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УДК 338        Юридичні науки  

 

ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЛЮ 

 

Маргарита Іванченко 

здобувач І курсу спеціальності «Право» 

Науковий керівник: Мірошніченко Л.В., 

кандидат філол. наук, доцент кафедри  

соціально-гуманітарних наук 

Дніпропетровський державний   

університет внутрішніх справ 

 м. Дніпро, Україна 

Домашнє насилля — це актуальна тема сучасного суспіль-

ства, адже жінки і чоловіки часто навіть не розуміють, де саме і 

в якій час над ними застосовується насилля. Більшість людей 

вважає, що воно трапляється тільки в неблагополучних сім’ях, 

однак насилля може статися в будь-якій родині, незалежно від 

соціального чи економічного становища. Домашнє насилля — 

це тільки про «побої», на жаль, саме так вважає більшість у 

суспільстві. Але існують різні види і критерії насилля: психо-

логічне, економічне, сексуальне, фізичне, а також погрози 

здійснення таких дій. Кожна п’ята жінка в Україні зазнавала 

хоча б одного із перелічених видів насильства у шлюбі, ці дані 

представлено інформаційною кампанією “Розірви коло” згідно 

з дослідженнями UNFPA Україна. 

Психічне насилля, з якого, зазвичай, починається відлік 

подій насилля, яке потім переходить у фізичне і сексуальне. 

Коли в стосунках людей настає криза, то її треба обговорювати з 

партнером і вирішувати проблеми. Що ми маємо на увазі під 

терміном і проблемою "криза в стосунках"? Це коли один із 

партнерів починає пригнічувати іншого, ображати в компаніях 

друзів чи родичів, вказувати що робити в особистих ситуаціях. 

Цей процес можливо зупинити заздалегідь шляхом вислуго-

вування обох партнерів, однак якщо щось буде йти не так, 

людина відчує психологічне насилля. Кривдник буде завжди 

виправдовувати себе і саме в цей момент жертва може відчути 
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провину і втратити віру в себе. Особа, яка постійно виправдовує 

кривдника, перетворюється в жертву над якою знущаються. 

Психологічне (або емоційне) домашнє насильство — це 

використання переваги, щоб принизити та знецінити іншого 

члена сім'ї. Насильством також є свідоме ігнорування потреб та 

почуттів тих членів сім'ї, які залежні від людини також 

потребують догляду: дітей чи людей старшого віку [1]. 

Економічне насилля трапляється в сім’ях, де чоловік 

здебільшого не дозволяє працювати і мати власні гроші жінці. 

Але при вивчення цієї теми варто взяти до уваги гендерну 

проблему. 

Сексуальне насильство — це будь-які дії сексуального харак-

теру без добровільної згоди. Йдеться не лише про статевий акт, а 

й про сексуальні домагання без проникнення в тіло [2]. 

Фізичне насильство — навмисне завдання фізичної шкоди 

іншій людині [3]. Навіть одиничний випадок побоїв уже є 

насильством. На нашу думку, після застосування фізичного 

насилля, ніколи не потрібно виправдовувати кривдника. 

Жінки, зазвичай, шукають проблеми в собі, обгрунтування в 

цьому можна пояснити тим, що жінка постійно знаходиться в 

колі насилля, яке їй розірвати дуже складно. Це питання 

актуальне у громадян нашої країни. Взагалі, будь-який вид 

насилля застосовується проти жертви поступово із збільшення 

напруги в стосунках до кульмінації, де є застосування фізичної 

сили проти жертви. Згідно зі статистичними дослідженнями, 

кількість жертв домашнього насилля збільшується. Кількість 

звернень до поліції і до соціальних служб з кожним роком 

зростає. «В Україні за 2020 рік за домашнє насильство 

засудили 921 людину. У 2019-му вироків було вчетверо менше 

— 225.Так, у минулому році в судах на розгляді перебували 

1877 проваджень щодо домашнього насильства. Роком раніше, 

у 2019-му, таких справ було втричі менше — 626» [4]. 

Основна проблема суспільства щодо зростання випадків 

домашнього насилля є те, що люди здебільшого замовчують 

про цю проблему через страх. Як відомо, людство має безліч 
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стереотипів щодо цієї проблеми: “б'є значить любить”, “у 

всьому винна жінка” та ін. Але ж жертва насилля, незалежно 

від гендеру, не винна. Найстрашніше в цьому процесі — 

циклічність дій проти жертви, яке систематично є над жінкою, 

дитиною, як результат — психологічна травма на все життя. 

«Циклічність насилля можна поділити на три фази — це 

фаза збільшення напруги, фаза вибуху, фаза каяття» [5]. 

Першим етапом домашнього насилля є сварки на побутовому 

рівні, напруження в стосунках, де кривдник погрожує, 

ображає, контролює життя жертви. Другий — кривдник 

переходить до нанесення та тяжких тілесних ушкоджень, 

ляпаси. У такому випадку потрібно зателефонувати до поліції 

та повідомити про здійснення насильства. Третій етап — 

вибачення, кривдник обіцяє, що більше не буде робити 

подібних дій. Якщо жертва насилля пробачає йому, то рано чи 

пізно цикл (коло) насилля відновлюється. Найскладніша і 

найважливіша дія —  це розірвати коло насилля, попросивши 

допомоги у відповідних служб щодо захисту громадян. Жінкам 

складно зробити перший крок і заявити про це через невпев-

неність в собі.  

Основні засади запобігання домашнього насилля: по-

перше, ніколи не пригнічувати жертву над якою відбувалось 

домашнє насилля, тому що жінки бояться розповісти будь-

кому про те, що над нею було здійснено це. Жертва боїться 

відчути осуд з боку населення. По-друге, обовязково зверну-

тися до соціальних організацій, надати особисту підтримку і 

допомогти знайти соціальний притулок для постраждалих від 

насильства. 

 В України існує безліч соціальних органіацій, наприклад, 

«інформаційна кампанія “Розірви коло” rozirvykolo.org  і гарячі 

лінії допомоги (1547 — урядова гаряча лінія з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильства 

за ознакою статі: 0 (800) 500 335 або 116 123 (з мобільного) — 

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насиль-

ства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації)» [6]. 
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Варто наголосити, що подолати цю проблему можна, якщо 

будемо не байдужими і вчасно надавати допомогу.  
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УДК: 338.24   Економічні науки 

 

НЕФОРМАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ РІШЕНЬ 

 

Нечипоренко Каріна Олександрівна, 

здобувач вищої освіти, 4 курс,  

факультет управління та економіки,  

Іжевський Павло Григорович, 

д.е.н, професор кафедри менеджменту, 

 фінансів, банківської справи та страхування  

Хмельницький університет управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

Актуальність. Існує думка, що при розробці управлінських 

рішень найточніший результат можуть дати лише математичні 

методи за допомогою конкретизації завдань, проте  вони 

трудомісткі за обсягами розрахунків. В першу чергу, складно 

правильно сформувати модель досліджуваного за певним 

принципом об’єкта. Разом з тим, точність математичного 

підходу виключає ймовірний результат рішень, а тому часто 

управлінцю потрібно використовувати свою інтуїцію та 

продумувати подальший хід подій, які настануть внаслідок 

прийнятого ним рішення. 

Мета статті полягає в дослідженні неформальних аспектів 

розробки управлінських рішень. 

Управлінське рішення – це вибір однієї з кількох альтерна-

тив, шляхом аналізу, прогнозування, економічного обгрунту-

вання та оптимізації кожного з варіантів. Використання нефор-

мальних аспектів дозволяє значно розширити та деталізувати 

варіанти альтернативних рішень[1].  

При неформальному підході розробки рішень варто 

використовувати спеціальний порядок дій, що дадуть можли-

вість об’єктивно визначити найкращий варіант розвитку подій 

(рисунок 1).  

На першому етапі неформальної розробки рішень варто 

уникати акцентування на деталях, краще зосередитися на 



 

15 

проблемі в цілому, а розробка системи факторів, що впливають 

на проблему, дозволять її ефективно оцінити. Першоджерелом 

постановки питання про виникнення проблемної ситуації 

можуть бути підлеглі, менеджери більш високого управлінсь-

кого рівня, інші особи [2]. 

 

 
Рис. 1. Неформальний алгоритм прийняття управлінських рішень 

(розроблено авторами) 

 

Другим етапом є аналіз минулих схожих проблем. При 

продуктивному аналізі минулих проблем, можна мінімізувати 

час на пошук уже відомих варіантів рішень, а такожвиключити 

недієві з них та зайві витрати, (фінансові, матеріальні, трудові 

та інші).  

Третій етап передбачає формування аналітичної групи для 

повного аналізу проблеми. Для того, щоб усі операції, роботи 

та етапи розробки і реалізації рішення були ефективними, при 

формуванні такої групи потрібно організувати чітку систему 

прав та обов'язків кожного учасника.  

На четвертому етапі неформального алгоритму прийняття 

рішень необхідно правильно організувати роботу аналітичної 

групи. Окрім розподілу повноважень та відповідальності 

персонал забезпечують усіма необхідними технічними та 

Визначення суті проблеми та її реальної значущості

Аналіз минулих схожих проблем

Формування аналітичної групи для аналізу проблеми

Організація роботи аналітичної групи

Встановлення шляхів розв'язку проблеми

Вибір та ухвалення рішення
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інформаційними ресурсами, що вимагаються для розробки та 

реалізації управлінських рішень. 

П'ятим етапом, на нашу думку, має стати пошук та 

встановлення шляхів розв'язку проблеми, яка підлягає 

розвязанню.  На цьому етапі, члени аналітичної групи повинні 

врахувати об'єктивні закономірності; виділити показники, які 

вони будуть використовувати (якісні або кількісні); 

забезпечити правомірність рішення та його відповідність 

економічному критерію; вчасно прийняти рішення та 

забезпечити можливим його подальше коригування [3]. 

На останньому, фінальному етапі, управлінці приймають 

рішення. Найперше, відсіюються неперспективні варіанти, 

враховуються специфічні особливості ситуації, оцінюється 

можливість реалізації рішень та враховуються ризики та 

наслідки реалізації рішення. Після визначення обмеженого 

кола варіантів вирішення проблеми, з урахуванням додаткової 

інформації, лягає на плечі керівника. Цей етап вважається 

таким же складним, як сукупність попередніх. 

Отже, при правильній послідовності дій, поєднанні 

досвіду та знань членів-експертів аналітичної групи, вмінні 

керівника розуміти та прислухатись до своїх підопічних 

управлінці обов'язково знайдуть правильне та ефективне 

рішення проблеми, завдяки неформальним аспектам. 
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Однією з проблем використання результатів конфіденцій-

ного співробітництва у кримінальному провадженні є 

допустимість доказової бази, тобто важливо, щоб фактичні дані 

про протиправну поведінку особи були отримані не лише з 

дотриманням процесуальної форми, а й з дотриманням принципів 

верховенства права, а також щоб така інформація була правильно 

реалізована. 

Окремим теоретичним і практичним питанням конфіденцій-

ного співробітництва є проблема використання інформації, 

отриманої від особи осіб у кримінальному провадженні. Інформа-

ція, отримана під час конфіденційного співробітництва дозволяє:  

а) передбачити лінію поведінки особи на досудовому 

слідстві; 

б) припинити спроби змови зі спільниками та свідками, 

передбачити дії, до яких підозрюваний (обвинувачений) має 

намір вдатися, щоб уникнути покарання; 

   в) дізнатися індивідуальні особливості особистості допи-

туваного, які можуть бути використані для встановлення 

психологічного контакту, отримання істинних показань, вибору 
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тактики окремих слідчих дій [1, с. 58]. 

Крім того аналіз норм ст. 275 КПК України у поєднанні з 

іншими нормами КПК України[2], а також підзаконними актами 

різних правоохоронних органів дозволяє констатувати наступне. 

По-перше, слідчий не може особисто отримати (і, відповідно, 

використовувати) інформацію від особи через відсутність 

правового механізму його роботи з такими працівниками. 

По-друге, слідчий має право (але не може мати формальних 

підстав) використовувати інформацію, отриману в результаті 

конфіденційної взаємодії оперативних підрозділів, оскільки це не 

є змістом окремої НСРД. Відповідно, слідчий не може отримати 

результати виконання такого наказу. По-третє, оперативний 

підрозділ може використовувати інформацію, отриману від 

негласних співробітників, лише в рамках доручення слідчого на 

проведення конкретного НСРД. [3]. 

Однак така робота вимагає володіння специфічними 

навичками, витратами значних обсягів часу та цілеспрямованих 

зусиль, дотриманням вимог секретності, безпеки цих осіб тощо, а 

це ставить виважене й обґрунтоване питання про готовність 

сучасних слідчих до такої, м'яко кажучи, специфічної діяльності. 

За допомогою інформації отриманої від особи в ракках 

конфіденційного співробітництва можливе вивчення такої 

інформації для формування певного фактичного матеріалу, що 

складає основу версії. Доцільно припустити, що версія може бути 

заснована не тільки на усталених даних, а й на неперевіреній 

інформації. Можливість використання такої широкої інформа-

ційної бази можна пояснити тим, що версії містять можливі 

знання, певне припущення, висновки, які з них випливають для 

розкриття злочинних намірів осіб. Ефект, який досягається при 

побудові версій, залежить від того, наскільки широкий спектр 

інформації про розслідувану подію, в тому числі з отриманої під 

час конфіденційного співробітництва, яка доступна оперативнику 

працівнику. 

 КПК України не повною мірою відображає організацію та 

не окреслює сфери використання інформації, отриманої в 
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результаті конфіденційного співробітництва. Тобто існує реальна 

проблема відсутності законодавчого порядку використання та 

отримання доказової інформації від осіб, які співпрацюють на 

конфіденційній основі. 
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В основі розвитку сучасної економіки лежать досягнення у 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Економіка в 

умовах загальної глобалізації в Інтернеті отримує широкий 

спектр нових можливостей. У світовій економіці зароджується 

новий сектор під назвою "електронна комерція" (e-Commerce). 

Економічна діяльність, що здійснюється за допомогою новітніх 

IT-технологій, виявляється ефективною та прибутковою. 

