвійне оподаткування є негативним правовим фактом, адже в
такому разі конкретний суб’єкт чи певний об’єкт оподатковується
однаковими або подібними податками неодноразово за один і той
самий період у межах однієї чи кількох юрисдикцій.
Саме зовнішнє (міжнародне) подвійне оподаткування являє
собою обкладення податками однієї особи щодо одного об’єкта за
один і той же період у більш ніж двох країнах [1, с.575]. Швидше
за все, причиною даного явища є різні підходи держав до взаємозв’язку суб’єкта й об’єкта оподаткування в результаті відмінностей у податкових системах, специфіки національного законодавства, особливостей економічної й податкової політики, тобто
вказана проблема є наслідком зіткнення кількох самостійних
різних податкових юрисдикцій. У свою чергу міжнародне подвійне оподаткування поділяється на пряме та непряме. Прямим є
оподаткування одного суб’єкта чи об’єкта кілька разів тотожним
чи аналогічним податком протягом одного податкового періоду
декількома державами, що зумовлене суперечністю їх податкових
юрисдикцій на здійснення права оподаткування. Непрямим є
оподаткування кілька разів тільки об’єкта при юридично різних
суб’єктах, яке трапляється в разі, коли боржник в одній державі
не в змозі зменшити податкову базу за рахунок платежів, які він
переводить на користь кредитора в іншій країні, у результаті чого
обидва вимушені сплачувати податки щодо цих платежів (наприклад, у випадку сплати аліментів між фізичними особами) [2].
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Проаналізувавши ст.13 ПК України, яка присвячена усуненню подвійного оподаткування, можна стверджувати, що при
регулюванні відповідного явища беруться до уваги два критерії:
резидентство й територіальність [3]. Зокрема, резидентомфізичною особою є не виключно громадянин України, а також
особа, яка має тісні економічні чи особисті зв’язки в нашій країні.
Так, у міжнародній практиці найчастішим способом вирішення проблеми подвійного оподаткування є багатосторонні
заходи, реалізовані шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних податкових угод, поряд із цим також є
односторонні заходи, що реалізуються владою держави без
узгодження з іншими країнами. Україна є стороною чималої
кількості міжнародних договорів з іноземними державами з
даного питання, проте не завжди вони містять чіткі формулювання. Нещодавно 8 вересня 2021 року парламент нашої країни
ратифікував Протокол про внесення змін до Угоди між Урядом
України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про уникнення
подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень
стосовно податків на доходи і капітал. Ключовими моментами
цього документу є підвищення ставки оподаткування процентів у
країні, що є джерелом доходу, з 3% до 5%, збільшення ставки
оподаткування «технічних» роялті з 0% до 5% у країні, що є
джерелом доходу, значне розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою
інформацією та обмеження можливості застосування пільгових
положень Угоди, якщо основною метою є отримання таких пільг
[4]. Саме ст.103 ПК України закріплює правила застосування
міжнародного договору щодо уникнення подвійного оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.
Визначеними шляхами подолання такої проблеми відносно
нерезидентів є такі: звільнення від оподаткування доходів із
джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку,
повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку
нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного
договору України (п.103.1 ст.103 ПК України) [3]. Але для цього
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обов’язково має бути підтвердження, що особа є резидентом
певної країни, з якою Україна уклала відповідний міжнародний
договір, інакше не зможуть бути застосовані вказані заходи.
Науковець Нікітін В.В. у своїй роботі констатує, що зараз
основною проблемою є те, що сфера дії міжнародних договорів
стосується лише податків з доходів фізичних осіб, хоча в той же
час залишаються поза увагою обов’язкові платежі соціального
характеру, які сплачуються при одержанні заробітної плати чи
винагороди [2]. Така думка є цікавою, можливо, зазначене
питання має бути врегульовано в спеціальних договорах між
державами стосовно таких обов’язкових соціальних платежів.
До того ж проблема подвійного оподаткування досить часто
постає в судовій практиці. Зокрема, в ухвалі Житомирського
апеляційного адміністративного суду наголошено на умовах, які
необхідні для застосування нульової ставки податку при виплаті
доходів нерезиденту, а також вказується, що «для визнання особи
в якості фактичного отримувача доходу, така особа повинна
володіти не тільки правом на отримання доходу, але і як слідує з
міжнародної практики застосування угод про уникнення подвійного оподаткування, повинна бути особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу» [5]. Існують непоодинокі випадки,
коли платник податку неправильно застосовує відповідні податкові норми. Так, у справі № 804/14962/15 позивач некоректно
використав норму міжнародного договору щодо ставки податку,
оскільки відповідною конвенцією між Україною і Кіпром визначено понижену ставку податку у розмірі 2%, натомість позивач
застосував нульову ставку під час виплати доходів нерезиденту із
джерелом походження з нашої держави [6]. Зустрічаються також
правові позиції ВСУ стосовно інтерпретації конкретних міжнародних договорів. Зокрема, в одній із постанов висвітлюється
висновок суду, що «положення ст. 11 Конвенції між Урядом
України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно не можуть трактуватись як такі,
що надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох
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договірних держав здійснюватиметься оподаткування одержаного
доходу, оскільки таке тлумачення не відповідає дійсному змісту
вказаних міжнародних угод та суті податку» [7].
Отже, проблема зовнішнього подвійного оподаткування, яка
гостро постала на основі процесів посилення міжнародної економічної, інвестиційної діяльності й стала вагомою перешкодою в
господарській діяльності, залишається не до кінця вирішеною.
Таке явище є безумовно негативним, яке відображає пріоритет
публічних інтересів держави та свідчить про суперечність принципу справедливості, оскільки виникають ситуації, коли особи
одержали однаковий дохід, перебувають у рівному становищі,
проте сплачують податок у різних розмірах унаслідок подвійного
оподаткування. Так, господарські операції іноземних компаній,
іноземні інвестиції можуть неабияк постраждати в разі наявності
ризику подвійного оподаткування. Саме тому має створюватись
сприятливий податковий клімат для бізнесу, останній намагаються
забезпечити міжнародні конвенцій і угоди. Однак у цих міжнародно-правових документах доволі різне регулювання, існують нетечності формулювання, певні прогалини через не відображення всіх
доходів, щодо яких може бути подвійне оподаткування, що призводить до неправильності розуміння платником податку окремих
приписів, і як наслідок велика кількість судових справ у цьому
аспекті. Крім того сповільнює вирішення даної проблеми різне в
кожній країні співвідношення міжнародного й національного
права. Тим не менш, єдиним дійсно ефективним способом подолання подвійного оподаткування міжнародного бізнесу є укладення відповідних договорів між державами, які покликані гарантувати одержання ними певної частки до бюджету та запевнити платника податку, що його доходи не будуть повторно оподатковані.
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УДК 343.5
Юридичні науки
СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: СУБЄКТИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Бабич К.С.
курсант 3 курсу ФПФОДР
Савенко Вікторія Петрівна
підполковник поліції, старший викладач кафедри
Кримінального права та кримінології
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Сексуальне насильство - вчинення сексуальних дій проти
волі партнера, а також примус партнера до неприйнятних для
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нього прийомів, способів сексуальних відносин. Непристойні
сексуальні дотики, погляди, розмови. Згвалтування. Поводження
з дружиною як із сексуальним об'єктом. Примушує роздягатися
проти волі жінки, робить статеві стосунки з особливою
жорстокістю. Виявляє виняткові ревнощі і звинувачує її в
любовних зв'язках із будь-ким. Примушує дивитися та/або
повторювати порнографічні дії.
НПУ займають особливе місце у системі суб'єктів попередження сексуального насильства, що може бути аргументовано
наступним: вони є спеціальними галузевими органами державного управління, які здійснюють повсякденне виконання,
впровадження в життя законів та інших нормативних актів
правових актів, що регулюють суспільні відносини в аналізованої
сфері. При цьому, на відміну від багатьох інших суб'єктів, НПУ
не лише організують, а й практично здійснюють весь комплекс
заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням, запобіжним
заходом, а в ряді випадків і покаранням осіб, які вчинили
сексуальне насильство. У структурі НПУ особливе місце у
застосуванні зазначених заходів займають інспектори протидії
сексуальному насильству.
Специфіка сфери сімейних відносин вимагає, щоб ці інспектори здійснювали профілактичну роботу з особами, схильними до
здійснення СН у тісній взаємодії з іншими суб'єктами профілактики правопорушень.
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» у статті 6 визначає перелік суб'єктів попередження
[1]:
1) спеціально уповноважені органи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству;
2) інші органи та установи, на які покладаються функції із
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству;
3) загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих
осіб;
4) громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
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які перебувають в Україні на законних підставах.
Широкими повноваженнями у сфері протидії сексуальному
насильству та захисту сім'ї наділено прокуратуру. Прокурорська
діяльність багатогранна, але головний її орієнтир – це забезпечення верховенства права, законності та правопорядку, захист
прав громадян, громадських та державних інтересів.
Суб'єктами попередження сексуального насильства у
реалізації цілей та завдань законів, у тому числі у правовому
просвітництві громадян, надають сприяння в межах своєї
компетенції інші організації та громадяни. Практично з усіма
вказаними у законі суб'єктами підрозділи НПУ організують
взаємодію у ході реалізації покладених на них завдань.
Органи внутрішніх справ повинні активно взаємодіяти з
іншими суб'єктами на всіх етапах протидії феномену СН –
попередження за допомогою профілактичних робіт, захисту та
допомоги постраждалим через перенаправлення в спеціалізовані
кризові та ресурсні центри та забезпечення безпеки потерпілих і
боротьби з феноменом за допомогою покарання винних у
насильстві осіб, у співпраці з іншими правоохоронними органами
Аспекти співпраці співробітників з іншими організаціями з
надання допомоги та захисту постраждалим від насильства у сім'ї
навчання, притулок та ін. види послуг для постраждалих від СН, є
важливою ланкою у всій системі протидії.
Органи ради громадськості на відповідній території
уповноважені здійснювати роз'яснювальну та агітаційну роботу з
попередження СН та вживають заходів щодо зміцнення сім'ї та
інформування населення про проблему СН та положеннях
законодавства у цій галузі. Співробітництво з громадянським
суспільством здійснюється за допомогою проведення різних та
багатосторонніх тренінгів шляхом залучення працівників та
керівництв ОВС, юстиції, суду, прокуратури, вищих навчальних
закладів, медпрацівників галузі наркології та інших галузевих
спеціалістів серед широких верств населення.[2]
Планування заходів попередження сексуального насильства
в сім'ї націлених на населення може включати наступні питання:
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• причини, фактори та умови, що стали причиною виникнення інцидентів та правопорушень, пов'язаних з НР;
• організація індивідуально-профілактичних робіт з особами,
мають схильність до скоєння правопорушень, загострення та
провокування сімейних конфліктів та сварок (надання рекомендацій та пропозицій відповідним державним та громадським
органам тощо);
• організація роз'яснювальних, пропагандистських та
профілактичних робіт на ділянках, де є тенденція зростання
фактів гострих сімейних конфліктів та сексуального насильства;
• організація індивідуально – профілактичних робіт з неблагополучними та нестабільними сім'ями, особами, перебувають під
профілактичним наглядом, боротьба з алкоголізмом, наркоманією
та просування здорового образу життя серед молоді.
З вищесказаного можна зробити висновок, що взаємодія всіх
суб’єктів попередження сексуального насильства в сімї та їх
напрями діяльності ефективно впливають на запобігання
вчинення даного правопорушення, тим самим зменшуючи рівень
злочинності в Україні.
Література:
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насильству». [Електронний ресурс]: - Режим доступу:
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2. Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ
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України. Запорожцев А. В. – К., 2012.

53

______________________________________________________
Юридичні науки
ПРАВОСУДДЯ ЯК ФУНКЦІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Науковий керівник:
Резворович Кристина Русланівна
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри цивільного права та
процесу факультету підготовки фахівців для
підрозділів кримінальної поліції
Балим Микола Сергійович
курсант факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ
Під функціями судової влади слід розуміти закріплену законодавством діяльність цих органів, спрямовану на забезпечення
реалізації принципів верховенства права та законності.
В юридичній літературі немає єдиної точки зору щодо визначення системи функцій судової влади (П. Карпечкін, Д. Філія, В.
Смородинський), але майже у всіх працях у цій сфері правосуддя
характеризується як найважливіша функція судової влади. У той
же час цілком справедливо визначити юстицію як найважливішу
галузь державної діяльності, яка покликана захищати права та
законні інтереси не лише окремих суб’єктів права, а й усієї
існуючої системи суспільних відносин (А. Боннер, В. Квіткін).
Характерними ознаками судових функцій є: 1) здійснення їх
виключно судовою владою; 2) неможливість делегування їх
іншим органам чи посадовим особам; 3) обмеження їх здійснення
волевиявленням зацікавлених осіб (В.В. Комаров).
Стаття 124 Конституції України передбачає здійснення
правосуддя виключно судовою владою. Однак законодавство не
передбачає значення терміна «справедливість».
Передбачено лише, що правосуддя здійснюється у формі
цивільного, господарського, кримінального та адміністративного
судочинства.
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Тому на теоретичному та практичному рівні виникає
проблема з трактуванням функції правосуддя, яка притаманна
лише судовій владі. Говорячи про поняття функції правосуддя,
найбільш вдалим видається визначення цієї функції як діяльності
суду з розгляду та вирішення цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ у межах процесуальних норм,
встановлених законом, а також застосування засобів примусового
характеру. державного примусу до захисту прав та інтересів
суспільства, державний устрій, усі форми власності, особистість і
права та законні інтереси зацікавлених осіб (І. Рекецька).
У юридичній літературі зазначається, що змістом правосуддя
є діяльність судових органів щодо вирішення справ (Л.
Григор'єв). Інша точка зору полягає в тому, що сутність функції
правосуддя полягає в діяльності судової влади щодо вирішення
цивільно-правових,
господарських,
адміністративних
та
кримінально-правових конфліктів (І.Сидоров, Ю. Скорченко).
Інші автори вважають, що правосуддя не слід розглядати
лише як форму вирішення правових спорів. На думку І.
Марочкіна, наприклад, справедливість — це спосіб вирішення
правових справ, що виникають у суспільстві.
На мою думку, остання позиція щодо визначення змісту
правосуддя як функції судової влади є найбільш переконливою,
оскільки справедливість виявляється не лише у вирішенні спорів,
а й у діяльності судів у вирішенні інших правових справ
(наприклад, в окремому та наказному провадженні). цивільне
судочинство). Правосуддя як функція судової влади притаманне
галузевому характеру виходячи з того, яку форму правосуддя
реалізує суд у конкретній справі. Таким чином, можна говорити
про
конституційну
юстицію,
господарську,
цивільну,
кримінальну та адміністративну. Поряд із галузевим характером
правосуддя слід відзначити певний порядок його здійснення у
строго визначеній процесуальній формі, що закріплено
процесуальним законодавством.
Крім того, в юридичній літературі пропонується розрізняти
суддю судів першої інстанції, апеляційних судів та касаційної
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інстанції (В. Бринцев). На нашу думку, реалізація судами
апеляційної та касаційної інстанції функції правосуддя пов’язана
з виконанням іншої функції – функції контролю щодо забезпечення законності та обґрунтованості рішень судів першої інстанції.
Правосуддя як функція судової влади потребує ретельного
вивчення та тлумачення в майбутньому. Тому сподіваємось, що
викладений у цій роботі матеріал буде врахований як у теорії, так
і в правозастосовній практиці.
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Юридичні науки
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Балтабаєв Р.М., Понятих Є.Р.
Курсанти Дніпропетровського
Державного університету
внутрішніх справ
м.Дніпро, Україна
Обов’язковим елементом кожного складу правопорушення є
його суб’єктивна сторона.
Вина - це основна, обов'язкова ознака будь-якого складу
кримінального правопорушення, що визначає наявність суб'єктивної сторони і значною мірою її зміст.
Форма провини є основою диференціації кримінальної
відповідальності та покарання, а також здатна впливати на
визначення режимів відбування покарання, строки умовнодострокового звільнення від його подальшого відбування (ст.79
КК).
Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення - це
внутрішня сторона кримінального правопорушення, тобто це
психічна діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості і
волі до суспільно небезпечного діяння, котре нею вчиняється,і до
його наслідків.
У теорії кримінального права загальновизнаним є той факт,
що під суб’єктивною стороною кримінального правопорушення
варто розуміти психічне ставлення особи щодо вчиненого нею
суспільно небезпечного діяння та його наслідків, зокрема це є
внутрішня сторона суспільно небезпечного діяння.
Суб'єктивна сторона складу кримінального правопорушення
в сучасній кримінально-правовій науці більшістю дослідників
характеризується такими ознаками, як вина (основний), емоційний стан особи в час скоєння ним кримінального правопорушення, мотив кримінального правопорушення, мета кримінального
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правопорушення (факультативні) [2].
Усі перелічені ознаки взаємно пов'язані не лише один з
одним, а й із трьома рівнями психічної діяльності людини:
несвідомим, підсвідомим та свідомим. Не мають офіційної
констатації сутнісні характеристики суб'єктивної сторони складу
кримінального правопорушення є спочатку психологічними
явищами, що набувають юридичного значення в залежності від
криміналізації/декриміналізації того чи іншого діяння та вчинення фізичною особою конкретного кримінального правопорушення [4].
Слідча практика свідчить про часту заміну мотивів скоєння
вбивств потребами та спонуканнями, з вивчення яких слід лише
розпочинати встановлення суб'єктивної сторони вбивств. Тим
часом, органам попереднього розслідування слід ретельно
встановлювати по кожній кримінальній справі та спонукання
людини, та мотиви вбивства.
Для встановлення суб'єктивної сторони вбивства доцільним є
дослідження наступних обставин кримінального правопорушення: спосіб скоєння та приховування вбивства, в т.ч. зброї та
засоби, використані для позбавлення життя; кількість та сила
завданих ударів; обстановка скоєння кримінального правопорушення; особистість вбивці та потерпілого.
З безлічі засобів отримання інформації про суб'єктивну
сторону вбивств, перевагу слід надавати огляду місця події,
судово-медичному дослідженню трупа, огляду обвинуваченого,
експертному дослідженню знарядь кримінального правопорушення та інших вилучених слідів.
Суб'єктивна сторона – це не зовнішня, доступна для
сприйняття сторона поведінки злочинця, яке психологія:
помисли, мотиви, наміри і т.д. Тому засоби та методи пізнання
суб'єктивної сторони кримінального правопорушення відрізнятимуться від тих засобів та методів, які використовуються щодо
об'єктивної сторони кримінального правопорушення.
Головна відмінність цих засобів та методів полягає в їх
спрямованості: вони спрямовані на пізнання внутрішньої сторони
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поведінки злочинця, тобто. недоступною для безпосереднього
сприйняття її пізнає суб'єктом [3].
У цьому полягає одночасно і складність пізнання відповідного об'єкта. Таким чином, суб'єктивна сторона кримінального
правопорушення характеризує психічну діяльність особи,
безпосередньо пов'язану із скоєнням кримінального правопорушення, тобто. складає його психічний зміст, тому вона є
внутрішньою (стосовно об'єктивної сторони) стороною злочини.
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Економічні науки
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
Барановська Н.М.
студентка факультету бізнесу
та сфери обслуговування
м.Житомир, Україна
На сьогоднішній день управління трудовою діяльністю
персоналу підприємства вимагає нових методів. Основними з
яких є підвищення їх результативності за допомогою економічних методів нормуванням праці та стимулювання трудової
діяльності. Даний підхід ускладнений через відсутність здебільшшого системи управління діяльністю персоналу підприємств, яка
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б враховувала особливості розвитку підприємства та забезпечила
б ефективне функціонування. Потребність удосконалення рекомендацій практичного застосування теоретичних розробок з
управління діяльністю персоналу є відсутні методичні рекомендації з планування діяльності персоналу, оцінка надійності
виробничого персоналу, його стимулювання, удосконалення
підходів щодо узгодження кадрової політики і стратегії розвитку
під впливом організаційної культури управління.
Метою статті є теоретичне обгрунтування і розробка
методичного забезпечення використання економічних методів в
управлінні діяльністю персоналу з урахуванням погодженої
кадрової політики підприємств.
Система управління демонструє високу ефективність не
лише тоді, коли менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та встановлюють форми контролю, і працівники,
які беруть на себе відповідальність за виконання рішень, діють
злагоджено, але й тоді, коли між рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин. Відсутність
такого механізму між рівнями управління знижує управлінську
ефективність усієї системи.
Серед українських науковців розробкою шляхів вдосконалення системи управління підприємством: Й.Ситник, Р.Задорожна, В.Павлик, В.Перебийніс, Ю.Кабаков та ін. Водночас, в науковій літературі не нагромаджено в достатній мірі результативних
досліджень, тому проблематика формування ефективної системи
управління підприємством потребує подальшої розробки.
Удосконалення системи управління підприємством має
відбуватися за такими основними напрямами:
-удосконалення організаційної структури управління підприємством;
-оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через
поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними
показниками діяльності підприємства;
-удосконалення управління виробничими ресурсами і
запасами;
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-підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції.
Удосконалення організаційної структури підприємства
означає насамперед необхідність встановлення оптимальної
чисельності та структури управлінського апарату підприємства, а
також чисельності працівників виробничих відділів та підрозділів
згідно з діючими нормами, нормативами та реальними потребами
підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов тощо [1,c.
126].
Поліпшити систему планування, обліку і контролю за
основними показниками діяльності підприємства можна за
допомогою впровадження ефективної системи внутрішнього
контролю, широкого і всебічного впровадження обчислювальної
техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосування
сучасних програмних засобів: технологій управління та
інформаційних технологій.
Насамперед це стосується системи організації фінансового
менеджменту, бюджетування, управління фінансовими потоками
та витратами.
Удосконалення управління виробничими ресурсами і
запасами означає раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій,
регулювання використання виробничих запасів згідно з
прогресивними нормами.
Одним з напрямків удосконалення системи управління є
об’єктно-цільовий підхід із закінченим циклом управління при
визначенні організаційної структури, нових прав і обов’язків
працівників, а також міри відповідальності за свої посадові
функції керівників і фахівців різних рівнів.
Цільова
об’єктно-функціональна
структура
апарату
управління дозволить компетентно, комплексно, компактно і
своєчасно здійснювати процеси управління, як це і потрібно при
ринковій економіці. Цільовими об’єктами управління є ресурси:
матеріальні, трудові, фінансові, а також основні засоби
виробництва, готова продукція та інші активи. Увесь процес
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управління тим чи іншим ресурсом розглядається як одне ціле, в
рамках якого діють взаємозалежні інформаційні потоки, що
проходять через усі функції управління (планування, облік,
контроль тощо).
Організація автоматизованої системи збирання і обробки
економічної інформації також є одним із напрямків удосконалення системи управління, що сприяє побудові раціональної
структури апарату управління підприємством і більш ефективному його використанню для виробничих цілей [3,c. 216].
Функціонування зазначеної системи створює умови для
підвищення культури управління, а також звільняє керівників і
фахівців різних рівнів від ручної праці по збиранню і обробці
інформації, скорочує строки прийняття управлінських рішень,
поліпшує їх якість тощо.
Отже, стратегія удосконалення системи управління
зосереджується на:
-цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної
системи управління підприємством і його складовими частинами
для забезпечення ефективних рішень і взаємного погодження
інформаційних потоків і процесів прийняття рішень, а також
організаційних, кадрових і технічних рішень;
-впровадження сучасних засобів і методів керування в межах
вибраної комплексної концепції системи керування (інтегроване
керування автоматизованим процесом виробництва);
-удосконалення
організаційних
структур
керування
підприємством головним чином шляхом використання сучасних
гнучких форм (адаптивні, програмно-цільові та інші структури);
-покращення інформаційної системи для керування
підприємством з метою покращення якості інформаційного
масиву і розширення можливостей його швидкого використання;
-використання засобів автоматизації і обчислювальної
техніки для вдосконалення техніко-економічного рівня і якості
виробництва (роботизація, гнучкі виробничі ділянки);
-використання світового досвіду, а також співпраця
всередині країни з іноземними партнерами для забезпечення
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необхідного рівня якості розвитку системи управління на
підприємстві.
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ПРАВА НА ПРАКТИЦІ
Барданова А.О., Сиволоб В.Ю.
студенти навчально-наукового інституту права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Принципами цивільного права називають загальні засади
цивільного судочинства, цивільних правовідносин та цивільного
законодавства в цілому. Важливо розуміти, що вони являють
собою не тільки теоретичні абстрактні поняття, а навпаки є
визначальним курсом практичного права, про що свідчить
практика Верховного Суду та Конституційного Суду України, які
часто посилаються на основоположні засади цивільного права.
Зокрема, у постанові Верховного Суду від 16 червня 2021 року у
справі № 375/278/20 (провадження № 61-3449св21) Суд зауважує,
що принцип свободи договору належить до загальних принципів
цивільного судочинства, що дає підстави для законного
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розірвання будь-якого договору, якщо він відповідає вимогам
чинного Цивільного кодексу України та не підпадає під
встановлені законом обмеження та у разі, якщо даний договір
порушує вищезгаданий принцип. На підставі засад свободи
договору Верховний Суд скасував рішення усіх попередніх
інстанцій, що свідчить про практичну впливовість та значущість
принципів цивільного права.
Однак, попри вищенаведений приклад, хоча й принципи
цивільного права мають велику науково-практичну значимість та
створені з практичною метою для регулювання цивільних
правовідносин, однак закладений у них потенціал реалізовано не
до кінця. У зв'язку з цим буде актуальним пошук підвищення
ефективності цивільно-правового регулювання за їх допомогою.
Тому слід звернути увагу до механізм, з допомогою якого
реалізуються принципи цивільного права. Слід зазначити, що
навіть загальні суди все частіше посилаються у своїх рішеннях
безпосередньо на принципи цивільного права, а не тільки
касаційна інстанція. При цьому ні теоретико-правовою, ні
цивілістичною доктринами не вироблено сталої системи
використання принципів права.
Варто зазначити, що крім практичного безпосереднього
застосування засад цивільного права, вони також часто
використовуються задля посилення авторитетності судового
рішення. При цьому законне та обґрунтоване рішення може бути
прийнято і без звернення до цієї норми, оскільки є конкретна
норма, що регулює спірні правовідносини.
Необхідно сказати, що реалізацію принципів можна
розглядати одночасно і як процес, що триває, і як результат
правового регулювання. Застосування положень загальнотеоретичної правової доктрини дозволяє виділити такі форми реалізації
принципів права: дотримання, виконання, використання,
застосування [1, с. 71]
Принципи, закріплені у законодавстві, у процесі розробки
будь-якого акту нерідко не враховуються законодавцем, що
призводить до того, що норми окремих правових актів суперечать
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цивільно-правовим принципам. Юридичну цінність принципи
матимуть, якщо реалізовуватимуться через конкретні правові
норми конкретних галузей права. За принципами цивільного
права вивіряють, наскільки конкретний нормативний акт
законний, чи справді є формою вираження права [2, с. 151].
Деякі вчені класифікують принципи за джерелами
закріплення, відповідно виділяють конституційні принципи
цивільного процесуального права і принципи, закріплені
галузевим законодавством [3, с. 37] . Проте практичне значення
такої класифікації уявляється досить сумнівним, оскільки роль
принципів не залежить від джерела їх закріплення: закріплені як
Конституцією, так і галузевим законодавством принципи мають
однаково важливе значення в нормотворчій діяльності,
правозастосуванні і формуванні уявлення про галузь права в
цілому. До того ж, конституційні принципи є основоположними
для всіх галузей права, оскільки вони зазначені в законодавчому
акті з найвищою юридичною силою в системі сучасних джерел
права України.
Таким чином, з огляду на наведене вище, робимо висновок,
що актуальною в сучасному українському законодавстві та
судочинстві залишається проблематика саме практичного
застосування принципів цивільного права, незважаючи на те, що
за останній час, що пов'язано із застосуванням Закону України
"Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини", застосування практики Вищого суду РЄ,
ООН та інших міжюрисдикційних установ, міжнародних
договорів, ратифікованих Верховною Радою України, що означає
надання загальнообов'язковості останнім, тощо, використання
таких значно почастішало.
Необхідна більш плідна робота у сфері практичного застосування хоча б основних принципів права, посилання на них, та
вироблення не додаткового, а повноцінного характеру їх
застосування.
Відповідно до викладеного в даній роботі, можемо зробити
висновок, що сучасна система принципів цивільного права
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України, що закріплена на нормативному, тобто загальнообов'язковому рівні, потребує доопрацювання, оскільки проблема
невизначеності зі сферами застосування принципів та з їх не
завжди практичним характером залишається відкритою досі.
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м.Луцьк, Україна
У процесі соціальної адаптації дитини з особливими освітніми потребами домінантна роль відводиться сім’ї. Психофізичні
особливості, які є у дитини призводять до змін у всій сім’ї. Вона
зустрічається з труднощами, які є невідомими іншим сім’ям.
Батьки дітей з ООП потребують допомоги різних фахівців
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медичного та психолого-педагогічного профілю, для реалізації
виховної функції. Інклюзія має сприяти включенню батьків у
вирішенні проблем, які постають перед ними, також батьки
повинні співдіяти з представниками навчальних закладів у
процесі виховання та навчання дитини з особливими потребами.
Актуальність проблеми неможливо заперечити, тому що
народження неповносправної дитини ˗ це великий переворот у
сім’ї. Саме батьки є в найближчому оточені дітей із
психофізичними особливостями і вони повинні брати активну
участь у інтеграціїї дитини в соціум та навчально-виховний
процес. Позитивні стосунки між педагогами і родинами
допомагають сім’ям почувати себе впевненіше.
Об’єкт дослідження: інтегрування дитини з ООП у
соціокультурне середовище.
Предмет дослідження: роль сім’ї в процесі інтегрування
дитини з особливими потребами у соціокультурне середовище.
Мета дослідження: прослідкувати роль сім’ї в процесі
інтегрування дитини із особливими освітніми потребами в
соціокультурне середовище.
Завдання дослідження:
проаналізувати
процес
інтегрування
дітей
із
психофізичними порушеннями у соціум;
- довести важливість співпраці з батьками, провідну роль
сім’ї в процесі інтегрування;
- представити модель родинного виховання сімей, які мають
дітей з особливими освітніми потребами.
Поняття “інтеграції” в психолого-педагогічних джерелах.
Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного
доступу до якісної освіти шляхом організації навчання дітей у
закладаї освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих
методів навчання з урахуваннях їхніх індивідуальних
особливостей у навчально-пізнавальній діяльності.[1]
За Колупаєвою А.А., як проміжний етап розвитку
інклюзивної освіти можна вважати процес інтеграції, який також
має кілька типів:
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Соціальна інтеграція. Діти з особливими потребами можуть
брати участь разом з іншими дітьми у позакласній діяльності,
такій як харчування, ігри, екскурсії тощо, однак, вони не
навчаються разом.
Зворотна інтеграція. Про такий тип можна говорити тоді,
коли здорові діти відвідують спецшколу.
Функціональна інтеграція. Як діти з особливими потребами,
так і їх однолітки навчаються в одному класі. Існує два типи такої
інтеграції: часткова інтеграція і повна інтеграція. При частковій
інтеграції діти з особливими потребами навчаються в окремому
спец класі або відділенні школи і відвідують тільки окремі
загальноосвітні заходи – тоді як при повній інтеграції такі діти
проводять увесь час у загальноосвітніх класах. Саме останній тип
інтеграції можна розглядати як справжню освітню інтеграцію. [2,
с.274]
Спонтанна або неконтрольована інтеграція. Має місце тоді,
коли діти з особливими потребами відвідують загальноосвітні
класи без отримання додаткової спеціальної підтримки.
Переваги інтегрування дітей з ооп полягають у:
• Цілеспрямованому спілкуванню з однолітками, поліпшенню когнітивного, моторного, мовного, соціального та
емоційного розвитку дітей;
• Провідній ролі ровесників, як моделей для дітей з ООП;
• Функціональному оволодінні новими вміннями та
навичками;
• Навчанні, яке проводиться з організацією на сильні якості,
здібності та інтереси дітей;
• Налагодженні дружніх стосунків зі здоровими ровесниками
й участі у громадському житті.
Сім’я в процесі виховання, соціального інтегрування дитини
з особливими потребами зіштовхується з величезною кількістю
труднощів. Це і відсутність психолого – педагогічного супроводу,
необхідного медичного лікування, реабілітаційної допомоги дітям
тощо. Часом найближчі для хворої дитини люди самі перебувають у стані хронічного стресу, викликаного недугою дитини,
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обставинами лікування, виховання, навчання, професійного
становлення своєї особливої дитини. Інклюзія має сприяти
залученню батьків до вирішенню цих проблем, а батьки, в свою
чергу, мають навчатися співробітництву задля максимально
комфортного процесу виховання та навчання дитини з
особливими потребами.
Деякі батьки надмірно опікують свою дитину, не даючи їй
простору та свободи для розвитку власних можливостей і
самостійності. Інші ж перебувають у депресіях і просто
неспроможні турбуватися про дитину чи стимулювати її
розвиток. Деякі батьки намагаються втекти від болючих почуттів
смутку та відчаю, кидаючись у різні інтенсивні реабілітаційні
програми, створюючи непомірний тиск на свою дитину, щоб
“прискорити” її мовний, розумовий, моторний розвиток. Але
якщо вони тиснуть надто сильно, ефект часто зворотний, і дитина
ізолюється та регресує від такої перестимуляції.
Видатний педагог Софія Русова писала, що дитинство – це
ранок людського життя [3, с.13], тому відчуженість, яка іноді
буває між батьками й дітьми, (частіше це трапляється з татом,
який не бажає сприймати належним чином дитину з певними
проблемами у розвитку), призводить до негативних наслідків,
оскільки дитина позбувається повноцінного спілкування й
виховання.
Сучасні зорієнтовані на дитину програми базуються на
переконанні, що батьки є першими і головними вчителями
людини. У процесі навчання маленьких дітей, особливо дітей з
ООП, дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети і турботи
сімей. Першими вчителями, які найбільше впливають на малят, є
члени їхніх сімей. Тому вчителі повинні ставитися до родин як до
партнерів, що відіграють винятково важливу роль у процесі
навчання і виховання дітей.
Я підтримую ідею створення моделі інтегрування дитини із
ООП в соціокультурне середовище, яка складає:
1 етап соціалізації – входження дитини в соціум. Успішність
цього процесу залежить від того, наскільки адекватно члени
69