Торгівля поступово переходить з off-line в on-line. Так як при 

он-лайн торгівлі скорочуються трансакційні витрати (тобто 
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витрати, пов'язані з пошуком та обробкою інформації, веденням 

переговорів та підписанням контрактів), спрощується процес 

купівлі-продажу та укладання угод, розширюються можливості 

для залучення інвестицій, а також покращується географічна 

доступність. 

Значну частку сектора e-commerce складають інтернет-

магазини. Для багатьох підприємців це можливість з 

мінімальними витратами випробувати технології ведення бізнесу 

у сфері продажів, отримати інструмент масштабування бізнесу, 

розпочати з доступних малих обсягів продажу та поступово 

розширювати клієнтську базу за рахунок різних механізмів 

просування бізнесу в Інтернеті [1, с. 3]. 

Для створення інтернет-магазину необхідно визначитися з 

веб-технологією, що буде використовуватись. Більшість 

підприємців, які організовують свій бізнес в Інтернеті, не мають 

достатнього капіталу для залучення веб-програмістів і створення 

інтернет-магазину з нуля. Такий підхід вимагає не тільки 

фінансів, а й попередніх знань у замовника про повноцінний 

функціонал інтернет-магазину, який має підтримуватися 

створеною сторонніми веб-розробниками системою. 

З іншого боку, є легший у фінансовому плані шлях – це 

використання спеціальних систем для створення інтернет-

магазину. Такі системи або безкоштовні, або мають безкоштовні 

версії. Вони отримали назву CMS – системи управління 

контентом (англ. Content Management System). CMS – 

інформаційна система або комп'ютерна програма, яка служить 

для створення інтернет-магазину та управління ним. CMS надає 

інструменти для створення вмісту сайту, організації роботи над 

ним, управління вмістом (зберігання, контроль версій, 

дотримання режиму доступу тощо) [2]. 

Існують три різновиди CMS: комерційні, безкоштовні та 

студійні. Великою перевагою комерційних CMS є незалежність 

від розробника, оновлення системи та технічна підтримка. 

Єдиним мінусом цієї системи, як і студійної CMS, є ціна. Це 

пов’язано з тим, що її роблять повністю під користувача. 
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Найбільшого поширення набули такі системи, як NetCat 

(займає друге місце серед комерційних систем, володіє високою 

швидкістю, безпекою і стійкістю до зламів і зрозумілим 

користувачем інтерфейсом), Joomla (безкоштовна система, яка 

вимагає додаткових розширень та компонентів для більш гнучкої 

та функціональної побудови сайту) і управління ним), WordPress 

(друга за популярністю після Joomla безкоштовна система 

управління контентом у світі, рекомендується для створення 

невеликих і середніх інтернет-магазинів). OpenCart – це 

популярна система керування вмістом для інтернет-магазинів, яка 

легко встановлюється на будь-який хостинг з підтримкою PHP і 

MySQL; ця CMS поширюється у вільному доступі через 

репозиторій GitHub і підтримується відомим розробником 

Деніелем Керром. Рушій побудований на сучасній MVC-

архітектурі і повністю безкоштовний. 

Інтернет-магазин потребує клієнтів. Для їх залучення 

існують різні методи та способи просування інтернет-магазинів: 

− SEO-просування; 

− спеціалізоване e-mail розсилка; 

− реклама у соціальних мережах; 

− тематичні форуми; 

− банерна реклама; 

− партнерські програми, знижки, купони та купонатори; 

− контекстна реклама. 

Аналізуючи дані, що наведені у таблиці 1, можна зробити 

висновок, що для інтернет-магазину, побудованого за допомогою 

систем керування контентом, ефективно використовувати такий 

метод, як SEO-просування. 

Таблиця1 

Аналіз методів ефективності просування інтернет-магазина 

Методи просування Переваги Недоліки 

SEO- 

просування 

- сайт отримує більшу 

кількість відвідувачів; 

- ефект просування 

зберігається тривалий час 

досить важко постійно 

змінювати ключові слова 

за зміни алгоритмів видачі 

результату пошукових 

систем 
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Спеціалізоване  

e-mail розсилка 

- безкоштовно; 

- можливість залучення нових 

клієнтів та утримання 

постійних 

багато користувачів не 

читають e-mail листи 

Просування у 

соціальних мережах 

- безкоштовно; 

- широке охоплення 

користувальницької аудиторії 

недовіра користувачів 

через наполегливість 

Партнерські 

програми, знижки, 

купони та 

купонатори 

- швидке збільшення 

клієнтської бази; 

- хороший метод для 

розкручування нових інтернет-

магазинів 

- іноді досить дорогий 

метод; 

- залучення клієнтів «на 

один раз» (тільки коли діє 

знижка) 

 

Однією з першочергових завдань для інтернет-магазину є 

його оптимізація через пошукові системи (SEO просування). 

Search engine optimization (SEO) – використання комплексу 

методів підвищення позицій сайту в пошуковій видачі, тобто 

пошукова оптимізація сайтів. Існують як цілком законні методи 

просування, так і заборонені, так звані сірі та чорні методи, вико-

ристання яких може призвести до зворотних результатів та 

повного ігнорування сайту пошуковими системами (бан або 

фільтр). 

Головною метою SEO є просування сайту в ТОП-10, ТОП-5, 

а в ідеалі – в ТОП-3, адже чим вище позиції сайту в пошуковій 

видачі, тим вища його відвідуваність, тим більше прибутку він 

приноситиме. 

Просування полягає в тому, що сайт інтернет-магазину за 

певними ключовими запитами виходить на лідируючі позиції в 

результатах пошуку. Такий процес називається ранжируванням. 

Суть ранжирування полягає в тому, що будь-який сайт має свій 

коефіцієнт корисності, який складається з ключових слів, 

метатегів, унікальності інформації, часу, який користувач 

проводить на сайті, глибини перегляду (кількість переглядів 

сторінок сайту користувачем протягом одного відвідування 

ресурсу) [3, с. 10]. 

При розробці стратегії просування e-commerce сайту були 

використані такі продукти: 
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− для збору детальної статистики вже наявних даних (і 

подальший аналітиці) було підключено інструмент Google 

Analytics; 

− для того щоб зрозуміти за якими ключовими словами 

просувати сайт в пошукових системах, необхідно їх спочатку 

зібрати і проаналізувати, для цього використовується інструмент 

Key Collector; 

− для того щоб допомогти пошуковим системам йти за 

правильним алгоритмом пошуку, необхідна так звана карта сайту 

(sitemap.xml) для її створення застосовувався інструмент Xenus; 

− при просуванні ключових слів, необхідно знати позиції цих 

слів серед конкуренції в своїй ніші, для відстеження є необхідні 

сайти, в даному випадку використовувався сайт аналітики 

SeoLib.ru. 

Розроблена система просування була побудована на основі 

сучасних програмних інструментів, які дозволяють виводити сайт 

в ТОП за запитами в пошукових системах. SEO просування 

дозволить сайту піднятися на високі позиції в ТОПІ за запитами. 

SEO оптимізація зробить його правильним для роботи за всіма 

правилами і законами пошукових систем, а також зробить його 

більш зручним та інтуїтивно зрозумілим для користування з боку 

клієнта. Таким чином комерційний інтернет продукт буде 

приносити більше прибутку своєму власникові. 

Література:  

1. Балабанов, И. Т. Электронная коммерция / И. Т. Бала-

банов. – СПб.: Питер, 2001. 

2. CMS и его разновидности. – URL: http://bablo-

tuta.ru/besplatnye-dvizhki-dlya-internet-magazina/ (дата обращения: 

20.05.2015). 

3. Ашманов, И. Оптимизация и продвижение сайтов в поис-

ковых системах / И. Ашманов, А. Иванов. - СПб.: Питер, 2009. 

4. https://seo-akademiya.com/baza-znanij/ 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Каліберда Н.Г. 

студент Дніпропетровського 

 державного університету 

 внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Науковий керівник: Мірошніченко Любов Василівна 

Ті, що відбуваються в сучасному світі й у нашій країні , 

останніми роками глобальні зміни у політиці, економіці, науці, 

техніці, культурі зумовили неминучість зміни (оновлення) й у 

галузі освіти, здебільшого шкільного, зокрема зміни напрямів та 

пріоритетів науково-методичних досліджень, освітніх парадигм , 

цілей та завдань навчання школярів і т.д. Виникла необхідність 

модернізації української освіти загалом, шкільної освіти зокрема, 

тобто, виникла необхідність підвищення якості освіти у школі. 

Це, своєю чергою, вимагає перегляду всієї традиційної освітньої 

системи з позицій останніх досягнень науково-технічного 

прогресу та з урахуванням завдань формування людини нового 

суспільства. Модернізація української освіти передбачає 

побудову нової моделі української школи, яка орієнтована на 

органічну єдність змісту освіти, нових форм організації навчаль-

ного процесу, сучасних освітніх технологій та нових форм оцінки 

якості освіти» [1]. Модернізація шкільної освіти в предметній 

галузі «Українська мова» (як і в галузі будь-якого іншого 

шкільного навчального предмета) породжує безліч проблем, які 

потребують першочергового (нагального) позитивного рішення. 

Докладніше зупинимося на найважливіших із цих проблем.  

1.Виховання в учнів інтересу до вивчення української мови, 

бо інтерес до справи, бажання займатися улюбленою справою є 

головною умовою досягнення успіху у будь-якій галузі діяльності 

та, звичайно, у навчанні. Тому цю проблему можна назвати 

основною, яка визначає зміст усієї шкільної освіти на предмет 
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«Українська мова». Головною причиною низької мовної культу-

ри, недостатньо високого рівня знань з україньскої мови школярів 

та випускників шкіл є, мабуть, саме нерозуміння, неусвідомлення 

учнями ролі та значення української мови (мови взагалі) у 

повсякденному житті та у професійній діяльності. Дуже важливо 

зрозуміти, що будь-яка мова, так само як і українська мова, явище 

феноменальне і унікальне, тому заслуговує на особливу увагу до 

себе. Саме завдяки мові людина виділилася зі світу тварин і 

сформувалася як соціальна та мовна особистість. Мова є засобом 

спілкування людей та впливу на людей, знаряддям мислення та 

пізнання дійсності, засобом накопичення знань про реальністю. 

2. Усвідомлення учнями кінцевої мети вивчення української: 

навіщо вивчається цей предмет у шкільництві, що має бути 

досягнуто зрештою.  Кінцева мета викладання української мови у 

школі – виховання повноцінної мовної особистості, що має 

здатність до мовленнєвого спілкування українською мовою, який 

засвоїв сукупність знань про україньску мову. Щоб правильно 

зрозуміти сутність цієї проблеми, пояснимо спочатку зміст 

поняття «мовна особистість». У вітчизняному мовознавстві 

поняття «мовна особистість» і сам термін вперше зустрічаються у 

дослідженнях академіка В. В. Виноградова у 30-х роках. ХХ ст.[2] 

Поняття «індивідуальний стиль спілкування» передбачає мовну 

особистість. Саме особистість, — зауважує російський 

мовознавець І. Сусов, — володіє мовленнєвою ситуацією; вона 

може піднятись над обставинами спілкування, спрямовувати в 

необхідному напрямку розвиток дискурсу. Включена в дискурс, 

вона водночас творить його. [3] 

Особистість – поняття психологічне. У сучасній літературі з 

психології особистість розглядається як складне структурне 

освіту, що охоплює своїм змістом і внутрішній, духовний світ 

людини, і його погляд на світ, і його характер і поведінку, і його 

ставлення до навколишнього світу, до людей, що оточують, до 

самого себе, і і т.д.[4] Особистість проявляється у вчинках та в 

мові. Особу неможливо розглядати у відриві від мови. За 

допомогою мови людина формується як мовна особистість. 
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Література:  

1. https://sites.google.com/site/doshkilnaosvita2910/home/osnov

ni-napramki-rozvitku-ta-modernizaciie 

2. https://ukrbukva.net/page,2,104006-Lingvisticheskie-oso-

bennosti-yazykovoiy-igry-v-rechi-sil-noiy-yazykovoiy-lichnosti.html 

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_особистість#:~:text=Са

ме%20особистість%2C%20—%20зауважує%20російський%20мо-

вознавець,дискурс%2C%20вона%20водночас%20творить%20йог

о.&text=Людина%20входить%20в%20комунікацію%20як%20осо

бистість%20з%20усіма%20властивими%20їй%20рисами. 

4. https://pidru4niki.com/12920522/psihologiya/osobistist  
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У сучасному світі й у нашій країні останнім часом 

відбуваються глобальні зміни у політиці, економіці, науці, 

техніці, культурі зумовили неминучість зміни (оновлення) й у 

галузі освіти, здебільшого шкільного, зокрема зміни напрямів та 

пріоритетів науково-методичних досліджень, освітніх парадигм, 

цілей та завдань навчання школярів і т. п. Виникла необхідність 

модернізації української освіти загалом, шкільної освіти зокрема, 

тобто є потреба в підвищенні якості освіти в школі. Це, в свою 

чергу, вимагає перегляду всієї традиційної освітньої системи з 

позицій останніх досягнень науково-технічного прогресу та з 

урахуванням завдань формування людини нового суспільства. 

«Модернізація української освіти передбачає побудову нової 
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моделі української школи, яка орієнтована на органічну єдність 

змісту освіти, нових форм організації навчального процесу, 

сучасних освітніх технологій та нових форм оцінки якості освіти» 

[1]. Модернізація шкільної освіти в предметній галузі 

«Українська мова» (як і в галузі будь-якого іншого шкільного 

навчального предмета) породжує безліч проблем, які потребують 

першочергового (нагального) позитивного рішення. Докладніше 

зупинимося на найважливіших із цих проблем.  

1. Виховання в учнів інтересу до вивчення української мови, 

бо інтерес до справи, бажання займатися улюбленою справою є 

головною умовою досягнення успіху в будь-якій галузі діяльності 

та, звичайно, у навчанні. Тому цю проблему можна назвати 

основною, яка визначає зміст усієї шкільної освіти на предмет 

вичення «Українська мова». Головною причиною низької мовної 

культури, недостатньо високого рівня знань з україньскої мови 

школярів та випускників шкіл є, мабуть, саме нерозуміння, 

неусвідомлення учнями ролі та значення української мови (мови 

взагалі) у повсякденному житті та в професійній діяльності. 