родини реагують на проблеми дитини і допомагають у їх
подоланні.
2 етап соціалізації – перебування дитини у соціальному
закладі. Важливу роль має відіграти такт педагогів, повага до
дитини з ООП.
3 етап соціалізації – адаптація дитини та її сім’ї власне у
суспільстві. Пошук інших сімей з подібними проблемами,
встановлення контактів.[4, с.308]
Діти безпосередньо сприймають та вчаться тим речам, які
зустрічають у своєму житті. Підтвердженням цього факту є
спостереження Росса Кемпбелла, яке констатує:
• Якщо дитина оточена критикою, то вона вчиться
звинувачувати,
• Якщо дитина бачить ворожість – вона вчиться битися.
• Якщо над дитиною насміхаються - вона вчиться бути
боязкою.
• Якщо дитину постійно соромля-ть – вона вчиться почувати
себе винуватою.
• Якщо дитина оточена терпимістю – вона вчиться бути
терпимою.
• Якщо дитину заохочують – вона вчиться цінувати інших.
• Якщо дитина почуває себе у безпеці – вона вчиться вірити.
• Якщо дитину схвалюють – вона вчиться подобатися сама
собі.
• Якщо дитину приймають і поводяться з нею доброзичливо
– вона вчиться знаходити любов у цьому світі. [5, с.14]
Висновок. Сучасний етап розвитку спеціальної педагогіки та
психології характеризується пошуком шляхів соціальної адаптації
з психічними та фізичними проблемами. Значних успіхів у
соціалізації дитини з особливими освітніми потребами може бути
досягнуто лише за активної участь в цьому процесі сім’ї, і в
першу чергу батьків. У родині, де виховується дитина з
особливими потребами, дуже важливо, щоб панувала атмосфера
злагоди, невимушеності, рівності. Партнерство батьків і
навчального закладу є дуже важливим, адже батьки є першими і
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головними вчителями дитини. Вчителі знають, що під час розмов
з батьками можна дізнатись багато нового про дітей, бо батьки
найкраще знають сильні і слабкі сторони своїх дітей. Позитивні,
довірчі стосунки між педагогами і родинами сприяють тому, що
сім’ї почувають себе впевненіше і готові до прийняття
необхідних рішень. В умовах розбудови інклюзивної освіти на
батьків дитини з особливостями психофізичного розвитку
покладаються особливі повноваження партнерства та адвокатства
своєї дитини згідно з соціальною моделлю розвитку. Адже батьки
є адвокатами своїх дітей, вони знають труднощі, успіхи своєї
дитини, шукають позитивного вирішення проблем.
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УДК 34
Юридичні науки
ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ДОПУСКАЮТЬ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ПРИ СКЛАДАННІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Батура Д.В.
курсант навчально-наукового
інституту права та підготовки фахівців
для підрозділів Національної поліціх
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
Науковий керівник: Бублик Н. С.
Доволі розповсюдженою проблемою в судовій практиці є
помилки при складданні протоколів, провадження у справах про
кримінальні правопорушення та направленні справ до суду.
Беручи до уваги
значну кількість вимог при складанні
протоколів, у судовій практиці часто трапляються випадки їх
недотримання посадовими особами правоохоронних органів при
притягненні осіб до відповідальності.
Найрозповсюдженими випадками при провадженнях у
справах про адміністративні та кримінальні правопорушення є:
- протокол, який складений не уповноваженою на те особою.
Існує лише певний перелік осіб, яким дозволено складати
протоколи про адміністративні правопорушення щодо конкретних видів правопорушень[1]
- було неправильне визначено субєкта правопорушення [2] ;
-неправильна кваліфікація правопорушення є вагомою
причиною для застосування до особи покрання у вигляді
адміністративної відповідальності [ 2];
-коли неповно зазначено данні про особу, до якої повинно
бути застосовано відповідальність.. У разі неналежно оформленого
протоколу про адміністративне правопорушення та відсутності
даних на підтвердження наявності складу адміністративного
правопорушення, провадження у справі підлягає закриттю із
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звільненням особи від адміністративної відповідальності [1]
- не розкрито суті правопорушення, а саме – не описані
конкретні дії посадової особи;
- незазначеність у протоколі дати, часу і місця його складення;
- вимога про розяснення особі, яку притягують до
відповідальності, її прав та обовязків [3]
- юрисдикція суду, до якого було направлене адміністративне
правопорушення, не поширюється на розгляд таких категорій
справ;
-неправильне оформлення протоколу, що може призвести до
закриття судом провадження у зв’язку із закінченням строків
накладення стягнення[1]
- необізнаність посадових осіб в Законах України, Кодексах
України , нормативно-правових актах міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, а також правові аспекти
їх використання та застосування.
- неналежне виконання своїх обовязків та завдань [5]
- недбалість працівників поліції під час провадження у
справах про адміністративні та кримінальні правопорушення [1]
Вказане вищезазначене є наслідками недотримання вимог
законодавства при притягненні правопорушників до відповідальності, у тому числі і при складанні протоколів про адміністративне правопорушення є:
-- повернення протоколу та виправлення наявних помилок як
неправильно складеного протоколу є перешкодою для повного та
об’єктивного з’ясування всіх обставин справи і це не може бути
належним підтвердженням порушення. Слід зазначити, що норми
КУпАП не містять конкретних статей, які б чітко регулювали це
питання, але судова практика пішла таким чином, щоб дозволити
компетентним органам доопрацювати наявні порушення в
протоколі;
- скасування постанови про правопорушення та закриття
провадження у справі;
- притягнення правоохоронців до відповідальності через недбалість та невиконання своїх обовязків передбачених законом [5]
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Розглядаючи все вище викладене можна зробити висновок,
що ці всі проблеми є доволі актуальними в теперішній час, так як
наразі існує багато випадків притягнення правоохоронців до
дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності, про це все зазначено у ЗУ «Про Національну поліцію
України»[ 6]
Враховуючи всі проблеми, ризики і наслідки, на мою думку,
правоохоронцям слід:
-дотримуватися вимог щодо оформлення протоколу про
адміністративне правопорушення – це надає змогу уникнути
вказаних ризиків та притягнути правопорушників до відповідальності;[1]
- вивчати, знати та неухильно дотримуватися Законів
України, Кодексів України, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також
знати правові аспекти їх використання та застосування;
- відповідально ставитись до своїх обовязків, передбачених
законом, та неухильно виконувати їх.
Література:
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УДК 376
Педагогічні науки
ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Бацман А.В.,
студентка 2 курсу факультету іноземної філології
Семенюк А.А.
доцент кафедри практики англійської мови
Волинський національний університет
імені Л. Українки
м. Луцьк, Україна
Поняття «інклюзивна освіта» є відносно новим для української освіти, а тому більшість вчителів зі страхом ставляться до
можливості навчати учнів з ООП. Довгий час існували
спеціалізовані освітні заклади для таких дітей, де вони гостро
відчували власну неповноцінність, що виливалося у непристосованість до реалій сучасного життя. Через брак інформації
педагогічній теорії й практиці соціальної роботи, деякі педагоги
вважають, що діти з інклюзією й далі мають навчатись окремо
або перебувати на «індивідуальному навчанні». Стикання з
дискримінацією для людей з ООП є проблемою не новою, адже
така практика поширюється уже не одну сотню років.
Актуальність нашого дослідження визначається нагальністю запровадження інклюзивного навчання в закладах середньої та
вищої освіти України.
Метою нашої розвідки є аналіз історичних передумов
запровадження рівноправного здобуття освіти всіма особами без
винятку, що передбачає вирішення таких завдань:
− розглянути історичне підґрунтя інклюзивної освіти;
− проаналізувати ставлення до осіб з ОПП від давніх віків до
сьогодення;
− обґрунтувати важливість інклюзивної освіти на сучасному
етапі.
Проблему історичного становлення освіти й медицинидітей з
особливими потребами досліджували такі науковці: М. Н.
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Малофеєв [1], В. І. Селіверстов [2], А. В. Безлюдова [3],О. Г.
Басов [4] та ін.
У первіснообщинний період через високу смертність діти з
особливими потребами рідко досягали дорослого віку. Підлітки
піддавались спеціальному обряду, аби вони стали повноцінними
членами роду. Такі ініціації часто були жорстокими й небезпекними – тривале лежання у гарячому піску, побиття палицями,
вибивання зубів, різноманітні випробування вогнем тощо – тобто
проходження ініціації дітьми-інвалідами було практично
неможливим. Через нездатність принести користь своєму родові
від таких людей відмовлялись.
Ставлення до дітей з інклюзією в античні часи яскраво
демонструє спартанська система виховання. Так як виховання у
Спарті несло державний характер, то й виховання дітей у сім’ї
суворо контролювалося державою, яка мала за мету виховати
мужніх воїнів. Таким чином, кволі діти не могли задовільнити її, а
тому їх кидали в ущелину або вони росли за межами спартанської
общини.
З тієї ж причини жінки обмивали новонароджених не водою,
а вином, випробовуючи їх, вважалося, що хворі падучою і взагалі
нездорові діти гинуть від незмішаного вина, а здорові загартовуються і стають ще міцнішими. Підтвердженням даного відношення
є слова філософа Аристотеля: «Нехай в силі буде той закон, що
жодної каліки-дитини годувати не варто». Такі самі закони діяли і
у Римській імперії щодо дітей з фізичними відхиленнями. Римський філософ Сенека стверджував: «Ми вбиваємо потвор і топимо
тих дітей, які народжуються на світ немічними і калічними. Ми
чинимо так не через гнів або досаду, а керуючись правилами
розуму: відділяти хворе від здорового». Стосунки суспільства і
людей з розумовими відхиленнями регулював закон. Закони
передбачали, що якщо людина впадала у безумство і ніхто нею не
опікується, то її майном керують агнати. У ролі агнатів виступали
найчастіше родичі хворого. Такі розумово обмежені вважались
повністю недієздатними особами. У випадку, якщо розум до них
повертався, то їх називали тимчасово недієздатними[5].
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Завдяки запровадженню християнства ставлення до людей з
обмеженнями ставало милосерднішим, адже саме ця чеснота була
обов’язковою для вірян. Прикладами чуттєвого ставлення до
хворих були церковні служителі. У 369 році в Кесареє (Візантія)
була заснована лікарня Базіліас, де було створено спеціальне
відділення для психічно хворих й розумово відсталих людей.
Протягом наступних століть людство проходило тривалий
шлях від церковних притулків для хворих й немічних до піклування з боку держави про осіб з обмеженнями. На початку
середніх віків при монастирях вірили, що люди з психічними
проблемами є одержимими духами, а тому старалися очистити їх
розум завдяки обрядам та молитвами. Такі сесії називалися
«екзорцизмом», коли спочатку читали заклинання та молитви, а
якщо не діяло, то напоювали різними гіркими зіллями, від яких
хворих нудило, або навпаки, залишали без їжі. Пізніше духовенство здобуло необхідні знання з медицини аби мати змогу
дієво допомагати немічним. При монастирях, церквах паломників
лікують травами й молитвами.
У ІХ столітті відкривається Селеріанська школа, що пізніше
стане зразком для відкриття медичного факультету к Болоньї. У
цей час з’являються юридичні акти, які зобов’язують родичів
турбуватись про людей з захворюваннями, а якщо таких немає, то
їх відправляли до соціуму. Є приписи, що підтверджують, що у
Німеччині хворих людей часто брали працювати на цехи; таким
чином, ті могли заробити на життя та прогодувати себе. Іноді,
якщо близькі не могли впоратись із буйним родичем, його могли
закрити у темниці.
Зародження спеціальної допомоги людям із тяжкими захворюваннями у Київській Русі розпочалось у Х столітті із початком
християнізації наших земель. Ставлення наших пращурів до
психічно хворих кардинально відрізнялось від ставлення, до
прикладу, тих самих європейців. На Русі поважали «дурників»,
адже вважали, що ті знають щось більше, аніж звичайні люди, й
їм доступні ті таємниці, які не відомі іншим. Із хрещенням Русі
Володимир заохочує роздавання милостині немічним й кволим.
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У ХVI столітті настають найважчі часи для людей з
особливими потребами у Європі. Церква, яка раніше виступали
чи не єдиним осередком опіки, тепер виступає найзліснішим
противником хворих. Психічно хворі, які вважалися одержимими
демонами, зазнавали гонінь, а пізніше піддавалися інквізиції.
Велику кількість розумово відсталих й психічно неврівноважених
було спалено під час полювань на відьом, а до того вони
найчастіше зазнавали жорстоких тортур.
У XVIII столітті відбувається значне послаблення у ставленні
до психічно хворих та розумово відсталих. Завдяки праці
французького лікаря-психіатра Філіппа Пінеля сотні хворих
відчули що означає лікування не насильством, а переконанням. У
той час у лікарнях таких хворих тримали у ланцюгах, були
поширені тілесні покарання. Коли Ф. Пінель став завідувачем
шпиталю, то започаткував довірливі стосунки між пацієнтами та
лікарями, зняв кайдани та відмінив фізичні знущання.
У цей час у Росії Петро І видає указ, що забороняє убивати
дітей із вираженими дефектами, всюди відкриваються притулки,
де надають поміч знедоленим. І хоч цей процес розпочався
пізніше, ніж у Європі, ставлення до хворих у Російській імперії
було набагато менш жорстоким; таких людей часто шкодували.
У 1806 р. імператриця Марія Федорівна разом із французьким педагогом Валентином Гаюї відкриває школу для
глухонімих, а через рік засновано школу для сліпих. Відкриття
спецшкіл на теренах Російської імперії відбувається завдяки
передачі досвіду із країн Західної Європи.
У другій половині ХІХ століття Джон Коноллі запроваджує
термін norestrent – «ніяких обмежень», що забороняє якимось
чином обмежувати пацієнтів у спецлікарнях. Ніяких фізичних
покарань, ніяких гальмівних сорочок тощо. Тим не менш, досі
залишаються ізолятори для тяжкохворих. Прихильники та учні
Дж. Коноллі продовжували цю традицію й згодом така методика
роботи із хворими поширилася по всій Європі.
У Сполучених Штатах Америки та Англії людей з психічними проблемами почали сприймати як загрозу суспільству. У
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1907 р. в штаті Індіана приймають закон про стерилізацію, який
до середини ХХ столітті підтримує більше двадцяти штатів,
причому в одних штатах операції по перерізу сім’яних каналів у
чоловіків, перев’язки фалопієвих труб у жінок відбувались
добровільно, а у інших – примусово [6].
Згодом завдяки урбанізації з’являються державні, міські
притулки для людей з особливими потребами, підвищення рівня
освіченості населення допомагає покращити сприйняття суспільством таких людей. Протягом ХХ століття розширюється коло
прав та свобод людей з обмеженими можливостями, навчання
таких дітей перестає бути чимось екзотичним, хворі отримають
соціальну підтримку від держави та моральну від суспільства. У
Європі розвивається законодавча база спеціальної освіти.
Нині триває період, що характеризується переходом від
сегрегації до інклюзивної освіти, яка має на меті включити людей
з особливими потребами в активне життя без обмежень. Зараз
відбувається реорганізація шкіл, навчання шкільних працівників,
батьків, дітей з тим, що усі діти є рівноправними у здобутті
освіти. Інклюзивна освіта означає відмову від дискримінації
людей з ООП і створення найкращих умов для їх соціалізації.
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Юридичні науки
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ
ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
УКРАЇНИ.
Бачинська І.М.
студентка юридичного відділу
Самойлова І.А.
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
викладач юридичних дисциплін
м. Тернопіль, Україна
Актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що
за останні декілька років відбулися істотні зміни спадкового
законодавства, тому відсутність практики застосування норм, що
регламентують порядок прийняття спадкоємцями спадщини,
зумовлюють необхідність дослідження питань, пов'язаних із
встановленням меж і гарантій здійснення спадкоємцями права на
спадкування.
Поняттєвий апарат та термінологію сучасного права
ґрунтується на ідеях, засадах та визначеннях, розроблених
римською класичною юриспруденцією. Розвиток правових засад
спадкування як правового інституту, що опосередковує перехід
майна від померлої особи до спадкоємців, залежить
безпосередньо від визначення права на приватну власність [3].
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, який
набрав чинності 01 січня 2004 року, у цілому перейняв
попередній правовий фундамент, але й впровадив значні як і
якісні, так і кількісні зміни. Спадковому праву в Цивільному
кодексі України присвячена книга 6 «Спадкове право».
Цивільний кодекс України дає визначення поняття
«спадкування». Це є перехід прав та обов’язків (спадщини) від
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фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб
(спадкоємців) [1]. Смерть фізичної особи припиняє її
правоздатність і відкриває спадщину. Людина перестає існувати
фізично, але деяка кількість цивільних відносин , у яких вона була
носієм права та обов’язків, переходять до інших осіб.
Умови та порядок регламентуються низкою цивільноправових норм, що у своїй сукупності складають окремий
цивільно-правовий інститут – спадкове право. На даний момент є
велика кількість визначень, основними ознаками спадкового
права є:
– перехід майнових прав і обов’язків померлого громадянина
до його правонаступників;
– межі правонаступництва, зміст прав і обов’язків, які
переходять у порядку правонаступництва, визначені в законі;
– порядок правонаступництва визначається законодавцем;
− правонаступника визначає правопопередник, а за
відсутності його волевиявлення – законодавець [2].
Прийняття спадщини вказанні в ст. 1268 ЦКУ «1.
Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти
спадщину або не прийняти її.
2.Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із
застереженням.
3. Спадкоємець, який постійно проживав разом із
спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що
прийняв спадщину, якщо протягом строку встановленого ст. 1270
цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.
4.Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа,
цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що
прийняли спадщину, крім випадків, встановлених частинами
другою – четвертою статті 1273 цього Кодексу.
5. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить
спадкоємцеві з часу відкриття спадини. ».
Спадкоємець на свій розсуд має право прийняти чи не
прийняти спадщину, в цьому і полягає здійснення права на
спадкування. Прийняти спадщину можна у два способи:
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• шляхом мовчазного прийняття (пасивна поведінка
спадкоємця)
Це вказана в ст. 1268 Цивільного кодексу України (далі ЦК).
згідно з якою спадкоємець вважається таким, що прийняв
спадщину, якщо він мешкав разом з померлим та протягом строку
для прийняття спадщини не відмовився від неї. Якщо
спадкодавець протягом вказаного строку подав заяву про відмову
від спадщини, вважається, що він відмовився від спадщини.
• шляхом подачі заяви про прийняття спадщини (активна
поведінка).
Прийняття спадщини шляхом подання нотаріусу заяви про її
прийняття передбачене ст. 1269 ЦК [1].
Такий порядок застосовується щодо спадкоємців, які
бажають прийняти спадщину, але не проживали разом із
спадкодавцем постійно . Так, як роздільне проживання не
створює презумпції прийняття спадщини, такі особи зобов’язані
подати за місце відкриття спадщини заяву про прийняття
спадщини.
Спадкування здійснюється двома шляхами: за заповітом або
за законом (ст. 1217 ЦК). Підставою виникнення спадкування за
заповітом є юридичний склад – складання заповіту, смерть
спадкодавця, відкриття спадщини, прийняття спадщини. Особи,
які мають право на спадкування в першу чергу в цьому випадку,
визначає у своєму заповіті спадкодавець. У разі відсутності
заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або
відмови від його прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у
разі не охоплення заповітом всієї спадщини право на спадкування
за законом одержують спадкоємці за законом почергово. Черги
спадкування за законом визначенні статтями 1261-1265 ЦК [3].
Крім того, фізична особа, яка є спадкоємцем за законом
наступних черг, може за рішенням суду одержати право на
спадкування , за умови, що вона протягом тривалого часу
опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу
спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або
каліцтво був у безпорадному стані.
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Отож, враховуючи вищевикладене, спадкування виникає
лише за наявності передбачених у законі юридичних фактів і
тому безпосередньо із закону ніколи не виникає. До складу
спадщини входять всі права та обов’язки, що належать
спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися в
наслідок його смерті (ст.1218ЦК) [1]. Об’єктами спадкування є
цивільні права та обов’язки спадкодавця, що можуть або мають
здатність переходити у спадщину. Значення спадкування полягає
втому, що кожна особа в суспільстві зі свідомістю живе і працює,
знаючи, що після смерті все надбане ним за життя майно (як
матеріальні блага, так і обтяження боргами ) перейде згідно його
волі, а якщо він її не виявить, то згідно закону, до близьких йому
людей. Питання спадкового права залишається в центрі уваги
суспільства та держави, законодавців та дослідників, та й в
загальному кожного громадянина, оскільки питання спадщини в
будь-якому випадку тією чи іншою мірою стосуються інтересів
кожного.
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імені Олеся Гончара
Україна
Аналіз різних джерел економічної літератури, що стосуються
визначення функцій та сутності сучасного підприємства, дозволяє
акцентувати увагу, з одного боку, на таких стратегічних
критеріях, як самостійність, цілісність та стійкість, а з іншого – на
здатності підприємства до адаптації у разі зміни довкілля. Нині
підприємство сприймається як об'єкт управління, що знаходиться
у процесі еволюційного розвитку.
Незалежність як вихідну ознаку організації підприємства не
можна розуміти спрощено. Абсолютної свободи немає.
Підприємство має повну самостійність у тому сенсі, що над ним
немає інстанції, яка керує його господарською діяльністю. Воно
не вільне від ринку, від його жорстких вимог. Тому можна
говорити лише про певні рамках самостійності.
Взаємодіє із самостійністю принцип особистої економічної
зацікавленості осіб, які створили підприємство. Підприємство у
межах ринкової економіки постає як джерело особистої вигоди, і
це одна із провідних чинників підприємницької діяльності[3].
Даний фактор, який безпосередньо впливає на діяльність
підприємства, виражається в прагненні організувати роботу
підприємства так, щоб отримати максимально можливий
прибуток. Однак особливістю товарного виробництва є те, що
підприємець, переслідуючи свою суто особисту вигоду, проте
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працює на суспільство зрештою, задовольняючи свої інтереси,
створює якісніші типи продукції.
Маючи самостійністю, підприємство перебирає відповідальність за результати здійснюваної діяльності. Воно відповідає за
порушення договірних, кредитних, розрахункових та податкових
зобов'язань, продаж товарів, користування якими може завдати
шкоди здоров'ю, та за порушення інших правил, передбачених
законодавством.
Крім зазначених зобов'язань, підприємство має бути
організовано таким чином, щоб раціонально використовувати
природні ресурси, що є в його розпорядженні, не забруднювати
довкілля, не порушувати правила безпеки виробництва,
дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та вимог щодо захисту
здоров'я його працівників[1, с. 30].
Підприємство – це виробнича ланка будь-якої галузі
матеріального виробництва та сфери обслуговування, а групи
підприємств, об'єднаних за ознакою виробленої продукції чи
технології виробництва, утворюють галузі. У цьому випадку
підприємства виступають як форма існування продуктивних сил
суспільства, бо поза підприємством машини та обладнання,
сировину та матеріали не функціонують як засіб виробництва, а
мають форму готової продукції або запасів. Крім того, зайняті на
підприємстві люди, утворюючи виробничий колектив, у процесі
праці вступають між собою у виробничі відносини. Отже,
підприємство – це форма вияву виробничих відносин.
Необхідною умовою ефективної діяльності підприємства є
раціональна побудова організаційної, виробничої та управлінської
структури. Під виробничої структурою підприємства розуміється
склад утворюють його ділянок, цехів, служб, форми їх
взаємозв'язку у процесі виробництва та реалізації продукції.
Виробнича структура характеризує розподіл праці між
підрозділами підприємства та їхню кооперацію. Вона істотно
впливає на техніко-економічні показники виробництва, та
конкретно на управління підприємством.
За умов ринку підприємство вирішує дві завдання –
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виробити і реалізувати продукцію. Залежно від обраної стратегії
підприємство процвітатиме або стане неспроможним. Для того
щоб знати, що необхідно зробити (або реалізувати) – який
асортимент, у якій кількості – підприємство має вивчити ринок,
тобто зайнятися маркетингом, перш ніж воно почне витрачати
ресурси. Причому маркетингом потрібно займатися постійно.
Тому на схемі ринок дано до початку виробництва та після його
закінчення[2].
Свобода підприємництва, свобода вибору та особистий
інтерес формують відносини змагальності, конкуренції між
учасниками ринкового обміну. Конкурентоспроможність
підприємства вирішальною мірою визначається відповідністю
обраної підприємством господарської стратегії загальним
тенденціям, які у підприємницькому середовищі.
Формування господарської стратегії в загальному вигляді
можна визначити як процес розробки цілей розвитку та
функціонування підприємства на певний період часу, а також
способів використання коштів для досягнення поставленої мети.
Вибір господарської стратегії залежить від безлічі умов:
форм конкурентної боротьби та ступеня її жорстокості, темпів та
характеру інфляції, економічної політики уряду та інших.
Вступаючи в конкурентну боротьбу за економічне
процвітання та виживання, підприємства виступають як основний
чинник розвитку економіки. Конкуренція – двигун економічного
прогресу. Це пояснюється тим, що ринкове суперництво
призводить до успіху в тому випадку, якщо підприємець
піклується не лише про збереження, а й про розширення
виробництва, для чого прагне вдосконалити його техніку та
організацію, підвищує якість товарів та послуг, знижує витрати і
тим самим має можливість. знизити ціни, розширює асортимент,
покращує торгове та післяторгове обслуговування покупців [4].
Таким чином, основні напрямки розвитку підприємств
незалежно від форми їх існування та виконуваних ними функцій в
умовах сучасної економіки передбачають модернізацію:
– внутрішньої організаційно-функціональної структури,
86

організацію оптимального співвідношення між виробничою,
відтворювальною, маркетинговою та інноваційною активністю;
– системи прийняття управлінських рішень та управління
підприємством загалом, у тому числі у площині взаємовідносин з
великими акціонерами (підвищення відповідальності за прийняті
рішення) та дрібними (забезпечення прав участі у прийнятті
рішень);
– взаємодії та координації розвитку підприємств у рамках
галузі; – каналів впливу суспільства на діяльність підприємства та
організацій на діяльність держави;
– взаємовідносин підприємств та фондового ринку;
– системи внутрішньофірмового планування діяльності
підприємств у взаємодії з системою прогнозування та
індикативного планування економіки в цілому[5].
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Секція № 4Економічні науки
НАСЛІДКИ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ 2014-2015 РОКІВ ТА
ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ЗМІН
Безпаленко О.В.,
к.е.н., доцент, зав. каф. фінансів
Жук О.А.,
магістрант,
ВНЗ «Київський університет
ринкових відносин»
Оскільки банки є одним із важливих елементів в організації
руху фінансово-кредитних ресурсів, банківська система відіграє
важливу роль у формуванні економічних відносин, а в умовах
фінансової глобалізації актуальність банківської діяльності є
надзвичайною. Можна стверджувати, що фінансову стабільність в
країні забезпечує банківська система, оскільки саме вона є
посередником у фінансових потоках між країнами та всередині
неї. Цифровізація в наданні банківських послуг в Україні
просувається достатньо швидкими темпами і може конкурувати з
банками інших країн.
Відповідно до проведеного рейтингу MIND за критерієм
рівня життєділяьності банків перше місце розділили 4 банки
Укрсиббанк, Райффайзен банк Аваль, Сітібанк та ПриватБанк [1].
При цьому варто відмітити, що найбільшої оцінки не отримав
жоден банк. Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's
Global Ratings за рівнем економічного ризику банків відносить
банки України до групи 10 рівня ризику. Це дуже високий ризик
за міжнародними стандартами [2].
Довгочасні кризи банківського сектору найчастіше
виникають через вплив дії деіндустріалізації економіки, рівня
розвитку світового ринку сировини, відсутності об’єктивного
судочинства та законодавства. В свою чергу, знижується
ефективна робота банківської системи України. На кризу 2014
року вплинули: військовий конфлікт з Росією, імпортозалежність,
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тіньова економіка, політична нестабільність, перехід на
доларизацію кредитних і депозитних банківських портфелів.
Основними причинами низького рівня виконання банківською
системою України свого основного призначення є значна
девальвація гривні, зниження інвестиційної активності,
скорочення виробництва, інфляційні процеси, низький рівень
корпоративного управління, зростання обсягів простроченої
заборгованості тощо [3].
Поряд зі скорочення кількості банків спостерігається
динаміка до збільшення їх активів, що свідчить про зростання
конкуренції та покращення розвитку банківської системи. Так,
станом на 1.11.2021 року діючих банків було 71 одиниць, з
іноземним капіталом – 33, в той час як, на початок 2020 року їх
кількість була відповідно 75 та 35. Якщо ж порівняти їх з 2014
роком, то кількість банків станом на 1.01.2014 року була 180 [4].
При цьому станом на 1.01.2014 р. вартість активів складала
1278,1 млрд. грн., а з 1.11.2021 року вона зросла до 1948,4 млрд.
грн. [5]. Збільшення обсягів капіталу та активів для українських
банків є необхідністю з погляду міжнародних стандартів.
З початку 2014 року внаслідок погіршення платоспроможності у 86 банківських установах було запроваджено
тимчасову адміністрацію. Це сталося із -за
недостатньої
докапіталізації та під впливом девальвації гривні, спаду в
економіці, а також політичної нестабільності [6].
З метою підвищення рівня капіталізації банків та посилення
їх стійкості до негативних змін на ринку та захисту інтересів
вкладників і кредиторів мінімальний розмір регулятивного
капіталу таких банків (Н1) НБУ встановив щорічне підвищення
цього показника з 120 мільйонів гривень у 2017 року до 350
мільйонів гривень у 2021 р. [7].
Висновки. Поступовий вихід з кризи в банківській системі
попри пандемію коронавірусу супроводжується зростанням
прибутковості банків, підвищенням рівня капіталізації,
спрощенням процедури докапіталізації та реорганізації банків,
покращенням рівня банківського регулювання та цифровізації з
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надання банківських послуг. Держава має і далі вживати заходів
щодо підтримки фінансової стабільності банківської системи
України з урахуванням адаптації до нових інтеграційних змін та
до важливих світових економічних тенденцій в умовах
глобалізації.
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Економічні науки
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ СТРАТЕГІЯМИ
Белей Я. В.,
студентка економічного факультету
Ужгородський національний університет
м. Ужгород, Україна
Сучасні трансформаційні процеси в економіці та прискорені
темпи глобалізації відкривають перед відчизняними представ90

никами бізнесу потенційну можливість виходу на міжнародний
ринок. Важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності
підприємства у процесі завоювання зовнішнього ринку є
ефективне управління його маркетинговою діяльністю.
Правильно підібрана та ретельно обміркована маркетингова
стратегія дозволить підприємству досягти максимальної
прибутковості своєї діяльності, мінімізувати комерційні ризики, а
також вміло пристосуватися до соціально-економічних та
національно-культурних умов країн, де суб’єкт планує
здійснювати господарську активність [7, с.13].
В економічній літературі не існує єдиного погляду щодо
трактування сутності маркетингової стратегії. У табл. 1 подано
визначення, які наводять вітчизняні та зарубіжні науковці для
характеристики змісту даного терміну.
Таблиця 1
Визначення поняття «маркетингова стратегія»
№
1.

Автор
Ю.В.
Котелевська

2.

В.А. Міщенко

3.

В.В. Ащаулов

Визначення терміну
Маркетингова стратегія – важлива умова
планування всіх без винятку дій на ринку, яка
залежно від того, наскільки міцним виявиться
зв’язок між продавцем і покупцем, зумовлює
інтенсивність зростання доходів організації [3, с.
152]
Маркетингова стратегія визначає, як потрібно
застосувати ресурси підприємства, щоб привабити
та задовольнити кон’юнктуру товарного ринку,
вивчення покупця, товару, конкурентів [4, с. 96]
Маркетингова
стратегія
–
складник
як
маркетингового менеджменту, так і всієї системи
стратегічного
управління
підприємницькою
діяльністю підприємства [1, с. 51]

Таким чином, стратегія маркетингу являє собою послідовний
процес формування та реалізації цілей та завдань компанії щодо
кожного окремого ринкового сегменту і кожної номенклатурної
товарної одиниці для здійснення господарської діяльності з
урахуванням актуальних умов економічної ситуації та ресурсів
фірми.
Стратегія розробляється відповідно до факторів економічного середовища: ринкової кон'юнктури, особливостей потреб
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споживачів, рівня конкурентів та уособлює собою інструмент,
використання якого допомагає послідовно досягти усіх
поставлених маркетингових цілей [5, с. 280].
Розуміння та раціональна організація процесу розробки
маркетингових стратегій є невід'ємним елементом ефективної
підприємницької діяльності. Тому управління маркетингом на
підприємстві передбачає широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, спрямованих на ефективне
здійснення господарської діяльності підприємства та досягнення
його основної мети – задоволення потреб споживачів та
отримання максимально прибутку.
Управління маркетингом з позиції виходу на міжнародний ринок – це сукупність управлінських процесів, які
включають планування, аналіз, реалізацію і контроль заходів, які
спрямовані на охоплення зовнішніх ринків, посилення попиту та
зростання прибутковості [2, с. 52].
Управління маркетинговими стратегіями ґрунтується на
таких принципах: цілеспрямованості, гнучкості, комплексності,
ринковості, функціональності, науковості, оптимальності та на
принципі контролю.
До специфічних функцій управління маркетингом відносять:
розробку цілей і завдань підприємства, основних стратегічних
принципів його діяльності; розробку стратегії підприємства,
визначення ринків; планування продукції; підготовку планів
закупівель
матеріально-технічних
ресурсів;
формування
виробничого плану; планування й реалізацію комплексу
маркетингових комунікацій; формування каналів розподілу;
формування та реалізацію цінової політики; планування
фінансового забезпечення; підбір службовців; формування
структури управління маркетинговою діяльністю; організацію
збирання й обробки маркетингової інформації [6, с. 291].
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Влада в України представлена трьома гілками, саме це
твердження підтверджується ст. 6 Конституції України [1] (далі –
КУ), в якій зазначається, що державна влада здійснюється на
основі поділу влади на три гілки, а саме, на законодавчу,
виконавчу та судову.
Серед трьох складових державної влади України особливу
позицію займає судова влада. Судовою владою (правосуддям)
здійснюється суди лише у формі конституційних, цивільних,
кримінальних та адміністративних процедур. Категорично
забороняється привласнення вищевказаних функцій правосуддя
будь-ким іншим.
Вищевказане роз’яснюється в ст. 124 КУ[1], яка передбачає,
що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, тому
привласнення або передання іншим особам функцій правосуддя
категорично забороняється.
Судова система України складається з Конституційного
Суду України та судів загальної юрисдикції. Організація,
повноваження та процедури цих судів визначаються спеціальними законами України.
Конституційний Суд України (далі – КСУ) є найвищою
ланкою Судової системи, та має особливу процедуру звернення
до нього. Так, громадяни вправі звертатися до КСУ зі
зверненнями, пропозиціями та скаргами. Однак, дана ланка
правосуддя лише тлумачить КУ та інші закони України, в ході
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чого спроможна визнавати закони, окремі їх норми чи частини
неконституційними [2].
Суди загальної юрисдикції займаються вирішенням справ по
суті в залежності від свого напрямку діяльності, зокрема,
цивільний суд займається справами між особами, які намагаються
розлучитися або розділити майно; адміністративний суд
займається справами де однією зі сторін виступає уповноважена
особа, тобто в даних відносинах повинен обов’язково буди
керуючий суб’єкт та підпорядкований; господарські суди
вирішують питання з приводу незаконної діяльності підприємств
які є суб’єктами господарювання» в свою чергу кримінальні суди
займаються вирішенням справ, які мають суворі санкції за
вчинені правопорушень та значною мірою посягають на життя,
здоров’я, та інші цінності громадян.
КУ прямо передбачає що народ також приймає участь у
здійсненні правосуддя, а саме через народних засідателів та
присяжних, порядок обрання і функціонування яких має
визначитися законами.
Судові рішення ухвалює суд від імені України. Вони є
обов’язковими для всіх суб’єктів на всій території України. За
невиконання офіційно прийнятих рішень може наставати
кримінальна відповідальність.
З огляду на вищевказане можна зробити висновок, що
система правосуддя в Україні досить розгалужена та відіграє
дуже важливу роль в здійснення державної влади в Україні, адже
вирішення справ по суті є однією з основних функцій всіх
судових інстанцій в Україні.
Література:
1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996
р.№ 254к/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 (дата
звернення: 20.010.2021).
2. Судова влада та форми здійснення правосуддя в Україні.
веб-сайт: Studentam.net.ua URL: http://studentam.net.ua/content/view/5992/93/ (дата звернення: 20.010.2021).
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Судова система України зазнає постійних реформувань з
приводу своєї структури та напрямків діяльності. Однією з таких
реформ було прийнято зміни до Конституції України (далі - КУ)
від 2 червня 2016 року, завдяки яким новий Закон України «Про
судоустрій і статус суддів» [1] став основою для створення та
діяльності Верховного Суду (далі – ВС) в судовій системі як
найвищого судового органу в Україні.
Відповідно до вищевказаного закону до ВС входить Велика
палата і чотири касаційні суди, в тому числі й Касаційний
адміністративний суд (далі – КАС). У свою чергу, у складі КАС
створюються судові палати для розгляду окремих видів справ з
урахуванням спеціалізації суддів.
Відповідно до закону, КАС має створити три незалежні
палати: для розгляду справ щодо податків, зборів та інших
зобов’язань, захисту соціальних прав, виборчого процесу та
референдуму, захисту політичних прав громадян. Створення
інших палат не є обов’язковим – вони можуть бути створені за
рішенням зборів суддів ВС. Тобто, для адміністративної
юрисдикції Законом про судоустрій передбачено 3 структурні
складові Верховного Суду: палата Касаційного адміністративного
суду, Касаційний адміністративний суд та Велика Палата.
Проте закон містить лише загальні положення щодо
розподілу повноважень палат Верховного Суду щодо розгляду
справ про адміністративну юрисдикцію. Не зважаючи на
96

вищевказане, судові палати КАС здійснюють правосуддя у
порядку та в межах, передбачених процесуальним законодавстввом.
Велика палата ВС виконує функції касаційної адміністративної інстанції з метою забезпечення однорідного застосування
закону, а також виступає в якості апеляційного суду у справах, які
розглядаються Верховним Судом як судом першої інстанції.
Детальніше розподіл повноважень має бути відображений у
процесуальному законі.
Чинний Кодекс адміністративного судочинства, як і інші
процесуальні кодекси, не містить процесуальних підстав для
роботи нового Верховного Суду.
Рада з питань судової реформи під керівництвом Президента
України підготувала новий процесуальний закон. На підставі
ухваленого проекту Президент України 23 березня 2017 року
запропонував невідкладний законопроект №6232 про внесення
змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та інших законодавчих
актів [2,с.10].
З огляду на вищевказане, можна зробити висновок, що
Касаційний адміністративний суд займає дуже важливе місце в
системі судоустрою України, адже до його повноважень входить
вирішення низки важливих питань, чим пояснюється постійне
реформування як структури так і законодавчого закріплення
діяльності даної судової ланки.
Література:
1. Про судоустрій і статус суддів:Закон України від
05.08.2018 № 1402-VIII/ Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n119 (дата звернення:
20.10.2021)
2. О. В. Кузьменко Адміністративне судочинство :
методичні матеріали К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 16 с.

97

______________________________________________________
УДК 377.015.31:17
Педагогічні науки
ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ.
Бобель Л.А.
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»
Зміни, які відбулися у нашій країні, спричинили переоцінку
колишніх цінностей і моральних орієнтацій. Різноманітні партії,
фракції, організації, релігійні конфесії, національні об’єднання
пропагують свої, нерідко протилежні одна одній цінності.
Спостерігається також не виправдана поспішність у запереченні
традиційних цінностей, які складалися віками в суспільстві. В
результаті велика кількість молоді влилась у нову систему
суспільних і міжособистісних відносин в умовах ринку.
У системі цінностей фіксуються моральні норми, на основі
яких розвертається соціальна регуляція та цілеспрямовані дії
людей.
Чільне місце у структурі цінностей орієнтацій посідають
гуманістичні цінності, в основі яких є ставлення до людини та
продуктів її діяльності. Їх формування є найбільшою умовою
духовного та професійного ставлення будь-якої особистості.
Особливо це стосується майбутніх медиків.
Однак реалії сьогоднішнього життя, ринкові орієнтування,
які ґрунтуються на законах попиту і пропозиції, інколи не тільки
не сприяють, але й деформують саме поняття гуманістичні
цінності. Нерідко, ринкові відносини переносяться на рівень
людських етичних ставлень, коли інша людина розглядається як
товар. Такі явища породжують надмірний раціоналізм,
практицизм, деформують моральні якості особистості. У зв’язку з
цим виникає гостра потреба у зосередженні усіх соціальних
інститутів на пропаганді та утвердженні гуманістичних
цінностей. Вагома роль у цьому процесі належить навчальним
закладам. У силу своєї специфіки вони покликані посприяти
тому, щоб гуманістичні ідеї стали ціннісними орієнтаціями
молоді.
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Особлива увага проблемі гуманізму та формування у молоді
гуманістичних цінностей у нашій філософській та психологопедагогічній науці почала приділятися з утворенням у 1991 р.
української держави. Гуманізм, поряд із такими ціннісними
орієнтирами як демократизм, духовність, громадянськість склав
основу розбудови національної освіти. Принцип гуманізації, який
узагальнює сьогодні основні вимоги до виховання, передбачає
створення умов для формування найкращих якостей і здібностей
особистості; гуманізацію взаємин між вихователями і
вихованцями, повагу до особистості, розуміння її запитів,
інтересів, гідності, довіри до неї. Все загальнішою стає думка про
те, що тільки при умові побудови навчально-виховного процесу
на основі принципу гуманізації можна забезпечити формування
таких визначальних у професійному ставленні особистісних
якостей як совість, милосердя, людяність. Гуманістичне
виховання ставить за мету виховати в молоді переконання в тому,
що найважливішою цінністю людини є її право на повагу, на
щастя.
На сучасному етапі розвитку суспільства гуманістичні
принципи навчання та виховання виступають як найважливіші
ціннісні пріоритети вітчизняної педагогічної науки. Але для того,
щоб вирішити проблему виховання тих чи інших цінностей, перш
за все необхідно знати, що має вплив на їх формування.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави
виділити такі механізми формування гуманістичних цінностей
особистості: ідентифікація, емоційне обумовлення, наслідування,
мотиваційне опосередкування, конформність, вживання у
соціальну роль, підтримання внутрішньої узгодженості поглядів.
Розглянемо детально кожен із них:
Ідентифікація – емоційно обумовлений процес ототожнення
себе з іншою людиною, внаслідок чого засвоюються моральні
норми, цінності, установки і способи поведінки цієї людини.
Внаслідок ідентифікації відбувається прийняття індивідом
цінностей та переконань оточуючих людей, включення їх у
власний внутрішній світ. Ідентифікація передбачає наявність
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сильного емоційного зв’язку між індивідом і людиною, роль якої
він на себе приміряє, з якою він себе ототожнює.
Ідентифікація відбувається мимовільно, незалежно від
цілеспрямованих зусиль вихователя, а також без усвідомлених
намагань з боку вихованців.
Емоційне обумовлення полягає у формуванні позитивного
ставлення до об’єкта та способів поведінки, які супроводжуються
позитивними емоціями, і негативного до тих, які
супроводжуються негативними емоціями. Якщо та чи інша
негативна поведінка з певних причин регулярно викликає
позитивні емоції, вона стає бажаною для індивіда, внаслідок чого
формується відповідний мотив. Цей механізм лежить в основі
методів покарання і заохочення. Особистість засвоює норми і
способи поведінки внаслідок позитивного або негативного
підкріплення її дії соціальним оточенням.
Тому такі гуманістичні цінності як повага до іншої людини,
відповідальність, турбота за неї можуть виховуватись в
особистості при позитивному підкріпленні оточуючими чи
педагогами, але можуть і гальмуватися педагогічно
невиправданими покараннями.
Наслідування, імітація-засвоєння індивідом способів
поведінки на підставі спостереження за оточуючими. Це
цілеспрямоване відтворення манер, вчинків і звичок інших
людей. На відмінну від ідентифікації наслідування передбачає
наявність у індивіда свідомого прагнення, наміру засвоїти
способи поведінки, манери, звички. Крім того, воно полягає в
імітації здебільшого зовнішніх, доступних спостереженню
способів поведінки, а не переконань і ціннісних орієнтацій.
Мотиваційне опосередкування – формування нових мотивів
шляхом зв’язування у свідомості індивіда явищ, до яких
виробляється емоційне ставлення, з іншими явищами, які вже
мають для нього цінність. Механізм мотиваційного
опосередкування лежить в основі вербальних (словесних)
виховних впливів (метод переконування), які апелюють до
свідомості вихованця, його здатності розуміти об’єктивні
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причинно-наслідкові взаємозв’язки між власними діями та їх
наслідками.
Конформність – зміна індивідом власної поведінки або
поглядів внаслідок реального чи уявного тиску групи. Таким
чином особистість пристосовує свою позицію до позиції
більшості, яка спочатку нею не приймалась. Розрізняють
зовнішню і внутрішню конформність.
Вживання в соціальну роль – засвоєння особистістю норм і
способів поведінки, дотримання яких вимагає прийнята нею
соціальна роль.
Цей механізм описується в соціальній психології за
допомогою понять «соціальний статус (позиція)» і «соціальна
роль». Соціальний статус – це місце індивіда в системі соціальних
стосунків, яке визначає його права і обов’язки. Зайнявши певну
позицію, людина повинна виконувати певну соціальну роль,
тобто діяти так, як поводитися людині, що займає дане соціальне
положення. У міру вікового розвитку кількість ролей зростає.
Кожна нова роль вимагає від особистості пристосування до
соціальних установок, очікувань і цінностей найближчих
соціальних груп. Таким чином, зміна соціальних ролей зумовлює
зміни в поглядах і цінностях особистості.
Механізм підтримання внутрішньої узгодженості поглядів.
Люди завжди намагаються зберегти певну гармонію в
системі своїх переконань. Коли особистість усвідомлює їх
суперечливість або невідповідність між поглядами і поведінкою,
виникає когнітивний дисонанс – неприємне напруження,
дискомфорт, від якого вона намагається позбутися. Таке
трапляється, наприклад, коли особистість усвідомлює, що діяла
без достатніх на те підстав всупереч своїм переконанням.
Отже, основне завдання навчального закладу полягає в тому,
щоб широкий спектр гуманістичних цінностей, які активно
пропагуються суспільством, зробити предметом усвідомлення,
переживання здобувачами вищої освіти як особливих потреб, щоб
означені цінності стали суб’єктивно значущими, стійкими
життєвими орієнтирами, ціннісними орієнтаціями.
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Як уже зазначалося вище особлива роль у вихованні
здобувачів освіти гуманістичних цінностей належить організації
освітнього середовища, що являє собою «сукупність матеріальних, духовних і емоційно-психологічних умов, у яких
відбувається навчально-виховний процес, а також чинників, що
як сприяють, так і перешкоджають досягненню його
ефективності». Слід зазначити, що воно не є статистичним, раз і
на завжди сформованим. Це явище динамічне.
Важлива роль у формуванні у здобувачів освіти ціннісних
орієнтацій відіграє гуманізація педагогічного процесу, його
орієнтація на інтереси та потреби особистості. Гуманізація
навчально-виховного процесу являє собою складне явище. Тут є
важливий прогноз, педагогічна діагностика труднощів та
нейтралізація деструктивних факторів, гальмування небажаних
реакцій, знання мотиваційних, концептуальних конфліктів, цілей
того, хто навчає, і того, хто навчається, знання фрустрацій,
відчуження, відходу суб’єкта навчання від навчального процесу.
Велику роль в гуманізації навчально-виховного процесу
відіграють перцептивні здібності педагога до адекватного
відображення психічних станів та складу суб’єктів навчання, до
моделювання їх майбутньої професійної діяльності, вибору
засобів спілкування, вміння аналізувати мотиви, розуміти наміри,
встановлювати
причинні
зв’язки
поведінки,
давати
обґрунтований прогноз успішної взаємодії, перебудовувати
педагогічну стратегію і тактику, обирати найбільш доцільний
спосіб педагогічного впливу.
Домінуючими у процесі гуманістичного виховання мають
бути нові підходи до поняття особистісних інтересів студентів,
створення умов для вираження їх здібностей, самоутвердження і
самореалізації. Важливим є також орієнтування в виховному
процесі на гуманістичну совість, на етику, на мотиви, інтереси,
потреби того, хто навчається.
Це дає підстави розглядати гуманізацію педагогічного
процесу у навчальних закладах як фактор гармонійного розвитку
особистості студента, збагачення його творчого потенціалу,
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зростання фізичних і духовних сил, здібностей. Гуманізація
повинна бути спрямована на розвиток особистості як суб’єкта
творчої діяльності.
Гуманістичні принципи відносин зі здобувачами освіти,
якщо вони приймаються викладачем, повинні реалізуватися у
формах і методах їхньої взаємодії. Як засвідчує практика,
формування гуманістичних цінностей значно активізуються,
коли класичний монолог, який так широко розповсюджений у
навчально-виховній діяльності, трансформується в дискусію,
діалог, полілог. За таких умов студенти значно глибше
усвідомлюють
суспільну
та
особистісну
значущість
гуманістичних цінностей, чіткіше визначаються у власних діях і
вчинках. Тому викладачам, наставникам академічних груп
необхідно частіше вдаватися саме до таких форм навчальновиховної роботи із студентською молоддю. А умов для
застосування цих форм є досить багато. Так, дискусія, приміром,
використовується у випадку, коли необхідно виявити різні точки
зору на морально-етичну проблему.
За таких умов учасниками обговорення стають усі
присутні.Оскільки дискусія не припускає досягнення загальної
думки, вона сприяє відкритому вибору студентом близької йому
точки зору на проблему, що значно поглиблює осмислення
значущості гуманістичних цінностей.
Ефективним є заняття-полілоги. Суть такої форми полягає в
тому, що учасники уточнюють предмет розмови, а потім у
визначеній послідовності, що задається викладачем, осмислюють
і розширюють його зміст. Педагог, до того ж, виконує функції
транслятора інформації, яка фіксується й осмислюється
студентами безпосередньо в аудиторії.
Інший напрямок спільної діяльності викладача і здобувача
освіти на занятті, який має вплив на формування гуманістичних
цінностей – розв’язання творчих завдань, тобто аналіз конкретних
ситуацій, насичених морально етичним змістом, а також
міркування на актуальні теми про майбутню професійну
діяльність.
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Морально-етичні ситуації реально виникають і в навчальновиховному процесі. Вони характеризуються неузгодженістю між
реальною поведінкою студентів у навчальному закладі чи під час
практики і тим, чого очікували від них навколишні : аналізілюстрації – тут демонструються визначні дії, а також
аналізуються їх позитивні і негативні наслідки, оцінюється
ефективність використання визначених прийомів і способів, а
також виявляється роль діючих факторів і обставин;
аналіз-оцінка – здобувачам освіти дається завдання описати
конкретну подію з їхньої практики і запропонувати відповідні
заходи щодо її успішного вирішення, оцінити правильність
запропонованих дій, співвіднести виникаючі наслідки виходу із
ситуації із вжитими заходами;
У формуванні гуманістичних цінностей особлива увага
повинна бути зосереджена на вихованні совісті, яка являє собою
усвідомлення людиною власної гармонійності, внутрішніх
моральних принципів.
Гуманістична совість є моральним досвідом життя, знанням
про цілі життя і принципи їх досягнення, це вираз особистісного
інтересу і цілісності людини, реалізація її повного і підліткового
життя. Вона не дає людині стати жертвою інших і власної
деструктивності. Тому виховання в традиціях гуманістичної
совісті спрямовано на те, щоб суб’єкт, вихованець привчався
слухати, пізнавати, розуміти, любити себе, а не орієнтуватися на
думки інших. Це є найбільш складним завданням у сучасних
умовах, коли людина майже не залишається на самоті, вона
зорієнтована на успіх у конкуренції, на визнання іншими своїх
досягнень, а не на власний розвиток.
Гуманістична совість в особистості може розвиватися тільки
в певному соціальному, культурному, педагогічному контексті,
коли розвиток і ставлення кожної людини стає основною метою
соціальної і політичної діяльності, метою, а не засобом, жертвою
когось іншого, коли зусилля людини спрямовані на власну
особистість, розвиток її потенціальних можливостей. У зв’язку з
цим при організації педагогічного процесу дуже важливо, щоб
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особистість звертала свій погляд у майбутнє постійно, бачила
власні перспективи розвитку, намагалася бути тим, чим вона
може бути, жити насиченим повноцінним життям. Необхідно,
щоб вона відчувала радість від того існування, могла
функціонувати повноцінно у суспільстві.
Гуманістичні цінності в основному зорієнтовані на ставлення
до іншої людини. Проте, це не означає, що їх формування у
молоді повинно обмежуватись вихованням лише любові до інших
людей. Значною мірою ефективність цього процесу залежить від
сформованості в особистості ставлення до самої себе. На жаль, ми
не привчаємо (нерідко з етичних міркувань) любити особистість
саму себе. Водночас педагоги вбачають великі проблеми в розвитку особистості саме в тому, що людину не привчають у
процесі виховання любити себе, знати себе, прислуховуватися до
себе.
Таким чином, незважаючи на те, що виховання
гуманістичних цінностей у студентської молоді являє собою
надзвичайно складний і тривалий процес, правильна організація
його допоможе педагогічним працівникам ефективно вплинути
на його результат.
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У словотвірній системі сучасної англійської мови набуває
активності утворення складних слів синтаксичного типу [3],
такий спосіб словотворення також називають лексикалізацією
синтаксичних груп [6], синтаксичним словоскладанням [4],
компресією [7], уподібненням слову [5]. Цей спосіб словотвору
також може відноситися до підтипу складних слів зі сполученням
за допомогою службових слів, утворених на основі сурядного
зв’язку [1, с. 228]. Такі складні одиниці також називають лексикалізованими словосполученнями, які функціонують як еквіваленти
слова [2, с. 7]. Для зручності ми будемо користуватися
абревіатурою СССТ (складні слова синтаксичного типу).
Метою статті є опис СССТ, зокрема механізмів їх творення
та функціонування в англійській та українській мовах.
У перекладознавчих студіях проблема синтаксичного
словоскладання залишається недостатньо вивченою.
Першими наприкінці XVIII століття в англійській мові таким
чином утворилися терміни родинних стосунків father-in-law,
mother-in-law. Усі інші одиниці такого типу були побудовані за
принципом аналогії, значна кількість СССТ утворено за
допомогою сполучника and (in-and-out, hook-and-eye ).
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СССТ утворюються внаслідок семантично-синтаксичної
компресії [8, с.192]. Вони виникають з необхідності описати
певне явище, для якого не існує назви, максимально стисло, що
надає висловленню експресивності, чіткіше відтворює його
емоційне забарвлення, забезпечує цілісність номінаціі. СССТ
можуть влучно передавати ставлення автора, виражати емоції,
для яких важко підібрати будь-яке існуюче загальновживане
слово: All this ‘You-Know-Who’ nonsense – for eleven years I have
been trying to persuade people to call him by his proper name:
Voldemort [12, с. 14]. Що то за безглузде “Відомо-Хто” – я вже
одинадцять років переконую всіх називати його справжнім ім'ям
– Волдеморт [13, с. 14]. Такий спосіб словотвору привертає увагу
читача, одразу виділяється в тексті навіть візуально, надає виразу
оригінальності: ... всі дрібні, на позір непримітні жіноцькі
навички самоукшталтування, на засвоєння яких, однак,
кладеться ціле отроцтво ...лак-із-цяточками, лак-ізквіточками, аж нарешті в десятому, слава-тобі-Господи,
нормальний колір, – все воно якось від роду було при ній ... [там
само, с. 43]. ... all the barely visible, minute women's ways of
sculpting, transforming themselves into women, which take one's entire
adolescence to master…nail polish with glitter and flowers until
settling in tenth grade on, thank god, one's natural color. She seemed
to have been endowed with everything at birth … [11]. Синтаксичне
словоскладання використовується набагато активніше в
оказіональному словотворенні, ніж в узуальному: … і читала ненею-заготовлений текст, що його зрідка підправляла, коли не
словами, то вже голосом – безпремінно ... [10, с. 125]. … and read
a text prepared by someone else, but that she occasionally improved
upon, if not with words, then at least with her voice … [11, с. 126].
Збільшення кількості СССТ також пояснюється загальною
тенденцією до економії мовних засобів.
СССТ утворюються на основі найпростіших логічних
операцій: зв’язування, роз’єднання, диз’юнкції та порівняння [8,
с. :194].
Кількість компонентів у композитах такої структури
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необмежена. Іноді таким чином утворюються навіть складні
речення-універби. СССТ поділяються на 2 групи: такі, що є
структурно подібними реченню (John-go-to-bed-at-noon – квіти,
що закриваються удень), та такі, що подібні словосполученню
(hole-in-the-wall – банкомат). Подібні реченню одиниці
поділяють, в свою чергу, на такі, що походять від розповідних,
спонукальних, питальних, речень. У дисертації І.І. Малініної
наведена детальна структурна класифікація англійських СССТ
[5]. У більшості випадках вживається дефісне написання, іноді
СССТ беруться в лапки і кожний елемент, крім службових слів,
пишеться з великої літери: devil-in-a-bush – чорнушка дамаська,
“We-Don’t-Want-to-Lose-You-but-We-Think-You-Ought-to-Go” song.
Синтаксичне словоскладання використовується переважно
для творення складних іменників і прикметників, більшою мірою
прикметників, яких утворюється втричі більше, ніж іменників).
Тому СССТ найчастіше вживаються у функції означення
іменника, який позначає людину або діяльність людини (hit-andrun driver – водій, який збив людину і втік з місця злочину, well-todo peoplе – заможні люди).
Семантика англійських композитів синтаксичного типу може
бути недостатньо прозора. Їхнє значення часто незрозуміле без
контексту, особливо якщо СССТ базується на метафоричному
переносі, наприклад pie-in-the-sky – нагорода, ball-and-chain –
дружина. Саме такі випадки можуть викликати труднощі при
перекладі, оскільки важко зберегти одночасно і метафору, і
форму. Крім того, потрібно ще й розшифрувати семантику
композити. Проте, за наявності контексту, як правило,
розшифрувати значення СССТ набагато легше, деякі
багатокомпонентні утворення зрозумілі й без контексту,
наприклад, a game of who-can-pee-highest-up-the-wall – гра у-коговийде-вище-обмочити-стінку. Щоправда, в будь-якому випадку
важко здогадатися, що dog-in-the-blanket – це пудинг з варенням.
СССТ можуть утворюватися на базі стійких словосполучень зі
зміною одного з компонентів, наприклад, dream-come-false –
нездійснена мрія.
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Варто зазначити, що синтаксичне словоскладання набуває
активності в українській мові також, напевно під впливом
англійської мови. Проте, незважаючи на стрімко зростаючу
кількість СССТ у сучасній українській літературі, ця проблема
недостатньо досліджена в україністиці. В українській мові
складні слова синтаксичного типу належать переважно до
оказіоналізмів, наприклад, поговорити “ти-знаєш-стосовночого”– to talk you-know about-what, готовність-до-нової-любови–
readiness-for-a-new-love [9, с. 67].
Наведені класифікація потребує значного розширення,
оскільки враховує лише семантичні характеристики. Порівняно з
англійськими СССТ, українські СССТ мають більш прозору
семантику, їхнє значення зрозуміле й без контексту.
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На сучасному етапі когнітивна наука пронизує всі галузі
лінгвістики, зосереджуючи увагу на ментальних процесах,
шляхах сприйняття, обробки та збереження інформації індивідом,
соціальною групою та етнокультурною спільнотою [6].
Когнітивні дослідження не можуть проводитись осторонь
перекладацької теорії і практики, оскільки одним із завдань
останніх є вивчення способів структурування інформаційного
потоку при передачі змісту повідомлення оригіналу у мові
перекладу. Дослідження шляхів забезпечення оптимального
перекладу, на нашу думку, повинно базуватись на детальному
аналізі висловлювання тексту оригіналу з метою визначення його
когнітивних характеристик концептуальної організації, які мають
бути відповідно представлені у мові перекладу з урахуванням
специфіки її лінгвістичних, прагматичних і культурологічних
характеристик [3]. Узгодження когнітивних параметрів оригіналу
і перекладу забезпечує їх концептуальну і семантичну ідентичність [2]. Очевидно, така когнітивна відповідність сприятиме і
досягненню ідентичності прагматичного ефекту перекладом.
Метою статті є розгляд взаємодії когнітивних механізмів
творення вихідного тексту та його реалізація у перекладному
матеріалі.
Когнітивна організація оригіналу передбачає різноманітні
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способи та методи аранжування та передачі інформації, що
відбувається внаслідок активізації ментальних структур
вербального інформування, які існують в мозку людини. Такий
підхід до вербальної інформації зумовлюють необхідність
концептуального осмислення оригіналу, яке передбачає не лише
знання мови-джерела як граматичної та лексичної системи (тобто
лінгвістичної компетенції перекладача), а й знання когнітивних
моделей організації інформації, якими оперують представники
тієї лінгвокультурної спільноти, на мові якої існує оригінал [2].
Інакше кажучи, перекладач повинен не лише знати мову
оригіналу і мову перекладу, а й “мислити” цими мовами, тобто
адекватно узгоджувати їх когнітивні моделі.
Питання осмислення первинних і вторинних текстів,
побудови когнітивної моделі їх перекладу (інтерпретації) є
ключовими у перекладознавстві. У процесі перекладу
актуалізується когнітивна сфера, а саме той фрагмент когнітивної
сфери перекладача, який утворюється під час перетину
когнітивних сфер автора вихідного тексту і перекладача. [3, с.7].
Проблема виділення одиниці перекладу є однією із
найскладніших у перекладознавстві. Такі перекладознавці як А.Ф.
Ширяєв, Л.С. Бархударов, Я.Й. Рецкер, А.В. Федоров детально
розглядали питання виділення одиниці перекладу. Важливим
зауваженням Л.С. Бархударова є те, що одиниці перекладу
ототожнюються з одиницями мови, що виражають різні значення
та мають різну протяжність у тексті. Він доходить висновку, що у
різних ситуаціях в якості одиниці перекладу може виступати та
чи інша одиниця мови [1].
Когнітивні проблеми перекладу, перш за все, зумовлені
існуванням певного соціально-культурного та історичного
досвіду представників мовних спільнот. Різноманітність та
відмінність такого досвіду породжує формування різних
інтелектуальних, емоційних, соціальних образів і стереотипів,
соціокультурних та етнокультурних норм і дискурсивних
стратегій спілкування. Однак, перекладацькі проблеми
культурного характеру легко вирішуються за умови високого
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рівня фонового знання (background knowledge) перекладача і його
достатньої прагматичної компетенції. Значно важливішою
вимогою є усвідомлення і врахування специфіки мовної картини і
мовної ментальності представників різних культур, які зумовлені
своєрідним баченням фізичної картини світу. Наслідки цього є
різниця у виборі диференціальних ознак об'єктів та понять, які
покладені в основу їх найменувань [2].
Для того, щоб у перекладі
відтворити регулятивний
потенціал вихідного тексту, необхідно, щоб співвідношення
властивостей перекладеного тексту (ПТ) із комунікативною
компетенцією носія мови (КК-2), на яку перекладається було б
аналогічним співвідношенню властивостей вихідного тексту (ВТ)
із комунікативною компетенцією властивостей вихідного тексту
(КК-1). Формально це можна виразити таким способом: ПТ: КК-2
~ВТ: КК-1. Трансформувавши цей вираз за правилами похідної
пропорції, ми отримуємо формулу ПТ: ВТ ~ КК-2: КК-1, яка
означає, що перекладений текст має бути нееквівалентним
вихідному у тій мірі, у якій комунікативна компетенція носіїв МП
нееквівалентна комунікативній компетенції носіїв ВМ. Ця
ціленаправлено створювана перекладачем нерівність двох текстів
компенсує нерівність двох комунікативних компетенцій таким
чином, щоб виникала відносна рівність двох співвідношень: ПТ:
КК-2 та ВТ: КК-1, яка забезпечує еквівалентність регулятивного
впливу двох текстів [4, c. 29].
Аналіз лінгвістичного матеріалу переконливо свідчить, що
правильна інтерпретація культурно-специфічних смислів,
концептуального аранжування і мовленнєвої репрезентації при
описі об'єктивної ситуації впливає на обсяг текстової інформації
оригіналу. При передачі цієї інформації у повному обсязі
перекладач, перш за все, повинен виявити відповідні концепти,
властиві для когнітивного представлення тієї ж ситуації у мовній
культурі перекладу. Наприклад: 1) He is good at chess. - Він
сильний в шахах. У мовах оригіналу і перекладу для опису
здібностей об'єкта використовуються різні концепти - позитивної
оцінки “good” і ознаки сили. 2) This morning I had a cup of tea. 113