Важливо зрозуміти, що будь-яка мова, так само як і українська 

мова, це явище феноменальне і унікальне, тому заслуговує на 

особливу увагу щодо її вивчення. Саме завдяки мові людина 

виділилася зі світу тварин і сформувалася як соціальна та мовна 

особистість. Мова є засобом спілкування людей та впливу на 

людей, знаряддям мислення та пізнання дійсності, засобом 

накопичення знань про реальністю. 

2. Усвідомлення учнями кінцевої мети вивчення української: 

навіщо вивчається цей предмет у школі, що має бути досягнуто 

зрештою.  Кінцева мета викладання української мови – виховання 

повноцінної особистості, що має здатність до мовленнєвого 

спілкування українською мовою. Щоб правильно зрозуміти 

сутність цієї проблеми, пояснимо спочатку зміст поняття «мовна 

особистість». У вітчизняному мовознавстві цей термін вперше 

зустрічається в дослідженнях академіка В. В. Виноградова у 30-х 

роках. ХХ ст. [2] Поняття «індивідуальний стиль спілкування» 

передбачає мовну особистість. Саме особистість, — зауважує 
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російський мовознавець І. Сусов, — «володіє мовленнєвою 

ситуацією; вона може піднятись над обставинами спілкування, 

спрямовувати в необхідному напрямку розвиток дискурсу. 

Включена в дискурс, вона водночас творить його» [3]. 

Ми глибоко переконані, що особистість – поняття 

психологічне. У сучасній літературі з психології особистість 

розглядається як складну структурну освіту, що «охоплює своїм 

змістом і внутрішній, і духовний світ людини, його погляд на світ, 

характер і поведінку,  ставлення до навколишнього світу, до 

людей, що оточують, до самого себе, і  т. д.» [4]. А особистість, як 

відомо, проявляється у вчинках, діях та в мові. Особу неможливо 

розглядати окремо від її мови та мовлення. Отже, за допомогою 

цих ознак людина формується як мовна особистість. 

Література:  

1. https://sites.google.com/site/doshkilnaosvita2910/home/osnov

ni-napramki-rozvitku-ta-modernizaciie 

2. https://ukrbukva.net/page,2,104006-Lingvisticheskie-oso-

bennosti-yazykovoiy-igry-v-rechi-sil-noiy-yazykovoiy-lichnosti.html 

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_особистість#:~:text=Са

ме%20особистість%2C%20%20зауважує%20російський%20мово

знавець,дискурс%2C%20вона%20водночас%20творить%20його.

&text=Людина%20входить%20в%20комунікацію%20як%20особи

стість%20з%20усіма%20властивими%20їй%20рисами. 

4. https://pidru4niki.com/12920522/psihologiya/osobistist  

https://sites.google.com/site/doshkilnaosvita2910/home/osnovni-napramki-rozvitku-ta-modernizaciie
https://sites.google.com/site/doshkilnaosvita2910/home/osnovni-napramki-rozvitku-ta-modernizaciie
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_особистість#:~:text=Саме%20особистість%2C%20%20зауважує%20російський%20мовознавець,дискурс%2C%20вона%20водночас%20творить%20його.&text=Людина%20входить%20в%20комунікацію%20як%20особистість%20з%20усіма%20властивими%20їй%20рисами
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_особистість#:~:text=Саме%20особистість%2C%20%20зауважує%20російський%20мовознавець,дискурс%2C%20вона%20водночас%20творить%20його.&text=Людина%20входить%20в%20комунікацію%20як%20особистість%20з%20усіма%20властивими%20їй%20рисами
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_особистість#:~:text=Саме%20особистість%2C%20%20зауважує%20російський%20мовознавець,дискурс%2C%20вона%20водночас%20творить%20його.&text=Людина%20входить%20в%20комунікацію%20як%20особистість%20з%20усіма%20властивими%20їй%20рисами
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_особистість#:~:text=Саме%20особистість%2C%20%20зауважує%20російський%20мовознавець,дискурс%2C%20вона%20водночас%20творить%20його.&text=Людина%20входить%20в%20комунікацію%20як%20особистість%20з%20усіма%20властивими%20їй%20рисами
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_особистість#:~:text=Саме%20особистість%2C%20%20зауважує%20російський%20мовознавець,дискурс%2C%20вона%20водночас%20творить%20його.&text=Людина%20входить%20в%20комунікацію%20як%20особистість%20з%20усіма%20властивими%20їй%20рисами
https://pidru4niki.com/12920522/psihologiya/osobistist
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Вступ. З розвитком технологій буріння свердловин та 

інтенсифікації видобуття нафти з'являються сучасні багато ком-

понентні промивні (технологічні)  рідини. При підготовці таких 

рідин використовують обтяжувачі, глинопорошок, крохмаль , 

біополімери та ін. В даний час широке застосування отримали 

біополімери – полісахариди (рослинного та мікробного поход-

ження). Їх перевагою є здатність у малих концентраціях суттєво 

змінювати реологічні властивості технологічної рідини [1, 2]. 

Розглянемо ксантан (ксантанову камедь), який широко викорис-

товується у водних розчинах при похилому бурінні та в різних 

технологіях інтенсифікації свердловин. Ксантан є мікробним 

полісахаридом, який добре розчиняється у воді і характеризується 

дуже високою в'язкістю при низьких концентраціях. Цей 

біополімер використовується для регулювання реологічних 

властивостей технологічних рідин, виготовлених на водній 

основі. Також камедь забезпечує утримуючі та виносні характе-

ристики. Рекомендована концентрація ксантанової камеді – від 

0,6 до 8 г/л [3].  

Інформаційний огляд. У класичній постановці для опису 

реологічних властивостей в'язкої несжимаемой ньютонівської 

рідини використовується лінійний закон зв'язку тензора в'язкої 
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напруги  з тензором швидкостей зсуву ijS
:  

S= 2 ,                                                    (1) 

де    – динамічна (молекулярна) в'язкість ньютонівської 

рідини; 
1

2

ji
ij

j i

uu
S S

x x

 
 = +    

 - тензор швидкостей 

деформації; 

 ,i ju u - декартові компоненти векторної швидкості.  

Однак часто зустрічаються рідини, у яких при перебігу 

проявляються властивості нелінійності в'язкості, пластичність, 

пружність. Такі рідини класифікуються як неньютонівські. Одним 

із ефектних підходів до вивчення властивостей рідини одного 

класу є узагальнена реологічна модель. У роботі використо-

вується узагальнена ньютонівська модель, в якій запроваджується 

поняття ефективної в'язкості.  

Узагальнена модель для в'язкопластичної неньютонівської 

рідини має вигляд:  

( )eff   = 
                                           

 (2) 

Ефективна молекулярна в'язкість залежить від швидкості 

деформації середовища  2S S =  .  

Найбільш поширеними в нафтогазовій промисловості є 

моделі рідини зі статечним реологічним законом, рідини Бінгмана 

і рідини Гершеля-Балклі [4, 5]. Залежності ефективної в'язкості 

( )ef   для цих трьох моделей мають вигляд:  

( ) 1n

eff k −

  =  – модель статечна;  (3) 

( ) 0
eff

k +   =


 - модель Бінгмана; (4)  
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( ) 0

n

eff

k + 
  =


 - модель Гершеля-Балклі.  (5) 

 де k – міра консистенції середовища; n  – показник 

неньютонівського середовища; 0  - гранична напруга зсуву 

(межа плинності).  

У роботі [5] представлені результати лабораторних та 

промислових досліджень біополімерної системи для проведення 

похилих та горизонтальних стволів глибоких нафтогазових 

свердловин. Реологія розчинів описана статечною (Power-law) та 

бінгамівською (Bingham) моделями.  

 Аналіз експериментальних досліджень. Основними реоло-

гічними показниками досліджуваної рідини є напруга зсуву 0  та 

швидкість деформації середовища  . Ці два показники визнача-

ються за допомогою ротаційного віскозиметра – рис. 1. Методика 

обробки результатів виміру описано у роботі [6].  

 

 
Рис. 1 – Ротаційний віскозиметр OFITE 900   
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Прийнято, що швидкість деформації середовища (швидкість 

зсуву)   ідентична частоті обертання ротора віскозиметра. 

Величина напруги зсуву (Shear stress 0 ,Pа ) визначається для 

восьми значень частоти обертання ротора віскозиметра 

(Viscometer rotor speed VRS, min-1) і десяти значень концентрації 

камеді (Сoncentration of xanthan gum CXG, g/l).  

 Результати експерименту – реологічні залежності напруги 

зсуву від частоти обертання ротора візкозиметра представлені на 

рис. 2.  

 

 
Рис. 2 – Реологічні характеристики досліджуваної технологічної рідини 

для п'яти значень концентрації камеді: CXG 1,2 – 10,4 г/л 

 

Опрацювання лабораторних досліджень реології. 

Визначення ефективної в'язкості. Характер реологічних кривих 

на рис. 2 вказує, що досліджувані рідини описуються статечним 

законом ( ) nk  =  . Коефіцієнти реологічної статечної моделі 

розчину k та n були отримані шляхом апроксимації 

лабораторних даних. Результати наведено на рис. 3.  

При значеннях 1n =  та 1mPavk s=   концентрація 
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камеді дорівнює нулю, тобто. досліджувана рідина вода.  

 
Рис. 3 – Зависимости реологических показателей степенной модели 

жидкости от концентрации ксантановой камеди в воде: 1 – vk ; 2 – n  

  

Використовуючи формулу (3), можна визначити значення 

ефективної в'язкості рідини. Залежність ефективної в'язкості від 

швидкості зсуву для п'яти значень концентрації ксантанової 

камеді у водному розчині представлені на рис. 4.  

 

 
Рис. 4 – Залежність ефективної в'язкості від частоти обертання ротора 

віскозиметра при різних концентраціях ксантанової камеді у водному 

розчині 
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Висновки. Дослідження полімерних добавок у 

технологічних рідинах показало, що розчини, отримані на основі 

добавок біополімерів, створюють структуру неньютонівської 

рідини. Дані розчини є псевдопластичними рідинами.  

Результати досліджень реології використовуються для 

визначення режиму перебігу рідини в трубах та прогнозування 

гідравлічних коефіцієнтів опору, енергетичних характеристик 

насосного обладнання для подачі технологічної рідини.  
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 м. Дніпро, Україна  

  У сучасному світі актуально постає питання вихованості 

молодого покоління, дотримання правил етикету та моральних 

якостей особистості. Зазначені проблеми наразі є важливими, 

адже завдяки дотриманню правил толерантності ми залишаємося 

людьми. Як відомо, «толерантність (від лат. tolerantia — «стій-

кість, витривалість»; «терпимість»; «допуск») — у загальному 

розумінні слова, — це «допустиме відхилення». Протилежність 

толерантності — це нетерпимість. Толерантність потрібно відріз-

няти від пасивної добровільності (адже таке пасивне прийняття не 

виражає позитивного значення судження, і не формує протилеж-

ності відхиленню) і від синкретизму» [1]. Тобто стійкість і терпи-

мість до інших  національностей, поглядів, релігії і світосприй-

няття людей, які живуть в інших країнах, або просто обрали 

інший для себе шлях. Якщо ваш друг пофарбував волосся і ви, 

замість того, щоб знущатися і казати, що це огидно і т. д., просто 

підтримаєте його, скажете свою думку без приниження його 

особистості, будете з ним продовжувати нормально спілкуватися 

далі, варто проявляти толерантність та чуйність до інших. 

 Толерантність проявляється в різних сферах: політичній, 

етнічній, та релігійній тощо. В Європі та США цей рівень 

високий, тобто люди більш толерантні до інших національностей, 

політичних поглядів та релігії.  На жаль, в Україні ж цей рівень 

набагато нижчий, головною причиною цього є – «зростання 

праворадикальних настроїв і відсутність стійкої системи 
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попередження та профілактики проявів ксенофобії, яка мала б 

підтримку також і на місцевому рівні» [2]. «Ксенофо́-

бія (від грец. ξένος (ксенос), що означає «чужинець», 

«незнайомець», та φόβος (фобос), що означає «страх») — різке 

несприйняття особою чи національною лінгвокультурною 

спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування 

тощо. На рівні державної політики може виявлятися як 

дискримінація за національно-культурними ознаками» [3]. 

Прикладом того, що в Україні є прояви нетерпимості та 

насильства на релігійному й етнічному ґрунті підтвердять факти, 

які приводить Іван Красіков: «Влітку 2018 року країну охопила 

хвиля насильства щодо представників спільноти ромів. 

Представники праворадикальних організацій спочатку напали і 

розгромили тимчасове поселення ромів у Києві, а потім у Львові. 

У результаті постраждали десятки людей, одного з яких було 

вбито» [4]. «Фіксуються напади і прояви ненависті щодо іудеїв-

хасидів в Умані, які щороку приїжджають в Україну 

для святкування Нового Року – Рош-Аш-Хана і паломництва до 

могили духовного лідера хасидизму цадика Нахмана» [5]. 

Проблема толерантності простежується уже впродовж 

багатьох років між двома братніми народами Україною і Росією. 

Найяскравіше це проявляється через засоби масової інформації. 

   З часом сучасне суспільство змінює своє ставлення щодо 

інших народів та держав, проявляє милосердя, підтримку, 

розуміння, адже це основні постулати толерантності, яких варто 

дотримуватися будь-якому народу.  
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Наша мова, українська мова, багата, непереможна, красива та 

милозвучна, яка з кожним роком розвивається. Вона у теперішній 

час набула неперевершеного розвитку. У ній з’явилося багато 

нових слів, деякі слова змінилися, а деякі взяли з інших мов, 

таких як англійська. 