Сьогодні вранці я випив чашку чаю. Англійський інтегрований
концепт “this morning” (детермінатив і темпоратив) перекладається виразом “сьогодні вранці”, який включає два концепти два темпоративи. 3) Take off your coat, please. - Роздягніться,
будь-ласка. У ситуації прийому гостей англійське висловлювання
будується з використанням трьох концептів - дії, ознаки, об'єкта,
тоді як в основі українського лежить один концепт дії.
Когнітивна діяльність індивіда як складова частина його
свідомості (поряд з компетенцією і конкретним знанням)
відбувається у певному культурному контексті. Зокрема, етичні
норми, політичні та релігійні орієнтації, різноманітні компоненти
культури в значній мірі впливають на процедури і результати
когнітивної діяльності. Когнітивна діяльність також включає в
себе розумові процеси, які забезпечують переробку інформації і в
результаті яких утворюються особливі структури свідомості. У
зв'язку з цим мова як вид когнітивної і комунікативної діяльності
розглядається когнітологами у вигляді системи знаків, що беруть
участь у кодуванні і передачі інформації про навколишнє
середовище, а, отже, мова є засобом репрезентації структури
знання, що формується у свідомості людини. Інакше кажучи,
інформація про світ спочатку конструюється (або ж концептуалізується) і лише потім вербалізується. Таке трактування мови
зумовлює необхідність врахування інтеракції мовних структур з
іншими когнітивними компонентами інформування, зокрема, з
концептуальними структурами, що й буде перспективою
подальших досліджень у цьому напрямку.
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Судовий дискурс – поняття, яке трактується лінгвістами порізному. Судовий дискурс, як і юридичний в цілому відноситься
до інституційного виду дискурсу. Тому ми можемо трактувати
поняття судового дискурсу як інституційна форма спілкування в
рамках певного соціального інституту, який має за мету
визначити істину та в свою чергу наділений екстралінгвістичними
чинниками, а саме процесуальним законодавством, рівнем
юридично-комунікаційної підготовки учасників, високим
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ступенем емоційної напруги тощо.
Судова промова являється базою судового дискурсу. Це –
промова, звернена до суду та інших учасників судочинства, яка
включає підсумки судового розгляду, надані докази та власні
міркування адвоката або прокурора з питань вироку, рішення,
постанови та ухвали. [1, с.35]
Актуальність дослідження. Як відомо, правові системи
країн, що розглядаються, різні за структурую. Правова система
України має риси соціалістичного та цивільного права, а Британії
– загального права. Тому очевидно, що при перекладі судової
промови з однієї мови на іншу в межах різних правових систем,
потрібно дотримуватися певних особливостей перекладу, що й ми
представимо у даній статті.
Мета статті — дослідити основні граматичні перекладацькі
трансформації, які застосовуються при перекладі судових промов
з української мови на англійську.
Незалежно від системи права, структура судової промови
будь-якої країни складається із вступної частини, основного
викладу матеріалу та висновку. Проте створення та наповнення
частин виступу уже має свої особливості залежно від правової
системи країни, в якій судова промова презентується. Відповідно
судова промова у межах системи соціалістичного та цивільного
права дещо відрізняється від промови, що відбувається в межах
загального права.
Оскільки композиція судової промови проголошеної на
території України значно не відрізнятиметься від промови
здійсненої на території Великобританії, фахівець юридичної
галузі не матиме труднощів в пошуку необхідної для нього
інформації. Наше завдання полягає у розкритті особливостей
перекладу судових промов, а саме простежити особливості при
перекладі промови в межах мовної пари (українська – англійська).
При здійсненні перекладу судової промови, перекладач
повинен не лише вільно володіти мовою оригіналу та мовою
перекладу, юридичною термінологією, а й бути компетентним у
інформації щодо соціально-культурних та політичних
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особливостей країни для коректного сприйняття тексту оригіналу
та точності його передачі на мову перекладу. Проте перекладачу
не уникнути відмінностей між текстом оригіналу і текстом
перекладу, які завжди
зумовлені низкою причин – як
об’єктивних, так і суб’єктивних. До об’єктивних необхідно
віднести різницю у структурі та особливостях функціонування
систем мови оригіналу та мови перекладу. Незалежно від типу
тексту оригіналу чи способу здійснення перекладу, мовний
чинник діє у всіх актах перекладу, саме тому його можна
розглядати як об’єктивний чинник. Серед суб’єктивних причин
найчастіше виокремлюють ті, які пов’язані із жанровостилістичними властивостями оригіналу, формою перекладу,
особистістю перекладача, часом та місцем здійснення перекладу.
Будь-яка теоретична модель перекладацької діяльності
повинна насамперед ґрунтуватися на вивченні змістової сторони
текстів оригіналу і перекладу. Еквівалентність змісту двох текстів
передбачає ідентичність або близьку подібність всіх чи хоча б
деяких основних елементів, що складають зміст цих текстів. З
огляду на це поняття, не можна не погодитися зі словами
О.В. Ребрія, який виділив еквівалентність як центральне поняття
теорії перекладу. Адже еквівалентність (подібність, тотожність)
— одна з основоположних категорій науки про переклад, яка
виражає збіг формальних, семантичних та інформативних
компонентів вихідної та кінцевої перекладацьких одиниць.
Відомий американський перекладознавець Юджин Найда
навіть розробив теорію «динамічної еквівалентності», в якій
пропонує розрізняти два види еквівалентності — формальну та
динамічну. Формальна еквівалентність орієнтована на оригінал та
досягається обов’язковим збереженням під час перекладу частин
мови, відсутністю членування та перестановки членів речення,
збереженням пунктуації, а також застосуванням принципу конкордансу. Динамічна еквівалентність натомість орієнтована на
реакцію реципієнта і передбачає адаптацію лексики та граматики.
За вищезгаданою теорією зазначимо, що текст юридичного
дискурсу (в нашому випадку текст судових промов) можна
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частково віднести до формальної еквівалентності, оскільки при
перекладі законодавчих документів важливо зберегти структуру
документу, необхідно дотримуватися принципу конкордансу та за
можливості зберігати пунктуацію тексту оригіналу. Проте при
роботі із будь-яким текстом не можливо досягти перекладу
усього тексту за допомогою еквівалентності. В такому випадку
слід використовувати різного роду трансформації.
Трансформація – один із методів породження вторинних
мовних структур, який полягає в закономірній зміні основних
моделей або ядерних структур.
Вивченню лексичних та граматичних трансформацій
присвячували свої праці як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а
саме: Л.С. Бархударов, Я.І. Рецкер, В.І. Карабан, А.М. Фітерман,
Т.Р. Левицька, Жан Дарбельне, Жан-Поль Віне та інші.
За визначенням Л.С. Бархударова, перекладацькі трансформації – мовні перетворення, які застосовуються з метою передачі
тексту перекладу зі збереженням повноти інформації тексту
оригіналу з дотриманням правил мови перекладу. Він же в свою
чергу виділив усі види перетворень та трансформацій в чотири
елементарні типи, а саме: перестановки, заміни, додавання та
вилучення. [4, c. 189]
Я.І.Рецкер класифікував перекладацькі трансформації за
двома типами: граматичні та лексичні. Граматичні перекладацькі
трансформації полягають у конверсії (заміні частин мови) або
заміні членів речення [5, c. 84], а лексичні трансформації у свою
чергу проявляються у генералізації, конкретизації, модуляції,
антонімічному перекладі, а також у цілісному перетворенні.
[5, c.45]
У своїх працях В.І. Карабан здійснив класифікацію
лексичних трансформацій. Він розподіляє їх на: конкретизацію,
генералізацію, додавання, вилучення, конверсію та перестановку слова. [6, c.300]
Французькі лінгвісти, Жан Дарбельне та Жан-Поль Віне,
запропонували дві групи прийомів для перекладу тексту: прямі та
непрямі. До прийомів прямого перекладу вони віднесли такі
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трансформації, як калькування, запозичення та дослівний
переклад, а до непрямих —транспозицію, адаптацію та
модуляцію.
З вищенаведеного матеріалу у нашій статті стосовно судових
промов з української на англійську мови ми вважаємо за
необхідне виділити найпоширеніші лексичні та граматичні
трансформації у юридичних текстах даного типу.
У перекладі судової промови з української мови на
англійську
часто
слід
використовувати
гіпонімічну
трансформацію (конкретизацію). Конкретизація — це міжмовна
заміна одиниці мови оригіналу з ширшим семантичним полем
одиницею мови перекладу з вужчим семантичним полем. Для
прикладу, в українській мові існує лише один термін ‘суддя’, а в
Англії існують такі терміни, як ‘judge’, ‘justice’ (судді
Верховного Суду, наприклад), ‘magistrate’ (мировий суддя). Або
ж таке поняття, як ‘адвокат’ в англійській мові має декілька
відповідників із різними значеннями. Наприклад, ‘barrister’ or
‘counsel’ (адвокат, уповноважений виступати та представляти
інтереси своїх клієнтів у судах всіх рівнів), ‘solicitor’ (адвокат,
який має право захищати справи в судах нижчої інстанції,
мирових судах).
Оригінал: «З участю підозрюваного Кириленко О.М., його
захисника-адвоката Гришко К. Р. в присутності понятих…»
Переклад: “With the participation of the suspect O.M.
Kyrylenko, his barrister K.R. Gryshko in the presence of witnesses…”
Перекладацька трансформація заміни, яка простежується у
класифікації усіх вищезгаданих лінгвістів не є виключенням і для
тексту судової промови. На думку Л.С.Бархударова, заміну
можна розглядати як граматичну (заміна частин мови, форми
слів, частин речення), так і лексичну. Саме тому, в даному
випадку ми говоримо про лексико-граматичну заміну. Розглянемо
її застосування на прикладі.
Оригінал: «Заявнику було обрано покарання у виді довічного
позбавлення волі.» – Переклад: “The plaintiff was elected punishment
in the form of life imprisonment.”
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Однією з важливих граматичних трансформації являється
синтаксична перестановка, яка характеризується зміною порядку
мовних одиниць: слів, членів речення, частин речення, самих
речень тощо. В даному випадку важливо згадати про різницю
використання теми і реми в українській та англійській мовах.
Речення в українській мові розпочинається, в основному, із теми
та закінчується ремою, а в англійській мові цей порядок
відбувається навпаки.
Оригінал: «Майно компанії «Ранок» позивачем не
використано, будь яке майно за рахунок майна компанії «Ранок»
у власність позивачу не передавалось» – Переклад: “The plaintiff
has not used the property of the company “Ranok”, the appellant was
not given any property at the expense of the property of the company
“Ranok.”
Природою права української мови не передбачено
використання синонімії, що не характерне для англійської мови.
Відповідно українські слова можуть перекладатися англійською
мовою за допомогою додавання, використовуючи в мові
перекладу слова широкої семантики.
Оригінал: «Обвинувачений … психічним захворюванням чи
тимчасовим розладом психічної діяльності на той час не
страждав». – Переклад: “The accused… did not suffer from a
mental illness or a mental disorder of a temporary nature at that
time”.
Таким чином, особливості перекладу юридичної документації, а саме судових промов становлять важливу ланку у
практиці перекладу та потребують детального вивчення як на
граматичному рівні, так і на лексичному.
Перспективою подальших досліджень у зазначеному руслі є
аналіз перекладацьких рішень при передачі лексичного та
граматичного рівнів юридичного дискурсу.
Література:
1. Молдован В. В. Судова риторика / В. В. Молдован. –
Київ: Юрінком Інтер, 2011. – 278 с.
2. Ребрій О. В. Вступ до перекладознавства: конспект
120

лекцій для студентів / О.В. Ребрій. – Харків: ХНУ імені В.Н.
Каразіна, 2016. – 116 с.
3. Nida, Eugene A., and Charles R. Taber. (1969). The Theory
and Practice of Translation, With Special Reference to Bible
Translating, 200. Leiden: Brill.
4. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и
частной теории перевода).. – М.: Изд-во «Межнародные
отношения», 1975. – 240 с.
5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика.
Очерки лингвистической теории перевода/ Дополнения и
комментарии Ермоловича. – 4-е изд., стереотип. – М.: «Р.
Валент», 2010. – 244 с.
6. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної
літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та
жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2004. –
576 с.
7. Судові промови адвокатів України: / Редкол.: В. В.
Медведчук (голова) та інші — К.: Ред. журн. «Адвокат», 2000. (Сер. «Адвокатура України»). Кн. 1. — 216 с.
8. Вирок іменем України https://reyestr.court.gov.ua/Review/95630648
9. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98#Text

121

______________________________________________________
УДК 811
Філологічні науки
БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
Бойко Ю. П.,
доктор філологічних наук, професор
завідувач кафедри германської
філології та перекладознавства
Пшембаєв І.М.
студент факультету міжнародних відносин
кафедри германської філології та перекладознавства
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький, Україна
Багатозначність або Полісемі́я (грец. πολυσημεία «багатозн
ачність», інша назва «багатозначність слова») — наявність у
мовній одиниці (слові, фраземі, граматичній формі, синтаксичній
конструкції) кількох значень.
Багатозначність не є аномальним явищем, оскільки більшість
англійських слів є багатозначними. Обмеженість мовної системи
та різниця між інформацією, яку необхідно засвоїти та об’ємом
пам’яті людини є причиною виникнення полісемії як способу
описати велику кількість різноманітних явищ одним словом [1, c.
93]. Приблизно 40% слів англійської мови – багатозначні. Деякі
лексичні одиниці мають більше ніж тридцять різних значень,
напр., такі як: set, get або run. Серед варіантів їх тлумачення є як
більш так і менш поширені у вживанні. Полісемантичні слова
спричиняють складнощі тим, що у контексті вони частіше
перекладаються первинним значенням, адже сам процес
перекладу не є простою заміною одиниць однієї мови одиницями
іншої, а, навпаки, це складний процес, який містить цілу низку
операцій, знання яких перекладачем є запорукою адекватного
перекладу [2, с. 3].
Явище багатозначності широко поширене в багатьох мовах
світу та інколи здатне викликати значні труднощі як серед їх
знавців, так і серед перекладачів, оскільки в деяких випадках,
незважаючи на однакове написання слів, їх семантика
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виявляється абсолютно різною.
В самій природі слова, яке містить в собі узагальнення не
однієї, а декількох ознак предмету, закладена неминучість
багатозначності, оскільки деякі з ознак одного поняття
виявляються спільними з головними ознаками інших понять.
Наприклад: слово ball означає м’яч, ядро, оскільки в них є спільна
ознака – обидва вони шароподібні.
Багатозначність слова виникає у процесі розвитку мови.
Наприклад, в українській мові вік залежно від контексту може
означати:
1) століття (мудреці про жінок: «Царство жінки — це
царство ніжності, тонкості і терпіння». Віки і тисячоліття
світової історії осяяні мудрістю та любов'ю, чарівністю та
красою Вас — берегинь домашнього вогнища та продовжениць
людського роду);
2) життя кого-небудь («Батько кінчає свій вік, а син
починає», Коцюбинський);
3) період часу, епоху («У дитячі любі роки Я любила вік
лицарства», Леся Українка);
4) довгий час («Тому сидіти доведеться, гляди — і цілий
може вік», Котляревський);
5) ступінь у розвитку людини («З того віку дитячого
поперед усього пам'ятаю нашу хату білу», Марко Вовчок);
6) у сполученні з часткою «не» — в значенні «ніколи» («Раз
добром нагріте серце, вік не прохолоне», Шевченко);
7) ствердження «завжди» («Потім хвилі морські
голоситимуть вік надо мною», Леся Українка).
Багатозначність є властивістю слів, яка притаманна
більшості мов. Зокрема, в англійській мові вона отримала значний
розвиток (навіть більший ніж в українській), внаслідок великої
кількості в англійській мові односкладових кореневих слів.
Особливо, багатозначними виявляються слова, які існують в мові
протягом тривалого часу. Так, слово strike, наприклад, має більше
тридцяти значень. Також підраховано, що загальне число значень,
зафіксованих Великим Оксфордським словником для тисячі
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найбільш вживаних англійських слів, досягає майже 25 тисяч [5].
Кількість значень слова знаходиться в тісній залежності від
частоти його вживання. Слово, яке досить часто зустрічається в
мові в різних контекстах, виявляється досить багатозначним. Слід
зазначити, що багатство виражальних засобів мови залежить
здебільшого від рівня розвитку полісемії. Отже, чим більше в
мові багатозначних слів, тим вищий її потенціал вираження. З
іншого боку, слід зазначити, що кількість звукових комбінацій,
які може сприйняти і відтворити людина, є досить обмеженою.
Таким чином, на певному етапі розвитку мови, утворення нових
слів з допомогою морфологічних засобів стає неможливим, і саме
тут головної ролі починає набувати полісемія, як засіб збагачення
словникового запасу мови. Складний процес розвитку багатозначності слів включає в себе не тільки появу нових значень, а й
втрату застарілих значень [1, с. 100].
Полісемія не заважає людям розуміти одне одного тому, що
ситуація і контекст, тобто мовне оточення, знімають полісемію і
надають слову точного значення. Яким би багатозначним не було
слово, яке вживається в мовленні, воно реалізується тільки в
одному із своїх значень.
Виходячи із сказаного вище, можна зробити висновок, що
контекст під час перекладу багатозначних слів має велике
значення. Від знання того, що було або про що буде сказано,
перекладач має можливість вдалого тлумачення та передачі
змісту повідомлення. Без мовного оточення (контексту), в якому
безпосередньо вживаються полісемантичні лексичні одиниці,
можливість виконати адекватний переклад малоймовірна або
відсутня взагалі.
Література:
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Проблема стилістичного аналізу творів привертає увагу
лінгвістів як наслідок інтенсивного розвитку науки й техніки, у
зв’язку з проблемою мови й мислення. Вивчення художнього
мовлення та живої матерії набуває все більшої актуальності в наш
час.
Актуальність статті зумовлена активізацією між культурного спілкування та потребою якісного перекладу художніх
праць. Сучасні національні реалії широко досліджуються у
контексті сучасних філологічних дисциплін та є важливим
компонентом перекладів. Тому їхнє дослідження у тексті
оригіналу та якісне відтворення у вихідному тексті є ключовою
науковою проблемою.
Проблему визначення терміну «реалії» намагалися розкрити
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у своїх працях О. Ф. Бурбак, В. В. Виноградов, В. Г. Костомаров,
Л. М. Соболєв, який вже в 1952 р. використав термін «реалія» в
його сучасному розумінні, О. Д. Швейцер. Про реалії пише також
Г. В. Чернов, який, однак, користується переважно назвою
«безеквівалентна лексика». А. Є. Супрун у своїй статті розглядає
реалії, головним чином з лінгвістичної точки зору, як «екзотичну»
лексику. Однією з сучасних дослідниць цього питання є Р. П.
Зорівчак, яка написала працю «Реалія і переклад (на матеріалі
англомовних перекладів української прози)». Ці дослідження
спонукають до глибшого вивчення термінів з колоративним
компонентом.
Мета наукової розвідки – проаналізувати механізми
декодування ментальної ідентичності нації в процесі перекладу та
визначити шляхи перекладу реалій, дослідити взаємозалежності
між ментальною ідентичністю нації та стратегіями перекладу.
У процесі перекладу відбувається не лише зіставлення різних
мовних систем, а також зіткнення і порівняння різних культур.
Цей аспект перекладу стає доволі очевидним під час перекладу
реалій.
Переклад реалій – частина великої та важливої проблеми
передачі висхідної національної та історичної своєрідності.
Реалії – народні слова, тісно пов’язані з побутом і
світоглядом. Слід підкреслити, що реалії є частиною більш
широкого за значенням компоненту мови, зокрема, Є. Верещагін
зазначав, що «в лексиці кожної мови можна помітити слова, які
відображають специфіку народу». [1, с.16] Під терміном «реалія»
розуміють «моно- і полілексемні одиниці, основне значення яких
вміщує традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної
інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача». [2,
с.36]
З історико-семантичного погляду виділяються наступні
реалії:
- власне реалії: укр. кутя, губернатор; англ. the White House,
Thanksgiving day;
- історичні реалії (архаїзми, які втратили свою
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актуальність): укр. десятина, Червона армія; англ. the Black and
Tans, a priest's hole («iст, «нора», пристанище священика: таємна
кімната, зазвичай в церкві або в замку, де переховувалися
католицькі священики в Англії під час пере слідування католиків»
[3, с.334] та ін.
У структурному плані виділяються:
- реалiï-одночлени: укр. козак, вишиванка; англ. a pudding, a
maypole;
реалії-полiчлени номінативного характеру: укр. Січові
стрільці, Народні збори; англ. St. Patrick's Day, Fifth Avenue;
- реалії-фразеологізми: укр. крутитися, як білка в колесі,
бути на коні; англ. kill two birds with one stone, a piece of cake.
Головною проблемою, яка можна постати перед
перекладачем при відтворенні реалій, – це неспівпадіння ряду
значень, властивих одиницям вихідної мови та мови перекладу.
Тому доволі очевидно, що можливість правильно передати
значення передбачає знання дійсності, тобто потрібно мати
фонові знання – знання реалій культури, якими володіють
відправник інформації і реципієнт. Вони містять інформацію про
національну позамовну діяльність. [4, с.84]
При перекладі реалій існують наступні складнощі: 1)
відсутність в перекладацькій мові відповідника (еквівалента); 2)
необхідність передати не тільки семантику реалії, а також і її
колорит – національне і історичне забарвлення.
Оглянувши низку праць відомих дослідників, присвячених
перекладу реалій, було встановлено найбільш поширені способи
передачі реалій при перекладі:
- транскрипція (транслітерація): кобзар – kobzar, Utah – Юта;
- переклад заміни: misleader – лжекерівник, skyscraper –
хмарочос;
- генералізація: свита – old coat, проводи – holiday;
- описовий переклад: сарафан – Russian folk constume, polo
coat – cпортивне пальто з верблюжої вовни;
- комбінований переклад (одночасне вживання двох чи
більше способів перекладу): гопак – hopak (Ukrainian dance),
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Downing Street – Даунінг-стріт (резиденція та штаб-квартира
прем’єр-міністра);
- дослівний переклад: Українська Повстанська Армія –
Ukrainian Rebel Army, Continental breakfast – континентальний
сніданок. [5, с.83]
Таким чином, реалії являють собою мовні одиниці, якими
однаковою мірою користуються як письменники, так і
перекладачі. Перекладач, як і письменник, бере участь у
збагаченні (або збідненні) мови, якою він перекладає.
Декодування ментальної ідентичності нації в процесі
перекладу – це здійснення реконструкції рис етнічної
ментальності, вербалізованих у мові оригіналу, їх виокремлення з
тексту оригіналу та відтворення мовою перекладу.
Реалія – це багатозначне поняття, яке графічно виражено у
слові або словосполученні та використовується для позначення
предметів, дій та явищ, характерних для певного існуючого у
реальності або вигаданого народу чи спільноти. В художньому
тексті слова-реалії є засобом виразності, який використовується
задля створення національного забарвлення та колориту.
Вибір способу перекладу реалії залежить від багатьох
чинників, основними з яких є: характер тексту, тобто його жанр
та стиль; лінгвістична «складність» слова-реалії, оскільки воно
може бути виражено неологізмом, терміном, складним словом
тощо.
Враховуючи результати дослідження проблеми відтворення
реалій, можна виділити два основних способи перекладу:
транслітерація та власне переклад.
Транслітерація
передбачає
графічне
відображення
оригінального слова-реалії засобами мови перекладу. Власне
переклад може бути реалізовано шляхом використання наступних
прийомів: додавання, заміна, опущення.
Також слід зазначити, що заміна, в свою чергу, може бути
здійснена за допомогою конкретизації, модуляції, експлікації або
описового перекладу, адаптації та компенсації.
Перспектива даної розвідки полягає у розробленні аналізі
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відповідників реалій в українській мові; а також у дослідженні
особливостей їхнього перекладу.
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Семантичний простір людини і мови, а, відповідно, і
оточуючого світу наділений системою ознаковості. Ця
особливість демонструє знання людини про світ та про себе, а
також рівень систематизації та абстрактної експлікації буття у
культурі. Номінування у контексті еволюції культур є прямо
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пропорційним відображенням наповнення інформаційного поля –
знання людини про пізнаваний світ. Знання про світ є об’єктивним і суб’єктивним. Об’єктивне відображає колективний досвід,
набутий упродовж історії. Фрагмент цього досвіду у його окремоіндивідуальному виявленні та досвід суб’єктивного переживання
світу складає суб’єктивну його частину [1].
Метою статті є опис об’єктивної та суб’єктивної картин
світу, що відобразились у науковій, етнічній, концептуальній,
художній, суб’єктивній та інших картинах світу.
Картини світу фіксують світ і виявляють його природу у
певному (але не повному) обсязі. Більше того, ці картини
знаходяться у постійній динаміці, де одна частина реалій
перебуває у стані відмирання (архаїзується), а інша – переживає
процес оновлення, наповнюється новою інформацією, новим
історичним досвідом.
У процесі пізнання світу людина виділила та окреслила поле
свого буття. Це поле формувало картину реалій людини,
наповнювало її знаннями про цей світ. У процесі формування
картини світу формується знання про знання, і це знання теж стає
предметом вивчення. Інакше кажучи, не менш цікавими для
людини стає сама людина, її світ. Але останнє стає реальністю за
умови високого розвитку культури. Більше того, світ людини, її
етнічна, мовна, культурна, суб’єктивна картина світу набуває
ознак гносеологічної самодостатності, стає окремим предметом
дослідження. Результатом такого розвитку та наслідком
дослідження став той факт, що наповненість тієї «ємності», яка
пізніше буде названа «картиною світу», має типологічнозакономірні ознаки, характерні для усіх етнокультурних груп та
мов, але є і такі, що глибоко індивідуальні, характерні тільки і
виключно для конкретного епізоду дійсності (тут етнічна група,
мова...) [2]. Так, скажімо, фактор руху чи часу має місце в усіх
концептуальних та мовних картинах світу, оскільки на час, рух,
простір, якість та ін. людина звернула увагу на ранньому етапі
розвитку, і ці категорії увійшли у знання про світ і наповнили
мовну картину.
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Крім знання про окремі предмети та факти, розширюються
знання про їх властивості та співвідношення між ними. Таким
чином, відбувається процес систематизації знання про світ. Тому,
до речі, досить цікавим з цієї точки зору є наповнення фрагменту
картини світу, в основі якої лежить «ознаковість,
прикметниковість, якість». Бо саме у цій категорії криється те,
якою є дійсність, яким є світ для суб’єкта чи етнокультурної
групи [3]. Систематизація цих знань спричинює геометричну
прогресію динаміки наповнення інформаційного поля. Бо чим
більше людина знає про цей конкретний предмет та явище, тим
більше це знання дає можливість встановити зв’язки та
залежність з іншим йому подібним, а ці зв’язки породжують
можливість встановлення аналогічних зв’язків у іншій сфері. Такі
співвідношення, їх властивості лежать в основі знання про світ як
про систему і формують концептуальну, мовну та інші картини
світу. Ілюстрацією до сказаного може бути той факт, що в
ескімосів є більше 60 назв снігу, а у мові бедуїнів більше 40 назв
піску, і навпаки: в ескімосів майже відсутні лексеми на
позначення піску, а у мові народів пустелі майже або повністю
відсутні лексеми на позначення снігу. Більше того, кожна окрема
лексема, яка позначає таку реальність, як сніг, у мові ескімосів
несе диференційні ознаки, визначає особливості, відмінність такої
реалії, як сніг, від іншої подібної. В основі такої диференціації
лежить знання про світ, яке виявляється в ознаковості, прикметах,
властивостях тощо [3].
Таким чином, мова та мовна картина світу на усіх стадіях їх
розвитку є явищем наповнення та відображення знання про світ. З
цього випливає, що «категоризація світу» та мовна (у першу
чергу концептуальна) картина світу знаходяться у тісному та
нерозривному зв’язку і є різними ракурсами одного глобального
антропогенного явища, яке можна назвати «світом людини».
Звужуючи знання про світ до «наукової та мовної картини світу»,
зазначимо, що загалом «картин світу» та «образів світу» може
бути достатньо багато. Все залежить від того, з яких позицій
підходити до розв’язання проблеми. Мовна картина світу є
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безпосереднім і прямим продовженням «категоризації світу» та
«концептуальної картини світу».
«Картина світу» як наукова проблема та поняття
методологічного характеру функціонує в науці вже більше ста
років, а у лінгвістиці – менше п’ятдесяти. Як відомо, цей термін
вперше прозвучав у галузі природничих дисциплін, але згодом
розповсюдився на всі галузі знань.
«Картина світу» – це набір знань, інформації про дійсність.
Але існують «картини світу» не лише практичні чи наукові, а й
культурні, ментальні, філософські, міфологічні та інші. У зв’язку
з цим впродовж останніх років пропонуються терміни «картина
світу» та «образ світу» і проводяться між ними лінії
розмежування [3].
Наукова «картина світу», основоположниками якої були
Герц, Планк та інші, тлумачиться як модель реального світу в
абсолютному смислі. До неї можна віднести знання людини про
реальний світ, інтерпретацію цього фрагменту крізь призму
законів, закономірностей, правил. Наукова картина світу – це
обов’язково впорядкованість дійсності, виведення детермінативних
умов, з’ясування місця конкретного явища у ланцюгу інших
явищ, а також роль та місце людського фактора у цій кавалькаді
змін [4].
У наш час під науковою картиною світу розуміють систему
найбільш широких уявлень про світ, які є надбанням науки і які
виражаються з допомогою фундаментальних понять та
принципів. З «картиною світу» пов’язують знання глибинних
структур, які лежать в основі науково-пізнавальної діяльності.
Впродовж останніх десятиліть термін «картина світу»
розглядається у рамках семіотики. Вихідним пунктом
дослідження у цій галузі було те, що «різні знакові системи порізному моделюють дійсність». Також навколо цієї категорії
точились дискусії стосовно того, «як і наскільки концептуальна
чи наукова картина світу є об’єктивною, і наскільки вона
суб’єктивна». Остаточної відповіді на ці питання немає й досі,
тому людський фактор неможливо виключити із загального
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гносеологічного контексту. Більше того, термін-поняття та навіть
ціла теорія мови і мовної картини світу (та інших картин)
уживається стосовно інших явищ та фактів, які є результатом
діяльності людини. Таким чином, найбільш опрацьованою та
багатою на наукові розробки є мовна картина світу.
Отже, картина світу – це глобальний образ світу, його
універсальний природний посередник між різними сферами
людської культури. Основним завданням картини світу є
забезпечити реальне світосприйняття, проникнення у дійсність.
Оточуючий світ, інакше кажучи, покритий «сіткою слів». Ця
сітка формує неповторну конфігурацію полів, структур. Кожна
окремо взята лексема переживає постійний процес наповнення та
зміни. При цьому повне знання про природу світу та природу
слова є практично неможливим.
Кожна лексична одиниця у тексті та словнику є структуротворчою несучою. Це означає, що вона має внутрішню
наповнюваність, зв’язки центру і периферії, певний асоціативний
потенціал. Людина від наймолодшого віку оволодіває цими
структурами, оперує ними [1].
Досвід кожної людини, її інтелектуальний потенціал,
загальний розвиток залежать від ступеня осягнення лексичних
одиниць з їх багаторівневими структурами, а також особливостями функціонування цих структур.
Оскільки слово, як було зазначено вище, є надбанням
культурного досвіду, результатом практичної діяльності людини
впродовж багатовікової історії, то осягнення мовного знака є
нічим іншим, як осягненням всієї історії і досвіду.
Здатність сприймати лексичні структури, оперувати ними
дає інформацію про специфічну індивідуальну (суб’єктивну)
картину світу. Кожен індивід наділений від природи здатністю
проводити таку диференціацію та бути носієм цих диференційних
ознак. Але, як показує досвід, людське світосприйняття має свою
особливість. У першу чергу вона полягає у тому, що осягнення
людиною світу реального та світу слів відбувається за умов
етнічної особливості, індивідуальної (інтелектуальної) здатності,
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реальної ситуації та багатьох інших факторів. У зв’язку з цим
оточуючий світ як картина світу відображається епізодично. У цій
епізодичності закладені культурні та інші коди. Але на тлі
сказаного виокремлення диференційних ознак людською
свідомістю (свідомістю індивіда) свідчить про стан та рівень його
свідомості. Як показує практика, чим меншим, вужчим є семантичне поле, чим вужчим є асоціативний план лексичної одиниці,
чим біднішою є структура уживаної одиниці, тим примітивнішим
є спосіб мислення та світосприйняття індивіда [1].
Якщо картина світу позбавлена внутрішньої і зовнішньої
динаміки та асоціативних зв’язків, позбавлена гнучкої та
динамічної семантичної структури, зведена до дуже обмежених
семантичних (площинних) параметрів, то такий тип ментальної та
вербальної поведінки може бути інтерпретований як наївний.
Наївна картина світу – це той перманентний етап, через який
пройшли всі культури та мови. Наївно-спримітизований тип
словесної поведінки, а, відповідно, і мислення є не лише
«минулим» кожної культури, але й постійно-невід’ємним
елементом, який неодмінно супроводжує культуру впродовж всієї
історії. Наївна картина світу як лінгво-культурологічна категорія
недостатньо розроблена. Фактично дослідники звернулися до неї
лише впродовж останніх десятиліть. Але, оперуючи скромними
здобутками у цій галузі, можемо стверджувати, що наївна
картина світу, породжена наївною свідомістю, наївним рівнем
світосприйняття, становить ознаку етапу розвитку як індивіда, так
і етносу.
На сьогоднішньому етапі розвитку лінгвістики «мовна
картина світу» викликає найбільше дискусій у науковому світі і є
досить перспективною темою для проведення подальших
лінгвістичних розвідок.
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відносин, спеціальність 073 «Менеджмент»,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
м. Ужгород, Україна.
Проблема управління екологічною безпекою у господарській
діяльності підприємства є актуальним напрямом дослідження. У
сучасних умовах зростає ризик подальшого погіршення
екологічного стану довкілля багатьох регіонів України [5]. Це в
більшості пов'язано з можливістю використання ресурсів як
дешевої сировини для власного використання та експорту, - і ці
всі процеси поглиблюються економічною кризою. Великі
видобувні та обробні підприємства формують потужне джерело
забруднення довкілля через особливості їх господарської
діяльності та масштаби. Проблематика екологічної безпеки стає
для них актуальною, а забезпечення її - визначає здатність
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підприємства до фінансової спроможності на внутрішньому та
світовому ринках. Тому, управління екологічною безпекою на
рівні підприємства є однією з найактуальніших проблем наукового пошуку в теоретико-методичному та практичному аспектах.
Питання управління екологічною безпекою на підприємстві
знайшли широке відображення в роботах зарубіжних і
вітчизняних вчених. Теоретичні та методологічні основи сучасної
теорії управління екологічною безпекою висвітлені в працях
таких авторів, як: І.С. Бєліка, В.М. Буркова, К.Г. Гофмана,
Я.Я. Кайля, Д. Медоуза, М.А. Хвесика та інших вчених.
Однак в опублікованих останнім часом працях, проблемам
управління екологічною безпекою виробництва у діяльності
підприємств України, приділяється недостатньо уваги. В умовах
посилення конкуренції в результаті світової глобалізації та
складної демографічної ситуації через розповсюдження пандемії
COVID-19, - ця проблема різко загострюється і вимагає більшої
уваги та поглибленого теоретичного дослідження.
Варто зазначити, що поняття «екологічна безпека» можна
застосувати до багатьох сфер, таких як екологічна безпека
населення окремого регіону, екологічна безпека держави,
екологічна безпека окремих технологій і виробництв тощо.
Екологічна безпека стосується промисловості, сільського
господарства, сфери послуг, галузі міжнародних відносин. Таким
чином, екологічна безпека міцно входить в наше життя і її
важливість і актуальність зростають рік від року.
Управління екологічною безпекою можна розглядати на
трьох рівнях: - глобальному, регіональному, локальному.
Глобальний рівень управління екологічною безпекою включає
прогнозування і відстеження процесів в стані біосфери як в
цілому, так і в частині складових її сфер [1, c. 10]. Останнім часом
подібні процеси виражалися в глобальних змінах клімату,
локальному виснаженні озонового шару і виникнення «парникового ефекту», забрудненні Світового океану, погіршенні якості
питної води, виникненні нових захворювань.
Як наслідок, сутність управління екологічною безпекою на
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глобальному рівні зводиться до збереження і максимального
відновлення природного механізму відтворення довкілля, що
визначається сукупністю живих організмів, що входять до складу
біосфери. Рішення завдання управління глобальною екологічною
безпекою входить до повноважень різних міждержавних відносин
на рівні ЮНЕСКО, ООН, ЮНЕП тощо.
Регіональний рівень управління екологічною безпекою
включає великі географічні або економічні зони, а іноді території
декількох держав (наприклад, країни Європейського Союзу).
Контроль і управління екологічною безпекою здійснюються на
рівні уряду держави і на рівні міждержавних зв'язків за такими
узагальненими напрямами [3, с. 25-26]: загальна екологізація економіки; розробка та впровадження нових екологічно-безпечних
виробництв та технологій; витримування темпів економічного
розвитку на такому рівні, який би не перешкоджав своє часному
відновленню якості навколишнього середовища, а також сприяв
би більш раціональному використанню природних ресурсів.
Локальний рівень управління екологічною безпекою
включає окремі населені пункти, райони, різні підприємства
(переважно в сфері металургії, хімічної промисловості,
нафтопереробки, гірського видобутку та оборонного комплексу)
[4]. Управління екологічною безпекою на локальному рівні
знаходиться в компетенції адміністрації окремих міст і районів,
керівників підприємств із залученням служб і осіб,
відповідальних за санітарний стан і природоохоронну діяльність.
В цілому під управлінням екологічною безпекою розуміється
сукупність заходів, спрямованих на забезпечення відповідності
природоохоронної діяльності нормативним вимогам. З таких
позицій можна визначити, що сутність управління екологічною
безпекою в системі менеджменту підприємства полягає в тому,
що воно, використовуючи ресурсо- і енергозберігаючі технології,
сприятиме зростанню ефективності робочих процесів при
одночасному зниженні шкоди здоров'ю співробітників і довкіллю.
Рівень якості такого управління в значній мірі визначає
конкурентоспроможність підприємства.
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Л.Г. Елкіна та Р.Р. Набіулліна, управління екологічною
безпекою підприємства пов’язують із використанням таких
заходів, що впливають на стан його виробничо-господарської
діяльності з метою запобігання загрозам для навколишнього
природного середовища і людини відповідно до потреб людей,
виключаючи будь-яку небезпеку їх здоров'ю та майбутнім
поколінням [2]. В даному визначенні, по-перше, конкретизується
джерело екологічної небезпеки – виробничо-господарська
діяльність підприємства, по-друге, в ньому підкреслюється, що
результати діяльності підприємства повинні відповідати потребам
людей, тобто, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище, слід шукати більш досконалі методи і технології виробництва, а не скорочувати або зупиняти виробництво потрібної
продукції.
Також управління екологічною безпекою підприємства
можна визначити через систему відносин з приводу дотримання
соціально-економічних інтересів підприємства та природокористувача за умов мінімізації антропогенного впливу на навколишнє
середовище та збереження природних ресурсів, що забезпечують
як стале економічне зростання на базі як ефективного їх
використання, так і підвищення якості життя населення.
Отож, дане розуміння сутності категорії «управління
екологічної безпеки підприємства» характеризується такими
особливостями: пов'язуються інтереси інститутів влади щодо
мінімізації впливу і захисту навколишнього середовища з
економічними та соціальними інтересами користувачів
природних ресурсів; акцент робиться не тільки на збереження
поточного стану, а й формуванні потенціалу використання
природних ресурсів в майбутньому; виділяється значення
показників ефективності використання ресурсів у рамках оцінки
критеріїв впливу і факторів зниження навантаження на навколишнє середовище.
Серед основних завдань управління екологічною безпекою в
системі менеджменту підприємства можна виділити такі:
підтримування інтегрованої системи менеджменту якості та
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екологічного менеджменту відповідно встановленим стандартам;
забезпечення систематичного моніторингу екологічних аспектів
та їх впливів на навколишнє середовище;
впровадження
технологій, спрямованих на ефективніше використання енергії,
матеріалів і зниження використання природних ресурсів у
виробництві, зниження негативного впливу на навколишнє
середовище; систематичне навчання персоналу підприємства з
метою підвищення кваліфікації працівників та рівня їх
екологічної свідомості та відповідальності.
Управління екологічною безпекою підприємства передбачає,
що його господарська діяльність повинна приносити мінімальну
шкоду населенню і довкіллю, зберігаючи рентабельність
виробництва та залишаючись конкурентоспроможним на ринку
товарів та послуг. Така шкода полягає у забрудненні
навколишнього середовища: це не тільки викиди шкідливих
газових сумішей, а й стічні води, забруднення ґрунту, а також
шум тощо.
До необхідних умов управління екологічною безпекою в
системі менеджменту підприємства можна віднести такі:
використання і вдосконалення нормативно-правової бази;
впровадження екологічного виробництва;
розташування
промислових об'єктів за межами житлових зон; використання
механізмів економічного і організаційно-адміністративного
характеру; розвиток системи екологічного менеджменту;
створення і розвиток системи безперервної екологічної освіти і
виховання тощо.
Важливо розуміти, що управління екологічною безпекою є
функціональною складовою економічної безпеки підприємства.
Вона впливає безпосередньо на споживачів продукції,
виготовленої господарюючими суб'єктами, на здоров'я тих людей,
які знаходяться в безпосередній близькості від виробничих
об'єктів, а так само на економічний результат діяльності самих
підприємств. Крім цього, екологічна безпека є сферою стратегічних інтересів держави та регіонів. Створення та підтримка
ефективної національної системи екологічної безпеки можна
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вважати обов’язковою умовою реалізації державної стратегії
сталого соціально-економічного розвитку.
Висновки. Екологічна безпека міцно входить в наше життя і
її важливість і актуальність зростають з року в рік. Управління
екологічною безпекою можна розглядати на трьох рівнях: глобальному, регіональному, локальному. Управління екологічною безпекою у господарській діяльності підприємства
розкривається через: зниження ресурсоємності технології
виробничих процесів; проведення модернізації виробничих
потужностей; організацію контролю відповідності екологічних
норм підприємства всім рівням національного та міжнародного
законодавства; впровадження заходів, спрямованих на забезпечення безпеки навколишнього середовища населення території,
де знаходиться виробництво, і працівників підприємства у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Управління екологічною безпекою в системі менеджменту
грає одну з провідних ролей у господарській діяльності підприємства. Це пов’язано з тим, що вона представляє одну із
значущих конкурентних переваг, яку необхідно забезпечувати
одночасно з розвитком та вдосконаленням інших ресурсів
виробництва, щоб досягти високого рівня конкурентоспроможності підприємства, а також його стратегічних цілей
щодо розвитку.
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Медичні науки
СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Бочкарнікова О.В.
Комунальний заклад «Бериславський
медичний фаховий коледж»
Херсонської обласної ради
У час новітніх технологій та стрімкого реформування
галузі охорони здоров’я система медичної освіти потребує
постійного вдосконалення методів підготовки майбутніх
фахівців. Одним із найбільш ефективних інновацій є симуляційне
навчання. Важливість даного методу в країні постійно зростає
,адже воно надає змогу підготувати висококваліфікованих
спеціалістів.
Симуляційне навчання — метод навчання, в основі якого
полягає імітація будь-якого фізичного процесу за допомогою
штучної системи. Впровадження симуліційних технологій дає
змогу студенту не тільки відпрацювати практичну навичку до
належного рівня, а й розвивати критичне мислення завдяки
повноцінному зануренню в клінічний простір. Симуляції є
потужним освітнім інструментом навчання, доповненням до
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традиційних методів навчання, оскільки забезпечують мотивацію,
пропонують різні засоби симуляцій як імітації реальної
професійної діяльності, поєднують різні етапи отримання
досвіду.[1]
Для розвитку клінічного мислення та відпрацювання
базової медичної практики серед майбутніх медичних сестер
широко використовують симулятори внутрішньом’язових,
внутрішньовенних, підшкірних, внутрішньошкірних ін’єкцій,
катетеризації сечового міхура , взяття мазків, введення зонда та
інші.
Відпрацювання практичних навичок дає можливість
студентам
досконало
оволодіти
алгоритмом
завдяки
відпрацюванню до автоматизму та формують бачення недоліків в
процесі роботи , що дає змогу студенту проаналізувати власні
помилки та провести корекцію. Симуляція дає змогу поринути в
реальні життєві обставини ,що виробляє у майбутнього фахівця
стійкість , професіоналізм, а також дає досвід ,який необхідний в
реальних життєвих обставинах. Застосування симуляційних
технік на занятті дає ефективний результат лише при правильно
побудованому змісту практики :
- Перевірка засвоєного навчального матеріалу за допомого
початкового контролю . Дає змогу викладачу зорієнтуватися в
наявному рівні знань кожного студента .
- Демонстрація практичної навички на муляжі викладачем,пояснення алгоритму та матеріалу практичного заняття .
- Індивідуальне відпрацювання студентом .
- Обговорення можливих допущених помилок та оцінювання.
Симуляційне навчання – це не лише ефективний крок для
засвоєння навчального матеріалу ,а й в першу чергу суттєве
зменшення медичних помилок , що трапляються в клінічній
практиці через невпевненість молодих спеціалістів. Таким чином,
поєднання теоретичного та стимуляційного навчання, а також
спланований зміст заняття, дає нам змогу отримати позитивний
результат у вивченні матеріалу та підвищити рівень володіння
практичними навичками.
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Юридичні науки
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ
ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 111ККУ, РОЗМЕЖУВАННЯ
З СХОЖИМИ СКЛАДАМИ ЗЛОЧИНУ
Булавко Ігор Денисович
курсант ІII курсу факультету підготовки фахівців
для підрозділів стратегічних розслідувань
Науковий керівник:
Корогод Світлана Володимирівна
старший викладач кафедри кримінального
права та криміналогії, капітан поліції
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
«Державна зрада» передбачена у Кримінальному кодексі
України (далі – КК України), а саме у ст. 111 КК України. Злочин
віднесений до першого розділу КК України, який має назву
«Злочини проти основ національної безпеки України». Даний
злочин несе вагому небезпеку та певні ризики щодо суспільних
відносин, які охороняються державою, дуже важливо правильно
кваліфікувати злочин та вміти відмежувати його від подібних.
Наразі виникають складнощі розмежування таких складів
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злочину як державна зрада у формі шпигунства та шпигунство. Ці
склади злочинів варто розмежувати за суб’єктним складом та
моментом закінчення злочину (в деяких випадках). Державна
зрада у формі шпигунства є закінченим злочином з моменту
вчинення діяння. А шпигунство у формі збирання відомостей є
закінченим злочином з моменту збирання такої інформації в
повному або частковому обсязі з подальшою метою передачі її
іноземній держав, організації, представникам. Відзначимо, що
важливою відмінністю цих злочинів є суб’єкт. Суб’єктом
державної зради є громадяни України, який досяг шістнадцятирічного віку. Суб’єкт шпигунства є виключно іноземці або особи
без громадянства, який досяг шістнадцятирічного віку. Але
інколи може бути застосовано обидві статті одночасно до однієї і
тієї ж особи (прикладом може слугувати зміна громадянства).
Інколи виникає складність у розмежуванні ст. 231 КК
України та ст. 232 КК України «Розголошення комерційної або
банківської таємниці» з ст. 111 КК України «Державна зрада у
формі шпигунства». У ст. 111 КК України караними є збирання
відомостей, які становлять державну таємницю, з подальшою
метою передачі їх іноземцеві. Відмінність цих складів злочину у
видах інформації, яку вони збирають (державна, банківська,
комерційна таємниця). А також за ст. 111 КК України
обов’язковою умовою є передача цих відомостей іноземній особі.
Проблемним є кваліфікація злочину у якому громадянин
України передає відомості, що містять державну таємницю, на
його думку іноземній особі, а в реалії – громадянину України. З
одного боку, виходячи з суб’єктивної сторони злочину, такі дії
потребують кваліфікації за замах на державну зраду (якщо особа,
яка передала відомості являється громадянином України) або за
замах на шпигунство (якщо особа – іноземець). Якщо навпаки,
особа передає відомості, що містять державну таємницю громадянину України, а насправді така особа є іноземцем, дії винного кваліфікуються за ст. 328 або 329 КК України за наявності всіх необхідних ознак цього складу злочину. Якщо особа не передбачала
ким є отримувач відомостей, громадянин України чи іноземець, то
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такі дії кваліфікуються за наявних фактичних обставин [2].
Суміжними злочинами з ст. 111 КК України «Державною
зрадою» є ст. 328 КК України «Розголошення державної таємниці» та ст. 422 КК України «Розголошення відомостей військового
характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості». Дані склади
злочину дуже схожі між собою, але законодавець, щодо ст. 328
КК України та ст. 422 КК України визначив негативну ознаку,
таку як: відсутність ознаки державна зрада, тобто за для кваліфікації злочину за ст. 328 КК України або за ст. 422 КК України
спершу необхідно встановити відсутність державної зради. Відмінність цих злочинів полягає у особах, якім надана така інформація, за ст. 111 КК України – іноземець, ст. 238 та 422 КК України – будь-яка стороння особа, крім тих, що зазначені у ст. 111 КК
України. Ці статті за своєю природою виключають одна одну.
Отже, злочин передбачений ст. 111 КК є суміжний ознаками
складу злочину з багатьма іншими протиправними діяннями.
Тому для правової кваліфікації подібних злочинів необхідно мати
певні знання та навички щодо їх складів злочину, а також вміти
розмежовувати їх.
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Принципи цивільного судочинства виступають першоосновою для здійснення ефективного та неупередженого правосуддя у
цивільних справах. Одним із найважливіших принципів є
диспозитивність, адже саме він втілює реалізацію матеріальних і
процесуальних прав учасників судового процесу в цивільному
судочинстві. Зміст даного принципу відображений в усіх
процесуальних кодексах України, проте визначення диспозитивності не закріплено в жодному нормативно-правовому акті. Тому
з огляду на дану прогалину дослідження принципу диспозитивності є актуальним та необхідним.
Метою дослідження є надання комплексної характеристики
принципу диспозитивності та встановлення законодавчих
прогалин задля їх ефективного усунення.
Дослідженню принципу диспозитивності присвячено ряд
наукових робіт, серед яких: М. Й. Штефан, Ю. В. Неклеси, В.І.
Тертишніков, А.В. Андрушко, О. В. Дем’янова, В. А. Кройтор, Т.
В. Сахнова та Р. Є. Гентош.
Диспозитивність (від латинського – розпоряджатися) у
загальному розумінні означає можливість діяти на власний
розсуд, самостійно обирати напрями своїх дій у встановлених
законом межах [1, с.11].
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У науці принцип диспозитивності визначається по-різному.
Так, визначення В. І. Тертишніков зазначає, що диспозитивність
– це можливість вільно розпоряджатися своїми суб’єктивними
матеріальними і процесуальними правами [3, с. 23]. А. В.
Андрушко натомість описує принцип диспозитивності як
нормативно-керівну засаду цивільного процесуального права, що
закріплює вільне, на свій розсуд здійснення і розпорядження
юридично заінтересованими особами матеріальними правами
щодо предмета спору, процесуальними засобами захисту
порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом
інтересу, що спрямовані на розвиток, зміну або припинення
розгляду цивільної справи в суді в межах дозволених законом й у
встановленому процесуальному порядку [4, с. 182].
Таким чином, зважаючи на вище зазначене, можна зауважити, що дефініцій принципу диспозитивності є вдосталь,
проте систематизуючи всі вказані визначення можна сформулювати наступне: диспозитивність – це принцип цивільного
процесуального права, що являє собою можливість осіб, що
беруть участь у справі, розпоряджатися своїми матеріальними і
процесуальними правами, що спрямовані на розвиток, зміну
або припинення розгляду цивільної справи на будь-якому її
етапі.
Відповідно до чинного ЦПК, у статті 13 принцип диспозитивності цивільного судочинства розкривається в наступних
положеннях [5]:
– суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи,
поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею
вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або
витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках (ч. 1
ст. 13 ЦПК України). Таким чином можна зауважити, що єдиною
підставою для відкриття провадження у справі є заява
заінтересованої особи, що подається відповідно до встановлених
законом вимог та згідно з визначеним законом порядком. Саме
такі дії як подання заяви ініціюють виникнення процесу у справі
та уповноважують суд здійснити її розгляд;
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– збирання доказів у цивільних справах не є обов’язком суду,
крім випадків,
встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази,
що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у
випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи
неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи
дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках,
передбачених цим Кодексом (ч.2 ст. 13 ЦПК України).Тобто дані,
які не були залучені у справу як докази, не можуть досліджуватися судом та покладатися в основу вирішення справи. І
важливо те, що докази подаються саме учасниками справи, тобто
від того, наскільки вагомою є доказова база буде залежати
висновок суду. На суд покладається обов’язок саме у сприянні
учасникам в одержанні доказів шляхом їх витребування
виключно у випадках, встановлених законом;
– учасник справи розпоряджається своїми правами щодо
предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також
особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які
не мають процесуальної дієздатності (ч. 3 ст. 13 ЦПК України).
Дане положення є досить дискусійним у науці цивільного
процесуального права. Думки науковців спрямовані на два
питання: хто є суб’єктами, на яких поширюється дія принципу
диспозитивності, та розпорядження якими правами (матеріальними і/або процесуальними) охоплюється розглядуваним
принципом. Стосовно суб’єктів існує дві точки зору: одні
включають до переліку суб’єктів, які захищають права та інтереси
інших осіб (прокурор, органи виконавчої влади і місцевого
самоврядування, організації та особи, які захищають права інших
осіб від свого імені), а інші зазначають лише заінтересованих
сторін (позивача і відповідача), що в принципі є логічним, так як
динаміка розгляду справи залежить лише від ініціативи та волі
сторін цивільного судочинства
– суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом
надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб,
якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку
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він представляє (ч. 4 ст. 13 ЦПК України).
Отже, діяльність законного представника повинна бути
спрямованою виключно на захист прав, свобод та інтересів особи,
представником інтересів якої він є. Якщо судом буде виявлено,
що дії представника та інтереси особи, яку представляють
розходяться, до справи долучається орган чи особа, яким законом
надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, для
участі у даній справі. Із змісту статті 13 ЦПК України вбачається,
що законодавець не лише не зазначає поняття диспозитивності, а
й неповністю розкриває його зміст. Враховуючи вищенаведене,
статтю 13 ЦПК України необхідно доповнити нормою, в якій,
перш за все, було б визначено поняття принципу диспозитивності
цивільного судочинства як можливості осіб, що беруть участь у
справі, розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними
правами, що спрямовані на розвиток, зміну або припинення
розгляду цивільної справи на будь-якому її етапі. А також
визначити коло суб’єктів, на яких поширюється дія принципу
диспозитивності.
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становища приватного підприємства, аналізуються існуючі
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Сучасна система ринкової економіки складається зі значної
низки структурних елементів приватної власності, які є
безпосереднім рушієм економічного зростання держав, особливе
місце в якій посідає приватне підприємство (далі - «ПП»). Воно
складає вагому частку в обсязі суб’єктів господарювання, які
існують на даний момент в Україні. Проте, реєстрація цих
елементів, згідно зі статистикою, була майже припинена, позаяк
відсутнє необхідне нормативне регулювання діяльності ПП, що і
спричинило їх витіснення товариствами з обмеженою
відповідальністю завдяки їх схожості в правовій природі. Саме ця
недосконалість механізму правового регулювання створює
проблематику в сучасній цивілістиці, як на рівні теорії, так і в
межах практичних питань.
Одна із основних проблем полягає в наданні дефініції
поняттю «приватне підприємство», оскільки присутня
розбіжність у виділенні ПП, як організаційно-правової форми
юридичної особи, між Цивільним кодексом України (далі - «ЦК
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України») та Господарським кодексом України (далі - «ГК
України»). ГК України, на відміну від ЦК України, надає широке
визначення цьому поняттю в ст. 113, в якій вказано, що ПП - це
«підприємство, що діє на основі приватної власності одного або
кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх)
праці чи з використанням найманої праці».
Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної
власності суб’єкта господарювання - юридичної особи та у більш
вузькому значенні в ст. 63 ГК України визначає ПП як таку
форму, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта
господарювання (юридичної особи) [1]. В той час, ЦК України не
виокремлює ПП в своєму змісті, а лише вказує в ст. 83, що
«юридичні особи можуть створюватись у формі товариств,
установ та в інших формах, встановлених законом» та що
«товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі» [2].
Науковці Н.М Корчак та І. М. Вертузаєва також у своїх
роботах вірно підкреслюють, що визначення, надане ГК України,
є недостатнім для чіткого відмежування його від інших
організаційно-правових форм здійснення господарської діяльності, як, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю
[3, с.58]. Також цікавою особливістю є те, що ст. 81 ЦК України
чітко зазначає, що «цим кодексом встановлюються порядок
створення, організаційно-правові форми, правовий статус
юридичних осіб приватного права» [2], що надає нам можливість
зробити висновок про необхідність використання загальних
положень про юридичні особи, визначені ЦК України в цьому
питанні, але і варто не забувати про норми про підприємство,
визначені в ГК України. В результаті, це створює значні
складнощі в розумінні цієї форми через розбіжність матеріалу
нормативної бази.
На думку В. Ковальчука, колізію утворює поширений
цивілістичний підхід до розуміння цієї категорії, який визначає
підприємство, як об’єкт цивільного права, який вміщує в себе
різноманітні види об’єктів цивільних прав [4, с.84]. Тобто,
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цивілісти вбачають підприємство лише як єдиний майновий
комплекс, який використовується для здійснення підприємницької діяльності [2]. Натомість, ГК України притаманне
визначення підприємства, як юридичної особи – суб’єкта
господарювання, що, в результаті, спричиняє відсутність єдиного
законодавчого підходу до розуміння цієї категорії.
Дана
прогалина є юридично неприпустимою для законодавця.
На базі цього та інших чинників виникає низка розбіжностей
серед науковців щодо доречності розподілу приватного права на
господарське та цивільне, що заважає дійти єдиної позиції щодо
становища приватного підприємства в правовому полі. На мою
думку, таку конфліктність в поглядах варто ліквідувати, шляхом
вибору найбільш оптимального та об’єктивно необхідного для
вітчизняного правового регулювання варіанту для вдосконалення
як і механізму функціонування ПП, так і законодавства в цілому.
Не менш дискусійним є визначення майнової відповідальності за зобов’язання ПП. Пряме зазначення суб’єкта в
законодавстві відсутнє. Вважається, що ПП не повинно нести
відповідальності за зобов’язання його власника (або власників, за
умови якщо це корпоративне підприємство) та що засновник
(засновники) не нестиме відповідальності за зобов’язання усім
своїм майном за зобов’язання ПП. Проте, в цьому випадку
основною умовою буде присутність статутного капіталу,
передбачений статутом цього підприємства. Відповідно, якщо він
був сформований, то, як правило, майнова відповідальність буде
виключно в кордонах цього капіталу. В протилежному випадку,
власник (або власники) ПП повинні відповідати за зобов’язання
усім своїм майном.
Неточність також виникає щодо визначення мінімального
розміру статутного капіталу, оскільки його встановлення відсутнє
в законодавстві. Можна зазначити, що під час формування ПП
достатньо скористатись принципом закріплення майна, яке буде
«достатнім для здійснення господарської діяльності», але за цих
обставин засновники здатні закріпити умовний капітал, який не
відповідатиме вимогам та не гарантуватиме їх забезпечення
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кредиторам. З іншого боку, цю проблему вважають однією з
найбільших прогалин в цьому питанні такі дослідники, як В.
Кравчук, оскільки конкретно статутний капітал юридичної особи
реалізовує ряд функцій і відіграє важливу роль в її правильному
функціонуванні [5, с.52].
Варто зауважити, що недостатньо визначений і статус майна
ПП. Чіткий висновок стосовно цього зробила І.В Патерило у
своїй праці. Вона зазначила, що усе майно, начебто, належить ПП
або на праві господарського відання, або оперативного
управління. В такому випадку некоректним є те, що за першої
умови власник втрачає право власності на те майно, яке було
передане в передбачений статутом статутний капітал, а за другої
умови – якщо не встановить за собою право управління, то
з’являється суттєвий ризик втратити все майно [6, с.59].
Також судова практика демонструє, що проблему становить
вирішення корпоративних спорів між учасниками ПП. В такому
випадку суди користуються рішеннями судів вищої інстанції, які
інколи бувають суперечливими та не дозволяють дійти чіткого
висновку, який б забезпечив єдність у винесенні цих рішень в
майбутньому.
Зокрема, постанова Верховного Суду від 13.11.2019 року в
справі № 904/242/19 [7] зазначає, що під час винесення рішень
стосовно ПП, варто використовувати за аналогією Закон України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»,
якщо конкретні правовідносини не визначаються статутом ПП.
Задля конкретизації Великій Палаті Верховного суду ухвалою
було передано на розгляд справу № 917/1338/18, оскільки
виникли сумніви щодо доцільності застосування положень ЗУ
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
за аналогією, та була зазначено, що цьому роду справ притаманна
виключно правова проблема регулювання статусу ПП [8]. Чітка
позиція Верховного Суду надалі залишається невизначеною.
Можна зробити висновок, що необхідною умовою для
засновників ПП - є максимальна деталізація їх діяльності в
установчому документі в процесі створення, що дозволить їм не
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стикатись зі значними проблемами в майбутньому.
Потрібно наголосити, що ЦК України зараз перебуває на
етапі реформації, оскільки кодекс потребує значного вдосконалення, пов'язаних з появою нових елементів в цивільних
правовідносинах та, як зазначив керівник групи з рекодифікації,
Р. Стефанчук, необхідністю «переосмислення засад» усіх книг
ЦК України. Доктор юридичних наук, професор Н. Кузнєцова
зазначає, що одним із напрямків реформації ЦК України є
визначення долі ГК України, який буде ліквідований, оскільки
виникають проблеми в судах щодо використання нормативного
матеріалу під час винесення рішень [9]. Відповідно, виникає
питання стосовно регулювання діяльності ПП в оновленому
кодексі.
В проекті концепції оновлення ЦК України, а саме в параграфі 1.8, зазначено, що врешті буде сформовано вичерпний
перелік організаційно-правових форм юридичних осіб з відмовою
від «архаїчної конструкції «підприємство» та що усі
організаційно-правові форми, які не передбачені новоствореним
переліком, повинні будуть перейти у відповідність до положень
ЦК України. Відповідно, усі ПП зобов'яжуться змінити свою
організаційну форму на одну із передбачених законодавством
концепцій, яка лише буде комфортною для ведення діяльності її
власниками. Водночас, в параграфі 1.14 зазначено, що
передбачається вдосконалення цивільно-правового режиму
окремих об'єктів цивільного права, як от підприємства, як
єдиного майнового комплексу [10].
Також законотворці, задля покращення становища ПП в
період до набрання чинності нового ЦК України, розробили
Проект Закону України «Про особливості регулювання
підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх
об'єднань в перехідний період», в якому були деталізовані
визначення та механізм функціонування організаційно-правових
форм юридичних осіб, які цього потребували. Відповідно, було
використано судову практику та праці вітчизняних дослідників,
які дійшли висновку щодо недостатньо чіткого закріплення цих
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форм в законодавстві, що і дозволило надати цьому проекту
високу потенційну результативність.
Перше, на чому потрібно акцентувати увагу, це визнання за
цим законом, а саме в ч. 5 ст. 3, ПП суб'єктом підприємницької
діяльності, на відміну від встановлення його об'єктом в чинному
ЦК України [11]. Аргументація цьому рішенню була надана в
пояснювальній записці цього закону. Вона базується на конфузі,
який виник в між Касаційним господарським судом та Великою
Палатою Верховного Суду. Касаційним господарським судом у
складі Верховного Суду постанови у справі № 907/167/17 було
прийнято рішення, що все-таки ПП повинно бути визнаним, як
окрема організаційно-правова форма суб’єкта господарювання,
що і підтверджує ст. 113 ГК України. Проте трьома роками
пізніше, 29 червня 2021 року Великою Палатою Верховного Суду
прийнято постанову у справі № 916/2813/18, яка зазначає, що
визнавати ПП окремою організаційно-правовою формою не
можна, оскільки це просто класифікуюча ознака форми власності
юридичних осіб. Отже, було зроблено висновок, що статус ПП
повинен регулюватись аналогічно до статусу товариств [12]. Як
уже було зазначено у використанні прикладу інших справ
Верховного Суду, позиція судового органу надалі залишається
невизначною, що і спонукало творців проекту закону поставити
крапку в цій проблемі. Також в новостворенній нормі права було
зазначено про утвердження в статуті напрямку діяльності ПП, що
раніше у дефінітивних нормах було відсутнє.
Беззаперечно, закон також спроможний закінчити суперечку
щодо нормативного регулювання діяльності ПП, оскільки ч.7 ст.3
чітко вказує на можливість використання лише самого закону,
інших законів, ЦК України та статутів підприємства у визначенні
їх напрямку руху [11].
Що найбільш цікаво - це закріплення обов’язку, в ч.1 ст. 22
проекту, реорганізації ПП у двох виглядах: злиття з
господарським товариством або перетворення у нього впродовж
п’яти років з моменту набрання чинності закону, в протилежному
випадку передбачається ліквідація підприємства [11]. Проте
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проекти ні цього закону, ні нового ЦК України не передбачають
надання фінансової допомоги для реалізації процесу реорганізації
підприємств, позаяк він призведе до значних фінансових втрат на
переоформлення усієї документації. Проте поки закон не набрав
чинності, тому очевидно він перебуває ще в процесі
вдосконалення та потенційно будуть внесені нові положення, що
допоможуть встановити остаточну виразність в цьому питанні.
Отже, ПП втрачає актуальність через недостатній рівень
правового регулювання, відсутність чіткого законодавчого
закріплення діяльності та присутність значних колізій, які
повинні бути усунені шляхом надання чіткої правової
регламентації та встановлення єдиного правового статусу, що
може бути здійсненим за допомогою введення в дію нового ЗУ
«Про особливості регулювання підприємницької діяльності
окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань в перехідний
період» та оновленого ЦК України на базі реорганізації ПП в
нову організаційно-правову форму. Сам цей процес потребує
більш чіткої деталізації задля уникнення падіння рівня розвитку
ринкових відносин в країні. Все це дозволить підприємцям
продовжувати функціонувати без надмірних бюрократичних
навантажень та з повним обсягом закріплених можливостей для
реалізації поставленою ними основної мети.
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Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна
Формування та впровадження ефективного маркетингового
забезпечення діяльності підприємства вкрай необхідне в сучасних
умовах глобалізації, конкуренції, діджиталізації та постійних
кризових явищ на економічному ринку. Науковці по-різному
підходять до трактування поняття ефективності маркетингу.
Результати оцінки ефективності маркетингової діяльності
суб’єкта господарювання дають можливість приймати стратегічні
та тактичні рішення щодо дієвого управління маркетинговими
засобами та заходами.
Інтерес до вивчення маркетингу підприємства знаходимо у
працях Л. В. Балабанової, М. І. Туган-Барановського, Н. К.
Мойсеєвої, Г. Ассель, Ф. Котлер, К.Л. Келлер, Дж. Ленсколд.
Методи оцінки маркетингової діяльності відрізняються своїм
підходом у кожного науковця-маркетолога, що породжує дискусії
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щодо єдиних інструментів оцінювання маркетингу на підприємстві.
Ефективність маркетингу - це показник оптимальності
вжитих маркетингових заходів для зменшення витрат і
досягнення очікуваних результатів у короткостроковій та
довгостроковій перспективах. Ефективність діяльності будь-яких
організацій у значній мірі визначається функціонуванням
маркетингової системи. Працівники цієї системи безпосередньо
не створюють продукції, але, здійснюючи певну організаційну і
комерційну діяльність з виробництва товару, збереження його
якості, забезпечення товарної інфраструктури, є складовою
частиною виробничого персоналу [1].
Наукова література переповнена методами та моделями
оцінки ефективності маркетингової діяльності. Класифікуємо
сукупність наявних методів оцінки ефективності маркетингу
наступним чином:
• Кількісні методи;
• Якісні методи;
• Соціологічні методи;
• Бальні методи.
Кількісні методи аналізу є найбільш розповсюдженими для
здійснення аналізу маркетингових заходів та стратегій.
Використання кількісних методів для оцінки ефективності
маркетингової діяльності, в першу чергу, ґрунтується на вірно
сформульованих цілях [2]. Оскільки кількісні методи базуються
на конкретних кількісних показниках, вони найточніше
відображають результати діяльності фінансової ефективності.
Якісні методи передбачають використання маркетингового
аудиту (здійснюється аналіз цілей, стратегій та результатів
діяльності підприємства для виявлення проблем, щоб покращити
маркетингову діяльність та розробити ефективний план
маркетингової діяльності). Маркетинговий аудит є незалежним
методом глибокого стратегічного та оперативного контролю всієї
сукупності маркетингової активності або її частини.
Маркетинговий аудит застосовується для аналізу зовнішнього та
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внутрішнього маркетингового середовища з метою виявлення
прихованих або недостатньо використовуваних можливостей
компанії, підвищення ефективності її маркетингової діяльності
[3]. Маркетинговий аудит – універсальний засіб аналізу оцінки
маркетингової діяльності як і для поточної ефективності, так і з
цілями прогнозованої ефективності маркетингових заходів та
засобів.
Соціологічні методи оцінки ефективності маркетингової
діяльності націлені на використання інструментів прикладної
соціології - розробку програми соціологічного дослідження і, у
відповідності з нею, проведення самого дослідження. На
застосування інструментів прикладної соціології також
орієнтована оцінка ефективності маркетингових комунікацій
(ефективності реклами, стимулювання збуту, зв'язків з громадськістю, особистих продаж, прямого маркетингу [4]. Соціологічні
методи поєднують в собі статистичні результати проведених
досліджень, включаючи їх якісну оцінку з подальшою розробкою
рекомендацій відносно маркетингових дій.
Бальні методи оцінки ефективності маркетингу визначають
його ефективність по кожному заходу на дотримання переліку
критеріїв відповідності структур та процесів концепції
маркетингу з виставленням балів по кожному критерію [4].
Враховуючи специфіку діяльності компанії, вагомість кожного
критерію встановлюється експертною комісією компанії.
Коротко ознайомившись з аналізом методів оцінки
ефективності маркетингової діяльності, можемо зробити
висновок, що результати дослідження маркетингової діяльності
повинні складатися з комбінації різноманітних показників як
кількісних так і якісних. Комплекс методів та їх комбінація –
запорука грунтовного аналізу маркетингової діяльності
підприємства, його стратегій, цілей, заходів, тактик та завдань.
Охоплення більшої частки кількості показників, даних аналізу та
діагностики дозволяє зробити масу висновків про маркетингову
діяльність підприємства та оцінити її результативність, що
закладено в ефективності проведення всіх заходів.
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УДК 57
Природничі науки
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАЧАННЯ
Веснянка В. М. ,
викладачка Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж технологій, бізнесу та права
ВНУ імені Лесі Українки»
м. Луцьк, Україна
Дистанційне навчання в період пандемії стало найбільш
ефективним рішенням здійснення навчального процесу у
закладах освіти. У здійснені дистанційного освітнього процесу
важливу роль відіграють сучасні інформаційно-комунікаційні
технології. За допомогою яких відбувається візуалізація
інформації, що подається у підручнику, розвивається у здобувачів
освіти творчість, критичне мислення, креативність, вміння
працювати в команді. Використання цих методів, у поєднанні з
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традиційними, роблять навчальний процес динамічним, продуктивнішим та допомагають викладачеві організовувати продуктивну діяльність здобувачів освіти, отримати зворотній зв'язок.
Під час вивчення природничих дисциплін пріоритетом є
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, що
забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного
процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку
конкурентноспроможного фахівця до життєдіяльності в
інформаційному
суспільстві.
Це
досягається
шляхом
забезпечення поступової інформатизації системи освіти,
спрямованої
на
задоволення
освітніх
інформаційнокомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу
та розроблення навчальних програм із загального курсу
природничих дисциплін відповідно до вимог сучасної освіти,
різних рівнів складності залежно від конкретних потреб [1].
Недоліками дистанційної освіти є потреба у наявності
надійної мережі, технічного оснащення, оволодіння новими
знаннями та навичками педагогічної майстерності, які будуть
працювати у дистанційному режимі при умовах недостатньої або
відсутньої візуальної, емоційної та психологічної комунікації з
учасниками навчального процесу.
Опанування здобувачами освіти практичних навичок під час
дистанційного навчання ускладняються у зв’язку з відсутністю у
них певного матеріального забезпечення (мікроскоп, предметні і
покривні скла, мікро- та макропрепарати та ін.) для виконання
завдань лабораторних та практичних робіт. Звичайно цю
проблему можна частково вирішити шляхом доповнення
презентацій з інструкціями як в усній, так і в друкованій формах
та використанням відеороликів. Контролюючу роботу можна
доповнити розв’язком ситуаційних задач.
Окреме питання - це проведення підсумкового контролю
знань у здобувачів освіти. Він проводиться переважно в усній
формі. Проте, не можна виключити використання підказок
здобувачем освіти, які він може отримати за допомогою
Інтернету. Найкращим було б проведення контролю в певних
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аудиторіях з дотриманням правил безпеки під час карантину в
визначені дні за затвердженим розкладом [2].
Сьогодення вимагає від здобувача освіти глибоких знань
екологічного характеру та формування навичок збереження
навколишнього середовища. Велика роль для здійснення цих
завдань відведена саме педагогу. У «Концепції переходу України
до сталого розвитку» відзначається: «Низький рівень екологічної
свідомості населення, відсутність системи екологічної просвіти.
Недоліки системи освіти всіх рівнів, що полягає в недостатньому
рівні екологічних знань, практичній відсутності культурного,
етичного та естетичного виховання» [1].
Саме з огляду на вище сказане в переважній більшості
цивілізованих країн важливою освітньою стратегією є розвиток
природничих наук, імплементація найновіших досягнень
природничих наук у навчальні програми та екологізація освіти як
одна з найважливіших умов розв’язання проблеми збереження
стабільності природного середовища і забезпечення сталого
розвитку суспільства [1].
Література:
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УДК 657
Педагогічна наука
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЛІВОРУКИХ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Вовк Т.В.
студентка I курсу спеціальності «Середня освіта.
Трудове навчання та технології»
Хмельницький національний університет
м. Хмелницьк, Україна
Вчителі зустрічаються з труднощами при навчанні ліворуких
дітей і дітей-лівшів. Такі фактори, як стаж і досвід роботи, суттєво
не впливають на ефективність їх подолання [14, c.71-72]. Серед
загальних труднощів, які виникають при навчанні дітей-лівшів і
ліворуких, вчителі виділяють: невміння планомірно вивчати
особливості дітей (діагностувати наявність лівшества, провідну
руку, особливості розвитку зорово-моторної координації та ін.),
проводити аналіз навчальних можливостей дітей та підбирати
завдання уроку з їх урахуванням; відсутність знань щодо
індивідуальних форм роботи з цими дітьми; складнощі у виборі
методів стимулювання в процесі здійснення індивідуального
підходу; повільний темп діяльності на уроці, високу рухову
активність, зниження вольового контролю.
Тому, проблема навчання ліворуких дітей дуже актуальна,
адже їх кількість у навчальних закладах зростає з кожним роком.
Ліворукій дитині складніше вчитися в школі, ніж праворукій.
Така дитина в школі стикається з безліччю проблем.
Про це свідчать і результати анкетування проведеного нами у
навчальних закладах м. Хмельницького: спеціалізованій
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 27, спеціалізованій
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 24; м. Деражні:
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1, навчально-виховному
комплексі № 2 та навчально-виховному комплексі № 3. Зразок
анкети подано в додатку В. В анкетуванні приймало участь 112
учнів та 30 вчителів.
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За результатами опитування на питання “Чи заважає
ліворукість вам навчатися?” 51 % – відповіли так, 17 % –
зазначили, що лише при деяких видах діяльності; 6 % – не
заважає, 26 % – не задумувалися (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 – Ліворукість, як причина шкільних труднощів

Як свідчать результати опитування більша половина
ліворуких дітей (51%) відчуває труднощі у навчанні саме через
свої особливості пов’язані з функціональною асиметрією мозку і
провідною рукою.
Основними труднощами у навчанні пов’язаними з
ліворукістю учні називають недостатність часу на виконання
завдання у зв’язку з неврахуванням особливостей ліворуких (48
%); незрозуміле зображення певної трудової операції, так як воно
орієнтоване на праворуких (28 %); відсутність спеціальних для
ліворуких інструментів для роботи (24 %) (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Трудності у навчанні пов’язані з ліворукістю
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Отже, 48 % опитаних вважають, що їм для виконання
певного завдання не вистачає часу. Це пов’язано з тим, що вони
наочну інформацію, результати спостереження за показом
виконання трудових операцій переопрацьовують у відповідності
із своїми особливостями, а лише тоді сприймають і усвідомлюють
побачене. Тому необхідно створювати такі засоби наочності, які
полегшать ліворуким сприймання і цим самим скоротять час на
виконання роботи.
На питання “Чи намагаються вчителі допомогти вирішити
ваші труднощі пов’язані з ліворукістю?” більшість респондентів
(47 %) відповіли, що не намагаються, бо не бачать у цьому
потреби, 32 % – так намагаються, але не завжди знають як, 12% –
так, намагаються і успішно, 9 % – ні не намагаються, бо не знають
як (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 – Наявність допомоги від вчителів ліворуким учням

Як видно з діаграми, вчителі не завжди можуть допомогти
ліворукій дитині, вони не знають як це зробити і не бачать у
цьому потреби, хоча є і серед них такі, які можуть успішно
допомогти учневі. Тому необхідно знайомити вчителів під час
навчання у педагогічних вузах, на курсах підвищення кваліфікації
з особливостями ліворуких дітей та шляхами підвищення
ефективності їх навчальної діяльності.
Серед стимулів у навчальній діяльності, прагнення до
пізнання нового і цікавого відзначило 46 % ліворуких
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респондентів, навчаються для досягнення власної мети – 37 %,
без особистих інтересів та користі навчається 9 % опитаних, 8 %
респондентів навчаються через почуття обов’язку (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Стимули навчальної діяльності ліворуких

Отже, як бачимо з результатів діаграми, найважливішим
стимулом навчальної діяльності майже для половини
респондентів є прагнення до пізнання нового та цікавого. Тому
доцільно під час навчання ліворуких використовувати різні
пізнавальні моменти, цікавинки, дидактичні ігри, а також чітко
зазначати місце теми уроку на шляху досягнення стратегічної
мети.
На питання “Чи вважаєте ви за доцільне, щоб рисунки
виконання трудових операцій подавалися у дзеркальному
відображенні?” 26 % опитаних вважають, що дзеркальне
відображення полегшить сприймання, 23 % вважають, що їм це
дуже допоможе, 8 % вважають, що дзеркальне відображення
скоротить час на виконання трудових операцій. Майже половина
респондентів 43 % ніколи не задумувалися над даним питанням
(рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 – Роль дзеркального відображення у виконанні трудових
операцій