Якщо подивитися в історію, то скільки не намагалися 

знищити нашу мову, вона ніяк не зникала. В часи польського 

правління, Московського правління та за радянських часів, ніхто 

не зміг зламати нас і нашу мову. Вона завжди процвітала, була 

квітучою, гарною та бажаною для нашого народу. Зараз наша 

мова почала приймати багато слів, конструкцій та правил з інших 

мов, з’явилися словники іншомовних слів, які пояснюють нам 

слова у цьому словнику, і ми починаємо використовувати їх у 

своїй мові.  

«Лексика будь-якої мови світу утворена в процесі її історич-

ного розвитку та збагачена словами іншомовного походження. 

Відповідно, українська мова – це результат багатовікової історії, 

на кожному етапі якого відбувалося насичення мови запозиче-

ними словами». - 1 

Тобто можна сказати, що ми дуже довго запозичували слова 

https://www.pravda.com.ua/columns/2019/04/10/7211774/
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/04/10/7211774/
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з інших мов, не тільки зараз, і не тільки з англійської. Ми почали 

запозичувати слова для полегшення деяких слів, кращої 

комунікації з іншими людьми та для того, щоб покращити 

відносини з країнами, в яких ми взяли деякі слова. З одного боку, 

це досить здорово, що ми запозичуємо слова з інших мов, тому 

що ми збагачуємо її, але якщо подивитися з іншого боку, ми 

можемо побачити, що слова які є справжніми українськими 

витісняються, і їх дуже рідко використовують. Точніше говорячи 

ми знищуємо свою мову, причому розуміючи це, наш народ 

розуміє, що ми знищуємо нашу мову тим, що запозичуємо слова, 

але все одно продовжує це робити. 

Так, можна взяти в приклад цитату В.Радчука: «…англійські 

слова і звороти останнім часом активніше поповнюють наш 

лексикон, ніж російські: наша вимова, морфологія й синтаксис 

зазнають з боку англійської мови чималого впливу. Причини 

цього очевидні: комп’ютеризація, потяг до міжнародних 

стандартів ділового партнерства, до науки й освіти Заходу, 

передове товаровиробництво в англомовних країнах, лідерство 

англійської мови як міжнародної тощо. Проте чимало англіцизмів 

попросту витісняє з обігу питомі українські слова, а це вже мовна 

агресія. Шкода від неї не лише Україні – людство втрачає 

унікальні знаряддя пізнання світу. Знову-таки, коли «лиха слава 

зав контори» перекладається «низьким рейтингом менеджера 

офісу», маємо приклад зміни не лише мови, а й свідомості» -2 

Якщо говорити чесно то можна сказати, що це наша супер-

сила, ми можемо приймати слова інших народів, мов і 

покращувати цим свою мову, але дехто починає зловживати цією 

силою. Згодом виходить так, що наша мова починає занепадати та 

ставати взагалі не українською. Українська мова, мова нашого 

народу, з нашими правилами,правописом та словами, а ми її 

знищуємо. Нам потрібно менше запозичувати слів, і більше 

говорити на українській та використовувати наших слів. А 

іноземні мови можна вчити для себе та для ефективнішої 

комунікації з іноземцями. Також для того, щоб вести бізнес та 

мати міжнародні стосунки, особливо потрібно знати англійську. 
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Можемо підвести такі підсумки, наша мова збагачується 

іншомовними словами для того, щоб збагатити її, але інколи цим 

зловживають, через що наша мова втрачає свою унікальність, і 

взагалі назву – українська мова. Іншомовні слова мають дуже 

великий вплив на нашу мову, тому що ми почали співпрацювати 

більше з західними країнами, через що їхні слова потрапляють до 

нас, щоб покращити міжнародні відносини. Але ми повинні не 

зловживати цим, а й цінувати, вчити та використовувати слова з 

нашої мови - української 

Література:  
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УДК 811.111  Філологічні науки 
 

ВПЛИВ ІНШОМОВНИХ СЛІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
 

Канаркін А.С., 

студент факультету соціально-психологічної  

освіти та адміністрування  

    Науковий керівник  Іщенко Т.В. 

  Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Наша мова, українська мова, багата, непереможна, красива та 

милозвучна, яка з кожним роком розвивається. Вона у теперішній 

час набула неперевершеного розвитку. У ній з’явилося багато 

нових слів, деякі слова змінилися, а деякі взяли з інших мов, 

таких як англійська. 

Якщо подивитися в історію, то скільки не намагалися 

знищити нашу мову, вона ніяк не зникала. В часи польського 

https://krm.zt.court.gov.ua/sud0610/inshe/13/1716
https://krm.zt.court.gov.ua/sud0610/inshe/13/1716
https://vseosvita.ua/library/vpliv-zapozicenih-sliv-na-ukrainsku-movu-65258.html
https://vseosvita.ua/library/vpliv-zapozicenih-sliv-na-ukrainsku-movu-65258.html
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правління, Московського правління та за радянських часів, ніхто 

не зміг зламати нас і нашу мову. Вона завжди процвітала, була 

квітучою, гарною та бажаною для нашого народу. Зараз наша 

мова почала приймати багато слів, конструкцій та правил з інших 

мов, з’явилися словники іншомовних слів, які пояснюють нам 

слова у цьому словнику, і ми починаємо використовувати їх у 

своїй мові.  

«Лексика будь-якої мови світу утворена в процесі її історич-

ного розвитку та збагачена словами іншомовного походження. 

Відповідно, українська мова – це результат багатовікової історії, 

на кожному етапі якого відбувалося насичення мови запозиче-

ними словами». [1] 

Тобто можна сказати, що ми дуже довго запозичували слова 

з інших мов, не тільки зараз, і не тільки з англійської. Ми почали 

запозичувати слова для полегшення деяких слів, кращої 

комунікації з іншими людьми та для того, щоб покращити 

відносини з країнами, в яких ми взяли деякі слова. З одного боку, 

це досить здорово, що ми запозичуємо слова з інших мов, тому 

що ми збагачуємо її, але якщо подивитися з іншого боку, ми 

можемо побачити, що слова які є справжніми українськими 

витісняються, і їх дуже рідко використовують. Точніше говорячи 

ми знищуємо свою мову, причому розуміючи це, наш народ 

розуміє, що ми знищуємо нашу мову тим, що запозичуємо слова, 

але все одно продовжує це робити. 

«Процитуємо В.Радчука: …англійські слова і звороти остан-

нім часом активніше поповнюють наш лексикон: наша вимова, 

морфологія й синтаксис зазнають з боку англійської мови 

чималого впливу. Причини цього очевидні: комп’ютеризація, 

потяг до міжнародних стандартів ділового партнерства, до науки 

й освіти Заходу, передове товаровиробництво в англомовних 

країнах, лідерство англійської мови як міжнародної тощо. Проте 

чимало англіцизмів попросту витісняє з обігу питомі українські 

слова, а це вже мовна агресія. Шкода від неї не лише Україні – 

людство втрачає унікальні знаряддя пізнання світу. Тобто, ми 

маємо зміни не лише мови, а й свідомості» [2] 
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Якщо говорити чесно, то можна сказати, що це наша 

суперсила, ми можемо приймати слова інших народів, мов і 

покращувати цим свою мову, але дехто починає зловживати цією 

силою. Згодом виходить так, що наша мова починає занепадати та 

ставати взагалі не українською. Українська мова, мова нашого 

народу, з нашими правилами, правописом та словами, а ми її 

знищуємо. Нам потрібно менше запозичувати слів, і більше 

говорити на українській та використовувати наших слів. А 

іноземні мови можна вчити для себе та для ефективнішої 

комунікації з іноземцями. Також для того, щоб вести бізнес та 

мати міжнародні стосунки, особливо потрібно знати англійську. 

Можемо підбити підсумки, наша мова збагачується 

іншомовними словами для того, щоб збагатити її, але інколи цим 

зловживають, через що наша мова втрачає свою унікальність, і 

взагалі назву – українська мова. Іншомовні слова мають дуже 

великий вплив на нашу мову, тому що ми почали співпрацювати 

більше з західними країнами, через що їхні слова потрапляють до 

нас, щоб покращити міжнародні відносини. Але ми повинні не 

зловживати цим, а й цінувати, вчити та використовувати слова з 

нашої мови - української 
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УДК 502  Природничі науки 

 

ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Кассір А.Д.,  

керівник Саввін О.В.доц.  

Національної металургійної академії України 

м. Дніпро, Україна 

За свідченнями експертних оцінок військові підрозділи 

створюють від 6 до 10% від загального об’єму забруднень 

навколишнього середовища, підвищуючи погіршення екологічної 

ситуації в Україні [1]. 

Раніше шляхом основної маси забруднень, що потрапляли в 

повітря, ґрунт і воду були каналізаційні труби і димоходи. 

Проблемою ж сьогодення виявляється нераціональне споживання 

товарів, продукції та послуг, які ведуть до великої кількості відхо-

дів і забруднення довкілля. Оскільки військові сили закуповують 

великими обсягами товари та послуги – безпечні, з точки зору 

екології, замовлення могли б стати хорошою тенденцією до більш 

грамотного споживання і на цивільних ринках. Велика частка 

закупівель стосується отримання послуг, як приклад, можна 

навести контракти на будівництво. Як обернений приклад – 

виведення з експлуатації техніки і об’єктів військ[1]. 

Усі сторони угоди про надання послуг мають дотримуватись 

екологічних умов, як споживач, так і виконавець. 

На межі кризового екологічного стану, який утворився в 

країні, питання екологічності діяльності військових сил набуло 

надзвичайної актуальності. 

Потрібно згадати про структурну складову моніторингу 

військової діяльності – воєнну екологію. Нажаль, в ході сучасних 

локальних війн та збройних конфліктів воєнна екологія, у 

вузькому розумінні, на теперішній час в багатьох, якщо не в усіх, 

арміях світу виконує лише констатуючу функцію наслідків 

збройного протистояння відносно впливу на довкілля.  
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Під час проведення локальних війн і збройних конфліктів, як 

з використанням тактичної, тобто ядерної, так і звичайної, висо-

коточної зброї за уявленнями сучасності про шляхи та засоби 

досягнення перемоги будуть зруйновані, у відповідності до намі-

рів конфліктуючих сторін знизити спроможність супротивника 

для подальшого вдалого ведення бойових дій, у першу чергу – 

фундаментальних військово-економічні та стратегічні об’єкти 

промислового та воєнного призначення, що неминуче у резуль-

таті призведе до виникнення радіоактивних, хімічних та бактеріо-

логічних уразливих зон, масштабних пожеж, руйнувань та вели-

ких затоплень. Подібні ураження довкілля, які являються націо-

нальним надбанням для кожної країни, послідовні наслідки впли-

ву на військових, які брали участь у веденні бойових дій в таких 

зонах, можуть повністю звести до нуля самі результати перемоги. 

Звернемось до історії, у часи війни на території Перської 

затоки на початку 90-х років було скинуто понад 88,5 тисяч тон 

бомб, що призвело, в комплексі з опосередкованими чинниками, 

до такого рівня забруднення зони бойових дій, що більше 4 тисяч 

американських солдат та офіцерів мали ураження, спричинені 

невідомою хворобою, пізніше іменується як синдром Перської 

затоки, симптомами часткової втрати пам’яті, порушення у роботі 

серця, органів травлення, психічних розладів [2]. 

Тепер докладніше про чинники та конкретний вплив підроз-

ділів військових сил на природне навколишнє середовище. Під 

забрудненням військового походження забрудненням навколиш-

нього середовища слід визначати зміну властивостей складових 

цього самого довкілля, таких як хімічні, механічні, фізичні, 

біологічні та пов’язані з ними – інформаційні, які трапляються як 

наслідок воєнно-антропогенного навантаження. Цей комплекс, у 

свою чергу, спричиняє погіршення функцій структурних складо-

вих навколишнього природного середовища відносно живих 

об’єктів біосфери – людей, біологічних організмів, біоценозів і 

тому подібне. 

Джерелом забруднення навколишнього середовища військо-

вого походження прийнято вважати який-небудь стаціонарний 
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або рухомий військовий об’єкт, від якого забруднення потрапляє 

у природне середовище. Такий об’єкт, також, вважається дже-

релом військово-антропогенного впливу. 

Джерелами військового походження щодо забруднення 

навколишнього природного середовища виступають такі об’єкти, 

як об’єкти комунально-побутового призначення та об’єкти забез-

печення життєдіяльності, території та місця проведення бойових 

навчань та підготовки, а також озброєння і військова техніка. 

Нижче, пропоную до уваги ознайомитись із класифікацією 

джерел забруднення військового походження більш докладно. 

Класифікація наведена у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Класифікація джерел забруднення воєнного походження 
Характер походження забруднювача 

Безпосереднє Вторинне 
Ланцюжко

ве 
Фактороформуюче 

Природа походження чинників впливу забруднення 

Механічне Хімічне Фізичне Біологічне Інформаційне 

Сфера розповсюдження 

Атмосферне повітря Ґрунти 
Ґрунтові 

води 
Поверхневі води 

Масштаб розповсюдження 

Глобальне Регіональне Місцеве Локальне 

Тип джерела забруднення 

Точкові Площинні Одиночні Групові 
Організов

ані 

Неорганіз

овані 

Режим функціонування джерел 

Рухомі Нерухомі 
Постійнод

іючі 

Періодичн

одуючі 
Штатні Аварійні 

 

Окремо слід розглянути основні воєнно-антропогенні чинни-

ки впливу, що характерні для заходів бойової підготовки і 

результатом яких є застосування різних систем збройного 

комплексу та військової техніки.  

Отже, дамо їм коротку характеристику – первинними джере-

лами забруднення важкими металами, вуглеводневими і хімічни-

ми забруднювачами виявлені різні види збройних систем та воєн-

ної техніки, які класифікуються на основні групи. До них входять: 

боєприпаси – артилерійські, бомби, ракетне озброєння; тактична 
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зброя, тобто стрілецька та артилерійська зброя; важка військова 

техніка, така як гусенична та колісна; техніка авіацій, що пред-

ставлена літаками та гелікоптерами; корабельне оснащення; 

радіолокаційні засоби та пристрої усіх видів та родів військ [3]. 