Враховуючи відповіді з даного питання можна зробити
висновок, що дзеркальне відображення виконання трудових
операцій було б доцільно використовувати на уроках трудового
навчання. Це допоможе ліворуким вчасно та без особливих
труднощів виконати завдання.
З метою виявлення труднощів ліворуких у навчанні було
також проведено анкетування вчителів. Так, на запитання анкети
“Чи знаєте хто з учнів у класах де Ви викладаєте є ліворукими?”
вчителі відповіли наступним чином: 76 % – так знаю, 14 % –
знаю, але не впевнена(ий) що всіх, 10 % – знаю лише декілька, 0%
– ні не знаю (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 – Обізнаність вчителів з кількістю ліворуких дітей у класах
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Як можна побачити з даної діаграми, що вчителі знають
майже всіх ліворуких дітей з якими вони працюють. Жоден
вчитель не відповів, що не знає таких дітей. Це свідчить про те,
що ці діти з однієї сторони – про проблеми ліворуких знають, з
іншої – в роботі з ними не враховуються їх особливості і не
намагаються вирішити певні проблеми.
Як показали результати опитування, більшість вчителів
вважає доцільним знати особливості ліворуких дітей.
Таким чином, результати анкетування свідчать про наявність
труднощів в організації процесу навчання ліворуких, причому ці
труднощі – як організаційного, так і психологічного характеру.
Ліворукі діти перебувають у складному становищі у навчальних
закладах, тому що їм не створюють необхідні умови для
оптимальної навчальної діяльності, не враховуються їх
особливості при розробці наочних засобів навчання, викладі
навчального матеріалу і контролі знань.
Природний потенціал ліворуких дітей може бути
реалізований тільки при уважному, продуманому відношенні
учителя до цієї категорії учнів, при знанні їх специфічних
особливостей і індивідуальному підході в процесі навчання і
виховання. Однак дисципліни, що вивчаються в педагогічних
ВНЗ, не дають студентам достатніх відомостей про ліворуких
школярів і специфіку взаємодії з ними.
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У час формування ринкових відносин, високої конкуренції,
інтеграції України в Європейський союз, якщо підприємство
бажає бути конкурентоспроможним, воно повинно бути
чутливим до ситуації у суспільстві, політиці та державі в цілому й
швидко реагувати на зміни.
Щоб бути стійкими в макросередовищі потрібно бути
стійкими і згуртованими в мікрокліматі. Рушійною силою в цих
процесах виступає корпоративна культура компанії.
На корпоративну культуру компанії впливають особистості
людей, які її організували та є власниками статутного капіталу.
Також значущу роль мають менеджери компанії, а також весь її
персонал. Кожна людина, як окремий елемент складного
механізму, надає свій відтінок корпоративній культурі маючи свої
притаманні саме цій людині особисті якості, які складаються із
вроджених
здібностей,
культурно-моральних
цінностей,
темпераменту, характеру, інтелекту, творчих здібностей.
Вона згуртовує компанію та співробітників єдиною місією,
корпоративною філософією, стратегією розвитку, цінностями,
традиціями, створює репутацію в діловому світі, формує імідж
організації, збільшує її конкурентоспроможність на ринку товарів
і послуг та забезпечує формування конкурентних переваг.
В корпоративній культурі важливу роль мають як і ті, хто є
170

засновниками корпоративної культури, так і ті, хто є її носіями.
Не малозначущім для корпоративної культури є однакове
зовнішнє оформлення: корпоративна символіка, фірмовий одяг
або його певний елемент, стиль, звичаї та традиції компанії.
Проте є фактори, які впливають на формування певного стилю
корпоративної культури на підприємстві: культура певного
народу, принципи і звичаї керівника, зміст місії підприємства,
його будова та масштаби, співробітники та зовнішнє середовище.
Тому так важливо, щоб був правильно підібраний кожний
суб’єкт корпоративної культури в компанії, щоб не було
дисонансу в загальній поведінці персоналу і щоб весь людський
капітал створював цінність, формуючи, закріплюючи, підтерджуючи репутацію компанії і її бренду в діловому світі, формував
імідж організації.
Сьогодні не існує єдиного підходу до трактування поняття
«корпоративна культура». Різні науковці говорячи про корпоративну культуру, використовують такі терміни як «організаційна
культура», «фірмова культура», «культура підприємства,
установи, організації» [1].
Корпоративна культура – система переконань, норм
поведінки, установок, цінностей, які є тим сумарний сводом
неписаних правил, яким керується в своїй поведінці кожний член
команди, який працює на благо бренду того підприємства, на
якому він працює.
Від культури компанії, особливо якщо предметом її
діяльності є надання послуг, залежить результат компанії, а
значить імідж.
Імідж компанії є системою образів, уявлень, оцінок, що
існують у свідомості людей, споживачів, партнерів, конкурентів.
Це своєрідна сторона обох сторін медалі, одна з яких –
внутрішній образ компанії, а інша – зовнішній. І саме від
зовнішнього образу залежить її успіх у конкурентному
середовищі.
В історії становлення українського підприємництва є дуже
влучний приклад, яким кожний українець може пишатись як
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інтелектуальним продуктом – брендом «Хортиця». Внутрішня
корпоративна культура холдингу, який вже двадцять років має
сталі позиції на ринку та має репутацію лідера, передбачає
унікальні підходи до виробництва продукції, створення її
презентабельного упакування, проведення її рекламної політики
та забезпечення конкурентоспроможного ціноутворення. Багато
кропіткої праці та своїх особистих сил вклав її власник у період
становлення холдингу щоб досягти високого результату в цьому
напрямку.
Метою корпоративної культури є забезпечення високої
прибутковості господарюючого суб’єкта.
Дослідження найбільш успішних компаній показали, що
один із небагатьох факторів, які відрізняють успішну компанію
від інших, - це саме корпоративна культура.
Література:
1. Долга Г.В. Вплив корпоративної культури на управління
персоналом підприємства. Електронне наукове фахове видання з
економічних наук «Modern Economics». Випуск 7 (2018). URL:
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Dolga-G.-V.2.pdf???history=0&pfid=1&sample=12&ref=2 (дата звернення:
01.12.2021).
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Актуальність цієї теми обумовлена тим, за умов сучасного
розвитку суспільства людина все далі відходить від фізичної
праці. Крім того, багато людей намагаються повністю захистити
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себе від фізичних навантажень, думаючи, що чим менше вони
піддаються фізичним навантаженням, тим здоровішими вони
стають. Багато студентів намагаються зменшити фізичні
навантаження, тим самим підриваючи своє здоров'я. Метою даної
роботи є демонстрація важливості та необхідності поєднання
фізичної та розумової діяльності для досягнення гармонійного
розвитку організму.
Тривале рівномірне навантаження у вигляді бігу зміцнює
імунну систему за рахунок активізації, оновлення та збільшення
складу білих кров'яних тілець, стимулює кровотворення,
збільшуючи вміст у крові гемоглобіну. Медичні спостереження
показали, що під впливом регулярних занять бігом може
прискорюватись оновлення і клітин травних залоз, гальмуватися
процес заміщення м'язової тканини жирової, а нормалізація у
крові кількості холестерину виконує захисну роль у розвитку не
лише атеросклерозу, а й раку. Фізичні вправи – важливий засіб
запобігання порушенням вуглеводного обміну.
Наприклад, лікарям зі шведського міста Мальме за півроку
спортивних тренувань без застосування будь-яких інших засобів
вдалося вивести із “зони ризику” 100 осіб, які виявляли
схильність до захворювання на цукровий діабет.
Можливості мобілізації фізіологічних резервів під час
інтенсивної фізичної роботи дуже великі. Встановлено,
наприклад, що хвилинний об'єм дихання порівняно зі спокоєм
зростає у 20-30 разів, пульс – з 50-60 до 240 ударів за 1 хв, а
артеріальний тиск – з 120/80 до 200/40 мм рт. ст.
Під впливом фізичних вправ покращується кровопостачання
м'язової тканини (у тому числі серцевого м'яза). Під час фізичного
навантаження на 1 мм поперечного перерізу м'яза може
відкритися 2500 капілярів проти 30-80 у стані спокою. Найбільше
збільшення кількості капілярів відбувається у корі лобової частки.
Одночасно було зареєстровано збільшення довжини капілярів та
збільшення щільності капілярної мережі. Це показує нам, що,
покращуючи кисневе постачання нервових клітин головного
мозку, тим самим сприяє підвищенню не тільки фізичної, а й
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розумової працездатності. Іншими словами, фізкультура значною
мірою допомагає мислити.
Біг необхідний організму. Серце, шлунок, кишечник,
печінка, нирки та інші органи нашого тіла протягом мільйонів
років формувалися за умов постійних рухів. За обмеження рухів
функції цих органів порушуються. Говорячи словами Горація,
якщо не бігаєш, поки здоровий, бігатимеш, коли захворієш. Не
можна позбутися недуг і страждань, не змінивши весь лад своєї
особистості. Рівномірне рухове навантаження у вигляді бігу
зміцнює імунну систему за рахунок активізації, оновлення та
збільшення складу білих кров'яних тілець.
Практично здорова людина має присвячувати бігу щодня
щонайменше 15-20 хвилин, пробігаючи за цей час загалом 3-4 км.
Як не корисний біг для здоров'я, але займатися ним треба не
безконтрольно, а відповідно до рекомендацій розроблених
фахівцями.
При швидкісному бігу частота серцевих скорочень може
досягати 200-210 ударів за хвилину. Зате під впливом
систематичних занять бігом робота серця у спокої стає мало не
вдвічі економічнішою, ніж у нетренованих людей. У досвідчених
бігунів вона скорочується до 35-40 разів на хвилину.
Таким чином, хочу ще раз наголосити: не ранкова зарядка,
навіть не спортивні заняття кілька разів на тиждень, а постійна
цілодобова культура выдношення до себе, оптимальний фізичний
спосіб життя роблять існування людини повноцінним [1].
Література:
1. Шабельнікова Г.С. «Кількість здоров'я» студента як
чинник професійної успішності та кар'єрного зростання у бізнесі
// Північнокавказький психологічний вісник. Науково-практичний
журнал. – 2007. – №5/2. - С. 115-124
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Актуальність даної теми полягає в тому, що впровадження
децентралізації органів місцевого самоврядування в Україні
посприяє збільшенню функцій, які покладаються на місцеві
органи влади, що вимагає формування нової форми управління та
визначення місця фінансового контролю в цьому процесі.
У разі децентралізації, місцеве самоврядування виступатиме
як система управління, яка матиме фактичну можливість
установити значну частину державних проблем, діючи в рамках
закону та в інтересах місцевого населення. Здійснення функцій у
нових випадках тісно пов’язані із фінансовим забезпеченням
територіальних громад, що обумовлює нову філософію контролю
фінансових ресурсів направлену на прибільшення надходжень до
місцевих бюджетів.
Питання щодо організації фінансового контролю фінансових
ресурсів досліджують багато науковців, зокрема: М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця,О.Д. Василика, Н.Г. Виговської, М.М. Голованя,
І.В. Грицюка, Є.В. Калюги, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука.
Фінансовий контроль є основною функцією управління та
сприяє втіленню політики держави, щодо законності,
ефективності та доцільності використання коштів місцевого
бюджету. У процесі децентралізації потрібно створювати нову
філософію контролю, яка реалізуватиме не лише перевірку
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законності та доцільності використання фінансових ресурсів, а й
ефективності дій у напрямку їх формування. Описана система
контролю має забезпечити фінансову стабільність територіальних
громад, а її втілення буде здійснено через впровадження
законодавчих, організаційних та адміністративних заходів,що
сприятиме ефективності контролю і, як результат збільшення
фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
Отже, з огляду на вищесказане постає необхідність дослідити
економічну сутність фінансових ресурсів та ефективності
контролю. Термін «контроль» походить від французького
«controle», що означає перевірку або спостереження з метою
перевірки. У свою чергу, «controle» утворилося від латинського
«contra» – протидія, протилежність тому, що виражено в другій
частині слова, а також «role» – міра впливу, значення, ступінь
участі у чомусь. Якщо об’єднати дві складові поняття «контроль»,
то це перевірка, а також спостереження з метою перевірки для
протидії чомусь небажаному, виявлення, попередження та
припинення протиправної поведінки з боку будь-кого [1, с.8].
Дослідження питань, пов’язаних із теоретичними аспектами
функціонування системи державного фінансового контролю
ресурсів місцевих бюджетів, спрямовано на висвітлення
економічної сутності фінансових ресурсів як об’єкта контролю та
визначення роль контролю при формуванні потенційних
фінансових ресурсів [2, с.170].
В умовах децентралізації функція контролю фінансових
ресурсів полягатиме не тільки в комплексному розгляду сфери
фінансів, роботи територіальних органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування щодо їх змоги забезпечити регіон
коштами, а й установити додаткові джерела збільшення місцевого
бюджету за рахунок прийняття управлінських рішень, які
посприяють результату контролю процесів формування
фінансових ресурсів місцевих бюджетів [3, с.249].
Слід зазначити, що контроль як інструмент управління
передбачає усвідомлену та планомірну дію системи, яка впливає
на підзвітні й підконтрольні ланки для реалізації основної мети –
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розвитку бізнесу в певних регіонах, що сприятиме фінансовій
незалежності регіонів за рахунок додаткових джерел формування
фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
Професор В.О.Шевчук пропонує визначати ефективність
контролю основними показниками системи контролю, одним із
яких є ступінь розв’язання проблеми [4, с.493].
Щоб вирішити проблеми збільшення надходжень до
місцевих бюджетів запропоновано використання результатів
ефективного контролю. Наприклад, впровадження державного
фінансового аудиту на основі інформації мережевого обліку,
основними завданнями якого є своєчасність виявлення недоліків
адміністративного, нормативно-правового та фінансового
характеру, які підвищать ефективність контролю та забезпечать
фінансову незалежність регіонів.
Також потрібно вдосконалити визначення економічного
терміну –«перспективний контроль фінансових ресурсів місцевих
бюджетів» з урахуванням реалій сьогодення і трактувати, як
систему заходів, що впроваджуються на етапі підготовки,
розробки та здійснення процесу прийняття управлінського
рішення щодо ефективності контролю фінансових ресурсів
місцевих бюджетів, поєднавши показники ретроспективного
контролю з інформацією мережевого обліку щодо зовнішнього
середовища.
Отже, перспективний контроль дасть змогу вивчати вплив
факторів результативного пошуку джерел фінансових ресурсів
місцевих бюджетів, а одним із шляхів є зменшення податкового
навантаження за спрямування дії контролю від минулого до
сучасного в майбутнє, що сприятиме фінансовій забезпеченості місцевих громад для реалізації свого потенціалу через
створення належного середовища для розвитку бізнесу певного
регіону та країні в цілому з метою збільшення надходжень
фінансових ресурсів за рахунок легалізації оплати праці [5, с.250].
З метою розвитку ефективної системи контролю фінансових
ресурсів місцевих бюджетів охарактеризовано пріоритетні
напрями ефективності підвищення в умовах децентралізації,
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побудовано модель контролю процесів формування, де показано
залежність між інструментами та збільшенням обсягу фінансових
ресурсів. Для реалізації контролю процесів формування
фінансових ресурсів місцевих бюджетів необхідно залучати такі
інструменти контролю, в основу яких покладено позитивні зміни
податкової реформи, як норми контролю та зорієнтовані на
використання елементів контролю, таких як запровадження нових
субрахунків, подвійний запис, документування та створення
робочих документів для контролю з використанням контрольних
процедур за підконтрольними об’єктами [6, с.103].
Запропоновано алгоритмічну модель дій суб’єктів контролю, що сприятиме удосконаленню контрольного процесу в цілому та дасть змогу оперативно виявити відхилення для прийняття
заходів щодо їх попередження у майбутньому [7, с.211].
Модель контролю фінансових ресурсів на основі запропонованої методики визначення залежності між інструментами та
показниками надходжень фінансових ресурсів місцевих бюджетів
з урахуванням факторів впливу в умовах децентралізації, зокрема
розрахунків єдиного соціального внеску(ЄСВ) з використанням
регресивно-прогресивного методу,індикативного підходу оплати
праці, коригування податку на прибуток сприятиме зменшенню
податкового тиску на бізнес-одиниці і, як наслідок, легалізації
заробітної плати та збільшення надходження фінансових ресурсів
місцевих бюджетів за рахунок основного джерела – податку на
доходи фізичних осіб [8, с.159].
Впровадження методики розрахунку на основі регресивнопрогресивного методу єдиного соціального внеску дасть змогу
легалізувати, а використання індикативного підходу – детінізувати оплату праці, зменшивши податковий тиск на бізнес, тоді як
використання нових фінансових інструментів контролю
дозволить збільшити надходження фінансових ресурсів та
виконати бізнесом соціальну функцію, сплачуючи ЄСВ, який
сприятиме появі нового соціального ефекту, забезпечивши
соціальний пакет працівникові [9, с.390].
Підсумовуючи, варто звернути увагу, що запропоновано
178

вдосконалене визначення фінансових ресурсів місцевих бюджетів
із позиції фінансового контролю. Відповідно до запропонованого
трактування нового економічного терміну «потенційні фінансові
ресурси» слід розглянути як ресурси, що можуть бути утворені
завдяки дієвим фінансовим інструментам контролю.
Запропоновано нову філософію контролю в умовах
децентралізації, яка має належати перспективному, тобто
випереджувальному, суть якого полягатиме в наданні інформації,
яка передбачатиме доцільність та ефективність реалізації
майбутніх заходів, що сприятимуть формуванню фінансових
ресурсів місцевих бюджетів.
Обґрунтовано пропозиції щодо ефективності контролю
ресурсів місцевих бюджетів за рахунок певних інструментів,
зокрема запропоновано податкову звітність, робочий документ
контролера, що передбачає застосування контрольних процедур
та елементів контролю з удосконалення контрольного процесу
фінансових ресурсів місцевих бюджетів для їх нарощування.
Отже, перераховані пропозиції можуть стати основою
подальшого дослідження реформування податкової системи в
частині оподаткування зарплати, розширення повноважень
контролюючих органів з метою забезпечення ефективності
контролю, щодо створення робочих місць та їх впливу на
збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
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В умовах розвитку фінансового контролю в Україні
діяльність суб’єктів господарювання регулюється чинним
законодавством з метою забезпечення стабільності, ефективності
та законності підприємницької діяльності.
Місією органів державного фінансового контролю є забезпечення економічного добробуту країни та виконання функцій
держави шляхом контролю за станом управління державними
ресурсами, їх законного, економного і ефективного використання
надання Уряду та громадянам України об’єктивної та вичерпної
інформації відповідно до завдань органів державного фінансового
контролю [2].
Згідно з проектом Законом України «Про державний фінансовий контроль» Об’єктами державного фінансового контролю є
органи виконавчої влади всіх рівнів, підприємства, установи та
організації, щодо фінансово-господарської діяльності яких
здійснюються контрольні заходи суб’єктами державного
фінансового контролю [1].
Дослідження правових основ фінансового контролю були
проведені Л.А.Савченко, яка визначає, що до об’єкту фінансового
контролю належить фінансова і пов’язана з нею господарська
діяльність, підконтрольних суб’єктів, стан їх внутрішнього
контролю, на яку спрямовується дії контролюючих об’єктів чи
суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль, публічні фінанси,
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майно, що належить державі, чи органам місцевого самоврядування [4, с. 51].
Відповідно до закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» головними
завданнями його проведення є перевірка законності формування,
збереження та використання публічних фінансових ресурсів [2].
Завдання контролюючого суб’єкта групуються за призначенням в суспільному виробництві об’єкту контролю:
• фінансові операції з державними фінансовими ресурсами,
які є у власності та розпорядженні міністерств та інших органах
виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установах і
суб’єктах господарювання державного сектору економіки;
• діяльність підприємств, установ, організацій з фінансовими
ресурсами, бюджетними коштами, які отримують або
використовують державне чи комунальне майно;
• діяльність суб’єктів господарювання незалежно від форми
власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних
установ.
Отже, до об’єктів контролю належать ті публічні фінансові
ресурси, які задіяні у діяльності підконтрольного суб’єкта, а до
підконтрольних суб’єктів належать господарюючи суб’єкти, а
також підприємці при умові наявності об’єкту контролю [3, с.
342].
Фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що характеризується підконтрольними суб’єктами та
особливими об’єктами контролю, має власні завдання, які разом з
іншими елементами контролю характеризують його як особливий
різновид публічного фінансового контролю. Фінансовогосподарський контроль повинен забезпечувати законність і
фінансову дисципліну у господарських відносинах, пов’язаних з
використанням публічних фінансових ресурсів, і регламентується
правовими нормами [5, с. 122].
Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів
господарювання охоплює усі фінансові операції. Головною
особливість фінансово-господарського контролю є його суб’єкти:
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владною стороною є уповноважені контролюючи суб’єкти та
суб’єкти господарювання, які використовують публічні фінансові
ресурси.
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ПРИЧИНИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Гняздовський К.В.,
студент
Кравець І. М.,
к.е.н, доцент
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Проблема демографічної кризи, є досить гострим питанням
починаючи з років незалежності нашої держави. На сьогодні
демографічна ситуація в Україні знаходиться у кризовій ситуації,
сутність якої полягає насамперед у зниженні чисельності
населення та поширення такого явища, як депопуляція.
Як свідчать дані Державної служби статистики України, з
часів здобуття незалежності України чисельність її населення
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зменшилась на 10 млн 137 тис осіб або майже 20 % порівняно з
1990 роком, і станом на 01.01.2021 р. становила 41418,7 млн осіб
[1].
За останні 10 років народжуваність в Україні скоротилася на
40%. Тільки упродовж 2020 року чисельність населення в
Україні зменшилася на 314 тис. осіб, тоді як протягом 2019 року –
на 250 тис. осіб, а протягом 2018 року – на 233 тис. осіб [2].
У 90-х роках XX століття в Україні посилилася глобальна
тенденція падіння рівня народжуваності у зв'язку з економічною
кризою, зниженням рівня життя, доходів широких верств
населення, невпевненістю у майбутньому [3]. У 2015—2018 роках
в Україні позначилася катастрофічна тенденція зниження рівня
народжуваності. У 2018 році смертність перевищила
народжуваність майже вдвічі.
Вчені інституту демографії та соціальних досліджень імені
Птухи НАН України, вважають, що народжуваність в Україні
впала до тієї межі, коли знижуватися вже просто нікуди [4].
Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок
можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається
одним із чинників, що заважають українцям мати бажану
кількість дітей.
Слід зазначити, що з 2014 року триває агресія РФ проти
України [5], у 2014—2015 роках відбулось різке зниження рівня
життя більшої частини населення, якщо ж брати крім того, у 2014
році влада в Україні зменшила державну підтримку сім'ям при
народженні другої та третьої дитини [6].
Серед чинників стійкого зниження чисельності населення
слід також виокремити високий рівень смертності, вивчення
причин якої має важливе значення для формування відповідної
соціальної політики держави, зокрема у сфері охорони здоров’я.
За інформацією Державної служби статистики України у 2020
році серед причин смерті найвагоміше місце належало хворобам
системи кровообігу, через які смертність зросла порівняно з 2019
роком майже на 5 %, через хвороби органів дихання - на 32 %. [7].
За даними щодо смертності від серцево-судинних хвороб
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Україна ділить останнє місце в Європі з Болгарією, утричі
випереджаючи розвинені країни. Поширеність хвороб серед
населення протягом останніх 10 років зросла на 38% [8].
Ситуацію ускладнюють неякісне надання медичних послуг і
низький рівень життя населення [9]. В додаток до цього, значно
прогресує тенденція погіршення здоров’я підлітків і дітей.
Проблематика покращення здоров’я населення перетворилась у
таку гостру проблему, як його елементарне збереження. Техногенне та радіоактивне забруднення водойм, грунтів, атмосфери
спричиняє мутантні ушкодження генів, внаслідок чого має місце
поширення спадкових хвороб та зниження народжуваності. Так, у
2020 році серед причин смерті виоремлено природжені вади
розвитку, хромосомні аномалії, в результаті чого зафіксовано 744
випадки смерті або 0,15 % від загальної кількості [10].
Поширеність поведінки з високим ступенем ризику та
неінфекційні хвороби є серед основних причин одного з
найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків.
Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Населення
України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі, що є
прямим наслідком зниження рівня народжуваності. Більш як
п’ята частина населення старша за 60 років, і ця частка, за
прогнозами, зросте до 36% до 2050 року. [11].
Демографічна криза посилюється за рахунок поєднання
таких чинників, як низький рівень народжуваності, підвищений
рівень смертності чоловіків у працездатному віці у зв’язку з
веденням військових дій на сході нашої держави, відплив молоді
за кордон на роботу і навчання, а також трудова міграція
населення працездатного віку, які виїжджають в пошуках роботи і
залишаються там проживати тощо. За даними Міністерства
соціальної політики, станом на кінець 2018 року за кордоном
України перебувало 3,2 мільйона українських трудових мігрантів.
Ще 7—9 мільйонів громадян України їздили туди-назад.
Головний їхній мотив — це також заробітки [12].
Ще одною важливою проблемою, яку слід виокремити з
поміж інших і яка негативно впливає на сучасний розвиток
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суспільства, є проблема формування сімейних цінностей. За
статистикою, кожна друга сім’я в Україні розпадається. На
сьогодні, все більше і більше українських сімей класифікуються
як дистантні, тобто такі, в яких члени родини проживають
тривалий час на відстані (наприклад, виїзд на заробітки за кордон)
[13].
Головна особливість сучасної сім’ї – задоволення власних
інтересів, а не народження дітей та їх виховання. Більш того, в
Україні великого поширення набула ідеологія під назвою
чайлдфрі, яка характеризується свідомим небажанням мати дітей,
незважаючи на можливість народжувати. Основними причинами
виникнення цього явища є прагнення забезпечити собі кар’єру, не
втрачати власну свободу, не мати тягаря відповідальності перед
сімяєю, дітьми в першу чергу. До цього підштовхує нестабільна
економічна і політична ситуація в Україні. Така ситуація формує
складні
причинно-наслідкові
ланцюги,
що
негативно
позначається на демографічній ситуації в державі.
Молодь часто не є готовою до подружнього життя, внаслідок
чого молоді сім’ї зазнають розпаду. За офіційними даними у 2020
році кількість зареєстрованих шлюбів складала 168 тис. випадків,
що у півтора рази менше показника попереднього 2019 року. При
цьому кількість розлучень у 2020 році сягнула 119,8 тис. [14].
Демографічна ситуація, яка склалась в Україні, має ознаки не
лише депопуляції, а й набула ознак гострої демографічної кризи.
Підтвердженням цього є те, що депопуляція супроводжується
зниженням середньої тривалості життя. Як бачимо, на складну
демографічну ситуацію в Україні, впливає множинна кількість
негативних чинників, в результаті чого відбувається зменшення
чисельності населення, що становить велику загрозу для нашої
держави.
Накладання зазначених чинників руйнують людський
капітал України, а отже й основу для сталого розвитку.
Отже, демографічна ситуація в Україні є досить напруженою, не тільки через свою негативну динаміку, а й через
відсутність державного регулювання з використанням певних
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фінансових, правових, соціальних важелів [13].
Соціально-економічна політика повинна бути спрямована на
вирішення найгостріших проблем, а саме підвищення рівня
зайнятості населення, зростання оплати праці та забезпечення її
охорони, підвищення якості медичного обслуговування,
формування ширшої мережі саме недержавних служб соціальної
допомоги і удосконалення державних, а також стимулювання
населення до ведення здорового способу життя та поліпшення
побутових умов. Покращення соціально-економічної складової
розвитку держави сприятиме зростанню рівня життя,
стимулюватиме народжуваність, і, як наслідок, забезпечить
відтворення населення та збереження нації.
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керівних кадрів культури і мистецтв
м. Київ, Україна
Розвиток музично-дозвіллєвих практик, безумовно, тісно
пов’язаний з розвитком культури суспільства. На кожному етапі
становлення того чи іншого культурного прошарку населення
головною умовою стоїть розвиток її основних сфер, однією з яких
є дозвілля. Науковець Цимбалюк Н. М. у своїй праці стверджує,
що «дозвілля виступає соціокультурним резонатором змін
загальної соціальної системи і всіх підсистем суспільства і є
певним відображенням можливостей його розвитку, виявленням
його життєздатності. Воно доповнює уявлення про соціальний
образ суспільства, допомагає зрозуміти міру його духовності і
перспективності» [6, c.6]. Незважаючи на соціальні стратифікації,
дозвілля є невід’ємною частиною суспільства та генезою
культурних вподобань населення.
Але важко уявити дозвілля без мистецьких проявів. Одним з
таких стала музика. З початку використання музики у
соціокультурних практиках і до сьогодні, вона займає нішу
незамінної складової, оскільки вносить значні корективи у
загальний потік ціннісно-смислових та символіко-інформаційних
змістів кожної сфери суспільно значущої діяльності [3, c.14].
Постійно набуваючи нових видів, жанрів та форм, а також
застосовуючи у створенні та відтворенні технічні та технологічні
можливості, музика з легкістю долає реальні та віртуальні межі. У
своєму різноманітті та неоднорідності вона стала одним з
атрибутів сучасного глобалізуючогося світу. Сьогодні важко
знайти інші приклади соціальних феноменів, які можна порівняти
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з музикою за ступенем проникнення у «суспільний організм» [2].
Перспективи розвитку музично-дозвіллєвих практик в
сучасному соціокультурному просторі обумовлені культурними
цінностями суспільства. Оскільки основою соціокультурного
простору є культура, то зрозуміло, що її цінності є
найпотужнішою рушійною силою для розвитку та становлення
культурологічних засад. Якщо розглядати поняття культури через
призму сфери дозвілля, то можна сказати, що його комфортний та
поступовий розвиток неодмінно пов’язаний з розвитком усіх
інших сфер цієї ж культури. Неможливо уявити розвиток
мистецтва без технологічного прогресу, який неможливий без
освітніх надбань, а освіта, в свою чергу, тісно пов’язана з
управлінською сферою. Зрозуміло, що в культурному суспільстві
усі сфери активно пов’язані між собою, тоді ми можемо
припустити, що за умови їх популяризації та доступності серед
населення ми зможемо спостерігати також приріст зацікавленості
дозвіллєвими практиками. А вони, в свою чергу, можуть стати
інструментом поширення національних культурних цінностей на
світовому рівні.
Підводячи підсумок, можна з впевненістю сказати, що
розвиток музично-дозвіллєвих практик – досить перспективна
сфера діяльності культури, але за умови синхронного розвитку
інших сфер діяльності, які пов’язані з нею. Навіть на прикладі
побудови найпростішої моделі культури можна побачити
наскільки важливим є дозвілля та похідні від нього музичнодозвіллєві практики. Якщо розділяти культуру на матеріальну та
духовну, та заглибитися у розгляд культурних надбань в обох, то
ми можемо побачити вагому низку цінностей, які так чи інакше
стосуються теми дозвілля та безпосередньо музично-дозвіллєвих
практик. Це підкреслює значущість останніх у соціокультурному
просторі.
Також слід зазначити, що музично-дозвіллєві практики, їх
розвиток та поширення, є цікавою та актуальною темою для
розгляду сучасними науковцями-культурологами. Оскільки
застосування перших набуває динамічного розвитку, зрозуміло,
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що вони задовольняють певні соціальні вимоги різних прошарків
населення.
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У сучасному теоретичному мовознавстві складаються
існують різні точки зору на предмет синтаксису. Синтаксис
розглядається як вчення про речення і його частини, члени
речення, порядок слів. Ці питання досліджували такі відомі вчені
як Г. Г. Почепцов, О. Б. Сиротиніна, М М. Петерсон і А.А.
Васильєва. Однією з проблем, що виникає у вивченні двох мов
англійської та української, полягає у необхідності сформувати
навичку породження висловлювань відповідно до фіксованого
порядку слів. Проблема диференціації правильного порядку слів
найбільш гостро стоїть перед перекладачами та мовознавцями,
тому виникає необхідність дослідження цього питання,
базуючись на матеріалі двоскладних простих речень, які є
найпоказовішим прикладом порядку слів.
Різними дослідниками виділяються різні функції порядку
слів. О.Б. Сиротиніна розрізняє три функції порядку слів:
комунікативну, граматичну та стилістичну [2]. А.А. Васильєва
виділяє чотири основні функції порядку слів: логіко-граматичну,
структурно-граматичну, емоційну чи стилістичну та комунікативно-психологічну [3]. Різноманітність функцій порядку слів у
реченні ускладнює завдання його засвоєння в ситуації, коли мовні
системи суттєво відрізняються за цим параметром. Відповідно до
типології мов залежно від порядку слів, заснованої на понятті
базового порядку складових, а саме, підмету (англ. Subject – S),
присудка (англ. Verb – V) й додатку (англ. Object – O), англійська
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й українська мови відносяться до мов із базовим порядком SVO.
Але оскільки українська мова є флективною, то завдяки
різноманітній морфологізації частин мови та добре розвиненій
системі відмінкових закінчень члени речення можуть займати
різні місця, не змінюючи своєї синтаксичної функції. Іншими
словами, розташування головних членів речення може
змінюватися. При цьому англійська мова – це аналітична мова,
яка характеризується фіксованим порядком слів, де, на відміну від
української, прямий порядок слів бере участь у синтаксичному
кодуванні. На відміну від української, в англійській мові порядок
слів має граматичну функцію, адже саме він вказує на те, як слова
пов'язані між собою у реченні. Для англійського двоскладного
речення характерний наступний порядок слів, який називається
прямим: на першому місці знаходиться підмет (1), на другому
місці (2) – присудок, на третьому місці (3) – додаток, на
четвертому місці (4) або перед підметом (нульове місце) (0) –
обставина: (1) Mrs. Reed (2) had thrust (3) me (4) upon a stool. При
цьому, найважливішими членами реченнями, які виступають
головними засобами предикації є підмет та присудок, вони є
облігаторними елементами поверхневої структури речення.
У порядку слів українських та англійських простих двоскладних речень є спільні риси, а саме різноманітна типологія головних
членів речення та передування підмета присудку. Адже, в українській мові цей порядок слів може змінюватись в залежності від
логічного наголосу в реченні. Найчастіше член речення, який
змінює свою позицію в правосторонньому напрямку, прозвучить
більш акцентовано. Таку зміну позиції спостерігаємо в українському перекладі наступного англійського речення: Folds оf scarlet
drapery shut in my view to the right hand [4] – Праворуч мене затуляли зборки червоної тканини [1]. Як бачимо, в українському реченні спочатку виступає обставина потім присудок і підмет, який
вимагає акцентуації, такий порядок слів називається зворотнім або
інверсією. Натомість в англійському реченні зберігається прямий
фіксований порядок слів. Зміна порядку слів в українському
перекладі художнього тексту спостерігається зазвичай в тих його
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частинах, де іде розповідь про події, явища, вчинки персонажів,
для передачі динаміки подій наприклад: My terror had passed its
climax, other feelings succeeded [4]. – Увесь мій страх відразу
пропав, його заступили інші почуття[1], або в тих його фрагментах, що містять опис, тобто, в яких подіються ознаки, дії, характерні для людини, явища, зображуваного предмета, наприклад: A
bed supported on massive pillars of mahogany, hung with curtains of
deep red damask, stood out like a tabernacle in the centre [4]. –
Посередині, наче церковна рака, стояло ліжко з масивними
стовпчиками з червоного дерева, завішене пурпуровою заслоною
[1]. В англійському реченні логічне виділення може здійснюватись
за допомогою різних лексичних, синтаксичних і стилістичних
засобів (стилістична інверсія). В українському перекладі в таких
випадках крім зміни порядку слів вживаються додаткові лексичні
засоби для логічного чи експресивного виділення, наприклад: (1)
The house-maid alone came here on Saturdays, to wipe from the
mirrors and the furniture a week's quiet dust: and Mrs. Reed herself, at
far intervals, visited it to review the contents of a certain secret drawer
in the wardrobe, where were stored divers parchments, her jewelcasket, and a miniature of her deceased husband [4]. – В суботу
приходила покоївка, щоб стерти з меблів та дзеркал порох, що сів
за тиждень, та ще сама місіс Рід іноді навідувалася сюди, щоб
перевірити, чи все на своєму місці у потаємній шухляді в шафі, де
зберігалися фамільні папери, скринька з коштовностями та
мініатюрний портрет її покійного чоловіка [1]. (2) And in those
last words lies the secret of the red-room--the spell which kept it so
lonely in spite of its grandeur [4]. – Саме спогад про смерть містера
Ріда і таїв у собі загадку червоної кімнати: в цьому пишному
покої ніхто не жив із марновірного страху [1]. В першому
прикладі логічне виділення в англійському реченні за допомогою
зворотнього займенника передається додаванням в перекладі
слова сама, а у другому , стилістична інверсія предається в
перекладі словом саме і сполучника і.
Отже, порядок слів у реченні має різні функції в англійській
та українській мовах – в англійській це граматична, а в
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українській – комунікативна. В англійській мові прямий порядок
слів бере участь у синтаксичному кодуванні. В українській мові, у
порівнянні з англійською, порядок слів є більш вільним і
використовується для логічного виділення частин речення.
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та права імені Леоніда Юзькова
На сьогоднішній день у споживачів чітко сформоване
почуття перебірливості на фоні широкого асортименту товарів та
послуг. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію, що
помітно вплинула на потреби та вподобання споживачів, у них
сформувалось також почуття перебірливості, тому через такий
різкий спад попиту на товари загострилася конкуренція між
продавцями. За кожного клієнта ведеться гостра боротьба, що
підштовхує торговців використовувати сучасні методи та
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інструменти маркетингу, задля заохочення клієнтів придбати саме
їхню продукцію або послуги. Однією з дієвих маркетингових
стратегій управління продажем товарів є мерчендайзинг.
Вперше мерчендайзинг з’явився ще тоді, коли люди не
використовували гроші, як спосіб оплати і вже в ту пору, було
дуже важливо вміти правильно розкласти товар на прилавку та
організувати свою точку торгівлі так, щоб вона приваблювала
споживачів.
Поняття «мерчендайзинг» походить з англійської мови та
означає «мистецтво торгувати» або ж «процес торгівлі». Це один
з напрямів маркетингу, що стимулює роздрібний продаж за
допомогою привернення уваги споживачів до потрібних груп
товарів або марок та сприяє збільшенню продажів [1]. Завдяки
цьому методу можна просунути новітні товари та спеціальні
пропозиції від торгових марок. Для цього варто застосовувати
візуальний мерчандайзинг, який являє собою комплекс заходів,
що спрямовані на просування товару, марки або виду товарів за
допомогою правильного оформлення вітрин, розміщення товарів
та збільшення продажів заданого товару [2].
Так як 70% рішень про покупку споживачі приймають
безпосередньо в магазині, необхідно враховувати та вміти
впливати на п’ять основних каналів сприйняття інформації
покупцем (рисунок 1).

Рисунок 1. Основні канали сприйняття інформації споживачем.
Примітка: побудовано авторами
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Щоб спонукати споживачів до покупки за допомогою
зорового каналу, потрібно створити правильний інтер’єр,
використовувати в ньому правильні форми, фактури, кольори,
освітлення та інші елементи. Однак варто звернути увагу на групи
покупців магазину [3]. У магазині із жіночими товарами важливо
зробити акцент на дизайні, а не самому товарі, так як вони
здійснюють імпульсивні покупки. Чоловікам ж важливо бачити
структуровану та необтяжуючу викладку товарів. Вдало
розроблений інтер’єр зробить магазин популярним та пізнаваним,
що суттєво вплине на рівень продажів.
Спонукання споживачів до покупки за допомогою звукової
інформації відбувається шляхом використання фонової музики та
допомагає клієнту краще запам’ятати бренд, створити з ним
правильну, вигідну для продавця, асоціацію. Звукова інформація
дозволяє залишити товар або марку в пам’яті споживача на
довгий період. Можна сказати, що музика, яка звучить в магазині
виконує роль гіпнозу для покупця, хоча в деяких випадках
доречніше не використовувати її. Для правильного вибору
музичного супроводу або ж його відсутності варто
проаналізувати цільову аудиторію та місце розташування
торгової точки [4].
Тактильна інформація дозволяє споживачеві оцінити форму,
розміри, поверхню, консистенцію, температуру та інші якості
товару. Фізичний контакт покупця з товаром є важливим
чинником при виборі товару. Тактильні відчуття від взаємодії з
товаром є показником якості продукту та поштовхом до
ухвалення рішення про покупку.
Спонукання шляхом смакової інформації має неабиякий
результат при виборі товару. Варто зазначити, що смак
знаходиться на другому місці у рейтингу значущості серед
стимулів після ціни, тому використовуючи дегустацію, як
інструмент смакової інформації, продавець дає змогу споживачеві
спробувати та оцінити якість продукту не витрачаючи на це
коштів, що суттєво підвищує рівень продажів, якщо товар
відповідає вимогам покупців.
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Нюхова інформація діє на споживача за допомогою запахів.
Приємний аромат в залі магазину гарно впливає на настрій
покупця. Можна використовувати запахи свіжої випічки, фруктів,
кави, карамелі, ванілі, які є найбільш пізнаваними та приємними
для споживачів. Вплив на покупця за допомогою ароматів
дозволяє покращити настрій, створити приємну атмосферу та
підвищити обсяги продажів.
Отже, мерчендайзинг здійснює значний вплив на поведінку
споживачів, оскільки дає змогу збільшувати продажі, впізнаваність торгових марок або брендів, відвідуваність магазинів,
сприяє створенню іміджу, а найголовніше - збільшує прибуток та
частку ринку. Концепція мерчандайзингу - це система конкретних
завдань компанії, що спрямовані на підвищення прибутку
компанії за рахунок стимулювання у покупця бажання придбати
запропонований товар. Варто пам'ятати, що ці завдання тісно
пов'язані і можуть бути вирішені тільки в комплексі.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ MІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ СИЛ
ЖАНДАРМЕРІЇ ТА ПОЛІЦІЇ В СТАТУСІ ВІЙСЬКОВОЇ
УСТАНОВИ У ВИКОНАННІ ФУНКЦІЙ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ
Гребенніков Микола Валентинович
курсант 3го курсу
Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
Сьогодні складні воєнна та суспільнополітична обстановки,
що склалися як на Сході України, так і в інших регіонах держави,
утримують потенційні загрози національній безпеці. Проведення
антитерористичної операції, а згодом операції Об’єднаних сил
виявило низьку нормативно-правових питань в організації
діяльності складових сектору безпеки України. Найбільш
гострими питаннями виявилися проблеми забезпечення
військової дисципліни особового складу військових формувань,
втрати військового майна, порушення вимог статутів Збройних
Сил України, військові правопорушення та інші злочини.
Набуття повноправного членства України в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору є
стратегічним курсом держави. Для зміцнення особливого
партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в
Організації Північноатлантичного договору Україною Офіс
Президента України [1] вважає за необхідне проводити реформування в сфері військової юстиції та створення військової поліції
України.
Світовий досвід показує, що у США та країнах Європейського Союзу, таких як Великобританія, Німеччина, Франція, Італія
та інших, функціонують, окрім військових судів, спеціальні
військові органи дізнання та слідства, які в сукупності складають
єдину систему військової юстиції держави.
Міністерство оборони України розробило законопроект «Про
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Військову поліцію» [2]. Наразі цей документ проходить процес
певного узгодження. Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України, Міністерство цифрової
трансформації України, Служба безпеки України, Національне
антикорупційне бюро України і Міністерство інфраструктури
України погодили цей законопроект.
Крім того, існує дискусія як в засобах масової інформації, так
і серед наукової спільноти, яка стосується змісту запропонованого
законопроекту. Більшість питань виникає до формування функцій
та завдань майбутньої військової поліції, а також стосуються
сфери розмежування відповідних повноважень між Військовою
службою правопорядку у Збройних Силах України, Державним
бюро розслідувань, Національною поліцією України і
Національною гвардією України [3].
С. Мельник зазначає, що за досвідом зарубіжних держав до
системи військової юстиції можна віднести такі елементи:
“військова прокуратура, що здійснює нагляд за досудовим
розслідуваннями військових злочинів та підтримує публічне
обвинувачення у цих справах в суді, а також представлятиме
інтереси держави у військовій сфері у виключних випадках,
визначених законом; військова поліція, яка здійснює досудове
розслідування військових злочинів, та здійснює підтримання
правопорядку у військовій сфері; військові суди, що є органами
правосуддя у справах про військові злочини та інші злочини,
вчинені військовослужбовцями, а також інші справи у військовій
сфері; військова адвокатура, яка здійснює захист від обвинувачення, представництво прав особи та надання інших видів
юридичної допомоги у військовій сфері” [2].
Функції військової поліції у Франції (країні, яка є однією з
фундаторів Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в
статусі військової установи (FIEP)) виконує Національна
жандармерія, яка має подвійне підпорядкування: Міністру
оборони Франції (як складова Збройних Сил) та Міністру
внутрішніх справ (як складова системи поліції). Тому
Національна жандармерія вирішує завдання в інтересах Збройних
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сил, а також виконує значний обсяг поліцейських і адміністративних функцій в інтересах всієї держави. Отже, її діяльність
носить міжвідомчий характер, крім того – Міністерство юстиції
здійснює координацію діяльності цього правоохоронного органу.
Загальне керівництво жандармерією здійснює Міністр оборони.
Безпосереднє керівництво цією службою покладено на Головне
управління (на чолі з Генеральним директором), яке визначає
принципи її застосування, займається адміністративними, організаційними і технічними питаннями, координує дії територіальних
і мобільних частин. Кількість Національної жандармерії
становить близько сто десять тисяч співробітників [3].
У мирний період на підрозділи військової поліції покладається комплекс завдань, пов’язаних з підтриманням дисципліни
і правопорядку у військах, забезпеченням внутрішньої безпеки, а
також з ліквідацією наслідків стихійних лих. До юрисдикції
військової поліції входить також розслідування злочинів, скоєних
військовослужбовцями, які пов’язані з їхньою професійною
діяльністю. У воєнний час військова поліція здійснює охорону і
оборону основних і передових командних пунктів дивізій і
корпусів, ведення розвідки і охорону тилового району,
регулювання руху на дорогах і водних шляхах, контроль за
переміщенням біженців, виявлення і затримання дезертирів,
інтернування цивільних осіб, забезпечує утримання військовоголонених, їх безпеку і гуманне поводження з ними та ін. [1].
Отже, в ході проведення різних операції, а згодом операції
Об’єднаних сил, в окремих районах Донецької та Луганської
областей України гострими питаннями виявилися проблеми
забезпечення військової дисципліни особового складу військових
формувань, втрати військового майна, порушення вимог статутів
Збройних Сил України, військові правопорушення та інші
злочини. Світовий досвід показує, що у США та країнах Європи,
таких як Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія,
функціонують, окрім військових судів, спеціальні військові
органи дізнання та слідства, які в сукупності складають єдину
систему військової юстиції держави. . Військова поліція та
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підрозділи, що виконують її функції, в збройних силах провідних
країн Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в статусі
військової установи (FIEP) відіграють значну роль у підтримці
правопорядку та військової дисципліни, спільно з іншими
правоохоронними органами беруть активну участь в боротьбі зі
злочинністю та профілактиці правопорушень. Розвиток
військової юстиції шляхом започаткування дієвої незалежної в
прийнятті рішень військової поліції є необхідною умовою
розбудови ефективної військової юстиції України.
Література:
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Міноборони має створити Військову поліцію та впровадити
систему керівництва силами оборони, що відповідає стандартам
НАТО. URL: https://www.president.gov.ua/news/minoboroni-mayestvoriti-vijskovu-policiyuta-vprovaditi-sis-58205].
2. [Закон про Військову поліцію (Україна), 21.01.2015, №
1805. Актуально на 01.12.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511%20=53648].
3. [Міністерство оборони України. (2019). Система
військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України.
Київ: АртЕк].

202

______________________________________________________
Юридичні науки
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У
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Дніпропетровського державного
Університету внутрішніх справ
Мета: Дослідити злочини проти власності у кримінальному
праві.
В даний час кримінальне право позиціонується зміною
парадигм та теоретичні концепції. Вже немає того класичного
кримінального права, яке існувало у ХХ столітті. Сьогодні
кримінальне право характеризується плюралізмом поглядів,
різноманітністю концепцій та теоретичних побудов нових
інститутів, запереченням базових постулатів, які раніше
здавалися непорушними (поняття злочину та кримінальної
відповідальності, складу злочину.
Кримінальне право дедалі частіше пропонують розглядати
саме у широкому розумінні, на західноєвропейських стандартів у
тріаді злочин-провина-правопорушення, внаслідок чого вже стає
неможливим уникнути реформування охорони публічної сфери
суспільних відносин.
Найбільш поширеними злочинами проти власності є
розкрадання, які в залежності від способу зазіхання на чуже
майно поділяються на такі форми:
1) крадіжка, яка характеризується таємним способом
вилучення майна та передбачена у ст. 185, карається штрафом від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот
сорока годин.
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2) шахрайство, у якому вилучення майна відбувається
шляхом обману чи зловживання довірою, (стаття 190) відповідальність за шахрайство встановлено Шахрайство карається
штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока
годин, або виправними роботами на строк до двох років,
3) присвоєння чи розтрата, тобто розкрадання чужого майна,
довіреного винному, передбачено ст. 160 КК України.
4) грабіж - тобто відкритий розкрадання чужого майна,
передбачений статтею 186.
5) розбій, тобто напад з метою розкрадання чужого майна,
вчинений із застосуванням насильства, небезпечного для життя
чи здоров'я, або з загрозою застосування такого насильства,
передбачено статтею 187.[1]
Однак предметом злочинів проти власності можуть бути
далеко не всі з перерахованих об'єктів права власності, а лише ті,
яким характерна низка певних ознак:
1. Фізичний. Предмет злочинів проти власності завжди є
матеріальним, має ознаку речі. Тому не можуть бути віднесені до
предметів цієї групи злочинів об'єкти інтелектуальної власності.
Продукти інтелектуальної власності, зокрема мають матеріальні
носії, охороняються главою КК, видовим об'єктом якої
виступають конституційні правничий та свободи громадян.
Роботи та послуги також не є предметами аналізованих
злочинів, бо вони не мають ознаки речі. Виняток становить такий
злочин як здирство, де як предмет можуть бути дії майнового
характеру, які у звичайному порядку виконуються за винагороду,
плату.[2]
При зазіханні на власність предметом зазвичай служить
рухоме майно (різні предмети побуту, особистого споживання,
транспортні засоби тощо), хоча при скоєнні деяких злочинів як
предмет виступає і нерухоме майно (наприклад, дача - при
вимаганні, заволодіння приватизованими квартирами шляхом
обману чи зловживання довірою).
Предметом злочинів проти власності може бути лише
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майно, що перебуває в обороті, володіння яким не потребує
спеціального дозволу. Тому розкрадання предметів вилучених з
обігу, таких як зброя, вибухові речовини, наркотичні та радіоактивні речовини, кваліфікується за спеціальними статтями, що
входять до розділу «Злочини проти громадської безпеки» та до
розділу «Злочини проти здоров'я населення та суспільної
моральності. [2]
2) соціальний. Предмет злочинів проти власності має бути
уречевлений працею людини. З цієї причини не можуть
визнаватись предметом злочинів проти власності природні
ресурси та такі одухотворені та неживі предмети, які не є носіями
матеріальної праці людини (ліс, дикі тварини, риба в океані
тощо). Незаконний видобуток риби та інших водних тварин,
незаконне полювання і незаконне порубання дерев і чагарників
можуть спричинити кримінальну відповідальність.
Наукові дослідження, що проводяться в галузі злочинів
проти власності, не дають відповіді на більшість питань, у зв'язку
з чим залишаються проблеми кваліфікації та тлумачення деяких
норм кримінального права, що охороняють власність. У цій галузі
можна назвати проблему визначення об'єкта злочинів проти
власності.
Більшість вчених у галузі кримінального права визнають
родовим об'єктом злочинів проти власності поняття власності,
закріплене цивільним законодавством. Тому об'єкт розкрадань та
інших посягань на власність насамперед обґрунтовується
юридичною категорією власності. [3]
Стаття 17 Загальної декларації прав людини, прийнятої
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, проголошує,
що «кожна людина має право володіти майном як одноособово,
так i разом з іншими; ніхто не може бути безпідставно
позбавлений свого майна».
Стаття 41 Конституції України надає кожному право
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; визнає
право приватної власності непорушним; а також закріплює
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положення, згідно з яким, ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності.
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– К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 184 с.
3. https://ips.ligazakon.net/document/KK004690
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Григоренко К.В.,
студентка 3 курсу, групи 3ОД
керівник: Брода А.Ю.. к.ю.н.,
Вінницький технічний фаховий коледж
Постановка проблеми. Категорія «Система фінансового
права» є однією з базових у даному випадку галуззю з детальною
характеристикою фінансів та права регулювання. Проблемами
системи фінансового права завжди були Д. В. Вінницький, В. М.
Вишновецький, Л. К. Воронова, О. М. Горбунова, С. В. Запольський, М. В. Карасьова, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев тощо.
Сьогодні існує багато способів розгляду системи фінансового
права. Однією з найпоширеніших поглядів на побудову
фінансової правової системи є те, що її ефективність залежить від
структури фінансової системи країни. О. А. Лукашев зазначає, що
це варто дослідити «фінансову систему», «систему фінансового
права» та інші категорії характеристик взаємодії, щоб виявити
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взаємозв'язок між складом фінансових елементів, структурований
зміст національних інституцій та фінансово-правового секторів.
Система фінансового права — це об'єктивно обумовлена
внутрішня організація фінансового права, що полягає в єдності й
узгодженості фінансово-правових норм та їх згрупуванні у
фінансово-правові інститути й підгалузі[1].
Основними структурними елементами системи фінансового
права є:
1) фінансово-правова норма як базовий структурний
елемент;
2) фінансово-правовий інститут як сукупність фінансовоправових норм, які регулюють певну групу однорідних
фінансово-правових відносин. Інститути фінансового права
можна класифікувати:
o - за функціональною роллю: регулятивні (наприклад,
Інститут місцевих податків і зборів) та охоронні (наприклад,
інститут фінансової відповідальності);
o - за змістом: матеріальні (наприклад, інститут бюджетного
устрою) та процесуальні (наприклад, Інститут бюджетного
процесу):
3) підгалузь фінансового права як об'єднання інститутів
фінансового права, що регулюють окремий вид фінансових
правовідносин (наприклад, бюджетне право)[1].
Будь-яку галузь права можна охарактеризувати як сукупність
норм, що регулюють особливий вид суспільних відносин, які за
своїм змістом потребують самостійного регулювання, а правовий
інститут, у свою чергу, – це група юридичних норм усередині
галузі [2, с. 60–61]. Необхідно чітко розрізняти такі категорії, як
«система» і «структура». Система заснована на загальній правовій
теорії і може бути розглянута як єдине ціле, що складається з
таких частин: взаємозв'язані частини, а структуру – як будову,
розміщення елементів у системі. Видно, що структура
фінансового права є внутрішньою формою системи фінансового
права, а система фінансового права взаємодіє із зовнішньою
формою (системою фінансового законодавства), охоплюючи
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фінансову політику та фінансові системи.
Виклад матеріалу. Сучасний фінансовий ринок в Україні
ще недостатньо розвинений. При цьому він досягнув рівня
розвитку, коли використання його можливостей може суттєво
допомогти у вирішенні ключових економічних проблем. Проте,
на даному етапі українська фінансова система все ще має певні
проблеми, які гальмують і гальмують її розвиток.
Низький ступінь капіталізації є основною проблемою на
українських фінансових ринках. Недостатній капітал українських
банків свідчить про те, що вони не дуже конкурентоспроможні з
іноземними банками, а кількість іноземних банків на
українському фінансовому ринку поступово збільшується.
У діяльності небанківських фінансових посередників та
функціонування фондового ринку більше структурних та
інституційних проблем. Найбільш розвиненими є страхові
компанії, на частку яких припадає 7% всього ринку фінансових
послуг і 89% ринку небанківських фінансових посередників.
Найскладніші проблеми в Україні пов'язані з розвитком
фінансових ринків. Обсяг торгів на українській фондовій біржі
досить обмежений. Нині більш-менш активно торгуються
державні цінні папери. Створення насиченого ринку є дуже
важливим, оскільки воно може зіграти роль у сприянні
загальному розвитку фінансової системи України.
Висновки. Тому, фінансове право можна охарактеризувати з
різних позицій. З одного боку, це самостійна галузь права зі
специфічними предметами і методами правового регулювання, з
іншого боку, це галузь права, яка являє собою сукупність законів
та інших нормативних актів, серед яких фінансове право має свої
зовнішні вираження. Фінансово-правова система, що ґрунтується
на об'єктивно існуючих фінансових відносинах та загальних
правових теоретичних результатах, являє собою поглиблене
вивчення та доцільне застосування фінансово-правових норм.
Необхідно чітко розуміти фінансові та правові норми, їх деталі,
фінансові відносини та фінансовий контроль. Без цих знань
неможливо освоїти конкретні фінансово-правові інститути.
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Література:
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Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.]. – К., 2009 –
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ
ПОСЛУГ
Григоренко К.В.,
студентка 3 курсу, групи 3ОД
керівник:, Брода А.Ю. к.ю.н.
Вінницький технічний фаховий коледж
Постановка проблеми. Реформування всіх економічних
відносин, соціальні трансформації та трансформаційні зрушення,
що зустрічаються в Україні, приділяють особливу увагу
вирішуванню питання правового регулювання страхового
захисту, потреба і справжня можливість його задоволення є
характеристикою ступеня економічного розвитку країни.
Діяльність у ринкових умовах супроводжується різними
ризиками. Таким чином, принципово замінено сутність і функції
українського страхування, його значення як ефективного,
розумного, економічного та доступного засобу захисту майнових
інтересів суб'єктів господарювання. Страховий ринок є
необхідною частиною ринкової інфраструктури і тісно пов'язаний
з ринком виробничих матеріалів, ринком споживчих товарів,
ринком цінних паперів капіталу, ринком праці.
У країнах з розвиненою економікою сфера страхування,
забезпечуючи підприємцям надійний захист їхніх інтересів від
несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій,
фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних та інших
нещасть.
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Збалансований розвиток ринку страхових послуг потребує
ефективного втручання держаних інструментів (адміністративних, соціально-економічних, правових та ін.) у формування,
розподілу та перерозподілу грошових потоків між учасниками
страхового процесу. Необхідність державного регулювання
страхової діяльності обумовлена такими причинами[1].
По-перше, страхування необхідно розглядати як універсальну соціально-економічну та фінансову інституцію, спрямовану на
захист особистих (життя, здоров'я й працездатність) та майнових
інтересів страхувальників. Розвиток страхування створює
ефективні механізми захисту найрізноманітніших інтересів
страхувальників, при цьому мінімізуючи ризики, пов'язанні з
додатковими фінансовими видатками державного бюджету[1].
По-друге, в умовах посиленої конкуренції між страховими
компаніями за потенційних клієнтів (страхувальників),
актуальним питанням постає забезпечення чесної конкуренції та
уникнення монополізму в наданні страхових послуг. У цьому
контексті роль державного регулювання полягає у підвищенні
вимог до страхових компаній щодо забезпечення в повному
обсязі зобов'язань страховиків перед страхувальниками у
відповідності до укладених договорів страхування[1].
По-третє, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу
спричиняє появу нових ризиків (екологічних, технологічних,
антропогенних та ін.) які несуть загрозу для оточуючого
середовища. Такий стан речей потребує прийняття відповідного
законодавства (Закони України й Постанови Кабінету Міністрів
України) щодо встановлення переліку обов'язкових видів
страхування з метою підвищення майнової відповідальності
реципієнтів небезпеки. Обов'язкові види страхування мають
поширюватись на ті суб'єкти господарювання, які створюють
реальну небезпеку для життя, здоров'я та працездатності
громадян, а також навколишньому природному середовищу[1].
По-четверте, функціонування ринку страхових послуг в
межах законодавчого поля вимагає прозорості дій страховика та
доступу його (страховика) до достовірної та повної інформації
210

про страхувальника10. Вітчизняне страхове законодавство має
посилюватись у напрямку регламентації прав та обов'язків
суб'єктів страхового процесу[1].
Правове регулювання страхової діяльності здійснюється на
підставі норм, визначених Конституцією України, Податковим
Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Господарським
кодексом України, Повітряним Кодексом України; Законами
України: "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг"[2]: "Про недержавне пенсійне
забезпечення"[3] й "Про оподаткування прибутку підприємств"[4]. Базовим законодавчим актом є Закон України "Про
страхування"[5], який регулює відносини у сфері страхування й
спрямований на створення ринку страхових послуг, а також
посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств,
установ, організацій та громадян[1]. Основним законодавчим
актом, який регулює відносини, що виникають у сфері
страхування, є Закон України «Про страхування»[5].
Страхова діяльність регламентується також Постановами
Кабінету Міністрів України, зокрема, "Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика
(перестраховика) нерезидента"[6], "Про внесення змін до
Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті"[7], "Про затвердження порядків і правил
обов'язкового страхування у сфері космічної діяльності"[8], а
також міжнародними угодами, підписаними та ратифікованими
Україною; Указами Президента; Розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг[1].
Центральним органом виконавчої влади, що здійснює
правове регулювання страхової діяльності, є Кабінет Міністрів
України. Наглядовим органом є Міністерство фінансів України в
особі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, а також Департамент страхового
нагляду[1].
Висновки. Аналізуючи страховий бізнес в Україні, варто
211

відзначити, що зроблено великий прогрес, але проблеми
вітчизняних страхових компаній не зменшилися. На мою думку,
основними проблемами українського страхового ринку сьогодні
є: низька капіталізація: велика кількість малих компаній не може
нести повну відповідальність за всі страхові ризики, відсутність
ефективної
ринкової
інфраструктури,
висока
частка
перестрахування. Українські страхові компанії поки не готові
вільно конкурувати з іноземними партнерами, а це означає, що
держава має надати їм певну підтримку, зокрема бухгалтерську
навчально-методичну підтримку. На жаль, в Україні ми все ще
спостерігаємо серйозні викривлення в державному нагляді та
розбіжності в законодавстві з одного і того ж питання, тому
рекомендуємо уніфікувати поняття та основні положення
страхової діяльності в усіх нормативно-правових актах та
законодавстві.
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2. Закон України «Про фінансові послуги та державне
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особисте страхування від нещасних випадків на транспорті»:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-2011-%D0%BF#Text;
8. Постанова Кабінетів Міністрів України від 10 листопада
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КОРУПЦІЯ В БІЗНЕСІ ЯК ФАКТОР ПОРУШЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ
Гушко Дмитро Сергійович
студент Державного університету
економіки і технологій
«Корумпований уряд проти організованої злочинності
в бізнесі. А страждають звичайні люди. Класична історія.»
З гри «Deus Ex: Mankid Divided», Адам Дженсен
Такі словосполучення як: «pot de vin» («глечик вина»), «chai
pani» («чайна вода»), «muре», «schmiergeld» («жир»), «блат»,
«зв’язки» «волохата рука» - широко використовуються в бізнессередовищі різних країн світу для позначення одного і того ж
поняття «корупція». Це говорить про те, що ведення будь-якої
підприємницької діяльності створює корупційне поле, незалежно
від того яка це країна. Корупція в бізнесі - проблема, яка зачіпає
компанії будь-якого розміру. Компанії можуть бути як жертвами,
так і винуватцями корупції. Бізнес має великий вплив на світову
економіку, а разом з тим тісно пов’язаний з правами людини.
Будь-які корупційні дії у бізнес-середовищі згубно впливають на
всі сторони життя, руйнівні наслідки від таких дій відчувають як
підприємства, так і звичайні люди, держава та суспільство загалом. І зазвичай виходить так, що компанія, яка повинна бути джерелом національної гордості - насправді є символом злочинності.
Тільки в другій половині XX ст. людство усвідомило, яку
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шкоду завдає корупція усім сферам життєдіяльності суспільства, і
як глибоко вона в’їлась у людські відносини, та перетворило її на
принципово значущу проблему. У наш час про корупцію говорять
всюди, проводиться десятки досліджень впливу корупції на права
людини та ще більше виявляється реальних порушень прав
людини через корупційні дії у впливових компаніях світу. Так,
відома компанія нафтовий гігант «Shell» у 2017 р. брала участь у
схемі, яка позбавила Нігерію та її жителів 1,1 млрд доларів у
туманній угоді за доступ до одного з найцінніших нафтових
блоків Африки, тим самим порушили право корінних жителів на
право соціальне забезпечення (ст. 22 Загальна декларація прав
людини) та право на відповідний життєвий рівень (ст. 25 Загальна
декларація прав людини), адже зараз п’ять мільйонів із них
стикаються з голодом [1]. Контрольована мафією будівельна
компанія «Benetton group» використовувала «ослаблений цемент»
у процесі будівництва мосту Morandi Viaduct в Генуї, щоб
примножити прибутки, будівництво цього мосту стало каналом
операцій з відмивання грошей. Як результат - у 2018 р. під час
обвалу мосту щонайменше в 39 людей було забрано їх
найголовніше право - право на життя (ст. 3 Загальна декларація
прав людини) [2]. І це тільки два приклади із мільйонів подібних.
Корупція в бізнес-середовищі тією чи іншою мірою порушує всі
30 статей Загальної декларації прав людей [3]. Так не має бути,
враховуючи велику кількість методів та заходів протидії корупції.
Тому ми вирішили дослідити українські та міжнародні компанії
на наявність у публічному доступі антикорупційних програм.
Разом з тим проаналізувати на яких принципах базуються
антикорупційні програми бізнесу України та світу, та їх
взаємозв’язок з основоположними правами людини.
У 2016 році Міжнародний валютний фонд підрахував, що
корупція становила приблизно 2% від світової економічної
продукції - від 1,5 до 2 трильйонів доларів у всьому світі [4].
Незважаючи на цю статистику, на численні закони проти корупції
та їх посилене застосування, хабарництво продовжує процвітати,
а витрати для бізнесу та суспільства продовжують зростати.
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Оскільки законів недостатньо, бізнес повинен ставитися
відповідально до своєї діяльності. Адже ті, хто потрапляє у
скандали з підкупом, стикаються з низкою наслідків, включаючи
проблеми в бізнесі, які призводять до великих фінансових і
юридичних витрат та до шкоди бренду й репутації.
Одним із найефективніших способів боротьби проти
корупції у сучасному світі є впровадження чинної антикорупційної комплаєнс-політики. Вона навіть закріплена на
законодавчому рівні в українському законодавстві в ЗУ «Про
запобігання корупції». За ст. 61 відповідного закону: «Юридичні
особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання й протидії корупції у
діяльності юридичної особи» [5]. Наявність антикорупційної
політики чи як її іноді називають політики по запобіганню
шахрайству свідчить про благонадійність компанії, її статус на
міжнародному ринку та є певним показником для контрагентів
цієї компанії. Саме цей критерій може стати вирішальним при
виборі майбутнього партнера.
Відсилаючись на це був проведений перший етап практичної
частини нашої роботи. Ми перевірили 100 міжнародних та 100
українських компаній на наявність на їх офіційних сайтах
антикорупційної політики та Кодексу ділової поведінки компанії3.
У ході аналізу було виявлено, що більшість, а саме 144 із 200
компаній не мають антикорупційної політики на своїх офіційних
сайтах, 116 компаній керуються Кодексом корпоративної етики, в
якому коротко зазначається про корупцію та ставлення до неї.
Помітною є різниця між кількістю міжнародних та українських
компаній, у яких нам вдалося знайти антикорупційну політику –
антикорупційна політика наявна в 39 міжнародних компаніях,
натомість як в українських всього в 17 (Рис. 1). Але ці результати
є невтішними для всіх компаній, адже антикорупційна політика
Таблиці з порівнянням міжнародних та українських компаній:
https://drive.google.com/file/d/1P9l8y2GKfNOSDxV5rfw_lGk_ros7BbdU
/view?usp=sharing
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має бути у всіх представників бізнесу. Цей аналіз говорить про те,
що бізнес-середовище вибірково підходить до питання протидії
корупції, особливо це стосується українського бізнесу, одні
компанії виділяють цілий розділ на сайті для антикорупційної
політики й працюють над її впровадженням, наприклад, «DTEK
Energy», «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Interpipe», «Укрзалізниця», «Нова Пошта» та інші. Натомість як ряд компанії або
ховають антикорупційну політику від публічного доступу, або
взагалі такої програми не мають, наприклад, «АТБ», «ТЕДІС
Україна», «Roshen», «Укрнафта», «НПК-Галичина» та інші. І цей
факт ставить під питання репутацію цих компаній.
Щодо результатів виявлених при аналізі світового ринку, то
побачити таку тенденцію, що введення комплаєнс норм, а саме
антикорупційної політики є характерним більше для компаній, які
знаходяться в США або в Європі. Зокрема, серед китайських
компаній, які становлять близько 30% від нашого списку, жодна
не має впровадженої політики по боротьбі з корупцією та
шахрайством. Це напряму відображує політичні погляди країн, їх
відношення до цієї світової проблеми та підкреслює домінантні в
державах цінності. Також варто відзначити, що наявність
антикорупційних засобів характерна компаніям, які ведуть свою
діяльність у сфері торгівлі електротехнікою та автомобілями, а
також організаціям діяльність яких пов’язана з фінансами та
інвестиціями.
При дослідженні антикорупційних політик в українських
топ-компаніях нам вдалося виявити певні особливості. Зокрема,
наявність такої політики характерна для компаній, які є
міжнародними («АрселорМіттал Кривий Ріг», «Vodafone»,
«Toyota») чи є яскравими монополістами у своєму напрямку
(«Укрзалізниця», «DTEK Energy», «Нова Пошта»). Це яскраво
говорить про те, що для майже усіх українських компаній таке
поняття як «політика з запобігання корупції та шахрайства»
відсутнє. Вони її впроваджують лише у випадку крайньої
необхідності, типу ринкової ситуації чи вимог від компаніїбенефіціара. Тобто, нашим компаніям вдається постійно
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розповідати про їх різноманітні дії, які спрямовані на запобігання
корупції, однак, упускаючи таку ключову річ - антикорупційну
політику.