Транспортна база озброєння і бойової техніки прямо пов’я-

зана з такими видами забруднень, як хімічні викиди в атмосферу, 

маються на увазі викиди відпрацьованих газів двигунів внутріш-

нього згорання, пошкодження і загальне знищення видів флори, 

руйнація ґрунтового покриву, а також супутні шуми і вібрації. 

Рівень забруднення залежить від інтенсивності і просторово-

часового масштабу застосування гусеничної та колісної техніки. 

Під час проведення занять та навчань в польових умовах 

мають місце значущі забруднення ґрунтового та рослинного 

покриву, а також водоймищ нафтопродуктами і маслами, витік та 

розлив яких здійснюється при обслуговуванні та роботі техніки. 

Підсумовуючи усе описане вище, потрібно вказати шляхи та 

спрямувати усі сили на подолання створеної, у даний момент, 

екологічної кризи. А саме: розробка та виготовлення сучасних 

зразків природоохоронної техніки і оснащення для військових сил 

країни; екологічний моніторинг військових об’єктів; раціональне 

природокористування, екологічне та безпечне використання у 

навчальній, бойовій та виробничій діяльностях територій, об’єк-

тів, земельних та лісових ділянок, а також водних акваторій, що 

призначені для потреб оборонного комплексу держави; ліквідація 

наслідків екологічної шкоди, завданої воєнно-оборонною 

діяльністю, зокрема, компенсація збитків, завданих тимчасовою 

дислокацією іноземних військ на території країни; загалом, 

розширення гласності та підвищення рівню об’єктивності у 

висвітленні проблем оборонного комплексу з екологією за 

допомогою засобів масової інформації. 
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НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА ЗА СТАТТЯМИ 368, 369 КК 

УКРАЇНИ 

 

Киричко Денис Євгенійович,  

Алманов Данило Вадимович 

курсанти 4-го курсу 

Навчально-наукового інституту права та  

підготовки фахівців для підрозділів  Національної поліції 

Науковий керівник:  

Корогод Світлана Володимирівна 

капітан поліції 

старший викладач кафедри  

кримінального права та кримінології 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем 

сучасності. Корупція в Україні стала складним соціальним 

явищем, що негативно впливає на всі аспекти життя. 

Найбільш актуальною соціальною проблемою України, як і 

багатьох країн світу є запобігання та протидія корупції у всіх сфе-

рах функціонування влади, особливо у спробах держави інтегра-

ції до Євросоюзу. Через важливість наближення антикорупцій-

ного законодавства до Європейських стандартів, за рекомендація-

ми міжнародної спільноти Україною в 2014 році було прийнято 

цілий ряд законодавчих актів, які були направлені на протидію 

корупції, цими законами було створено і абсолютно нові для 

нашої держави антикорупційні органи, аналоги яких вже успішно 

працюють у Європі, а також була розроблена антикорупційна 

стратегія та внесено зміни до вже існуючих кодексів. 
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Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання 

корупції», корупція – це використання особою, уповноваженою 

на здійснення функцій держави, їй наданих службових 

повноважень або пов’язаних із ними можливостей із метою 

отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, або 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе або других 

осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомір-

ної вигоди особі, що є уповноваженою на виконання державних 

функцій, або на її вимогу другим фізичним або юридичним 

особам із метою схилити дану особу до протиправного вживання 

наданих їй службових повноважень або пов’язаних із ними 

можливостей [3]. 

Неправомірна вигода представляє собою грошові кошти чи 

друге майно, переваги, послуги, пільги, нематеріальні активи, 

будь-котрі інші вигоди негрошового чи нематеріального харак-

теру, котрі обіцяють, пропонують, одержують або надають без 

законних на це підстав [4]. 

Стаття 368 Кримінального кодексу України передбачає 

відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання 

службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання 

надати таку вигоду для себе або третьої особи за учинення або 

невчинення такою службовою особою у інтересах того, хто 

пропонує, обіцяє або надає неправомірну вигоду, або ж у 

інтересах третьої особи будь-котрої дії із використанням наданої 

їй влади або службового становища і встановлено можливі 

санкції у виді штрафу, арешту, позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, позбавлення волі й 

конфіскації майна [2]. 

Відповідно до статті 369 Кримінального Кодексу пропозиція 

або обіцянка службовій особі надати їй чи третій особі неправо-

мірну вигоду, а також надання такої вигоди за учинення або 

невчинення службовою особою у інтересах того, хто пропонує, 

обіцяє чи надає таку вигоду, чи у інтересах третьої особи будь-

котрої дії із використанням наданої їй влади або службового 

становища караються штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян чи обмеженням волі на термін від 2 

до 4 років, чи позбавленням волі на той самий термін. 

Діяння, що передбачені ч.1 даної статті, вчинені повторно, 

караються позбавленням волі на термін від 3 до 6 років зі 

штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, із конфіскацією майна чи без такої. 

Діяння, передбачені ч.1 чи ч.2 цієї статті, якщо неправомірна 

вигода надавалася службовій особі, котра займає відповідальне 

становище, чи учинені за попередньою змовою групою осіб, 

караються позбавленням волі на термін від 4 до 8 років із 

конфіскацією майна чи без такої. 

Діяння, передбачені ч.1, 2 чи 3 цієї статті, якщо неправомірна 

вигода надавалася службовій особі, котра займає особливо 

відповідальне становище, чи учинені організованою групою осіб 

або її учасником, караються позбавленням волі на термін від 5 до 

10 років із конфіскацією майна або без такої [4]. 

Закон України «Про запобігання корупції» передбачає необ-

хідну дію, а саме: у випадку наявності у службової особи сумнівів 

щодо можливості одержання нею подарунка вона має право пись-

мово звернутися для одержання консультації з даного питання до 

територіального органу Національного агентства, який надасть 

відповідне роз’яснення. Отже, ухилитися від «хабара» потрібно 

саме активними діями, і якщо такі активні дії не будуть вжитті, 

відповідна посадова особа буде притягнена до відповідальності. 
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ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ДОБОРУ ЗАВДАНЬ ЯК 
ЗАСОБУ РОЗВИТКУ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИХ 
МИСЛЕНЄВИХ ОПЕРАЦІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 

 

Кисла С. Д., 
студентка природничо-математичного факультету 

Національний університет  
«Чернігівський колегіум» імені Т.Шевченка 

м. Чернігів, Україна  

В сучасному світі дуже цінується розвиток різних мисленнє-

вих операцій, які є запорукою успішного життя. Їх розвиток 

відбувається, здебільшого при навчанні. Тому на вчителя 

покладена велика відповідальність створити всі умови для цього.  

У природничих науках, найбільше приділяється уваги таким 

мисленнєвим операціям як аналіз та синтез. Нині є багато різних 

завдань та вправ на розвиток цих операцій мислення, але вчителі 

враховуючи індивідуальні особливості учнів намагаються підіб-

рати або створити завдання, які підходили для кожної дитини в 

класі. Але ж кожна мисленнєва операція вимагає спеціального  

відбору завдань, відповідно існують спеціальні критерії для 

відбору завдань які спрямовані на розвиток аналітико-синтетич-

них розумових операцій. 

Завдання аналізу полягає не тільки в розкладі об’єкта інте-

лектуальної діяльності на складові, але й в глибокому вивченні 

його частин, сторін, аспектів і властивостей. При цьому у ході 

аналізу відбувається відволікання від несуттєвих факторів (абст-

рагування), що дозволяє проникнути у сутність об’єкта. Синтез, 

навпаки, відновлюючи порушену аналізом єдність об’єкта, пов’я-

зує його окремі частини у всій багатоаспектності їх відношень і 

зв’язків  (узагальнення). На основі синтезу встановлюється також 

вплив відкинутих у ході аналізу факторів на цілісний об’єкт [1].  

Будь-яке завдання направлене на розвиток  аналітико-синте-

тичної діяльності являє собою пошук відповіді на якесь питання, 

котре інакше вирішити не можна. Кожне таке завдання, не залеж-
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но від того, на пізнання яких об’єктів чи їх складових воно 

спрямоване, повинне відповідати вимогам, які передбачають 

розвиток даних мисленнєвих операцій [2]. 

У ході добору та створення завдань для розвитку мисленнє-

вих операцій аналізу й синтезу слід дотримуватися таких вимог: 

• забезпечувати у ході розв’язання можливість акцентувати 

увагу на тих властивостях об’єкта, що мають сутнісне значення з 

одночасним відволіканням від другорядних, зовнішніх особли-

востей; 

• умова завдання має передбачити процес перетворення 

об’єктів мислення, забезпечити вивчення пізнавального об’єкта в 

динаміці задля аналізу різних його боків, аспектів та виявлення 

нових властивостей; 

• забезпечити варіативність як можливість різних шляхів 

здійснення процесів аналізу і синтезу при розв’язанні проблем 

(«аналіз через синтез» (С.Л. Рубінштейн)[2], «аналіз-синтез-

аналіз» (П.М. Єрднієв і Б.П. Єрднієв)[3], «синтез-аналіз-синтез» 

(А.О. Люблінська)[4]). 

Для забезпечення можливості акцентувати увагу на сутнісних 

значеннях з одночасним відволікання від другорядних можуть за-

безпечувати таблиці, схеми та схематичні опорні конспектти. Саме 

такі види запису дають основну чітку інформацію, яка створюється 

при аналітичній мисленнєві діяльності, що продовжується синте-

зом для створення цілісності об’єкту чи процесу. 

Не менш важливим є етап створення та аналізування умови 

завдання. Вона має містити якомога чіткішу та суттєву інформа-

цію. В процесі прочитання та осмислення її, учень повинен 

виокремлювати головне, поєднуючи з добре відомим йому, 

знаходити шлях вирішення завдання. Тобто правильно та чітко 

сформульована умова відразу стає поштовхом до знаходження 

рішення. В іншому випадку, коли умова має другорядну інформа-

цію, особливості та уточнення учень починає аналітико-

синтетичну діяльність для сформування чіткості думки, виокрем-

лення головного та створення питання з суттєвих ознак. Тоді 

наступним етапом стає вибір шляху розв’язання завдання.  
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ПРИНЦИПИ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНІЦТВА ОСІБ З 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ 

 

Кірсанов Олексій Павлович 

здобувач вищої освіти 4 курсу  

факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції  

Науковий керівник: Кисельов Андрій Олександрович 

кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції, 

доцент кафедри оперативно-розшукової 

діяльності факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

Відповідно до Основного закону України до обов’язків дер-

жави належить охорона життя і здоров’я громадян, забезпечення 

непорушності їх прав, свобод, законних інтересів та недотор-

каність власності [1].  

З метою досягнення зазначених цілей, а також для забезпе-

чення законності та правопорядку в державі, охорони суспільних 
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та державних інтересів створені та функціонують правоохоронні 

органи. 

Одне із центральних місць в системі правоохоронних органів 

України належить Національній поліції, яка має широке коло 

повноважень, що обумовлено специфікою мети та завдань її 

діяльності, а також належністю до системи центральних органів 

виконавчої влади [2]. 

Забезпечення успішного вирішення основних завдань 

Національної поліції України залежить не лише від своєчасної та 

злагодженої діяльності усіх її підрозділів та служб, а й від ефек-

тивної взаємодії з іншими суб’єктами, зокрема з громадянами та 

іншими особами на правах конфіденційного співробітництва.  

У теорії та практиці кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності конфіденційне співробітництво – таємне 

використання послуг осіб, які погоджуються на засадах конспі-

рації здобувати та надавати оперативним підрозділам необхідну 

інформацію, негласно створювати умови потрібні для проведення 

певних дій, заходів, операцій, брати у них безпосередню участь. 

Оперативні підрозділи Національної поліції можуть викорис-

товувати співробітництво з особами лише при вирішенні питань, 

що відносяться до їх компетенції. З цього випливає, що даний вид 

співробітництва має винятковий характер [4, с.36].  

Крім того, воно ґрунтується винятково на добровільному 

волевиявленні. 

Принципи конфіденційного співробітництва – це вихідні 

положення, керівні ідеї, що виражені в нормах законодавчих і 

нормативних актів та визначають зміст, мету, завдання та 

механізм здійснення конфіденційного співробітництва в процесі 

здійснення оперативно-розшукової діяльності й організації 

роботи оперативних підрозділів. 

Принципи конфіденційного співробітництва діють у рамках 

цілісної системи, відповідно до якої сутність і призначення 

кожного принципу визначається не тільки власним змістом, а й 

функціонуванням усієї системи. 

Як керівні ідеї конфіденційного співробітництва його 
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принципи мають об’єктивний характер, вони відображають 

найбільш загальні та глибокі існуючі закономірні зв’язки. 

Конфіденційне співробітництво ґрунтується на принципах 

верховенства права, законності, дотримання прав і свобод 

людини. 

Під верховенством права розуміється панівна роль права, що 

передбачає, перш за все, наявність законів із правовим змістом 

(правових законів), а також зв’язок державної влади з правовими 

законами, тобто правом.  

Сутність принципу законності конфіденційного співробіт-

ництва полягає в тому, що це вимога нормативного характеру, яка 

зобов’язує уповноважені оперативні підрозділи, а також осіб, що 

залучаються до виконання завдань з виявлення, попередження та 

припинення протиправної діяльності, неухильно і точно викону-

вати всі норми-принципи Конституції, чинного оперативно-

розшукового, кримінального процесуального, кримінального 

законодавства.  

Практична реалізація принципу законності у ході опера-

тивно-розшукової діяльності полягає у дотриманні вимог чинного 

законодавства щодо порядку та форм здійснення відповідними 

суб’єктами окремих оперативно-розшукових заходів, документу-

ванні отриманих результатів з метою їх подальшого використан-

ня. Зазначений принцип передбачає існування системи державних 

гарантій, які виключають можливість будь-яких зловживань під 

час ведення оперативно-розшукової діяльності [6, с. 71]. 

Під час здійснення конфіденційного співробітництва відно-

сини між його суб’єктами не мають виходити за межі 

окресленого законодавцем правового поля. 

Конституційні права і свободи людини і громадянина 

гарантуються і не можуть бути скасовані, вони можуть бути 

тільки тимчасово обмежені на підставі закону. 

Принцип дотримання прав і свобод людини означає, що в 

процесі конфіденційного співробітництва не можуть бути допу-

щені порушення прав і свобод людини та юридичних осіб, а 

окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасо-
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вий характер і допускаються лише із санкції суду відносно осіб, у 

діях яких є ознаки кримінального правопорушення, та у випадках, 

передбачених законодавством України, згідно з ч. 5 ст. 9 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» [3]. 

Важливу роль у практиці конфіденційного співробітництва 

відіграють також відповідні галузеві принципи цієї діяльності, 

тобто такі, що притаманні лише оперативно-розшуковій діяль-

ності й закріплені в оперативно-розшуковому законодавстві та 

відомчих нормативних актах, на яких базується здійснення 

негласних заходів [6, с. 49]. 

Найважливішими для конфіденційного співробітництва є 

такі галузеві принципи ОРД: 

– конспірації, що забезпечує зберігання в таємниці від 

об’єктів ОРД та їх оточення фактичних цілей, завдань, заходів і 

засобів здійснюваної оперативно-розшукової діяльності; 

– добровільності залучення осіб до виконання завдань ОРД; 

– конфіденційності в довірчих стосунках оперативних 

підрозділів із такими особами; 

– забезпечення безпеки, а також правового й соціального 

захисту осіб, які сприяють оперативно- розшуковій діяльності [4, 

с.37]. 

Принцип конспірації означає, що всі оперативно-розшукові 

заходи, за необхідності, можуть проводитися негласно, тобто 

таємно від інших осіб, насамперед від осіб, які готують або 

вчиняють кримінальні правопорушення. При цьому відомості про 

організацію й тактику оперативно-розшукових заходів, викорис-

тані при їх проведенні сили, засоби, методи, джерела, плани та 

результати становлять державну таємницю. 

Принцип добровільності конфіденційного співробітництва 

особи з оперативним підрозділом означає, що дана діяльність 

повинна бути виключно добровільною, мати усвідомлений 

характер за умови обопільної згоди. 

Необхідність залучення до роботи з конфідентами профе-

сійно придатних для цього оперативних працівників без 

перебільшення можна назвати головним принципом конфіденцій-
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ного співробітництва, враховуючи сучасні проблеми кадрового 

забезпечення оперативних підрозділів, а також перехідний період 

усієї правоохоронної системи, у зв’язку з її реформуванням [5, 

с. 46]. 

Отже, принципи конфіденційного співробітництва – це пра-

вові норми, які безпосередньо регламентують його організаційні, 

функціональні і тактичні основи або визначають певні умови, за 

яких можливе і необхідне застосування негласних сил, засобів та 

методів цієї діяльності. Дотримання принципів конфіденційного 

співробітництва нині набуває дедалі більшого значення й вимагає 

підвищення професійного та морального рівня сучасного 

оперативного працівника, а це, у свою чергу, потребує зміщення 

акцентів під час здійснення конфіденційного співробітництва в 

межах ОРД у напрямі безумовної поваги до закріплених 

Конституцією України демократичних прав, свобод та інших 

цінностей особи з тим, щоб кожний оперативний працівник бачив 

в особі конфідента насамперед особистість, яка має особливий 

статус, перебуває під захистом держави й охороняється законом. 

Використання інституту конфіденційного співробітництва в 

боротьбі зі злочинністю обумовлено потребою оперативних 

підрозділів протистояти злочинному середовищу. 
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викладач кафедри ТСП, майор поліції 

В сучасному суспільстві дуже широкий кругообіг інформації, 

вона постійно розширює свої кордони, знання оновлюються, 

глобалізується інформаційний простір. Але не завжди інформація 

несе конструктивний характер, часто буває так, що навпаки – 

деструктивний. Негативно відображається на житті деяких людей 

і громади в цілому. Тому актуальною перед нами постає пробле-

ма критичного мислення та його розвитку, що забезпечить 

розуміння, ефективний аналіз, фільтрування, оцінку та практичне 

застосування тієї чи іншої інформації. Вміння вилучати важливу 

інформацію, обробляти її, узагальнювати та систематизувати є 

одним із найнеобхідніших для сучасної людини, й, безумовно, 

для кваліфікованого працівника поліції, для виконання ним його 

обов’язків. 

Взагалі, таке поняття як «критичне мислення» широко 

використовується понад 50 років[1]. Але, що воно взагалі 

позначає? Критичне мислення – підхід розкладання інформації на 

складові частини, який розглядає мотиви тих, хто надав цю 

інформацію та вплив на людей, які отримали цю інформацію. 

Таке мислення дозволяє вийти за рамки обмеженого нами зору та 
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побачити і почути інші наші думки і причини. Базою цих 

роздумів є безпосередньо логіка і джерела з яких ми й збираємо 

цю інформацію. Критичне мислення відрізняється своєю 

логічністю та зваженістю. 

Також, відрізняє використання когнітивних навичок та 

стратегій, які підвищують ймовірність отримання бажаного 

результату. А на думку О.В.Тягло, критичне мислення – 

просунута сучасна логіка[2]. Критичне мислення ніби точний 

алгоритм, послідовність узгоджених дій, виконання яких приведе 

до зазначеної мети. Цей алгоритм включає в себе такі фази: 

аналіз, розуміння, оцінку, критику. Кожна фаза реалізується через 

низку критичних питань і обґрунтованих відповідей на них. 

В фазі аналізу присутні такі питання: 

• У чому проблема і в чому її висновок? 

• Які резони обґрунтовують висновки? 

• Яка структура аргументу? 

У фазі розуміння:  

• Які поняття або судження незрозумілі? 

• У чому полягають ціннісні припущення? 

• У чому полягають дескриптивні примущення? 

• Які умови прийняття аргументів?  

 Фаза оцінки: 

• Чи правильна проблема? 

• Чи правильний висновок з проблеми? 

• Чи є резони сильними? 

• Чи правильно побудовані умовиводи? 

• Чи є аргумент сильним? 

Фаза критики: 

• Які логічні помилки допущені? 

• Чи можна усунути помилки? 

• Чи можна підсилити міркування? Коли та як? 

На мою думку, розвивати навички критичного мислення 

працівникам поліції є необхідним тому, що уміння отримувати та 

застосовувати інформацію, а тобто зважувати й робити висновки, 

що є важливішим, знаходити та фільтрувати недоліки, оцінювати 
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якість інформації дуже потрібно, тому що в професії 

поліцейського без цього вміння буде дуже важко. 

Також кваліфікований поліцейський з розвиненим критич-

ним мисленням має здатність до оцінки власної індивідуальної 

участі, а тобто, може передбачити наслідки своїх вчинків та 

рішень, може розглядати ситуацію під різними кутами, має широ-

ке бачення[3]. До цього ж, працівник поліції вміє обґрунтовано 

висловлювати свої думки, розробляє критерії для своїх суджень, 

розуміє, що інші також можуть розробляти та використовувати 

свої судження, він їх приймає та обробляє; Поліцейський має 

здатність співпрацювати з іншими людьми для досягнення 

спільної мети, може знайти підхід, шляхом терпимості відносно 

інших точок зору. Також, поліцейському властиво уміння оби-

рати доречну стратегію для кожної ситуації, розв’язує конфлікти 

та вміє в них не вступати. 

Таким чином, критичне мислення є необхідним навиком в 

праці поліцейського, воно сприяє упорядкуванню міркувань, 

усуненню суджень, що вступає в протиріччя з основною думкою, 

усуває неясності[4]. 

Я вважаю, що практики з удосконалення критичного 

мислення потрібно впроваджувати в заклади вищої освіти зі 

звичайними та специфічними умовами навчання. 
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Типологічні зміни в англійської мови, зумовлені розпадом 

флективної морфологічної системи, не обмежуючись розвитком 

аналітичної морфології, призвели до значних зрушень у системі 

мови загалом. Дієслівна форма вираження поступалася іменній, 

помітною ставала тенденція до номіналізації у сфері номінатив-

них засобів мови та у сфері синтаксису. В аналітичних мовах 

слово набуває певних функцій залежно від позиції в реченні і не є 

таким незалежним, як у синтетичних мовах [2, c. 315].   Процес 

перетворення синтетичних форм в аналітичні, який не виходить 

за межі морфології, ґрунтується на «відчутті слова». Однак y 
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англійській мові цей процес значно глибший і проникає у сферу 

синтаксису, ґрунтуючись на «відчутті речення» [4, c. 61]. 

Питання, пов’язані з міжмовними змінами в цілому й 

граматичними зокрема, завжди є предметом дискусій серед 

мовознавців. До того ж, не викликає суперечок ідея про не обхід-

ність глибшого вивчення синтаксичних зв’язків у структурах 

аломорфних типів з урахуванням різних внутрішньо системних та 

екстралінгвістичних факторів. У цьому контексті розв’язання 

проблеми присудка спонукає лінгвістів на дослідження цього 

феномена в нових ракурсах [1, c. 297]. 

Визначення поняття «присудок» належить до кола 

традиційних і загальновизнаних проблем. Багато відомих 

лінгвістів висували різні теорії і погляди щодо багатьох аспектів 

цього феномену: українські та російські науковці (Л. Бархударов, 

Ф. Буслаєв, Г. Верба, М. Ганшина, Т. Левицька, Н. Раєвська, П. 

Фортунатов), їхні іноземні колеги (В. Адмоні, Л. Блумфільд, 

С.Гринбаум, Р. Квірк, К. Клоуз, П. Лекант, Д. Свартвик) та інші. 

Разом з тим, у теорії присудка, його типології залишається багато 

незрозумілих і суперечних питань [5, c. 110]. 

У нашому дослідженні ми розглянули складений  іменний 

присудок в англійській та українській мовах та встановили 

перекладацькі еквіваленти даної одиниці в українському 

перекладі. Контрастивний аналіз присудків показав, шо в 

англійській мові присутня більша кількість і різноманітність 

дієслів-зв'язок та частіше використання складеного іменного 

присудка не тільки в текстах-описах, а і в текстах-розповідях (для 

позначення динамічних подій), на відміну від української мови.  

Для   порівняння складеного іменного присудка в англійській 

та українській мовах було проаналізовано  шість оповідань О. 

Генрі в оригіналі та перекладі. Розглянувши складений іменний 

тип присудка, можемо впевнитись, що він є досить 

розповсюдженим в англійській мові –  були знайдені 193 речення 

у проаналізованих оповіданнях О. Генрі. Дослідження способів 

відтворення різних типів присудка ствердило той факт, що під час 

перекладу з присудком відбуваються певні трансформації. Для їх 
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відстеження було проаналізовано 193 речення. На відміну від 

англійської мови, де складений іменний присудок обов’язково 

вміщує дієслово-зв’язку, в українській мові воно може бути 

відсутнім. Це – складений іменний присудок із нульовою 

зв’язкою. Виявлено 66 (34,2%) таких прикладів: We were without 

decorous clothes or ways and means of existence [7, c. 390]. – Обидва 

в лахмітті, без грошей, без видів на краще, а жебраки, як 

кажуть, завжди заодно [3, c. 233]. В  інших  випадках  у  

перекладених  реченнях цей тип присудка містив дієслово-

зв’язку. Таких випадків зафіксовано 60 (31,1%): We were two white 

men against the banana brindles [7, c. 120]. – Ми,  двоє  білих  

людей,  були  загублені в морі жовтих бананів [3, c. 187]. 

Ще один спосіб відтворення складеного іменного типу 

присудка в українській мові – використання простого дієслівного 

присудка. Загалом виявлено 63 речення (32,6% від загальної 

кількості речень): It was an alluvial town, called Soledad, where 

there was no harbor or future or recourse [7, c. 132]. – Містечко 

Соледад стояло на наносній землі, без порту, без ніякого 

майбутнього й без виходу із становища [3, c. 196]. Також у 

процесі перекладу виявилося, що складений іменний присудок 

можна перекласти складеним дієслівним. У текстах, що 

досліджувалися, було знайдено 4 випадки (2,1%) подібної заміни: 

The first stop scheduled was at a double loghouse fifteen  miles  out  

from  82  Yellowhammer [7, c. 98].  – Першу зупинку намітили зро-

бити біля зрубу за п’ятнадцять миль од Жовтої Кирки [3, c. 306]. 

Відмінності при перекладі складеного іменного присудка 

українською мовою полягають у тому,  що вони супроводжується 

низкою граматичних трансформацій, що впливають як на 

морфологічні характеристики слів, так і на синтаксичну будову 

речення загалом. Також, слід зазначити, що при перекладі 

складеного іменного присудка з англійської мови в українській 

мові використовується трансформація опущення. 

Таким чином, на основі розглянутого матеріалу досліджено 

основні методи перекладу складеного іменного присудка, 

функції, особливості будови, що, у свою чергу, допомогло 
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виявити деякі граматичні співвідношення між присудками при 

відтворенні з англійської на українську мову. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Ковальов Валентин Ігорович, 

Бенделіані Роман Юрійович  

курсанти 4-го курсу факультету підготовки  

фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань 

Науковий керівник: Корогод Світлана Володимирівна 

старший викладач кафедри 

кримінального права та кримінології 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Варто почати з того, що запобігання кримінальним 

правопорушенням, які передбачені ст. ст. 364, 364-1, 368, 368-2, 
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368-3, 368-4, 368-5, 369 КК України, становить узгоджену 

систему заходів політичного, економічного, соціального, органі-

заційно-правового характеру, спрямованих на випередження 

появи передумов цих правопорушень, їх послаблення, 

нейтралізацію та усунення. Здійснення цих заходів повинно 

сприяти реалізації антикриміногенного потенціалу суспільства, 

його окремих інститутів. Тільки таким шляхом має бути 

закладено підґрунтя успішної роботи зі зменшення корупційних 

кримінальних правопорушень до мінімального рівня [1, c.375]. 