Рис.1 Порівняння компаній

У другій практичній частині нашого есе ми вирішили
проаналізувати зміст антикорупційних політик обраних компаній.
Детально проаналізувавши політики 3-х українських («Укрзалізниця», «DTEK Energy», «Нова Пошта») та 3-х міжнародних
компаній («Apple», «Toyota Motor», «Coca-Cola»), ми виявили
такі закономірності, які яскраво свідчать про діяльність компаній:
1) Встановлення чітких положень, етичних правил і санкцій
так, щоб співробітники не користувалися своїми повноваженнями/посадами й можливостями для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
2) Захист викривачів і різних форм інформування для
викриття порушень/правопорушень;
3) Обмеження щодо спільної роботи з родичами в одній
юридичній особі;
4) Обмеження стосовно сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності;
5) Затвердження правил етичної поведінки для працівників;
6) Антикорупційна експертиза (антикорупційне оцінювання)
внутрішніх правил і положень юридичних осіб з метою
спрощення процедур, виявлення і припинення можливих
недоліків, що дозволяють корупції проявитися у діяльності
юридичної особи;
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7) Запровадження інструментів для оцінки корупційних
ризиків;
8) Запровадження правил, що стосуються одержання
подарунків, конфлікту інтересів тощо;
9) Процедури моніторингу, оцінки та періодичного аналізу
заходів боротьби з корупцією;
10) Семінари та тренінги з питань боротьби з корупцією для
співробітників;
11) Максимальна прозорість та відкритість до третіх осіб;
12) Введення антикорупційних положень в актах/рішеньнях/контрактах: запровадження конкретних антикорупційних
положень до різних видів угод є важливим методом для
включення питання корупції до діалогу з партнерами.
Оцінюючи зміст політик, ми звісно не мали змогу обійти
стороною такий цікавий аспект як порівняння вітчизняних і
міжнародних версій політики з запобігання корупції на прикладі
обраних компаній. Загалом, відразу впадає у очі те, що в
українських антикорупційних політиках основний акцент
робиться на боротьбу з корупцією та протидію їй. У той самий
час, у міжнародних компаніях робиться більший акцент на теорію
та розкриваються більше глобальні поняття, такі як антикорупційні принципи та розкриття самого поняття шахрайства. У
цілому, усі проаналізовані нами політики є дуже якісними й
відповідають як українському законодавству, так і Конвенції
ООН проти корупції [6] та Закону про іноземну корупцію (FCPA)
[7]. Спираючись на це можна зробити висновок, що українські
компанії можуть робити якісно та кваліфіковано, якщо вони того
забажають.
До того ж аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією
свідчить про те, що за сучасних умов корупція виходить за рамки
національних кордонів і потребує глобального підходу. Бізнес
повинен об’єднуватися і сприяти доброчесності, рівним умовам
на місцевих, національних та міжнародних ринках, де вони
працюють. Бізнес-середовищу слід запроваджувати ефективні
антикорупційні програми з метою запобігання корупції. Адже
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бізнес-спільнота відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією,
створюючи середовище, нетерпиме до хабарництва та незаконної
діяльності. Головним аспектом в діяльності бізнесу мають бути
права людини, які відіграють важливу роль у боротьбі з
корупцією: право на інформацію, свободу слова та зібрань.
Системний підхід зробить боротьбу з корупцією більш вагомою
та ефективною. Політики з запобігання корупції та шахрайства –
це те чого не вистачає бізнесу в Україні. Це саме те, що допоможе
зробити його повністю легальним та відкритим. Наше
дослідження підтверджує те, що українські компанії більше ніж
здатні робити якісні антикорупційні політики, які цілком
відповідають усім світовим стандартам.
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Сучасна освіта постійно оновлюється та перебуває у пошуку
нових форм і методів навчання, які відповідатимуть
технологічному та соціальному розвитку, дадуть змогу
формувати професійну компетентність майбутніх дизайнерів на
більш якісному рівні, здійснювати професійну діяльність
відповідно до світових стандартів, що вимагає ринок праці. Таким
чином, дизайнерам необхідна інтегрована підготовка, що
об’єднуватиме у собі не лише класичну підготовку, а й
універсальні підходи, що забезпечать їх конкурентоспроможність
та здатність до адаптації, безперервної освіти та вміння визначати
конкретні досяжні цілі.
У процесі підготовки майбутніх дизайнерів наукова
спільнота наголошує на існуванні певних суперечностей,
вирішення яких дозволить інтенсифікувати процес їх підготовки
та надати гарантовану позитивну динаміку у засвоєнні
навчального матеріалу, практичних навичок. Доцільним є
визначення зазначених суперечностей, серед яких істотними є
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наступні: насиченість освітнього процесу практичними
завданнями, необхідність інтенсивної (продуктивної) діяльності
здобувачів вищої освіти та невміння студентів організувати
власний час для якісного виконання практичних завдань;
багатозадачність певних дисциплін або завдань та невміння
застосовувати принципи тайм-менеджменту, відсутність досвіду
серед студентів ставити конкретні освітні цілі та визначати
реальний час на їх реалізацію; необхідність формулювати чітку
ціль у межах певного завдання або дисципліни та малий досвід
такої діяльності [1],[2],[3].
Відповідно до окреслених суперечностей, які не дають змоги
досягти максимальних результатів навчання майбутніх
дизайнерів сучасності, вчені звернулись до методу SMART в
освітньому процесі. Метод SMART виник на Заході в середині
ХХ століття, його автором є Пітер Друкер (Peter Ferdinand
Drucker); даний метод допомагає студентам організовувати
власну освітню діяльність із максимальним результатом, що
дозволяє підготувати професіоналів високого рівня, які завжди
користуються попитом на ринку праці, бо не лише мають навички
креативно вирішувати поставлені задачі, але й об’єктивно
оцінювати власні (командні) можливості, ставити реальні та
досяжні цілі, раціонально організовувати всю діяльність. Назва
методу походить від скорочених слів, що допомагають дійти до
визначеної мети. SMART поєднує такі поняття:
S (specific) – конкретний (наприклад, не «хочу тренувати
навички з дизайну», а «хочу навчитись працювати у певному
редакторі з дизайну»); така чіткість допоможе не лише у виборі
найкращого шляху для реалізації завдання (проєкту), а й стане
індикатором, який дасть змогу зрозуміти, що ваша мета була
досягнута;
M (measurable) – вимірюваний, краще формулювати мету з
певними цифрами – вказувати час, до якого має бути досягнутий
конкретний результат («через півроку хочу опанувати Adobe
Photoshop»);
A (achievable) – такий, якого реально досягти; оцінюйте свої
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сили та ресурси адекватно («за три місяці хочу стати графічним
дизайнером» – мета, якої ви точно не досягнете за такий короткий
термін);
R (result) – спрямований на результат, а не на процес; чітко
сформулюйте, чого саме ви плануєте досягти та як (мета:
«малювати ілюстрації на графічному планшеті» – орієнтована
лише на процес); запитайте себе: скільки годин я планую
виділити для досягнення мети, скільки разів на тиждень, що в
результаті хочу отримати?;
T (time-limited) – обмежений у часі; встановіть кінцевий
термін реалізації завдання (проєкту); практика свідчить, що
жорсткішими є часові рамки, то більше шансів досягнути
результату, але не забувайте, що терміни теж мають бути
реальними.
Цей метод часто використовується у плануванні бізнеспроєктів. З часом до абревіатури SMART експерти почали
додавати нові літери. Так, наприклад, з’явилася методика
SMARTER, де дві останні літери символізують критерії Exciting
(мета має бути надихаючою) та Recorded (записуйте мету на
видноті, де ви постійно її бачитимете) [4, с. 118], [5, с. 50].
За останніми дослідженнями у методі SMART рекомендують
застосовувати такі прийоми, як:
Tell others – розкажіть комусь із своїх близьких або групі
людей фахівців даної галузі про свої цілі. Таким чином, ви
станете більш відповідальним за свої дії та отримаєте підтримку
від інших, яка допоможе вам рухатися далі, розвиватись. Ще
краще, якщо ви можете співпрацювати з кимось, хто має схожу
мету (проєкт), щоб ви могли підтримувати один одного.
Have fun – ви повинні ставити перед собою складні завдання,
які також цікаві, надихають і змушують вас вставати вранці та із
задоволенням йти на роботу, братись за справу.
Challenge yourself – ціль має бути як досяжною, так не бути
занадто простою, кожна ціль повинна сприяти вашому розвитку
та вдосконаленню [6].
Таким чином, застосування методу SMART в освітньому
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процесі майбутніх дизайнерів дозволить вирішити ряд
суперечностей, що сприятиме якісній динаміці отриманих
навчальних результатів та рівня сформованості їх професійної
компетентності. Такий підхід виводить на новий рівень
підготовку майбутніх дизайнерів та їх конкурентоспроможність у
вимірі світових стандартів щодо фахівця з дизайну.
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Лідерство не має конкретної визначеності для різних ситуацій, нехай навіть одного характеру – господарського, військового
або політичного. Можливо, цим пояснюється багатоаспектність
самого лідерства, наявність різних підходів до його аналізу, а
також той ореол загадковості, який оточує сам феномен лідерства.
Загалом, лідером можна визначити як особу, за якою всі решта члени групи визнають право брати на себе найвідповідальніші
рішення, обстоювати їхні життєвоважливі інтереси та визначати
напрями й характер діяльності всієї групи. Його можуть призначити офіційно, або він може і не мати ніякого офіційного статусу,
однак, при цьому, фактично здійснює керування колективом.
Знання і здібності лідера люди завжди оцінюють значно вище,
ніж відповідні якості решти членів групи. Оскільки лідери визначають орієнтири розвитку підприємств, колективу працівників та
окремої особистості зокрема, питання лідерства є актуальним
завжди та вимагає постійного дослідження та обговорення.
Лідерові властиві такі психологічні якості, як впевненість у
собі, гострий і гнучкий розум, компетентність як доскональне
знання своєї справи, міцна воля, уміння зрозуміти особливості
психології людей, організаторські здібності [4].
Невід’ємною складовою частиною лідерства є й сам лідер,
який наділений владою ухвалювати рішення стосовно інших
людей, групи, установи або уряду і який несе відповідальність за
наслідки будь-яких своїх рішень. Наукова література подає
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класифікацію типів лідерства за стилями керівництва, виокремлюючи три основні типи лідерів: авторитарний; демократичний;
нейтральний (анархічний) [3].
Лідери - це зазвичай люди, які наділені владою. До них
належать офіційні лідери організацій чи колективів. Від них
очікують лідерської поведінки, оскільки їхня посадова інструкція
наказує їм правити.
Термін лідер («leader», англ.) є багатозначним і перекладається як той, хто веде за собою, йде попереду, показує шлях. Його
можна представити у таких ракурсах, як :
• член групи, за яким вона визнає право приймати рішення в
значущих для неї ситуаціях;
• індивід, який має мету, здатний виконувати центральну
роль в організації спільної діяльності і регулюванні
взаємостосунків у групі;
• авторитетна особа, яка уміє впливати на людей, сміливо
бере на себе відповідальність і вірить в успіх;
• людина, яка навчилася управляти собою, контролювати свої
думки, слова, емоції і вчинки та передавати їх іншим для
наслідування;
• особистість, яка наділена визначеними якостями, вміннями,
навичками та якій вірять, довіряють і яку люблять;
• яскравий харизматик, якого сприймають, оцінюють як
обдаровану особливими внутрішніми та зовнішніми рисами
індивідуальність, здатну утримувати на собі інтерес, захоплювати, ефективно впливати на інших [1].
З лідерством пов’язане вираження індивідом суб’єктивної
оцінки (самооцінки) характеру перебігу власного кар’єрного
процесу, аналізу проміжних результатів розвитку кар’єри,
зумовленої особистісним сприйняттям. Кар’єра, з позиції особистісного підходу, – це суб’єктивно усвідомлені власні міркування
працівника про своє професійне майбутнє, очікувані шляхи
самовираження й задоволення працею, це індивідуально усвідомлені позиція і поведінка, що пов'язані з професійним досвідом
людини.
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Поняття "кар’єра майбутніх лідерів" може розглядатися як
процес активного професійного розвитку, що здійснюється за
умови системної психологічної спрямованості професійного
становлення на формування професійної Я-концепції як
специфічної організованої системи, осмисленої й актуалізованої в
контексті ефективного здійснення певного виду професійної
діяльності, системного професійного зростання із дотриманням
активної позиції щодо планування й розвитку кар’єри в сучасних
умовах праці. Сформована на таких засадах професійна концепція
забезпечує поступ у просторі організаційних позицій,
передбачаючи послідовну зміну функцій, статусу та соціальноекономічного становища особистості, реалізацію її професійних і
життєво-важливих цілей та мотивів.
Планування розглядається як головний стержень успішної
кар’єри. Де б людина не будувала свою кар’єру, без планування
вона не зможе досягти поставленої мети. Для кожного типу
кар’єри існує початковий етап, що закладає фундамент усієї
наступної кар’єри. Треба зазначити, що тільки з часом людина
стає незамінним професіоналом і виявляється поза конкуренцією,
вдосконалює свої навички та проявляє лікарські якості. Тому для
внутрішнього особистого зростання варто: ґрунтовно вивчити
все, що стосується обраної професії; зрозуміти, що саме додає
впевненості у своїх силах і сприяє розкутості в роботі (чи то стиль
одягу, чи якісь нюанси поведінки, що роблять тебе несхожим на
інших), постійно вдосконалювати свої професійні навики, а, отже,
постійно вчитися [2].
Висновок. Лідер є домінуючим обличчям будь-якого
суспільства, організованої групи, організації, колективу. Лідера
вирізняють якості, що характеризують цей тип: виражені емоції,
відкритість, енергійність, сильна воля, компетентність,
комунікативність, гнучкість, харизма – усе це спонукає людей йти
за такою людиною і вірити в неї.
Це людина, яка не лише уміє впливати на людей і
підпорядковувати їх своїй волі, але й уміє організовувати роботу
колективу або групи людей і нести відповідальність за виконані
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вчинки. Справжній лідер уміє переконувати, мотивувати і направляти людей, він також робить усе можливе для того, щоб підвищити працездатність колективу. Він живе інтересами групи і
залучає нових учасників, уміє приймати ефективні рішення і формує політику колективу з урахуванням усіх можливих чинників.
Ефективне лідерство впроваджується в життя через широкий
спектр обов’язків і відповідальності протягом певного часу, що, в
свою чергу, призводить до стрімкого кар'єрного зростання. Щоб
забезпечити благополуччя в певній його діяльності лідер
зобов’язаний досягати найвищої ефективності роботи, яка
включає багато людей, що здійснюють різні функції, як
конкуруючих між собою, так і виконуючих роботу послідовно
один за одним. Іншими словами для ефективного лідерства в
органах влади, лідеру необхідно: сформулювати чітку програму і
притримуватися її; запросити всіх членів організації взяти участь
в її реалізації, надавши для цього всі необхідні ресурси та
можливість формулювати і розробляти спільні цілі; усіх членів
організації необхідно оцінювати за професійними результатами та
винагороджувати лише відповідно до результатів; необхідно
спілкуватись через прямий відвертий діалог із кожним окремим
підлеглим. Це дає можливість виявити потреби кожного і мотиви,
які керують людьми, які хочуть стати членами команди.
Мудрість лідера полягає в його доступності. Якщо члени
організації перестають звертатися до лідера зі своїми проблемами
безпосередньо, значить, він втратив свій авторитет, тому що не
зміг допомогти вирішити певні попередні питання чи прохання
членів організації. Лідер повинен знищувати всі перепони на
шляху комунікації та заохочувати активний, безперервний
інформаційний обмін про потреби, спостереження, очікування і
пропозиції всіх членів організації.
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Завдання з формування моральної поведінки дітей у
старшому дошкільному віці набуває якісно нового значення у
зв’язку з появою у їхній психіці важливого новоутворення, яке
уможливлює усвідомлену регуляцію поведінкових проявів через
підпорядкування мотивів та застосування вольових зусиль. У
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пошуку шляхів його розв’язання привертають увагу можливості
гри – провідної діяльності в дошкільному віці, у процесі якої
вихованці відтворюють багатогранний (зокрема моральний)
досвід дорослих, збагачують і поглиблюють свої уявлення про
суспільні регулятиви.
Зрозуміло, що ефективність виконання цього завдання
залежить значною мірою від педагогічних умов, створених у
закладі дошкільної освіти для реалізації морального виховання.
Аналіз праць, присвячених аналізу проблеми педагогічних
умов
(В. Андреєв,
М. Звєрєва,
Н. Іпполітова,
А. Найн,
Н. Яковлєва), дає змогу для розуміння цього явища як
компонента педагогічної системи, який охоплює сукупність
можливостей
середовища
освітнього
закладу,
засобів
педагогічного впливу (змісту, методів, організаційних форм і
засобів), взаємин педагогів з вихованцями.
У висновках учених стосовно педагогічних (психологопедагогічних) умов морального виховання дошкільників
знаходимо обґрунтування щодо необхідності забезпечення
позитивного прикладу взаємин і поведінки з боку дорослих,
створення сприятливої моральної атмосфери (клімату), у дитячій
групі [1, с. 112-113]. З погляду В. Волкової та В. Ляпунової,
доцільними у цій системі є ще й такі умови, як застосування
індивідуального
підходу
до
кожного
вихованця
та
урізноманітнення засобів педагогічного впливу для збагачення
морального досвіду дошкільників [1, с. 113], а Л. Артемова та
Є. Таранова вважають необхідними для здійснення морального
виховання дошкільників дотримання чітких правил, які закладені
в режимі дня [2].
Зауважимо, що нерідко дослідники здійснюють пошук
педагогічних умов морального виховання, що реалізується за
допомогою різноманітних засобів, які можуть сприяти його
ефективності. Так, на думку О. Кисельової, котра вивчала
можливості морального виховання дітей дошкільного віку
засобами фольклору, його успішній реалізації сприяють такі з
них, які спонукають дитину до роздумів та усвідомлення смислу
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морально-етичних явищ, співвіднесення своєї поведінки з
моральними еталонами. З цією метою авторка пропонує
забезпечити засвоєння вихованцями моральних категорій, що
значною мірою пов’язує із усвідомленням моралі фольклорних
творів; залучати дітей до різноманітних видів діяльності з метою
розв’язання завдань морального виховання, заохочувати їх до
контролю за своїми вчинками та оцінки своєї поведінки. Варто
погодитись з висловленим дослідницею твердженням про те, що
суттєвим і необхідним компонентом у схарактеризованій системі
умов є співпраця закладу дошкільної освіти і сім’ї [3, с. 180].
Водночас привертають увагу висновки, зроблені І. Бабій,
котра, аналізуючи проблему морального виховання засобами
народної педагогіки, обґрунтувала важливість забезпечення умов
щодо «удосконалення теоретико-методичної підготовки»
педагогів до використання зазначених засобів для реалізації
досліджуваного напряму, наукового обґрунтування і практичного
застосування технології цього процесу та систематичної
діагностики рівнів моральної вихованості дітей [4, с. 11].
Узагальнюючи викладене та, бачимо доцільними реалізувати
моральне виховання засобами ігрової діяльності з допомогою
таких педагогічних умов, які б забезпечували оптимальну якість
виховного середовища, методичних параметрів морального
виховання та педагогічної комунікації. На наш погляд, такими
умовами можуть бути:
• вдосконалення ігрового середовища, орієнтованого на
моральне виховання дітей;
• наповнення ігрової діяльності моральним змістом;
• педагогічний
супровід
ігрової
діяльності
дітей,
спрямований на формування моральної поведінки;
• взаємодія закладу дошкільної освіти з сім’єю в аспекті
формування у дітей моральної поведінки засобами гри.
Необхідність першої умови підтверджується висновками
вчених про вплив предметно-ігрового середовища на розвиток
дитини (Л. Виготський, Л. Лохвицька, О. Новик, Т. Онянова,
Т. Піроженко) через забезпечення її інтересів та потреб, сприяння
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накопиченню особистісного досвіду, моделювання зовнішнього і
внутрішнього світів та взаємодії між ними.
Вибір другої педагогічної умови зумовлений положенням
щодо визначальної ролі діяльності у вихованні особистості,
принципом єдності свідомості і діяльності (Л. Божович,
О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), що надає особливого значення
змісту останньої як чинника формування у свідомості дошкільника моральних знань і уявлень та їх реалізації в поведінці..
Важливість третьої педагогічної умови зумовлена сучасними
тенденціями стосовно зміни поглядів на проблему педагогічного
керівництва дитячою грою в аспектах його переорієнтації на
бінарні засади взаємодії педагога з вихованцями, активізації
самостійної ігрової діяльності дошкільників, добору методичних
засобів, які б уможливлювали використання потенційних можливостей гри для досягнення вихованцями позитивних результатів у
досліджуваному напрямі виховання [Кудикіна, с. 25].
Доцільність четвертої педагогічної умови зумовлена
пріоритетністю виховного впливу сім’ї, що спонукає до пошуків
ефективних шляхів взаємодії з нею у розв’язанні виховних
завдань.
Що ж до слушної пропозиції І. Бабій з приводу проведення
спеціальної роботи з вихователями в аспекті використання
запропонованого засобу виховання моральної поведінки, то
беручи до уваги високий рівень їхньої готовності до організації
ігрової діяльності вихованців, вважаємо достатнім вирішувати це
питання у процесі забезпечення запропонованих педагогічних
умов: наприклад, шляхом залучення до процесів добору ігор
морального змісту, створення програми формування моральної
поведінки дітей в ігровій діяльності тощо.
На наш погляд, запропоновані педагогічні умови можуть
допомогти розв’язанню досліджуваної проблеми завдяки
сприянню у засвоєнні та відтворенню досвіду моральної
поведінки у процесі цікавої і бажаної діяльності, що відбувається
у сприятливому середовищі оптимальної взаємодії з дорослими та
іншими дітьми.
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Дрони, або як їх ще називають безпілотні літальні апарати
(далі – БПЛА) надають поштовх для розвитку авіаційної системи
і для процвітання економіки держави. При цьому при
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використанні дронів під час здійснення господарської діяльності
виникає проблема їх правового забезпечення.
Так як Україна прийняла напрям на євроінтеграцію, то взяла
вимогу адаптації національного законодавства до правової
системи Європейського Союзу, зокрема у частині регулювання
використання БПЛА. В цьому контексті Україна також
зобов’язана враховувати стандарти Міжнародної організації
цивільної авіації, яка більш вузько регулює відносини в цій сфері.
Недоліки правового регулювання БПЛА вже декілька років
обговорюються на науковому полі. Це у свою чергу зумовлено
перевагами їх використання, до яких слід віднести можливість
моніторингу у сфері агробізнесу, охорони природи; висока
мобільність технологій, що дає змогу швидко потрапити в будьяке важкодоступне місце; створення детальних карт тощо. Важко
переоцінити сфери, в яких застосування дронів не принесе
відчутних покращень [5, с. 186].
Проте разом з позитивним впливом БПЛА в суспільстві
часто вказуються їх негативні риси. серед яких можна виділити
наступні: втручання у приватне життя; можливість використання
дронів з незаконними цілями; необхідність знаходження
компромісу між потребою приватних споживачів, бізнесу і
держави [6, с. 90].
Зокрема, генеральний директор польської компанії Dronhub
Вадим Мельник вказував на випадки використання у США
дронів, деталі яких вироблялися в Китаї. 90 % інформації,
отриманої цими дронами надсилалася в Китай. Саме тому на
європейському просторі існують чіткі обмеження щодо
виготовлення БПЛА, що забезпечує відповідний рівень безпеки і
конфіденційність отриманої інформації.
При цьому підприємства все частіше використовують дрони
для підвищення ефективності праці. Все це свідчить про
необхідність їх належного правового регулювання.
Законодавство України щодо використання БПЛА має
безсистемний характер, у зв’язку з чим виникає необхідність
додання, зміни чи виключення певних правових положень.
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Нормативно-правовими актами, які регулюють використання
дронів є Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; Правила використання
повітряного простору України; Порядок використання
повітряного простору безпілотними повітряними суднами.
У п. 23 ст. 1 Повітряного кодексу України надано визначення
БПЛА, яким є повітряне судна, призначене для виконання
польоту без пілота на борту, керування польотом якого і контроль
за яким здійснюються за допомогою спеціальної станції
керування, що розташована поза повітряним судном [1].
Слід зазначити, чи законодавець не встановлює обов’язок
реєстрації БПЛА, що використовуються для розваг та спортивної
діяльності і вага яких не перевищує 20 кілограмів [4, с. 58].
Одним із важливих кроків на шляху належного регулювання
БПЛА слід вважати Концепцію регулювання для безпілотних
літальних апаратів (далі – Концепція). Дана Концепція
встановлює умови використання дронів, їх максимальну
швидкість польоту, максимальну висоту польоту; пору доби їх
використання, необхідність передпольотного технічного огляду
[7, с. 174].
Концепція стала основою для створення Правил повітряної
експлуатації безпілотних повітряних суден в Україні. Вважається,
що ці правила будуть підґрунтям прийняття закону про БПЛА.
Державна авіаційна служба України розробила загальні
рекомендації щодо використання БПЛА, серед яких містяться
поради дотримуватися відстані 50 метрів між БПЛА та людьми і
тваринами, максимально здійснювати політ на висоті 100 метрів,
перевіряти технічну справність БПЛА перед кожним польотом,
планувати рух БПЛА заздалегідь, здійснювати посадку БПЛА на
вимогу правоохоронних органів.
Що стосується проблем правового регулювання, то варто
вказати, що використання БПЛА вагою до 20 кілограмів є взагалі
неврегульованим в Україні. Зокрема, відсутнє законодавче
визначення їх правового статусу, умов використання тощо.
З огляду на існуючі правила застосування дронів, необхідним
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все ж залишаються встановлення обмежень польотів у певних
зонах, регулювання кваліфікації особи, яка управляє БПЛА та
правового статусу БПЛА вагою до 20 кілограм. Вважаю за
необхідне вдосконалити законодавство України в даній сфері та
зробити використання БПЛА більш врегульованим. Важливо
прийняти нормативно-правовий акт, який також містив умови
здійснення польотів дронами до 20 кг. Також варто адаптувати
норми національного законодавства до правового регулювання
БПЛА в ЄС, зайнятися запозиченням вже існуючих норм або
створити ряд нових.
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Під силою мають на увазі здатність людини долати
зовнішній опір або протистояти йому за рахунок напруження
власних м'язів. Спортсмен виявляє силу, взаємодіючи з опорою, зі
спортивним снарядом, суперником чи іншим зовнішнім об'єктом.
Величина зусилля, що проявляється, значною мірою визначає
робочий ефект і результат руху. Сила тяги м'язів викликає
переміщення ланок тіла та переміщення самого спортсмена у
просторі. Прояви сили надзвичайно різноманітні, тому у
спеціальній літературі набув поширення термін «силові
здібності», який би всі види прояви сили [2].
До видів силових здібностей відносяться:
• власне силові здібності, що характеризуються максимальною статичною силою, яку може розвинути людина; вибухова
сила чи здатність виявляти максимальні зусилля найменший час;
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швидкісно-силові здібності, які визначаються як здатність
виконувати динамічну короткочасну роботу тривалістю до 30 с
проти значного опору з високою швидкістю м'язового скорочення
на фоні алактатного енергозабезпечення;
• силова витривалість або силовий компонент спеціальної
витривалості, що визначається як здатність організму
протистояти втомі при роботі субмаксимальної потужності
тривалістю до 3-4 хв., що виконується переважно за рахунок
анаеробно-гліколітичного енергозабезпечення (у спортивному
плаванні результат і на більш довгих дистанціях, час яких
становить від 4 до 17 хв., також залежать від сили, що
виявляється у робочих рухах);
• динамічна сила, що характеризується часом виконання
обтяженого руху, величиною та формою імпульсу сили.
Окремі види силових здібностей слабо взаємопов'язані. Це
вимагає використання різних засобів, методів та тренувальних
режимів для розвитку окремих силових здібностей. Ступінь
утилізації силових здібностей у змагальній вправі визначає зміст
та специфіку силової підготовки у кожному конкретному виді
спорту.
Силова підготовленість – одне з найважливіших сторін
спеціальної спортивної працездатності, оскільки підвищення
спортивних результатів зумовлено як зростанням продуктивності
вегетативних систем, а й підвищенням потужності м'язового
скорочення. Високий рівень силової підготовленості позитивно
впливає на процеси адаптації до високих функціональних
навантажень, на тривалість утримання спортивної форми та
забезпечує високі темпи приросту спортивного результату [1].
Силові здібності досить швидко зростають у процесі
цілеспрямованого тренування. Саме цим пояснюється
підвищений інтерес тренерів та спортсменів до силової
підготовки. Мета силової підготовки – підвищення рівня розвитку
силових здібностей, удосконалення функціонального забезпечення динамічної силової роботи – реалізація силових здібностей.
Результат спеціалізованої багаторічної фізичної, у тому числі й
•
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силової підготовки – формування специфічного морфотипу
спортсмена певної спеціалізації з відповідною м'язовою
топографією.
За своїм характером всі вправи поділяються на три основні
групи: загального, регіонального та локального на м'язові групи.
До вправ загального впливу відносяться ті, при виконанні
яких у роботі бере участь не менше 2/3 загального обсягу м'язів,
регіонального – від 1/3 до 2/3, локального – менше 1/3 всіх м'язів
[2].
Розвиток «вибухової» сили ніг здійснюється за допомогою
стрибкових вправ на максимальну висоту вистрибування та за
допомогою «ударного» (пліометричного) методу, що полягає в
максимальному вистрибуванні вгору після стрибка в глибину з
піднесення. Спортсмен починає відштовхування, не чекаючи на
закінчення амортизації при приземленні. Ударний метод
заснований на використанні безумовного рефлексу «скорочення
за розтягуванням» — швидко розтягнутий м'яз при скороченні
виявляє значно більше зусилля, ніж у русі без попереднього
розтягування. У цьому активуються виключно швидкі рухові
одиниці.
Література:
1. Верхошанський Ю. В. Основи спеціальної фізичної
підготовки спортсменів : Фізкультура та спорт, 2005. – 330с.
2. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теорія та методика
фізичного виховання та спорту: навч. Посіб : Академія, 2000р. 480с.
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Найголовніша причина смертності і втрати працездатності є
черепно-мозкова травма(далі – ЧМТ), яка може зробити людину
інвалідом та приносить у життя соціально-економічне
навантаження.
Скільки б не існувало ефективних терапевтичних рішень і
стратегій для поліпшення стану людини, постраждалої від ЧМТ,
але досі не існує того методу лікування, що повністю прибере
наслідки травми з життя людини. Люди, постраждалі від ЧМТ в
цілому мають низку неприємних наслідків, таких як емоційний
розлад, зміна поведінки, втрата працездатності, труднощі в
соціумі.
Ерготерапія є самим надійним засобом допомоги
постраждалим. Ця спеціальність зовсім нова в Україні, але вона
може адекватно та екологічно визначити найбільш оптимальний
метод проведення робот з пацієнтом після черепно-мозкової
травми. Метою ерготерапії є максимально бережливе повернення
людини до втраченого життя і соціуму.
Наразі, відсоток ЧМТ в Україні досягає 36-40% від усіх
інших травм, що складає майже половину. Швидкість показника,
за даними ВООЗ, зростає з кожним роком на 2% [1]. Статистика
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стверджує, що ЧМТ частіше всього заробляє собі населення віком
до 50 років товбурових симптомів.
Тяжкість стану хворого із ЧМТ у більшості країн світу
визначається за шкалою коми Глазго. Шкала коми Глазго (ШКГ)
оцінюєй стан хворогоа за сумою балів на основі трьох параметрів:
відкривання очей (від 1 до 4 балів), рухова реакція (1–6 балів),
словесна реакція (1–5 балів) [2].
Ушкодження різних полів кори лобової частки може
призвести до:
- підвищеної агресивностір й послаблення реакції страху;
- зростання пасивно-захисних умовних рефлексів;
- порушення захисних умовних рефлексів;
- порушення харчових і захисних умовних рефлексів;
- центральні парези чи паралічі на протилежному боці за
монотипом;
- порушення психіки [3].
Ерготерапевт може:
1. Допомогти свідновити навички, втрачені внаслідок
хвороби або травми, длям повернення до повноцінного життя;
2. Розвинути нові навички, якщо хвороба, обмежені фізичні
чи розумові можливості перешкоджають їх розвитку;
3. Розробити програми реабілітаційного втручання для
вирішення фізичних, когнітивних, поведінкових або психічних
проблем пацієнтаф та покращення умов життєдіяльності;
4. Адаптувати середовище проживання, роботи, навчання та
спілкування з використанням ергономічних рішень та принципів
безбар'єрного доступун
5. Максимально продовжити час самостійного проживання
пацієнта у власній оселі або проживання з мінімальною
допомогою, підтримуючи функції і вміння та попереджаючи
травми і ускладнення;
6. Навчити новим способам виконання повсякденних озанять;
7. Консультувати сім'ї або опікунів;
8. Виготовити абоб підібрати мадаптивне зобладнання та
допоміжні засоби реабілітації [3].
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Вплив ерготерапевта полягає в тому, що це цілеспрямована
діяльність у якій-не будь сфері, наприклад самообслуговування,
дозвілля або праці, яку фахівець з ерготерапії підводить під
пацієнта за його індивідуальними особливостями.
Результатами ерготерапевтичного втручання є:
1. Розширення та покращення заняттєвої участі пацієнта
через удосконалення (відновлення, розвиток) функцій організму;
набуття, відновлення або підтримання функціональних навичок
пацієнта;
2. Особисте задоволення пацієнта від заняттєвої участі;
3. Підвищення рівняж незалежності;
4. (Ре)інтеграція у домашнє, робоче, освітнє, соціальне
середовище;
5. Попередженнял хворіб та ускладнення тощо [4].
Висновок. Кінцева мета ерготерапії – не тільки максимально
відновити рухові функції, а й адаптувати пацієнта до звичного
життя здорової людині, допомогти стати самостійним, соціально
пристосованим і незалежним у побуті.
Література:
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We have been living for a long time in an era when there are no
more blank spots left on the map. There are no more places on earth
for real discoveries, at least available to ordinary people. You cannot
open a new continent, country or island because everything has already
been discovered before. But does this mean that it is no longer possible
to make any discoveries? Of course not. We can and we will make
discoveries in travel. But how? It's very simple.
To begin with, you need to understand such concept as travel.
Travel is an opportunity to get into a completely new environment, to
discover something new not only around yourself, but also in yourself.
Interest, desire for adventure - all this makes you pack your backpack
and move. It is not difficult to predict what tomorrow will be like at
work, but when you travel, it is impossible to predict what tomorrow
will be like in a new place. it is so great not to rush anywhere, not to
think about anything, but just enjoy new places, communicate with
interesting people.
Why do we think travel is the best way to relax? Because even a
few days spent away from home clear our minds. Uncharted places,
exciting adventures help to renew the soul and body, forget about
pressing problems, understand your own thoughts. The journey is a
reboot necessary to realize one's place in this infinite universe. We love
to travel, believing that travel helps us to develop. It gives us the
opportunity to understand ourselves, to know our own limits and dive
into our own depths. It also teaches you to be strong, courageous and
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free, open up new horizons, teach them to endure, forgive, understand
other people. It expands consciousness and makes you feel the
uniqueness of the surrounding world.
But travel does not always give you a pleasant change of scenery,
a wonderful holiday, fresh impressions, the joy of discovery and new
acquaintances. It also means a long and usually tiring road, stress,
inevitable spending, and even quite likely force majeure. In this regard,
psychotherapists recommend following certain general rules when
choosing types of travel: depending on the specific life situation and
psychotype of the person. Many people, unfortunately, both morally
and physically find it difficult to endure travel. A lot of people feel bad
on the road, they are lulled by the plane and the bus, they do not get
enough sleep and get out of the vehicle extremely tired. They are
uncomfortable in a hotel bed. On excursions they feel tired and broken.
If a person travels a long distance for the first time, it is possible that
such feelings arise out of habit, and in such a trip they will not leave a
trace.
Also very often people are uncomfortable with time zone changes
and acclimatization. People who are too sensitive to these effects are
more likely to have to give up long trips because of the health risks.
Because colds can become more common, there is a stomach upset
from unusual local food, as well as weakness, drowsiness, headaches,
high blood pressure. Those who are less sensitive can minimize the
risks by consulting a doctor before the trip, without giving up the
planned trip. Specialists and pregnant women are urged to be careful,
as not everyone can withstand the inconveniences associated with
flights and acclimatization.[1]
In my understanding, travel is not just a road from point A to
point B. Travel does not always mean that you need to jump into your
car and go to look for a new area, or rent a ship in search of new
islands. We are all born for discoveries and knowledge of the world
around us, and although earlier we really went on trips for the sake of
discovering new lands, now in the process of traveling we open our
inner new horizons. Quite often, the best discovery is the exploration
of the nooks and crannies of your own soul. After all, our inner world
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affects our perception of the world around us and ourselves. In other
words, a new discovery is a complex internal process that allows us to
look at everything that we have from a different point, namely to
assess our world and our life from the place where we are at this
moment.
We should always appreciate everything we have, because
tomorrow might just not happen. That is why travel helps to see and
understand everything you did not know before. When you see new
beautiful places - you are proud of such an extremely beautiful world,
and when vice versa gloomy and a little scary - then you realize all the
problems that lead to a better life in the future.
As a conclusion, we would like to indicate that for a real
discovery you do not need to go to the other end of the world, since
even a short walk in the park allows you to think about life from a
completely different angle.
Literature:
1.URL:https://deliciously.ru/en/vyezd-za-granicu/chto-daet-namputeshestviya-zachem-oni-nam-nuzhny-chtoby-povidat-mir.html
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Постановка проблеми. Сучасний стан захисту прав, свобод і
законних інтересів громадян від протиправних посягань
характеризується як незадовільний. Питання самозахисту
громадян від протиправних посягань потребують поглибленого
вивчення, особливо в частині характеристики умов правомірності
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застосування вогнепальної зброї у разі затримання право порушника. Застосування вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів свідчить про недостатній рівень їхньої професійної та психологічної підготовки, незнання тактики і
застосування прийомів під час затримання та перевищення
повноважень в умовах необхідної оборони та крайньої
необхідності.
Дослідження. Сучасна криміногенна ситуація, що наявна в
Україні є загрозливою, ризиковою і небезпечною не лише для її
державних інститутів, але й для всього населення країни. Про
неефективність державної політики у соціальних і гуманітарних
сферах мова йшла у Законі України “Про основи національної
безпеки” від 19 червня 2003 року [2]. Про те, що змін на краще не
відбувається, свідчать праці, наукові повідомлення практичних
працівників і вчених. Сутність суспільної безпеки залежить від
стану суспільного середовища, за якого відсутні загрози і
небезпека.
Чинне законодавство України за останні роки передбачило
правові норми, дотримання яких покликано суттєво зменшити
загальний рівень злочинності та окремі його види. Водночас
правовий нігілізм населення, недостатня ефективність діяльності
правоохоронних органів, які перебувають у стані постійних
“реформ”, “сприяють” зростанню кількості правопорушень та
підвищенню їх суспільної небезпеки. Відтік примусовий і
добровільний професіоналів із цих органів створюють загрози і
небезпеку для населення України. Громадяни України в окремих
випадках протидіють правопорушникам на “свій розсуд”,
ризикуючи своїм здоров’ям та життям.
Різноманітність ситуацій, у яких відбувається затримання
озброєного правопорушника, свідчить не лише про суспільну
небезпеку вчинених особою протиправних дій [18, с. 12], але й
про самостійність прийняття рішення щодо застосування
вогнепальної зброї особою, яка затримує правопорушника, про
доцільні і послідовні варіанти її дій та професійну майстерність.
Предметом тактики застосування вогнепальної зброї є всебічні і
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міцні знання, практичні навички та уміння працівника
правоохоронного органу провести комплексні дії зі затримання
правопорушника [19, с. 185–187]. Доцільно запропонувати таке
визначення тактики застосування вогнепальної зброї – це
сукупність передбачених чинним законодавством правил,
прийомів і засобів найбільш ефективних і оптимальних під час
затримання правопорушника, для усунення реальної небезпеки та
припинення протиправних дій.
Висновок. Низька ефективність охоронної функції держави
призвела до зростання злочинності у суспільно найнебезпечніших
формах. Загроза, ризик і недостатня особиста безпека громадян та
працівників правоохоронних органів була і залишається однією з
багатьох негативних проблем в українському суспільстві.
Помітне значне поширення застосування вогнепальної зброї
правопорушниками, що заподіює шкоду життю, здоров’ю
громадян. Дії працівників сучасних правоохоронних органів не
завжди є своєчасними і відповідними, особливо під час
застосування вогнепальної зброї, що призводить до порушення
умов правомірності застосування зброї. В окремих випадках
працівники правоохоронних органів у разі використання
вогнепальної зброї не володіють тактикою і прийомами її
застосування.
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Договірні відносини можуть виникнути при дотриманні двох
умов: по-перше, коли сторони досягли згоди щодо істотних умов
договору, а по-друге, коли сторони домовилися про необхідну
форму, якщо це передбачено законом або волею сторін.
Згідно з частиною першою статті 638 ЦК України договір є
укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов
договору. Юридичний договір — це юридична форма, в якій
виражена воля сторін. Відповідно до цього правила договір не
може вважатися укладеним, якщо сторони належним чином не
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узгодили всі істотні умови договору.
Дискусія щодо відокремлення договорів, що не відповідають
вимогам, і договорів, що не підлягають застосуванню, існувала
ще до прийняття чинного Цивільного кодексу України, і сьогодні
це питання не можна вважати закритим. Проблема виникає через
те, що українські суди активно застосовують норми цивільного
законодавства щодо визнання договорів неналежними чи
недійсними. Закон застосовувався інтенсивно, оскільки де-факто
здійснювалося розірвання незареєстрованих і недійсних
договорів. При прийнятті рішення про анулювання договору
найважливішим фактором була відсутність у договорі всіх
істотних умов, що фактично є підставою для анулювання
договору згідно з ч. 1 ст.638 ЦК України. Таке міркування
видається неточним, оскільки не можна визнати договір, про який
сторони не домовилися, за всіх суворих умов, тому його можна
вважати неприйнятним. Для встановлення недійсності договору
застосовуються лише положення статті 215 ЦК України.
Навіть у випадку позадоговірних угод правильно не
оголошувати їх такими, а визначати факт невідповідності.
Чинні положення Цивільного кодексу України не дозволяють вирішити проблему відокремлення вищезазначених
категорій.
Так, відповідно до статті 220 ЦК України, договір визнано
недійсним, а в іншому випадку – протиправним, у разі
невиконання сторонами вимог щодо нотаріального посвідчення
договору. З іншого боку, відповідно до частини 3 статті 639 ЦК
України, якщо сторони досягли згоди про нотаріальне
посвідчення договору. Тому терміни нотаріального посвідчення
договорів, які потребують обов’язкового нотаріального
посвідчення сторонами, мають важливе значення, щоб їх можна
було вважати укладеними. Наведений приклад не є єдиним
підходом до визначення наслідків не перевірки нотаріально
посвідченої форми договору, оскільки в такому випадку договір
визнано недійсним за статтею 215 ЦК України.
Слід також зазначити, що відповідно до статті 236 ЦК
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України нікчемний договір або договір, визнаний судом
недійсним, є не вірними з моменту його укладання. У редакції
статті 207 ЦК України зазначено, що договір пов’язаний з датою
його укладення.
Необхідність чіткого розмежування між невідповідними
договорами також випливає з правових наслідків встановлення
такої ситуації. Насправді, недійсні договори мають лише правові
наслідки, пов’язані з їхньою недійсністю, як це передбачено
частиною 1 статті 216 ЦК України. Загальним наслідком
недійсних договорів є двостороннє відшкодування. Також
регулюється строк ствердження наслідків недійсності договору,
неправомірність окремих частин документу та дата договору, а
також можливість вимагати відшкодування моральної шкоди та
збитків.
Тож можна зробити висновок про невідповідність чинному
Цивільному кодексу України щодо підстав визнання договорів
недійсними та встановлення фактів незастосування договорів, що
призводить до можливої упередженості в розподілі незастосовних
та невідповідних договорів.
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В умовах поширення практики ведення гібридних війн стає
складно застосувати норми міжнародного гуманітарного права у
питаннях визначення початку та завершення конфлікту, кола його
учасників, вирішення питання окупації та гуманітарної діяльності
у зонах конфлікту, визначення географічних меж застосування
міжнародного гуманітарного права та регулювання використання
різних типів озброєнь. Незважаючи на те, що нові технології
ведення воєнних дій спеціально не регулюються договорами
міжнародного гуманітарного права, їх розвиток та використання у
збройних конфліктах відбувається не у правовому вакуумі, а
відповідно до існуючих норм, що регулюють питання ведення
воєнних дій. Водночас виникають складності у тлумаченні та
застосуванні діючих норм міжнародного гуманітарного права у
зв’язку з унікальними характеристиками сучасних видів озброєнь,
неможливістю передбачити їх використання та спрогнозувати
потенційні гуманітарні наслідки їх застосування [3]. На сьогодні
інформаційна війна, виступає основним інструментом агресії
проти України і на даному етапі, головна зброя у війні –
пропаганда.
Населення займає домінуюче місце щодо теми інформаційної війни у всіх сферах життя іншої держави: в економічних,
політичних, психологічних, релігійних, науково - технічних,
мистецьких, а також у міжнародних та міжнародних відносинах.
Колишній комісар ЄС із політики сусідства й розширення
Ш.Фюле сказав: «В Україні відбувається гібридний конфлікт, в
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якому інформаційна війна та пропаганда відіграють дуже
важливу роль і мають на меті породити в нас сумніви в тому, чи
можуть демократія, демократичні принципи забезпечити
пристойне життя та процвітання у ХХІ ст. Така війна є
надзвичайно небезпечною, тому що під прикриттям стратегії
«руського миру» помітні спроби розколювання суспільства
зсередини, в той час як пропагандистські акції російського уряду
вводять в оману міжнародне співтовариство про події в Росії,
Україні та інших країнах світу. РФ прагне посилити вплив не
тільки на своїх «співвітчизників» за кордоном, але й чинить тиск
на вільні, незалежні медіа, створює загрозу для загальноприйнятих стандартів в інформаційній сфері. Ворожа пропаганда
ставить під сумнів загальні європейські демократичні цінності,
створює спільні виклики для країн ЄС і трансатлантичних
союзників. Перший і єдиний ефективний спосіб, як відповісти на
виклики, створені пропагандою Російської Федерації, це
поліпшити якість контенту засобів масової інформації та
незалежність медіа» [2].
Міжнародне законодавство, як регулятор не є ефективним,
так як противник ігнорує та не визнає систему міжнародного
права, тим самим порушуючи його. За таких обставин необхідним
є, розвиток власного організаційно-правового забезпечення для
притягнення винних у пропаганді війни до відповідальності, що
значно розширює можливості здійснення міжнародно-правового
тиску на країну противника з метою протидії агресії проти
України.
У зв’язку з посиленням загроз Рада національної безпеки і
оборони відіграє особливу роль як орган, який координує
діяльність правоохоронних органів сектору безпеки держави та
підпорядковується главі держави [1].
Для ефективного ведення інформаційної війни, необхідна
робота із вмістом, тобто із інформацією, що формується.
Пропоную запровадження стимулів для створення власного
інформаційного продукту на основі власного історичного досвіду
та власних цінностей.
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Також, необхідно зауважити, що потрібен постійний
розвиток власної інформаційної інфраструктури. Необхідно
підкреслити важливість зменшення залежності українського
інформаційного простору від російського сегменту Інтернету:
вилучення України з - під юрисдикції московських офісів Google,
Facebook тощо.
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В історії мовознавства питання сутності односкладного
речення, його граматичної природи, вирішувалося по-різному.
Односкладні речення перебувають у рамках членування речень і
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протиставлені двоскладним реченням за низкою ознак: логічною,
структурною, семантичною та граматичною. Наявність
односкладних речень у мові демонструє багатство її засобів для
вираження найтонших смислових відтінків за допомогою
спеціальних синтаксичних конструкцій [1, с. 37]. Односкладні
речення досліджували українські та російські науковці, такі як Л.
Бархударов, Ф. Буслаєв, Г. Верба та їхні іноземні колеги В.
Адмоні, Л. Блумфільд, Р. Квірк та інші. Разом з тим, у теорії
речення, його порівняльній типології залишається багато
незрозумілого й суперечливого. Тому актуальним є порівняльне
дослідження односкладних речень в англійській та українській
мовах та визначення їх аломорфізмів.
В українській та англійській мовах односкладні речення
визначаються як речення, граматична основа яких має у своєму
складі лише один головний член (підмет або присудок), причому
зміст речення залишається зрозумілим і без другого головного
члену [2, с. 164]. Залежно від способу вираження та значення
головного члена односкладні речення української мови
поділяються на два типи: з головним членом присудком,
наприклад, укр.: Вечорі, та з головним членом-підметом,
наприклад, укр.: От дівчина!
В українській мові розрізняють кілька аломорфних типів
односкладних речень із головним членом присудком, залежно від
значення присудка та способу його вираження [2, с. 11].
Розглянемо їх перекладацькі відповідники. Перший тип –
означено-особові речення, в яких присудок вказує на те, що дія
виконується або виконуватиметься певним предметом чи особою,
і який виражений дієсловом у формі 1-ої або 2-ої особи однини чи
множини теперішнього або майбутнього часів дійсного способу,
наприклад, укр.: Тепер помолімся, кому хто знає, а потім разом
заграймо в роги [3, с. 35], англ.: “Let us now pray to whatever God
each knows and then we’ll sound our horns all together”[4, с. 35]. В
англійському еквіваленті односкладне означено особове речення
передається також односкладним з аналітичною формою
дієслова. Також, українські означено-особові речення можуть
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виражатися дієсловом наказового способу, наприклад, укр.:
Міряй в око, боярине! — шепнув з-позаду Максим [3, с. 9]. “Aim
for his eye, Boyarine!” whispered Maxim from behind him [4, с. 35]. В
англійському еквіваленті маємо наказове дієслівне односкладне
речення. Речення цього типу виражають спонукання до дії з
метою виконання наказу, бажання, прохання, дозволу, поради
того, хто говорить.
До другого типу відносяться неозначено-особові речення, в
яких дійова особа мислиться неозначено, більша увага
зосереджена на дії чи події. Присудок у неозначено-особових
реченнях виражається дієсловом у 3-ій особі множини
теперішнього чи майбутнього часів або у формі множини
минулого часу, наприклад, укр.: Найліпше розділитися на дві
ровти і йти понад самі краї пропасти по обох боках [3, с. 35],
англ.: I think, it would be best to divide ourselves into two separate
companies and skirt along the edge of the gorge [4, с. 35]. В
англійському варіанті цей тип односкладного речення
відтворюється за допомогою формального підмета it і умовного
способу дієслова.
Третій тип – узагальнено-особові речення, в яких присудок
виражається формою 2-ої особи однини теперішнього чи
майбутнього часів (рідше 3-ої особи множини та наказового
способу), але виконувач дії не називається, оскільки дію може
виконувати будь-хто. укр.: Таким способом перемоги не здобудеш
[3, с. 32], англ.: You will not win this way [4, с. 32]. В англійському
перекладі односкладне речення відтворюється двоскладним з
неозначено особовим підметом you.
Останнім, четвертим типом є безособові речення, в яких
присудок у виражений: дієслівними формами на -но, -то,
наприклад, укр.: Ранено в груди тяжко його, Максиме! [3, с. 75];
англ.: He was severely wounded in the chest, Maxim! [4, с. 75] Цей
тип безособового речення відтворено за допомогою двоскладного
речення пасивним присудком.
Отже, односкладні речення української та англійської мов
мають спільні та відмінні структурні, твірні та типологічні риси.
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Спільним є поняття односкладного речення, його трактування та
поділ односкладних речень на іменні та дієслівні. Відмінності
таких речень зумовлені особливостями самої граматичної
побудови порівнюваних мов. В українській мові розрізняють
кілька аломорфних типів односкладних речень із головним
членом присудком, залежно від значення присудка та способу
його
вираження
(означено-особові,
неозначено-особові,
узагальнено-особові, безособові). Що стосується англійської
мови, то в ній присудки дієслівних односкладних речень
поділяються на наказові та інфінітивні.
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В сучасному періоді у відповідності до діючого законодавства, касаційне провадження відкривається протягом 5 днів з дня
подання касаційної скарги, але як і в кожній інституції, існують
певні проблемні аспекти, пов’язані із застосування діючих норм
та ефективним виконанням поставлених норм.
Метою даної роботи є дослідження та виявлення основних
проблемних питань на стадії відкриття касаційного провадження
в контексті цивільного судочинства на сучасному етапі.
В основу даного дослідження покладено метод наукового
аналізу та інтерпретації існуючих проблем пов’язаних з
відкриттям касаційного провадження.
Принцип доступності правосуддя передбачає, кожен громадянин повинен мати реальну, практичну можливість здійснити
захист своїх прав у судовому порядку. Доступність правосуддя
проявляється також у відсутності надмірних перешкод на шляху
звернення до суду та розгляду справи в суді, адекватному розмірі
державного мита. Основними критеріями оцінки доступності
правосуддя є:
1) поінформованість про суди, їх структуру та порядок
роботи;
2) поінформованість про порядок та умови подання заяв;
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3) розмір судових витрат;
4) можливість скористатися послугами представників.
Інститут касації поза всяким сумнівом представляє
особливий інтерес як з практичної, так і з суто теоретичної точки
зору, оскільки найчастіше інших інстанцій (виробництв) зазнавав
в Україні змін та процесуальних реформ. Створення та
функціонування нових касаційних судів у системі загальної
юрисдикції, із закріпленням можливості оскарження підсумкових
судових рішень у порядку суцільної касації, показало, що
учасниками судочинства дана інстанція найбільшою мірою
сприймається як ефективний процесуальний механізм виявлення
та виправлення судових помилок.
Тим часом, розвиток даного інституту вимагає, на мій
погляд, подальшого критичного осмислення. Не заперечуючи
значущості даного провадження для вітчизняного цивільного
процесу, хотілося б поставити під сумнів доцільність дворівневої
системи касаційного оскарження.
Здавалося б, зазначений порядок має сприяти наданню
учасникам цивільного судочинства додаткових процесуальних
гарантій, спрямованих на виявлення та виправлення помилок,
допущених судами нижчестоящими. Проте аналіз статистики
щодо кількості справ, переданих через існуючу попередню
процедуру (фільтр) та розглянутих «другою» касаційною
інстанцією, демонструє невисоку процесуальну активність суду, а
саме: рідкісні випадки скасування судових рішень у касаційному
порядку вищою судовою інстанцією.
Є.В. Васьковський вірно зазначав, що у судовій системі
інстанції, яка має право скасовувати судові акти нижчестоящої
інстанції, надає гарантії захищеності від суддівського свавілля,
що формує переконаність у встановленні справедливого судового
акта. Важко заперечувати, що різноманітність перевірочних
інстанцій у системі перегляду судових рішень здатна підвищити
ефективність правосуддя.
Разом з тим виникають закономірні питання: наскільки може
бути виправданою наявність у системі перегляду (перевірки)
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судових рішень дуалізму в рамках однієї і тієї ж інстанції; Чи не є
процесуальною надмірністю існування дворівневої системи
касаційного оскарження, а також яку функцію та роль виконує
«друга касаційна інстанція», що діє в особі судової колегії ВС.
На думку А.Г. Халіуліна, необхідність збереження другої
касаційної інстанції на рівні ЗС очевидна і пов'язана з великою
кількістю судових помилок, що допускаються судами
нижчестоящими. Н.М. Ковтун, розглядаючи питання про
призначення касаційної інстанції, робить висновок, що наявність
подвійної касації у цивільному процесі обумовлена прагненням
до забезпечення судового захисту та виправлення можливих
помилок. Таким чином, як основна причина збереження
дворівневої системи касаційного оскарження наводиться потреба
усунення помилок, що мають місце в судових рішеннях, які
набрали чинності.
У доктрині цивільного процесу деякі автори дотримуються
критичних думок щодо дворівневої системи касаційного
оскарження. Наприклад, В.К. Бобров, аналізуючи проблему
неодноразової перевірки судових рішень у різних касаційних
інстанціях, наголошував, що можливість дворазової касаційної
перевірки не сприяє стабільності судових рішень.
Проблема в тому, що при різному підході до вчинення
деяких процесуальних дій, касаційний суд під час відкриття
касаційного провадження не може передати справу на розгляд ні
об’єднаній палаті касаційного суду, ні ВП ВС, так як
повноваженнями перевірити касаційну скаргу на предмет
відповідності її формі і змісту, визначеними процесуальним
законом, відкрити касаційне провадження наділена лише колегія
суддів касаційного суду.
Ще одна практична проблема. Це розуміння висловлення
законодавця – відступлення Верховного Суду від висновку.
Відомо, що Верховний Суд України, на жаль, дуже часто
змінював свою правову позицію, не вказуючи, що відступає від
свого попереднього висновку. Проблема і в тому, що об’єднана
палата касаційного суду, ВП ВС використовують термін
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«уточнення правового висновку», не відступаючи від нього, що
не заборонено ЦПК.
Отже, на основі проведеного нами дослідження в даних
тезах, нами було проаналізовано основні проблемні аспекти
відкриття касаційного провадження, на підставі чого нами було
сформовано наступні висновки:
Доступність до правосуддя безпосередньо пов’язано із
самою моделлю судочинства, в якій формується вся побудова
функціонування суддійства в Україні. Сучасні проблеми
судочинства, в контексті відкриття касаційного провадження вже
довищий час залишаються дискусійним в Україні. Найбільш
стійкою проблемою, яка існує в сучасному процесі відкриття
касаційного провадження є те, що при різному підході до
вчинення деяких процесуальних дій, касаційний суд під час
відкриття касаційного провадження не може передати справу на
розгляд ні об’єднаній палаті касаційного суду.
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Анотація. Автори статті обґрунтовують теоретичні аспекти
«професійної підготовки вчителя». Виокремлюють риси
сучасного вчителя початкової школи, який навчатиме
першокласників у Новій українській школі.
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Abstract. The authors of the article substantiate the theoretical aspects
of «professional teacher training». Highlight the features of a modern
elementary school teacher who will teach first-graders at the New
Ukrainian School.
Key words: teacher training, teacher training, features of a modern
teacher of elementary school.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Соціальні
перетворення, що відбуваються в суспільстві, зумовлюють нові
підходи до вирішення складних проблем фахової підготовки
вчителів, серед яких професіоналізм і майстерність педагогів,
сутнісною особливістю яких є здатність до інтеграції загальноосвітніх, спеціальних, психолого-педагогічних, дидактичних і
методичних знань, комплексного вирішення задач навчання,
виховання й розвитку особистості на гуманістичній основі.
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Нові умови суспільного розвитку потребують змін у
підготовці до реалізації можливостей професійної діяльності
спеціалістів, підвищують вимоги до якості освіти, її
інформатизації, професійної підготовки та управління. Тому
вкрай необхідно забезпечити ефективну підготовку та
підвищення якісної кваліфікації сучасних вчителів до навчання
першокласників у Новій українській школі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано рішення вказаної проблеми і на які опирається
автор. В сучасних психолого-педагогічних дослідженнях
приділяється значна увага певним аспектам підготовки майбутніх
вчителів, зокрема змістові педагогічної освіти (А.М. Алексюк, В.І.
Євдокимов, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, В.І. Луговий, О.М. Пєхота,
І.П. Підласий, В.В. Сагарда, Г.В. Троцко, Л.О.Хомич).
Професійною підготовкою вчителів займалися (В.М. Гриньова,
Є.Г. Плотникова, Л.Г. Штабова) та ін.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні
сутності та змісту підготовки сучасних вчителів до навчання
першокласників у Новій українській школі.
Постановка завдань дослідження. У контексті реалізації
мети публікації, для нас важливими є наступні завдання:
обґрунтувати теоретичні аспекти «підготовки вчителя» у
вітчизняній науці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з
важливих проблем розвитку суспільства була і залишається
проблема вдосконалення освіти і виховання підростаючого
покоління. Від характеру та змісту соціального замовлення, яке
виконує освіта в сфері навчання та виховання людини, залежить
майбутнє держави. Наше суспільство не виняток, воно сьогодні
замовляє, насамперед, гуманну особистість, здатну до творчості,
ініціативи, саморозвитку, самоосвіти.
У сучасному суспільстві ХХІ століття беззаперечними
цінностями визнано саморозвиток, самоосвіта, самореалізація та
самоактуалізація особистості, які стали підґрунтям нової
парадигми в педагогіці особистісно-орієнтованої освіти, тому
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традиційна система професійної підготовки вчителів, незважаючи
на всі її позитивні надбання, не є достатньою для задоволення
запитів сучасної педагогічної практики. В нових соціальнопедагогічних умовах наявна потреба у вчителях з яскраво
вираженою творчою індивідуальністю, які орієнтовані на
розвиток особистості кожного учня.
Процес підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі
у вітчизняній науці умовно поділяють на такі основні
компоненти:
▪ загальна підготовка (методологічно-розвиваюча);
▪ спеціально-професійна (психолого-педагогічна, методична);
▪ особистісна підготовка (самовиховання особистості
майбутнього педагога, його самовизначення).
Професійна діяльність учителя початкової школи серед
інших педагогічних професій посідає особливе місце. Вона
визначається не тільки обсягом освітніх завдань, які вирішуються,
але й значимістю цього періоду для всього розвитку і становлення
особистості дитини, її цінностей та світогляду. Зважаючи на це,
науковці чимало уваги приділяють проблемі підготовки
майбутнього вчителя початкової школи до професійної
діяльності.
Зокрема, проблема готовності вчителів до педагогічної праці
набула досить широкого висвітлення в працях психологів та
педагогів.
Так, О. О.Абдуліна, Н. В.Кузьміна, Н. Ф.Тализіна
пропонують визначення поняття «професійна підготовка
вчителя» як процес формування й набуття настанов, знань і
вмінь, необхідних фахівцю для належного виконання спеціальних
знань навчально-виховного процесу [ 1, с.10-18].
І.А.Зязюн, І.Є. Богданова розуміють професійну підготовку
вчителя, як цілісний процес засвоєння й закріплення загальнопедагогічних та соціальних знань, умінь і навичок [3, с.22-23].
За науковими поглядами Г. В.Троцко «професійна
підготовка вчителя» є системою, яка характеризується
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взаємозв'язком та взаємодією структурних і функціональних
компонентів, сукупність яких визначає особливість, своєрідність,
що забезпечує формування особистості студента відповідно до
поставленої мети – вихід на якісно новий рівень готовності до
професійної діяльності [4, с.20-24 ].
Важливим у підготовці педагога C.С. Шацький вважав
організацію діяльності саме майбутнього вчителя, оскільки в
подальшому він зможе так само поводитися з учнем, тому що
«…від учня він буде отримувати матеріал, який уже є в запасі
його особистого досвіду, буде його обробляти у школі й
організовувати дитя в школі». Згодом обґрунтовані ним принципи
зв’язку виховання і навчання майбутніх учителів з життям,
єдності теоретичної та практичної підготовки, поєднання
навчально-виховної роботи з їхнім самовихованням стали
провідними в теорії та практиці вищої педагогічної освіти [6, с.89102 ].
Л.О. Хомич наголошує, що на сучасному етапі динамічного
розвитку суспільства ставляться принципово нові вимоги до
педагогічних працівників, а вищій школі потрібно відмовитися
від набутих стереотипів у підготовці майбутніх спеціалістів і так
організовувати навчально-виховний процес, щоб студенти
пройшли всі стадії професійного становлення, які б забезпечували
формування в них цілісного досвіду самостійної діяльності [6,
с.98].
В. Ю.Ковальчук вважає, що сучасний учитель передусім
«має бути висококваліфікований і далекоглядний професіонал,
свідомий та відданий патріот України, тонкий психолог, котрий
володіє інформаційними та педагогічними технологіями» [4, с.1432].
В.Д. Будак зазначає, що «сьогодні суспільству потрібен
учитель самодостатній, індивідуально високорозвинений,
щасливий, який вміє створювати гуманні стосунки з дітьми,
колегами та батьками. Існує безліч думок, яким ж повинен бути
вчитель, і які риси мають бути притаманними йому» [2, с.3-6 ].
Сучасний вчитель початкової школи має бути:
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компетентний; не боятися змін і готовий змінюватися;
гуманний; творчий; доброзичливий; тактовний; з почуттям
гумору.
За нашими міркуваннями, сучасний учитель має завжди
удосконалювати свої вміння, а саме:
- інтегрувати навчальний матеріал у змісті споріднених
предметів;
- організовувати навчання через діяльність, ігровими
методами як у класі так і за його межами;
- формувати в учнів почуття відповідальності і
самостійності;
- надихати дитину на творчість;
- підтримувати в учневі впевненість і мотивацію до пізнання.
Скільки кандидатів в учителі, маючи блискучі задатки, так і
не стали педагогами, і скільки спочатку здавалося б малоздібних
зміцніли, піднеслися до вершин педагогічної майстерності.
Педагог – це завжди великий трудівник. А ідеальний педагог
– це фахівець, працівник, людина (табл.1).
У педагогіці вищої школи вважається загальновизнаним, що
професійні вимоги до викладача повинні складатися з трьох
основних комплексів: загальногромадянські риси; якості, котрі
визначають специфіку професії вчителя; спеціальні знання,
уміння й навички з предмету (спеціальності).
Таблиця 1.
Ідеальний педагог
Фахівець
знання педагогічної
теорії;
володіння
педагогічною
майстерністю;
знання психології;
володіння
технологіями
навчання і
виховання;
володіння методами,
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Ідеальний педагог
Працівник
уміння поставити
мету і домогтися її
виконання;
уміння розподіляти
час;
систематичне і
планомірне
підвищення
кваліфікації;
націленість на
піднесення