Запобіжні заходи політичного характеру зводяться до 

програмованості та предметності у впровадженні демократичних 

засад у різних сферах суспільної організації, зокрема у системі 

управління суспільством; виховання у службовців патріотичних 

почуттів, моральних, професійних якостей, розуміння, що 

корупційна злочинність підриває авторитет і силу держави, етичні 

основи суспільної свідомості; послідовності й активізації прове-

дення антикорупційної політики щодо службовців, схильних до 

корупційних вчинків; створення громадських формувань, 

незалежних державних структур для участі населення у боротьбі з 

корупційними кримінальними правопорушеннями [2, c.11]. 

В економічній сфері заходи із запобігання корупційним 

кримінальним правопорушенням включають: 

- сурове дотримання встановлених механізмів обмеження 

легалізації «брудних» грошей; 

- розроблення системи заходів щодо зменшення сфери і 

обсягу тіньової економіки, для чого, зокрема, слід створити умови 

для природної конкуренції та законної приватизації; 

- створення сприятливих умов для внутрішнього 

інвестування легальної економіки; 

- запровадження ефективної системи контролю за доходами і 

видатками державних службовців та інших осіб через систему 

оподаткування; 

- забезпечення поступового зменшення готівкових 

розрахунків у цивільному обороті за участю громадян; 

- запровадження загальнонаціонального інформаційного 
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комплексу, в рамках якого - постійний моніторинг кредитно-

фінансового становища та грошових операцій населення; 

- вдосконалення порядку реєстрації суб´єктів підприєм-

ницької діяльності і запровадження практики продажу примусово 

вилученого майна, а також майна підприємств, оголошених 

банкрутами, шляхом публічних торгів; 

- звуження переліку видів підприємницької діяльності, які 

підлягають ліцензуванню; 

- організацію гласних і конкурентних систем державного 

замовлення, приватизації, оренди державного майна; 

- передбачення можливості повної або часткової деприва-

тизації, якщо приватизація здійснена з порушенням передбачених 

законом умов та порядку її проведення. 

Заходи запобігання корупційним кримінальним правопору-

шенням соціального характеру передбачають: доведення рівня 

оплати праці державних службовців до рівня задоволення 

соціально значущих потреб відповідно до їх соціального статусу; 

зміну системи соціального забезпечення населення через 

зменшення питомої ваги виплат на соціальні потреби у валовому 

національному продукті, що здійснюється через державний 

бюджет та загальнодержавні фонди; запровадження дійових 

механізмів задоволення окремих потреб державних службовців 

через довгострокове, у тому числі й поточне, кредитування; 

реорганізацію чинної системи соціального страхування [3, c.10]. 

Запобігання даного виду кримінальних правопорушень 

заходами правового характеру означає: 

- запровадження кримінологічної експертизи проектів 

нормативно-правових актів; 

- проведення ревізій норм чинного законодавства на предмет 

виявлення та вилучення положень, які сприяють проявам 

корупції; 

- здійснення повної систематизації антикорупційного 

законодавства; 

- законне обмеження повноважень працівників органів 

дізнання, досудового слідства, прокуратури щодо можливості 
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звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючих 

обставин осіб, стосовно яких порушено кримінальну справу. 

У висновках варто сказати, що попри всю важливість заходів 

запобігання через об´єктивні та суб´єктивні обставини вони не 

завжди досягають своєї мети. Тому особливо гострою залиша-

ється проблема оптимізації шляхів виявлення, розслідування 

конкретних фактів корупційних кримінальних правопорушень та 

притягнення винних осіб до передбаченої законом 

відповідальності. 
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УДК 12       Політичні науки 

 

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ В ПУБЛІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ 

 

Козак О.М., 

студент гуманітарного факультету  

Івано-Франківського національного технічного  

університету нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна  

Публічне управління країн Європейського Союзу надає все 

більше значення оцінюванню. Вивчення ефектів певної політики 

стає основним стандартом в управлінському процесі, оскільки 

належним чином функціонуюча демократична держава має 

управлятися прозоро. Програми мають бути достовірно 

обліковані та оцінені, оскільки їх виконання здійснюється за 

рахунок державних коштів. Знання про внески, досягнуті 

результати та причини їх успіху чи невдачі повинні бути 

доступними для широкої громадськості. З цією метою діяльність 

органів публічної влади має постійно контролюватись та 

оцінюватися [1]. 

Оцінка діяльності є одним із ключових етапів у циклі 

публічної політики. Експертиза реалізованої програми дозволяє 

отримати зворотній зв'язок щодо того, чи була проведена 

публічна політика успішною чи ні, і які помилки можна усунути в 

майбутньому. Ці види діяльності є звичайними для сучасного 

суспільства. Як зазначає Ентоні Гідденс, однією з особливостей 

сьогодення є система, заснована на експертах, оскільки 

функціонування в інформаційну епоху вимагає постійного 

аналізу обставин нашого життя, в результаті чого ми робимо 

належне відображення [2].  

З огляду на вищенаведене твердження, наразі важко уявити 

собі цикл великої публічної програми, яка не враховує регулярну 

аналітичну діяльність. В принципі оцінюються всі етапи 

формування публічної політики. Для цього використовується 

багато систематизованих аналітичних прийомів, таких як: аудит 
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ефективність, моніторинг або оцінка. Вищезгадані інструменти є 

найбільш розробленими методиками оцінки конкретної публічної 

політики. Вони часто функціонують разом і відповідають за 

діагностику наслідків публічної програми. 

За допомогою інструментів, які використовуються в аудиті 

ефективності, моніторингу та оцінці, відбувається отримання 

зворотного зв’язку під час та після виконання кожної публічної 

програми. 

На основі дослідження та аналізу реалізованої публічної 

політики створюється звіт, основним припущенням якого має 

бути його корисність. Ці дані необхідні як для установ, які їх 

запроваджують, так і для кінцевих бенефіціарів програми. Крім 

того, дослідження дають знання, необхідні для навчання та 

вдосконалення громадської діяльності в майбутньому. Розроблені 

рекомендації та висновки слід послідовно запроваджувати з 

метою покращення впровадженого втручання. Це часто 

призводить до модифікації припущень даної програми, а іноді 

навіть головної мети. 

Прийняті припущення є важливим елементом систематизації 

оціночних досліджень. Для цього було введено п’ять класичних 

критеріїв оцінки, а саме: релевантність, ефективність, 

продуктивність, корисність та довговічність. Передбачається, що 

піддавання політики оцінці з урахуванням наведених інструкцій 

робить її повною, оскільки вищезгадані припущення описують усі 

істотні аспекти функціонування суспільної програми та її вплив 

на навколишнє середовище. 

Доцільно розповісти більш детально про кожен критерій 

оцінювання публічної політики та їх вплив на формування 

оцінки, а саме: 

1) Релевантність. Оцінює відповідність запланованих цілей 

та методів його реалізації виявленим у діагностиці проблемам та 

соціально-економічним завданням. Аналіз цього критерію 

проводиться до початку та на перших етапах реалізації публічної 

політики. 

2) Ефективність. Оцінює ступінь досягнення передбачуваних 
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цілей (чи досягнуто запланованого), ефективність використаних 

методів та інститутів, вплив зовнішніх факторів на кінцеві 

результати. 

3) Продуктивність. Оцінює взаємозв’язок між доходами, 

витратами, ресурсами (фінансовими, людськими, адміністра-

тивними) та досягнутими результатами публічної політики. 

4) Корисність. Оцінює сукупність фактичних наслідків, 

спричинених публічною політикою (як запланованих, так і 

позапланових, так званих побічних ефектів), пов’язуючи їх із 

вихідною ситуацією та соціально-економічними викликами, які 

були предметом публічної політики. Всупереч критерію 

релевантності, оцінка корисності проводиться після завершення 

певної публічної програми або на завершальному етапі її 

реалізації. 

5) Довговічність. Оцінює безперервність ефектів (переважно 

позитивних) даної публічної програми в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі (тобто після завершення програми, як 

правило, через 2-3 роки). 

В Україні культура оціночних досліджень ще не на 

найвищому рівні. Проблема методології дослідження, яка є 

похідною від неналежної якості освіти в галузях економіки, 

соціології та психології, є маргіналізованою. Вважаємо за 

доцільне приділяти більше уваги даному етапу публічної 

політики, адже аналізуючи допущені помилки в подальшому 

можна діяти більш ефективніше та оперативніше. 

Література:  

1. Система розробки і здійснення публічних політик в 

Україні / Під ред. Дем’янчука О. – К.: видавництво „Факт”, 2004. 

– 220 c. 

2. Rossi, Nicola (2003) Managed Diversity, in: Anthony Giddens 

(Hrsg.), The Progressive Manifesto, Cambridge: Polity Press and 

Polity Network. 



 

69 

______________________________________________________ 

Педагогічні науки 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ 

СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ЗАКЛАДІ 
 

Козуб Олександра Сергіївна,  

учениця 11 класу   

Ангелова Юлія Валеріївна, 

заступник директора з НВР  

Калашниківського навчально-виховного комплексу  

Мачухівської сільської ради  

Полтавського району Полтавської області 

Актуальність теми. Формування екологічної компетент-

ності громадян є одним з найголовніших завдань освіти сталого 

розвитку. Екологічна компетентність дає змогу сучасній людині 

відповідально вирішувати життєві ситуації, підпорядковуючи 

задоволення своїх потреб принципам сталого розвитку [4]. 

Головну роль у процесі набуття екологічної компетентності 

відведено школі, адже саме в цей віковий період відбувається 

формування основ екологічної культури, екологічного мислення, 

цілісного світогляду, системи переконань, що здійснюють вплив 

на потреби і прагнення людини. В рамках освітнього процесу діти 

набувають уміння аргументувати свої судження, доводити 

істинність чи помилковість окремих тверджень, робити висновки 

й узагальнення, що сприяє розвитку у них критичного мислення. 

Саме тому так важливо здійснювати формування основ еколо-

гічної компетентності в учнів, формувати особистість, яка вміє 

жити в гармонії з природою, відчувати себе її часткою, для якої 

нормою життя є дбайливе ставлення до неї, починаючи з 

раннього дитинства, а створення педагогічних умов, як 

компонента навчально-виховного процесу, є важливим етапом на 

шляху формування екологічно компетентної особистості. 

Метою статті є теоретично обґрунтувати та дослідно-

пошуковим шляхом перевірити педагогічні умови  формування 
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екологічної компетентності шляхом визначення рівня її  

сформованості у здобувачів освіти. 

 Виклад матеріалу. Для виявлення рівня сформованості 

екологічної компетентності з внутрішньої позиції школяра нами 

була використана методика діагностуючих ситуацій для учнів 5-7 

класів [5]. Метою нашого дослідження було діагностувати 

екологічну свідомість та мислення респондентів, їхнє ставлення 

до довкілля та мотиви екологічної поведінки. Участь в 

опитування взяли 30 респондентів, а його результати подано у 

вигляді діаграми 1. 
 

 
Діаграма 1. 

Якщо аналізувати відповіді учнів на кожну із запропоно-

ваних ситуацій, то можна стверджувати про те, що серед 

респондентів переважає середній рівень сформованості екологіч-

ної компетентності (37%). У 35% опитуваних він сягає високого 

рівня. Низький рівень сформованості екологічної компетентності 

у 15% здобувачів освіти серед респондентів, а  13% - запропону-

вали власний варіант вирішення тієї чи іншої ситуації.  

Не зважаючи на масштаби вирубування лісів на території 

нашої місцевості, та і України взагалі, статистика відповідей у 

ситуації №2 («Перед святом Нового року Ваш старший брат, 
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якого Ви поважаєте і з яким у Вас хороші стосунки, запропонував 

піти до найближчого лісу і нарубати ялинок: «Ми зрубаємо 

найкращі, одну залишимо собі, а інші продамо, щоб були гроші 

на новорічні подарунки всім. До того ж і собі купимо щось 

цікаве». Що Ви зробите і чому?»)  розподілилася таким чином: 

53% респондентів проявили середній рівень екологічної 

сформованості, по 5% - високого та низького рівня, 13% учнів 

висловили власне бачення вирішення даної ситуації. 

 Майже однозначно учасники опитування передбачили свої 

дії у ситуації №5: «Ви з друзями відпочивали в лісі. Після 

прогулянки постала проблема — куди подіти сміття: одноразовий 

посуд, недоїдки, папір, бляшанки, пляшки від напоїв тощо. Хтось 

запропонував усе спалити, інший - закопати (мовляв, все 

перегниє), ще хтось — так залишити. Що Ви зробите?»,  на що 

переважна більшість відповіла «заберу все сміття з собою і 

викину в призначеному місці», тоді як високий рівень сформо-

ваності екологічної компетентності передбачає «розсортувати 

сміття і дещо спалити або закопати».  

 Більше третини респондентів (37%) продемонстрували 

низький рівень в обізнаності правильного вибору продуктів 

харчування, обравши варіант «закордонні, бо вони якісніші». 

Для дослідження серед учнів 8-11 класів ми обрали метод 

анкетування, який мав на меті виявити рівень екологічної 

компетентності старшокласників (рівень культури, екологічної 

поведінки) та відповідність їхніх екологічних знань, переконань і 

вчинків до вимог стійкого розвитку та екологічної безпеки. 

Участь в анкетуванні вз’яли 20 учнів. Висновки про якість 

екологічної грамотності робили, враховуючи варіант обраної 

відповіді учнями, та виражені наступними показниками.  

 Найбільшими проблемами, які особисто турбують наших 

респондентів, є стан власного здоров’я (70%) та стан екології на 

місцевості, де вони проживають (50%). При цьому питання 

збереження довкілля та протидії зміні клімату на сьогодні для 

50% вкрай важливе, для 45% - важливе.  

 Екологічні проблеми, які є найбільш значущими для наших 
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учнів, це: вирубування ліів (65%), спалювання трави (60%), 

зростання кількості відходів (55%). Але при цих показниках учні 

нашого закладу готові до активних дій у заходах по збереженню 

довкілля шляхом сортування власного побутового сміття (70%) та 

участі в еко-еніціативах по збереженню довкілля (60%). Половина 

респондентів (50%) протягом останнього року намагалися сорту-

вати сміття, купляли еко-торбинки, належно утилізовували 

відходи. 