Людина
високі моральні якості;
активна участь у
громадському житті;
активна життєва позиція;
особистий приклад усім і в
усьому;
повага до законів держави;
національна свідомість і
самосвідомість;
національна гідність;
патріотизм;

формами, засобами
навчання і
виховання;
уміння раціонально
організовувати
пізнавальну працю
учнів;
любов до учнів;
віра в людину

продуктивності праці;
здатність до
творчості;
загальна ерудиція та
обізнаність;
розумний оптимізм;
бажання працювати;
відданість справі;
колективізм

готовність до захисту
Батьківщини;
міцне здоров’я;
активний спосіб життя;
гуманізм;
духовність;
релігійність

В умовах переходу до ринкових відносин особливої
значимості набувають людські якості педагога, які стають
професійно значимими передумовами створення сприятливих
стосунків у навчально-виховному процесі.
До таких якостей можна віднести: людяність, доброту,
терплячість, порядність, чесність, відповідальність, справедливість, обов'язковість, об'єктивність, щедрість, повагу до людей,
високу моральність, оптимізм, емоційну урівноваженість,
потребу в спілкуванні, інтерес до життя вихованців, добро зичливість, самокритичність, дружелюбність, стриманість,
гідність, патріотизм, релігійність, принциповість, чуйність,
емоційна культура та багато інших.
Але однією із обов’язкових якостей для вчителя є гуманізм.
Це ставлення до розвиваючої особистості як до вищої цінності на
землі, вираження цього ставлення в конкретних ділах і вчинках.
Отже, найважливішими професійними якостями педагога
повинні бути: працелюбство, працездатність, дисциплінованість, уміння визначити мету, вибрати шляхи для її досягнення,
організованість, наполегливість, систематичне і планомірне
підвищення свого професійного рівня, відповідальність прагнення
постійно підвищувати якість своєї праці.
Висновки. Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури
дає змогу стверджувати, що на сьогоднішній день проблема
особливостей підготовки вчителя початкової школи є досить
актуальною, пріоритетною та багатоаспектним утворенням.
Доцільні напрямки подальших розробок У перспективі
здійснення подальших наукових досліджень варто дослідити
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психолого-педагогічні умови та здійснити їх експериментальну
перевірку щодо окресленої проблеми.
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Педагогічні науки
ЗАСОБИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
Загребельна Л.М., Теплицька Н.В.
викладачі Бердичівського
медичного фахового коледжу
Житомирської обласної ради
м. Бердичів, Україна
Проводити заняття віддалено, не бачити здобувачів освіти,
не мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент
виникнення проблеми – ще кілька років тому викладачі не могли
й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла
несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати
цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики.
Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх
учасників освітнього процесу: викдадачів, здобувачів освіти та
батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових
технологій, надихати й мотивувати здобувачів, давати раду
технічним проблемам виявилось зовсім не просто.
Для забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти
викладач
може
створювати
власні
веб-ресурси
або
використовувати інші веб-ресурси на свій вибір. При цьому
обов’язково надати здобувачам освіти рекомендації щодо
використання ресурсів, послідовності виконання завдань,
особливостей контролю тощо. Найголовнішим критерієм вибору
інструментів для організації дистанційного навчання має бути
відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки
певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних
результатів навчання в дистанційному форматі.
Перевагу краще надати україномовним ресурсам або таким,
що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Водночас важливо
врахувати можливі особливі потреби здобувачів освіти та засади
універсальної доступності програмних засобів. В умовах, коли
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навчання відбувається за допомогою персональних пристроїв,
слід зважати на розмаїття цих пристроїв та обирати ресурси, які
максимально підходять для різних платформ (персональні
комп’ютери, планшети, мобільні пристрої Apple, Android тощо).
Основні форми онлайн-комунікації. Відеоконференція – це
конференція в режимі реального часу онлайн. Вона проводиться у
визначений день і час. Це один із сучасних способів зв’язку, що
дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли
здобувачі освіти та викладачі перебувають на відстані. Отже,
обговорення й ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів
відбуваються в режимі реального часу. Учасники можуть бачити
одне одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію
наочним матеріалом 1.
Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача та
здобувачів освіти у дистанційному навчанні. Кожний форум
присвячений певній проблемі або темі. Модератор/ка форуму
реалізує обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями,
новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів
дозволяє приєднати різні файли певного розміру.
Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального
часу, засіб оперативної комунікації людей через інтернет. Є
кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат.
Найбільш поширений – текстовий чат.
Блог – це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на
публікацію належить одній особі чи групі людей. Автор розміщує
на сайті свого мережевого щоденника (блогу) допис і надає
можливість іншим учням прочитати й прокоментувати
розміщений матеріал. В учнів з’являється можливість обговорити
й оцінити якість публікації.
Електронна пошта – це стандартний сервіс інтернету, що
забезпечує передавання повідомлень як у формі звичайних
текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео) у
відкритому чи зашифрованому вигляді.
Анкетування – для поточного контролю в ході дистанційного
навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета є
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достатньо гнучким інструментом, оскільки питання можна
ставити безліччю різних способів. У дистанційному навчанні
після засвоєння кожної теми можна використовувати анкети, в
яких здобувач освіти може зробити самооцінку результатів
навчання за такими показниками: зрозумів/зрозуміла, можу
розв’язати самостійно; зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати з
підказкою; не зрозумів/не зрозуміла, не можу розв’язати.
Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки на кшталт Viber дозволяють
створювати закриті групи, спільноти, чати, вести обговорення
тем, завдань, проблем, інформації.
Поширені веб-ресурси для дистанційного навчання.
Платформа Moodle – безкоштовна відкрита система управління
дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий
набір інструментів для освітньої взаємодії Зокрема, надає
можливість подавати навчальний матеріал у різних форматах
(текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка; здійснювати
тестування та опитування з використанням питань закритого
(множинний вибір правильної відповіді та зіставлення) і
відкритого типів; здобувачі освіти можуть виконувати завдання з
можливістю пересилати відповідні файли. Moodle має у своєму
інструментарії: форми здавання завдань; дискусійні форуми;
завантаження файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями; календар подій; новини та анонси; онлайн-тестування; Вікіресурси.
Платформа Google Classroom – це сервіс, що пов’язує Google
Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайннавчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Викладач має змогу проводити тестування, контролювати,
систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати
виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання,
коментувати й організовувати ефективне спілкування з учнями в
режимі реального часу. Основним елементом Google Classroom є
групи 4.
Zoom – сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн269

зустрічей. Для цього потрібно створити обліковий запис.
Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії сервіс
зняв це обмеження. Zoom підходить для індивідуальних та
групових занять. Користувачі можуть використовувати додаток
як на комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. До відеоконференції може підключитися будь-який(а) користувач/ка за
посиланням або ідентифікатором конференції. Заняття можна
запланувати заздалегідь, а також зробити посилання для постійних зустрічей у певний час. У платформу вбудована інтерактивна
дошка, яку можна демонструвати учням. Крім того, є можливість
легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на
інтерактивну дошку.
Відеоконференції можна проводити також за допомогою
Microsoft Teams, Google Meet, Skype тощо.
Classtime – платформа для створення інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального процесу і
реалізовувати стратегії індивідуального підходу. Є бібліотека
ресурсів, а також можливість створювати запитання 3.
Дистанційне навчання передбачає кілька типів взаємодій з
різними цілями: оперативне інформування; повідомлення нового
матеріалу; уточнювальні запитання; коментарі до виконаних
робіт тощо. Важливо створити таку комунікаційну структуру, яка
була б гнучкою (кожен викладач має власний простір для
викладання необхідних матеріалів, забезпечення взаємодій та
відгуків здобувачів освіти) і багатогранною (здобувачам освіти не
потрібно реєструватись у різнопланових системах, доступ
відбувається з єдиного ресурсу чи порталу).
Приклади реалізації комунікаційної структури за допомогою
різних сервісів. Padlet.com – це віртуальна дошка, на якій можна
розміщувати окремі плитки-дописи з текстовою інформацією,
гіперпосиланнями, зображеннями, прикріплювати файли, аудіо-,
відеозаписи. Можна ввімкнути режим коментування, у якому
здобувачі освіти зможуть навіть додавати виконані роботи. Варто
зазначити, що така організація взаємодії може бути доцільною в
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межах занять одного класу або кількох класів на нетривалий
період, оскільки доступний простір швидко захаращується.
Google Classroom – це один із сервісів Google, призначений
для створення віртуальних класів. Для дистанційних занять у
закладі освіти потрібно заздалегідь подбати про розгортання G
Suite for Education – безкоштовної платформи з корпоративними
обліковими записами для всіх учасників освітнього процесу.
Moodle – повнофункціональна система організації дистанційного навчання та створення електронних курсів. Ця система
потребує встановлення на сервер, обов’язкового адміністрування
на рівні закладу освіти. Перевагою є те, що розроблені курси
можуть повторно використовуватись, у тому числі й для різних
груп учнів.
Інструментарій дистанційного навчання. Відео – в інтернеті
доступні досить багато відеороликів, які розкривають теми
програми, зокрема канал Міністерства освіти України, курси
платформ Prometheus, EdEra та інші джерела. Досить поширеним
варіантом навчального відео є скрінкаст, тобто зйомка екрана
комп’ютера, на якому відбувається демонстрація презентації з
голосовим супроводом та коментарями викладача. Зазвичай за
рахунок відсутності зворотного зв’язку та необхідності
вирішувати організаційні моменти скрінкаст теоретичної частини
уроку триває не більш ніж 15 хвилин. Для здобувачів освіти
відеоурок є дуже зручним ресурсом, який може компенсувати
(принаймні частково) відсутність під час онлайн заняття. Є
можливість повернутись до незрозумілих моментів та
переглянути пояснення кілька разів.
Онлайн-дошки – це аналог шкільної дошки, що дозволяє
забезпечити практично такий же функціонал, навіть більший. Так,
на дошці можна розмістити попередньо підготовлені матеріали
(тексти, зображення, відео, аудіо), робити записи шляхом
друкування тексту або створення малюнків. Крім того, зазвичай у
сервісах онлайн-дошок є можливість використовувати додаткові
інструменти побудови рівних фігур, готові шаблони організаційних діаграм (карти понять, мозковий штурм, алгоритм тощо). З
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дошкою можна організувати спільну роботу, зокрема під час
синхронного онлайн-заняття.
Для організації дистанційного та індивідуального навчання в
Бердичівському
медичному
фаховому
коледжі
також
використовувати наступні веб-технології та програмні засоби:
1. Веб-додаток Edmodo – освітній сайт, який являє собою
усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє
спілкуватися викладачам та здобувачам освіти, об'єднавшись
навколо процесу навчання у коледжі.
2. Платформа Learning.ua – містить онлайн тести,
інтерактивні завдання з навчальних предметів.
3. Платформа Stepik – безкоштовна освітня платформа та
конструктор відкритих онлайн-курсів та занять.
4. Хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи
здобувачів освіти та викладачів 2.
Дистанційне навчання розвивається колосальними темпами,
цьому сприяє й розвиток мережі Інтернет, і зростання її
інформаційних і комунікаційних можливостей, і нещодавні
карантинні заходи. Однак, дистанційні технології, впроваджені в
освітній процес, вимагають більш ретельного відпрацьовування
методик засвоєння знань, аналізу пріоритетів факторів, що
впливають на ефективність роботи викладачів і здобувачів освіти
в дистанційному середовищі 4.
Література:
1. https://choippo.edu.ua/?page_id=33608
2. http://ssh25.sumy.ua/wp-content/uploads
3. https://uon.cg.gov.ua/index.php?id=32847&tp=1&pg=
4. https://vseosvita.ua/library/instrumenti-ta-zasobi-organizaciidistancijnogo-navcanna-389041.html
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Педагогічні науки
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ «ЗА» І «ПРОТИ»
Вітюк Євгенія Іванівна, Шафір Дарина Іванівна
студенти І курсу, відділення «Лікувальна справа»
Загребельна Леся Миколаївна
викладач-методист
Бердичівський медичний фаховий коледж
Житомирської обласної ради
м. Бердичів, Україна
Дистанційне навчання – це аж ніяк не канікули з онлайнперекличкою та домашнім завданням. Вже не перший рік
студенти та викладачі змушені працювати в дистанційній формі
навчання, так звана “дистанційка”. Перехід на дистанційне
навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі
серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу
– викладачів, студентів та їхніх батьків. Після тимчасової
розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко
адаптуватись до нових реалій. Комусь довподоби, хтось мовить
категоричне: “Ні!”. А після того як чимало батьків приміряли на
себе вчительські обов’язки на кілька місяців, родини бояться
виходу «другої серії» карантину.
Сьогодні ми, студенти, хотіли б виразити свої думки на
рахунок проведення освітньої діяльності у форматі змішаного
навчання у зв’язку із складною епідемічною ситуацією. Звичайно,
всі плюси та мінуси можна перераховувати довгий час. Але все ж
таки, давайте відшукаємо найголовніші з них.
Хочемо розпочати з суттєвих переваг. З початком такої
форми навчання здобувачам освіти навчання стало справжнім
“кайфом” – прокинулися і відразу готові до роботи. Перейшовши
у формат дистанційного навчання ми дізналися про безліч
освітніх платформ мережі Інтернет (Coursera, EdEra, Prometheus,
ПостНаука, НаУрок, Всеосвіта, iLearn, Всеукраїнська школа
онлайн, Освіторія). Використовуючи матеріали цих платформ ми
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готувалися до вступу в Бердичівський медичний фаховий коледж
та брала участь у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах з різних
предметів.
У нашому навчальномц закладі викладачі повною мірою
опанували сучасні методи подання матеріалу та кожне заняття
проводять у режимі віртуального спілкування на платформах
Zoom чи Google Meet, не навчають за принципом “завдання
відправлене – домашнє завдання перевірене – оцінки поставлені”.
Постійно є зворотній зв`язок між студентами та викладачами,
хоча ми по-домівках, у комфортних домашніх умовах.
«Дистанційка» – це унікальна можливість підлаштувати темп
навчання під себе. Найчастіше вдома панує передбачувана та
спокійна атмосфера, студент випрацьовує власний ритм і
дотримується його без додаткових переживань, чи встигне він
щось, чи ні. Хтось отримав більше часу на вирішення завдань з
біології, хтось швидше виконує завдання з географії чи історії та
отримує додатковий час на поглиблене вивчення іншої теми чи
фізичну активність. Один студент опрацьовує матеріали сидячи за
столом, іншому зручніше це робити в кріслі чи на дивані під
теплою ковдрою, чи перед палаючим каміном зі склянкою чаю чи
кави. Є змога відчути, як це круто, коли ритм формує не дзвоник і
перерви між парами, а ти сам.
Коли щось незрозуміло – студенти часто соромляться
попросити викладача пояснити матеріал ще раз. В online це не
проблема: студент може прослухати заняття чи його частину
стільки раз, скільки потрібно, щоб закріпити знання. Висока
ефективність заняття завдяки використанню інтерактивних
інструментів, перш за все мова йде про презентації, тести, відео,
чат, показ екрана і можливість багаторазового перегляду уроку. А
ще дистанційне навчання дає змогу поглиблювати знання в
предметах, найбільш цікавих студентам. Розвиваються навички
самоосвіти, що є дуже важливим не тільки в найближчому
майбутньому, але тут і зараз. У наш час найголовнішим для
здобувачів освіти є уміння знайти, проаналізувати інформацію,
профільтрувати її та використати саме те, що потрібне в певній
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ситуації. Це навчає критично мислити, щоб ухвалити ретельно
обмірковані та незалежні рішення. Є можливість черпати знання
не тільки від своїх викладачів, а і від інших незалежно від місця
проживання, які записують свої заняття на відео та поширюють їх
у соціальних мережах, діляться з нами своїми знаннями.
Не потрібно витрачати час на дорогу до навчальних закладів,
можна використати цей час з користю, наприклад, довше поспати
вранці чи насолодитися здоровим та смачним сніданком, не
поспішаючи. Перебування вдома вберігає нас від підхоплення
інфекційних захворювань, є менший ризик застудитися у вітряну,
дощову погоду. Можна проводити навчання практично з будьякого місця. Ніхто не запізнюється на лекції – завдяки мобільним
версіям та застосункам можна приєднатися до заняття у
потрібний час.
А ще батьки можуть поспостерігати за своїми дітьми і
визначити, наскільки уважна дитина під час навчання. Чи,
навпаки, розсіяна і довго не може сконцентруватися, що
негативно впливає на кінцевий результат. Проблемні точки варто
не тільки виявляти, а й одразу опрацьовувати.
Разом з тим форма дистанційного навчання має свої мінуси.
Брак живого спілкування між студентами у групі та викладачами.
Віртуальне спілкування не передає теплоти, адже коли ти
спілкуєшся приємно це робити дивлячись в очі один одному,
посміхаючись, звертаючи увагу на найменший порух, міміку.
Проблеми з мережею Інтернет, особливо це відчутно у
невеликих населених пунктах, коли працюючи з викладачем у
сервісі Zoom раптово зникає Інтернет, тебе “викидає” з
відеоконференції, ти не чуєш і не бачиш , що відбувається далі та
нервово починаєш підключатися знову і знову. А це вже нервове
перенавантаження, емоційний стрес. Багато залежить і від
енергопостачання, дуже часто зникає електричний струм і
студент тоді безпорадний, не з власної волі пропускає заняття та
змушений потім відпрацьовувати пропуски.
Дистанційне навчання вимагає великих матеріальних затрат
на придбання якісних гаджетів, які б впоралися з навантаженням,
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так як дешеві та прості не завжди підтримують програми та
сервіси призначені для онлайн-навчання. Перебуваючи на
дистанційному навчання ми використовуємо великий трафік, а це
вимагає великі кошти. Не всі батьки можуть забезпечити своїх
дітей високоякісним комп’ютером, тоді можливість здобути
знання сходить до нуля.
Довгий час пребування біля екрану негативно впливає на зір.
Втомлює очі, часто з’являється відчуття піску в очах,
почервоніня, сухість. Дистанційне навчання асоціюється з браком
фізичної активності, а це досить шкідливо для нашого з вами
здоров’я. Тривале перебування в стінах будинку зменшує
можливість дихати свіжим повітрям та насичувати свій організм
киснем, бо багато хто через свою лінь не бажає зайвий раз
покинути приміщення. Як порада: використовуйте спеціальні
окуляри для роботи з комп’ютером або на сучасних смартфонах
використовуйте нову функцію блю-блок, це покращує та
полегшує зорове сприйняття.
А ще домашній простір переповнений факторами, що
відволікають: доступ до телевізора, різних гаджетів. В одній і тій
самій кімнаті здобувачі освіти сплять вночі, навчаються вдень,
розважаються та відпочивають ввечері. Нічого навколо не
змінюється, увага розсіюється, прокрастинація посилюється.
Самоорганізуватися складно, це потребує великої сидли волі,
самоконтролю та відповідальності. Не кожен може з цим
впоратися, без стороннього заохочення чи направлення, так би
мовити, в правильне русло. Не кожен має сміливість зв’язатися по
телефону з викладачем та вирішити якіть питання чи проблеми,
зайвий раз потурбувати вчителя, розуміючи, що він знаходиться
вдома, а там сім’я, домашні клопоти та особисті проблеми. У
навчальному закладі швидше можна це зробити, не порушуючи
особистий простір викладача, бо тут він знаходиться на своєму
робочому місці.
В умовах територіальної віддаленості здобувача освіти від
викладача перешкодити списуванню не можливо. Недобросовісні
здобувачі освіти користуються готовими відповідями з інтернету,
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а це не дає змогу вивчити матеріал та адекватно бути оціненим:
хтось сам пише контрольну роботу чи виконує тести, а інший
списав чи скористався допомогою іншої людини, можливо навіть
репетитора.
Усі ми по-різному сприймаємо та засвоюємо інформацію. Є
аудіали, візуали, дискрети, кінестетики. Дослідження доводять,
що більшість дітей – кінестетики, які пізнають світ через
практичний досвід. В умовах дистанційного навчання
здебільшого не існує практики – самі лише дані, які потрібно
якось переробити та засвоїти.
Відсутність дорослого-авторитета і магії навчального
процесу. Для ефективного навчання здобувачам освіти потрібна
людина, якій вони довіряють та в присутності якої не бояться
зробити помилку. Ця людина має бути здатна створити ефект
безпечного простору, формувати й підтримувати динаміку групи.
А коли студенти сидять у Zoom з вимкненим відео, створити
атмосферу довіри надскладно.
Проаналізувавши плюси та мінуси, нам в цілому подобається
такий вид навчання, ми готові до нього, але цей спосіб
здобування освіти гарний лише в умовах пандемії, так як немає
іншої альтернативи ніж дистанційне навчання. На нашу думку
потрібно ще й побороти стереотип, що навчання відбувається
лише тоді, коли “викладач стоїть біля дошки, а здобувачі освіти
сидять в аудиторіях”. Сучасний світ вимагає самостійності,
гнучкості у вирішенні питань, у вмінні вирішити проблему
різними шляхами.
З огляду на технічні моменти є ризик втратити досвідчених
викладачів. Вибір і налаштування обладнання, особливості
роботи з платформою для онлайн-навчання можуть відлякати
старше покоління викладачів. З іншого боку, кожен, хто має хист
до викладання, любов до навчання, може побудувати кар’єру,
викладаючи онлайн. До того ж створення свого власного
електронного курсу для дистанційного навчання займає менше
часу, ніж раніше.
Майбутнє – за змішаним навчанням, яке дуже легко
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перемикати в різні режими: збільшувати чи зменшувати офлайнабо онлайн- компоненти, обирати різні організаційні моделі та
стратегії відповідно до можливостей, потреб і викликів.
Викладачам потрібна як емоційна підтримка, так і забезпечення
інтернетом та технікою. В Україні дистанційна форма освіти
впроваджується вже понад десять років. Така практика відома у
цілому світі вже не одне десятиліття. Вважаємо, що потрібно
звести до мінімуму негативи дистанційного навчання та із
задоволенням отримувати знання будь-якими способами, у тому
числі онлайн навчання. Впевнені в тому, що головне не те, якою
буде форма навчання, а те, щоб воно було якісним, приносило
користь та задоволення, а у студентів був вибір.
Література:
1. https://myownconference.com.ua/blog/uk/onlajn-navchannyaplyusy-ta-minusy/
2. https://osvitoria.media/experience/za-chy-proty-6-plyusiv-iminusiv-dystantsijnogo-navchannya-yaki-nam-treba-obgovoryty/
3. https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-vikoristannatehnologii-distancijnogo-navcanna-u-procesi-vikladanna-anglijskoimovi-z-dosvidu-vprovadzenna-208663.html
4. https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/2/241517/
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науковий керівник: Іжевський П.Г.,
д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту, фінансів,
банківської справи та страхування
Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова
Важливість упорядкування управлінських рішень полягає в
процесі зв'язку управління, виробничих цілей і основних функцій
економіки. Рішення, прийняте керівником будь-якої організації,
залежить не тільки від конкурентоспроможності компанії,
стійкого розвитку в умовах, що швидко змінюються. Визначаючи
бізнес-рішення, ми повинні спочатку проаналізувати економічні
умови для досягнення бізнес-цілей. Особливу увагу необхідно
приділяти матеріально-технологічній основі основних фондів,
особливо рівню матеріально-психічного зносу основних засобів, з
метою
підвищення
конкурентоспроможності
продукції
промислових підприємств[5].
Насамперед, прийняття рішення – це можливість вибір
конкретної рішення з альтернативи. Управлінське рішення має
комплексний характер. У правовому відношенні — це владний
акт суб'єкта керування, в якому він висловлює свою волю,
реалізує надані йому владні повноваження й несе
відповідальність за можливі несприятливі наслідки. З іншого
боку, управлінське рішення є актом соціальним, тому що
приймається людьми і стосується людей. Управлінське рішення
також є психологічним актом, адже являє собою результат
розумової діяльності людини і її вольового зусилля. Нарешті, з
інформаційного погляду, рішення є результатом опрацювання
інформації, у ході якої здійснюється вибір серед можливих
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варіантів такого, що найбільше близький до оптимального, тобто
є найкращим [1].
Визначити види та групи рішень, які приймає підприємство,
оцінити якість рішень, визначити ініціативу рішення, в якому
порядку і методі обробити, які фактичні умови виконання,
використовувати різноманітні корпоративні документи, провести
спеціальні спостереження та діяльність корпоративного
управління анкетне опитування відповідального та відповідального за відділ.
Управлінські рішення, що приймаються на вітчизняних
підприємствах, формуються в умовах жорстких обмежень як
природних, так і трудових і фінансових ресурсів. Перехід до
ринкових відносин є причиною ускладнення економічних
завдань, системи управління виробничими об’єктами. При
першому зіткненні з проблемою у керівників підприємств цілком
природною є потреба зрозуміти її та отримати контроль над
ситуацією. На цьому етапі суть проблеми може надмірно
спрощуватись або, навпаки, – ускладнювати через поспішні
визначення, низьку кваліфікацію задіяних до її формулювання
працівників, наявність великої кількості обмежень [1].
Очевидно, що управлінські рішення повинні базуватися на
об'єктивних законах і моделях суспільного розвитку. З іншого
боку, прийняття управлінських рішень значною мірою залежить
від багатьох суб'єктивних факторів - логіки прийняття рішень,
якості оцінки ситуації, структури завдань і проблем, певного
ступеня культури управління, виконання рішень, механізм,
виконавська дисципліна тощо. Завжди слід пам’ятати, що навіть
добре продумане рішення може виявитися неефективним, якщо
неможливо передбачити ситуацію або можливі зміни в стані
виробничої системи [5].
Основними факторами, що впливають на якість прийняття
управлінських рішень, є: застосування наукових методів і принципів у системі управління, методи моделювання, автоматизація
управління, мотивація до якісного прийняття рішень. Звичайно, у
прийнятті будь-якого рішення є три точки різного ступеня:
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інтуїція, судження і розум. Якщо рішення буде всеосяжним,
науковим і обґрунтованим, а всі наслідки та результати, а також
будь-який процес подій очікувані, враховані та передбачені в
процесі підготовки, то воно буде ефективним. Якщо прийняття
виробничого плану в період планування підприємства
розглядається як комплексне (комплексне) управлінське рішення
в системі управління підприємством, то його формулювання має
базуватися на певних принципах. Принципи прийняття
управлінських рішень, які ми висуваємо для складання та
реалізації виробничого плану підприємства на плановий період
(рік), базуються на таких відомих принципах:
-горизонтальна консистенція;
-вертикальна консистенція;
-прийняття управлінських рішень та відповідність існуючій
організаційній структурі управління бізнесом;
-диференційований підхід до формування та процесу
прийняття рішень;
- перевірка управлінських рішень [2].
З метою підвищення ефективності оцінки альтернатив, що
формуються при прийнятті рішень, використовуються моделі та
методи прийняття рішень (кількісні та якісні). До кількісних
методів належать теорія ігор, теорія масового обслуговування,
управління
запасами,
мережеве
планування,
лінійне
програмування, платіжні матриці, дерева рішень, інші ймовірнісні
та статистичні методи та математичне планування. Якісні методи
прийняття рішень поділяються на неформальні (евристичні) та
колективні (експертні). До неформальних (евристичних) методів
прийняття рішень належать: евристичні міркування, написання
«скриптів», системний аналіз, методи структури та програмної
матриці, методи причин і результатів тощо. До колективних
(групових) методів прийняття рішень належать експертні методи
(«мозковий штурм» або «мозкова атака», метод Дельфі, кільцева
система прийняття рішень, метод номінальної групи та інші)[3] .
Оцінка ефективності рішення повинна виявити:
а)здатність реалізовувати прийняття рішень з використанням
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існуючої системи управління в сучасних умовах;
б) ступінь підготовки персоналу до прийняття та виконання
рішень;
в) обсяг ресурсів, необхідних для виконання рішення, і обсяг
ресурсів, передбачених у майбутньому;
г) Цілісність системних факторів, що підвищують
ефективність прийняття та реалізації рішень, та їх всебічного
врахування в тактичному та стратегічному управлінні [4].
На сучасних виробничих підприємствах найчастіше
застосовують система прийняття рішень організовану «зверху –
вниз», тобто генеральний директор приймає рішення, узгоджені
лише зі своїми заступниками, без урахування думки керівників
відділів.
Існуюча технологія прийняття рішень має свої недоліки. До
них можна віднести те, що керівник підприємства недостатньо
вивчає зміни у структурі мотивів трудової діяльності та не
виявляє потреб персоналу, які переважають у певний момент, а це
не дозволяє прогнозувати їх вплив на виробничі результати та
розробляти ефективні важелі впливу на персонал. Тому ми
пропонуємо змінити організацію прийняття рішень на
виробничих підприємствах, що включає таку послідовність дій:
- керівники відділів або уповноважені ними особи проводять
опитування своїх робітників з питань покращення праці;
- на основі отриманих результатів виводяться конкретні
заходи, які оформлюються у вигляді докладів;

- на загальних зборах керівників підрозділів кожен з них
доповідає про отримані результати, зроблені висновки та свої
пропозиції;

- в процесі обговорень та дискусій розробляють загальні
положення для робітників усіх відділів;
- план цих заходів передається на узгодження до заступника
генерального директора;
- після узгодження заступником, розроблений план заходів
подається на затвердження генеральному директору;
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- якщо підприємство має необхідні для впровадження цих
заходів ресурси та він не суперечить тактичним і стратегічним
планам, генеральний директор затверджує розроблену програму
та видає необхідні нормативні акти для впровадження її в життя.
Таким чином, для прийняття ефективних управлінських
рішень науковцями розроблена велика кількість методів та
моделей, але всі вони містять певні недоліки і для кожної фірми
потрібно розробляти індивідуальні методи. Важливо розуміти, що
сновою прийняття управлінських рішень щодо розробки плану
діяльності як виробничого так і не виробничого підприємства має
бути постійний моніторинг його продукції на відомчому та
регіональному ринку, а також врахування думки співробітників,
що можуть надати унікальну інформацію щодо наслідків
прийняття рішення на підприємстві з свого боку.
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Нефінансові активи бюджетних установ — це об'єкти, що
належать організації на правах власності або використання. Це
основні засоби і нематеріальні активи, запаси, малоцінні та
швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності.
Перелічені вище об'єкти обліку можуть перебувати в
організаціях, які фінансуються з бюджету, на підставі договорів:
оперативного управління; оренди; безоплатного користування;
довірчого управління. До категорії НФА належать активи, що
обліковуються на балансі бюджетних установ, або передані ними
іншим суб'єктам обліку за договорами оренди.
При надходженні майна до бюджетної установи необхідно
визначити, до якого виду нефінансових активів воно належить.
Наприклад, основним засобом вважається об'єкт із терміном
корисного використання більше 12 місяців. Який використовується постійно чи неодноразово для виконання робіт, надання
послуг, здійснення державних повноважень чи управлінської
діяльності суб'єкта.
У разі відображення в обліку формується первісна вартість
активу. Правила формування визначені національними
положеннями стандартами бухгалтерського обліку державного
сектору. Наприклад, первісна вартість об'єкта нефінансових
активів, створеного власними силами суб'єкта обліку, включає всі
прямі витрати на його створення і підготовку до використання.
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Залучена до господарського обороту земельна ділянка при
постановці на баланс враховується за кадастровою вартістю. У
процесі експлуатації нефінансових активів виконуються різні
господарські операції, що відображаються в обліку:
• нарахування амортизації;
• нарахування збитків від знецінення;
• внутрішнє переміщення;
• переоцінка;
• інші.
Припинення визнання нефінансового активу на обліку
проводиться виходячи з первинних документів: актів списання,
договорів про безоплатну передачу тощо. [1]
У НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» зумовлено
методологічні засади формування та розкриття у фінансовій
звітності інформації про основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції у
необоротні матеріальні активи. Цим положенням регулюється:
• визнання та початкова оцінка основних засобів;
• оцінка після початкового визнання та переоцінка основних
засобів;
• знос основних засобів;
• знецінення основних засобів;
• вибуття основних засобів;
• розкриття інформації про основні засоби у примітках до
фінансової звітності. [2]
НП(С)БОДС 123 «Запаси» розкриває засади, які регулюють
формування інформації про запаси та розкриття відповідної
інформації у фінансовій звітності. Система обліку нефінансових
активів має забезпечити керівника установи та інших керівників
структурних підрозділів такої інформації щодо об'єктів:
надходження, наявності та руху; зносу та ремонту; вибуття;
визначення результатів ліквідації. [4]
Важливим є виділення складової нефінансових активів –
нематеріальних активів. Для регулювання обліку нематеріальних
активів призначено окреме НП(С)БОДС 122 «Нематеріальні
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активи». У системі нормативно-правового забезпечення
регулювання нефінансових активів бюджетних установ
нематеріальні активи не відокремлюють від нефінансових активів
загалом. Зазначений момент важливий і ще раз наголошує на
наближенні вітчизняного обліку в бюджетних установах до
міжнародних стандартів [3].
Висновок. Облік нефінансових активів в бюджетних
організаціях має суттєве значення для економічної інформації,
адже це дає змогу забезпечити контроль за безпекою, рухом та
ефективним використанням. Нерідко саме нефінансові активи
мають значну частку в активах установи, тому їх достовірне
відображення є дуже важливим.
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Вивчення будь-якої іноземної мови припуcкає формування
навичок і умінь мовного cпілкування, що, у cвою чергу,
припуcкає cприйняття мови (текcту) на іноземній мові і cтворення
влаcниx мовниx виcловлювань, адекватниx cенcу почутого. На
думку більшоcті методиcтів цього можна доcягти шляxом
викориcтання cпеціального компонента учбового заняття −
аудіювання. Аудіювання − це cприйняття на cлуx автентичного
текcту на іноземній мові, переказ і обговорення почутого. Цей вид
мовної діяльноcті дозволяє опанувати звукову cторону мови, її
фонемну cкладову та інтонацію. За допомогою аудіювання
відбуваєтьcя також активне заcвоєння лекcичного cкладу і його
граматичної cтруктури.
Тривалий чаc у методичній літературі аудіювання вважалоcя
таким аcпектом, що не кориcтуєтьcя належною увагою у навчанні
іноземної мови з боку викладачів. Пояcнювалоcя це тим, що
навички аудіювання автоматично розвиваютьcя у учнів через
занурення їx у мовне cередовище і практику, при роботі над
граматичним, лекcичним і фонетичним матеріалом. Тут cлід
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зазначити, що найважливішими завданнями в навчанні cтають
формування умінь заcтоcовувати отримані знання в реальній
дійcноcті, підготовка людини до життя в даному cуcпільcтві [1].
Аудіювання безумовно вважаєтьcя найбільш cкладним
аcпектом в оволодінні іноземною мовою. Пояcнюєтьcя ця
cкладніcть подоланням такиx факторів, як xарактер мовного
матеріалу, умови пред'явлення, cмиcловий зміcт, джерела
інформації, а також індивідуальні оcобливоcті cпіврозмовників
(манера мови, темп, наявніcть акценту). З іншого ж боку,
аудіювання є потужним заcобом навчання іноземної мови,
оcкільки cприяє заcвоєнню лекcичного cкладу мови та її
граматичної cтруктури, дає можливіcть оволодівати звуковою
cтороною мови, її фонемним cкладом та інтонацією: ритмом,
наголоcом, мелодикою.
На наш погляд, потрібно вчити cтудентів відбирати потрібну
інформацію, ігноруючи нерелевантну, тобто навчити робити так,
як вони це роблять cвоєю рідною мовою [2]. Головне − розвинути
навичку здогадки, навчитиcя передбачати те, про що могла б йти
мова, те, що в даній cитуації міг би cказати співрозмовник,
нівелюючи таким чином можливі лакуни в cприйнятті. Не cлід
забувати, що аудіювання, поряд з говорінням, забезпечує
можливіcть комунікації іноземною мовою. Без оволодіння
вмінням розрізняти іншомовну мову на cлуx cпілкування з
предcтавниками іншиx культур неможливо в принципі.
Іcнують різні типи вправ по аудіюванню. Наприклад, можна
клаcифікувати ці вправи по темаx або текcтаx (монологічний,
діалогічний текcт і так далі). Можна розглядати їx також з точки
зору автентичноcті текcту (автентичний, не автентичний).
Завдання до текcтів по аудіюванню можна cиcтематизувати
залежно від екcтенcивного або інтенcивного проcлуxовування. З
цим моментом тіcно пов'язані також питання рівня cкладноcті
лекcики і cинтакcиcу в текcтаx для аудіювання.
Ми вирішили cиcтематизувати ці вправи за критеріями, які
безпоcередньо торкаютьcя роботи з аудіотекcтом під чаc заняття
іноземною мовою, тобто ми розрізняємо наcтупні види завдань:
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1) завдання, які виконуютьcя перед проcлуxовуванням
текcту;
2) завдання які виконуватимутьcя під чаc проcлуxовування
текcту;
3) завдання, які виконуватимутьcя піcля проcлуxовування
текcту.
Це не означає, що вправи по аудіюванню повинні
розглядатиcя тільки відповідно до циx критеріїв, оcкільки цілком
очевидно, що іcнують вправи, в якиx можуть комбінуватиcя між
cобою уcі вищезгадані форми.
На нашу думку, можна cтверджувати, що вправи, що
виконуютьcя перед проcлуxовуванням текcту найбільшою мірою
впливають на процеc розуміння, вправи, що виконуютьcя під чаc
проcлуxовування текcту можуть лише чаcтково виконувати
подібні функції, вправам же виконуваним піcля проcлуxовування
текcту влаcтива в принципі лише контрольна функція: "Що учні
зрозуміли"?
По cуті, це означає наcтупне: якщо ви xочете навчитиcя
аудіюванню, оcновний упор повинен робитиcя на вправи, що
виконуютьcя перед першим проcлуxовуванням текcту.
Питання до текcту відноcятьcя до вправ, що найчаcтіше
викориcтовуютьcя. Є, звичайно, різне розуміння того, коли вони
мають cенc і чи оcмиcлені вони в даному конкретному випадку.
Питання перед проcлуxовуванням текcту мають надзвичайно
важливу функцію, оcкільки вони безпоcередньо впливають на
процеc аудіювання та можуть орієнтувати учня на найважливіші
аcпекти текcту. Що cаме важливіше, вирішує в даному випадку
автор або вчитель а не учень.
Викориcтання питань піcля проcлуxовування текcту є куди
більш проблематичним. Вони, влаcне, виправдані лише у тому
випадку, якщо викладач xоче проконтролювати, чи зрозумів
учень текcт. Оcкільки учень заздалегідь не знає, що від нього
чекають, він повинен cтаратиcь уcе зрозуміти. Проте навіть якщо
він уcе зрозумів, він не може іноді відповіcти на питання,
оcкільки він може забути проcлуxаний текcт. Таким чином
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питання піcля проcлуxовування в меншій мірі дозволяють
перевірити розуміння учнями проcлуxаного текcту. Питання піcля
текcту, передуcім, перевіряють здатніcть запам’ятовування. Крім
того, увагу учнів cлід звертати на ілюcтрації до текcту. У
реальниx комунікаційниx cитуаціяx cлуxач отримує, як правило,
значний об'єм невербальної інформації, який допомагає йому
розуміти почуте. Під чаc занять ілюcтрації і фотографії грають ту
ж роль, що і невербальний компонент під чаc реальної
комунікації. Cлід також зазначити, що аудіювання припуcкає
наявніcть у cлуxача вже cформованиx знань лекcики і граматики
xоч би на проcтому рівні, доcтатньому для розуміння почутого і
відтворення cвоїм cловами на іноземній мові.
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Кримінологічне прогнозування – поки одне з найменш
розроблених напрямів у кримінології. Тим часом це вкрай
складна проблема, яка потребує системно-структурного підходу,
розгляду тенденцій злочинності в контексті змін суспільства та її
самої.
Прогнозування передбачає не висловлювання про майбутнє,
а систематичне дослідження перспектив розвитку того чи іншого
явища або процесів за допомогою засобів сучасної науки.
Прогноз виступає як модель майбутнього, побудованого на
матеріалах минулого і сьогодення, як якийсь зразок, який в
залежності від соціальних потреб слід за допомогою людської
діяльності або наблизити, або запобігти [2].
Масштабність проблем боротьби зі злочинністю, динамізм
обстановки, розмаїття процесів і явищ, пов'язаних з відтворенням
злочинності та її проявами в соціальному житті, зумовлюють
актуальність
комплексного прогнозування кримінальних
правопорушень.
Кримінологічне
прогнозування
являється
частиною
соціального прогнозу, котрий охоплює усі явища та процеси
життєдіяльності у суспільстві: перспективи розвитку науки та
техніки, економіки, етнічних та демографічних процесів, освіти,
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охорони здоров’я, держави та права, мистецтва тощо. Однією із
важливих областей соціального прогнозування є передбачення
розвитку кримінологічно значимих процесів та явищ [3].
Необхідно зазначити, що кримінологічне прогнозування
являється:
1. видом соціального передбачення;
2. областю юридичного прогнозування і
3. окремим самостійним видом прогнозування.
Процес кримінологічного прогнозування за своєю суттю має
бути безперервним, потребуючим стабільного систематичного
уточнення в міру акумуляції нових даних. Інакше кажучи,
прагнення до закінчених, які не вимагають уточнення, прогнозів
може призвести до сумнівних результатів або навіть до хибних
висновків [1].
Кримінологічне прогнозування – це процес наукового
передбачення зміни тенденцій, кількісних та якісних характеристик злочинності, її детермінант, особи злочинця, діяльності із
попередження кримінальних правопорушень у майбутньому,
також перспектив розвитку власне кримінологічної науки.
Метою
кримінологічного
прогнозування
являється
встановлення усіх параметрів злочинності у перспективі,
виявлення на такій основі небажаних тенденцій й пошук засобів
їхньої зміни в позитивному напряму.
Злочинність належить до тих явищ, розвиток котрих підпорядковується лише законам теорії ймовірності. Як загальнодоступне явище злочинність складає відносно стійку ймовірнісну
систему, параметри та динаміка котрої підпорядковуються
статистичним закономірностям [5].
Визнання злочинності ймовірнісною системою зі стабільними параметрами теоретично аргументує принципову можливість
вірного
кримінологічного
прогнозування.
Щонайбільше
підвищення надійності такого кримінологічного прогнозування
являється одним із найбільш основних завдань сьогочасної науки.
Ступінь ймовірності кримінологічного прогнозу знаходиться в
залежності від врахування комплексу чинників, котрі
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використовують в прогнозуванні [4].
У кримінологічному прогнозуванні застосовуються певні
методи. Найпоширенішим являється метод екстраполяції. Його
суть полягає в співставленні минулого та сучасного станів
досліджуваного об’єкту і перенесенні на майбутнє виявлених
закономірностей його розвитку.
Недоліком даного методу являється те, що він забезпечує
необхідний ступінь достовірності тільки у короткострокових
прогнозах та за умови достатньої стабільності суспільних
взаємовідносин.
Точнішим являється метод моделювання. Він передбачає
прогнозування кількісних характеристик злочинності, котрі
відображають її залежність від дії політичних, соціальноекономічних, правових, ідеологічних та других чинників.
Підставивши у модель значення факторів, які зумовлюють
злочинність на прогнозований період, визначають її майбутній
стан. Складність такого методу полягає в тому, що недостатньо
ще вивчені усі чинники злочинності, їх механізм взаємодії і сила
впливу кожного із них на злочинність. Слабо застосовуються
математичні методи та комп’ютерні технології оброблення
емпіричного матеріалу [3].
Якість кримінологічних прогнозів підвищується при
поєднанні екстраполяції та моделювання із методами експертних
оцінок. Останній полягає в узагальненні думок фахівців стосовно
можливих змін якісних та кількісних показників злочинності за
прогнозований проміжок часу. Існують певні правила збору,
обробки, аналізу та узагальнення експертних оцінок.
Можна сформулювати головні особливості, що лежать в
основі кримінологічного прогнозування:
1. Знання закономірностей розвитку суспільства, вивчення
причин та умов, які сприяють учиненню кримінальних
правопорушень, знання тенденцій, що властиві економічним та
соціальним явищам.
2. Конкретне вивчення побутових, культурних, економічних
та других особливостей життя певної території.
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3. Аналізування майбутніх змін рівня життя населення,
демографічних показників (смертність, народжуваність, міграція,
зайнятість тощо)[1].
Отже, кримінологічний прогноз злочинності являє собою
ймовірнісне судження стосовно майбутнього стану (рівень,
структура) злочинності, її детермінанти (умови)та можливості
профілактики через означений проміжок часу, що включає
кількісну та якісну оцінки передбачуваних змін та вказування їх
строків. Найважливішою передумовою реального кримінологгічного прогнозування є обґрунтована оцінка стану злочинності в
даний момент, яка береться за основу прогнозу.
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