 Відповідальність за стан довкілля, зокрема і у нашій 

місцевості, учні покладають на громадськість (30%), але така ж 

частина опитаних бере цю нішу на себе. 
 

 
Діаграма 2. 

 Діяльність місцевої влади у боротьбі за збереження 

довкілля, на думку учнівської молоді, є здебільшого задовільною. 

 
Діаграма 3. 

 Хоч результати опитування і не свідчать про високий 

рівень сформованості екологічної компетентності у наших 
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здобувачів освіти, але майже більшість з них усвідомлює, що 

збереження природи і чистоти довкілля залежить від кожної 

людини (90%). 

 
Діаграма 4. 

 Отже, при визначенні ефективності впровадження 

методичної системи формування екологічної компетентності в 

учнів Калашниківського НВК виявлено необхідність її орієнтації 

на виховання екологічно усвідомленої поведінки учнів та її 

практичної значущості.  
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ПЕРСПЕКТИВНА СХЕМА КОМПОНОВКИ ВИКОНАВЧИХ 

ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ РАКЕТИ-НОСІЯ 

 

Коробка В.С. 

студент фізико-технічного факультету 

Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Вибір типу і схеми виконавчих органів керування – одне із 

основних питань погодження характеристик системи керування 

та основних проектних параметрів ракети-носія. Критерієм вибо-

ру виконавчих органів керування є мінімізація втрат величини 

корисного вантажу. На сучасних ракетах-носіях можуть викорис-

товуватися наступні основні типи виконавчих органів керування:  

Маршова рушійна установка з поворотними камерами згора-

ння. Перевагою даної схеми органів керування є створення 

значного керуючого моменту при відносно невеликих значеннях 

кута відхилення камери згорання (5-7 градусів). До недоліків цієї 

схеми відноситься порівняно велика маса вузлів карданового під-

вісу двигуна з приводами, яка досягає 30-40 % від маси двигуна в 

цілому, також необхідність збільшення номінальної тяги двигуна 

для компенсації втрат тяги на створення керуючого моменту. З 

особливостей необхідно відмітити, що для забезпечення керування 

по усім трьом каналам стабілізації (крен, тангаж та рискання) не-

обхідне використання двох або більше поворотних камер згорання 

[1, с.274]. Схема з поворотними камерами використовується на 

перших ступенях ракет-носіїв «Зеніт», «Антарес» та ін. [2, с.81]. 

Окрема рульова рушійна установка з поворотними камерами. 

Принципово повторює попередню схему, з тою різницею, що 

рульовий двигун використовується в парі з маршовою двигунною 

установкою, яка у свою чергу встановлюється жорстко без 

можливості повороту. Відповідно тяга маршового та рульового 

двигунів сумуються. Основною перевагою даної схеми є змен-
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шення маси вузлів підвісу та повороту за рахунок меншої тяги у 

порівнянні з маршовою двигунної установкою. До переваг також 

слід внести можливість використання маршового двигуна з 

меншим значенням тяги, у порівнянні з попередньою схемою. 

Недоліки – через невелике значення тяги, для створення не обхід-

ного керуючого моменту зростає кут повороту камери двигуна 

(значення кута може складати до 35 градусів) та необхідність 

встановлення окремою рушійної установки, що ускладнює 

конструкцію [1, с.275]. Така схема використовується на ракетах-

носіях сімейства «Циклон» та на другому ступені ракети-носія 

«Зеніт» [2, с.78, с.81]. 

Варто також додати, що в даний момент виконавчі органи 

керування встановлюються на кожному ступені ракет-носіїв. 

У даній роботі для мінімізації втрат величини корисного 

вантажу, а значить, збільшення ефективності пропонується нас-

тупне: використання одного виконавчого органу для керування 

ракетою-носієм на ділянці польоту як першого, так і другого 

ступенів. Для цього потрібно розмістити чотирьохкамерний 

рульовий двигун у спеціально передбачених відсіках ззовні 

основного корпусу на другому ступені (подібно до ракети-носія 

«Циклон 3» [2, с.78]), а камери згорання встановити під деяким 

кутом відносно повздовжньої осі ракети-носія. Це дасть змогу 

запустити рульовий двигун одночасно з маршовою рушійною 

установкою першого ступеню, що у свою чергу дозволить керува-

ти польотом першого ступеню, а після відокремлення – польотом 

другого ступеню за допомогою одного виконавчого органу 

керування. Для додаткового підвищення ефективності можливе 

застосування рульового двигуна, що працює по замкнутій схемі з 

допалюванням генераторного газу (наприклад, рульовий двигун 

РД-8 [2, с.81]), а також, для покращення висотних характеристик 

можливе використання композитних сопел з телескопічним 

насадком для надзвукової частини сопла (схожа конструкція була 

реалізована на міжконтинентальній ракеті 15Ж43 [2, с.61]). 

Переваги вищенаведеного рішення: відмова від виконавчих 

органів керування на першому ступені, а як наслідок, зменшення 



 

76 

сухої ваги, зменшення кількості агрегатів, підвищення надійності 

та кінцеве зменшення вартості. Недоліки: необхідність збільшен-

ня запасу компонентів палива на другому ступені та можливе 

ускладнення конструкції сопел рульового двигуна. 

Запропонована схема може бути використана на перс пектив-

них ракетах-носіях, що сприятиме зменшенню кінцевої вартості 

виведення корисного вантажу на цільову орбіту. 
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Суб’єкти логістичної діяльності функціонують в умовах неста-

більності вітчизняних товарних ринків, відсутності достатньої 

прозорості, практики партнерства, належної унормованості 

діяльності, стимулів до ефективного господарювання, справедли-

вої конкуренції. Бюрократія, адміністративні бар'єри та корупція 

суттєво сповільнюють розвиток логістичної діяльності підприєм-

ства. Внутрішньому середовищу суб'єктів логістичної діяльності 

характерні такі ознаки, як значний ступінь зносу основних засо-

бів, низька спроможність до адаптації на ринку, недостатня 

мотивація персоналу, недостатня компетенція провідних менед-

жерів, конфліктність інтересів аукціонерів. 

Метою статті є дослідження напрямів удосконалення органі-

заційно-економічного забезпечення логістичної діяльності 

підприємства. 

В умовах сьогодення ефективність господарювання підпри-

ємств щільно пов'язане з об'єднанням інформаційних, технічних 

та матеріальних ресурсів, що забезпечують ефективність логіс-

тичної діяльності підприємства та використанням логістичного 

підходу в управлінні ним. 

Так як логістика є інструментом формування конкуренто-

спроможності та реалізації конкурентникх переваг підприємства, 

науковці різних рівнів приділяють значну увагу вивченню питань 

організації ефективної логістичної діяльності виробництва, а 

також дослідженню організаційних та економічних засад її 

забезпечення [1].  

При аналізі наукових досліджень стосовно сутності основних 

характеристик організаційного та економічного забезпечення, 

стає зрозуміло, що поняття має широке використання щодо 

різних об'єктів управління та сфер діяльності підприємтва. До 

прикладу: формування зовнішньоекономічної діяльності, форму-

вання поточної діяльності, управління змінами та реалізація 

конкурентних переваг. Відмінними є і підходи до його змістового 

наповнення. 

Якщо дотримуватись структурного підходу до визначення 

сутності організаційно-економічного забезпечення, інтегральної 
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концепції підприємства та враховувати особливості логістичної 

діяльності, можна сформувати модель організаційно-еконо-

мічного забезпечення логістичної діяльності підприємства, що 

містить організаційну та економічну складові (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Модель організаційно-економічного забезпечення логістичної 

діяльності підприємства (розроблено авторами) 

 

На даній моделі зображені основні елементи, які відобра-

жають суть організаційно-економічного забезпечення логістичної 

діяльності. Вона може використовуватись до підприємства будь-

якого виду економічної діяльності.  

Для аналізу організаційно-економічного забезпечення 

логістичної діяльності господарюючих суб’єктів використову-

ється ціла система показників за кожним елементом системи. При 

цьому враховується змістове навантаження кожного з них [2]. 

На нашу думку, щоб правильно структурувати та встановити 

сукупність показників організаційно-економічного забезпечення, 

що є дуже важливим етапом під час пошуку варіантів покра-

щення підсистеми, варто дотримуватись такої послідовності: 

1) Діагностика логістичної діяльності підприємства. 

2) Визначення проблем організаційно-економічного забезпе-

чення. 

3) Оцінка організаційно-економічного забезпечення. 

4) Визначення напрямів удосконалення організаційно-
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економічного забезпечення логістичної діяльності підприємства. 

Головним показником результативності логістичної діяль-

ності підприємства є розумні логістичні витрати та інвестиції у 

логістичну інфраструктуру та запаси на покращення рентабель-

ності власного капіталу, що мають позитивний вплив на діяль-

ність підприємства. Однак, якщо ці показники будуть мати 

негативний вплив на рентабельність власного капіталу, то варто 

почати активний пошук шляхів зниження інвестицій у логістичну 

діяльність підприємства та оптимізувати логістичні витрати [3]. 

Таким чином, можна вважати, що результати оцінювання 

результативності логістичної діяльності підприємства є стимулю-

ючим фактором для збереження або ж зміни логістичної стратегії 

підприємства, а також для акцентування уваги на зменшення 

інвестицій у запаси, логістичну інфраструктуру підприємства, мі-

німізацію логістичних витрат, удосконалення якості логістичного 

сервісу та орієнтування на аутсорсинг логістичної діяльності [4]. 

Результати діагностики проблематичних сфер системи орга-

нізаційно-економічного забезпечення є підставою для прийняття 

мір, що будуть спрямовані, в першу чергу на вирішення проблем 

з ресурсним забезпеченням, підвищенням логістичних можли-

востей підприємства та оптимізацію організаційної структури 

логістичної інфраструктури. До прикладу, покращення професій-

них навичок логістичного персоналу шляхом навчання, обов’яз-

ковий моніторинг результатів навчання та подальшої логістичної 

діяльності працівників та зміна кредитної політики підприємства. 

Існує безліч інструментів, що покращують систему організа-

ційно-економічного забезпечення логістичної діяльності підпри-

ємства та визначають доречність їх ранжування. Для ієрархізації 

комплексу інструментів покращення організаційно-економічного 

забезпечення логістичної діяльності підприємства, варто викорис-

товувати критерії ступеня охоплення заходами проблематичного 

напряму, позитивних змін логістичної діяльності та оперативності 

реалізації заходів покращення. Логічне оцінювання доцільності 

заходів рекомендованим критеріям забезпечує ефективність їх 

впровадження у діяльність підприємства. 
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Отже, проведені нами дослідження, дозволяють стверджу-

вати, що організаційно-економічне забезпечення логістичної 

діяльності підприємства є однією із його підсистем та охоплює в 

собі організаційну складову та економічну складову. Основою 

даного забезпечення є елементи організаційної структури логіс-

тики, економічних ресурсів, можливості підприємства до логіс-

тичної активності та безпосередньо розвиток логістичної 

діяльності підприємства. 

Процедура визначення напрямів покращення організаційно-

економічного забезпечення логістичної діяльності підприємства 

подано поетапною моделлю, що включає в себе такі етапи, як 

діагностика логістичної діяльності підприємства, визначення 

проблем організаційно-економічного забезпечення, оцінка органі-

заційно-економічного забезпечення та визначення напрямів 

удосконалення організаційно-економічного забезпечення логіс-

тичної діяльності підприємства. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на більш 

детальне вивчення інструментів підвищення результативності 

логістичної діяльності підприємства. 
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Постановка проблеми. Проблема ядерного роззброєння 

України та світу дійсно не втрачає своєї актуальності у сегменті 

міжнародних відносин та правового регулювання. Використання 

ядерної зброї, безсумнівно, призводить до спустошливих наслід-

ків не лише для міжнародної безпеки, а й для екологічного стану 

планети. У даній тезі представлено аналіз певних нормативно-

правових актів та незаперечні свідчення про недотримання їхніх 

умов, що стають перешкодою для гідної репутації України на 

міжнародній арені та створюють підстави для можливості нехту-

вання українськими інтересами. 

Основний матеріал 

Усвідомлюючи всю необхідність юридизації певних умов 

мирного використання атомної енергії та стримування збройних 

конфліктів із застосуванням ядерної зброї, Комітет з роззброєння 

ООН розробив багатосторонній міжнародний акт – Договір про 

нерозповсюдження ядерної зброї(ДНЯЗ)(далі – Договір). Цей акт 

уможливив необхідний міжнародний контроль за виконанням 

усіх регламентованих умов та зобов’язань щодо обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь. Договір був схвалений 

Генеральною асамблеєю ООН 12 червня 1968 року і був відкри-

тий для підписання 1 липня 1968 року в Москві, Вашингтоні та 

Лондоні.  

Україна як незалежна держава зайняла позицію активного 

учасника вищезгаданого глобального процесу. У Декларації про 

державний суверенітет України від 16 липня 1990 року було 
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зазначено про намір України дотримуватися трьох неядерних 

принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї 

[1]. Також варто зазначити про Заяву від 24 жовтня 1991 року, в 

якій ідеться про приєднання України до Договору про нерозпов-

сюдження ядерної зброї [5]. Держави-учасники Договору 

зобов’язувались дотримуватись певних правил, регламентованих 

у положеннях, про які буде згадано детальніше згодом.  

1)Візьмемо до уваги Меморандум про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюд-

ження ядерної зброї, який був підписаний та набув чинності 5 

грудня 1994 року. У цьому акті було підтверджено, що Російська 

Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії, Північна 

Ірландія та Сполучені Штати Америки зобов’язуються поважати 

незалежність, суверенітет та існуючі кордони України як без’я-

дерної держави. У наступному пункті було зазначено, що саме 

Російська Федерація як держава-учасниця Договору  зобов’я-

залась утримуватися від використання сили проти територіальної 

цілісності та політичної незалежності України, та що ніяка її 

зброя не повинна використовуватись проти України (окрім само-

оборони). Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про 

відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її 

наслідків», положення вищезгаданого Договору були порушені 

[8]. 

Виходячи з цього, можна припустити, що за відмови 

передачі ядерної зброї та протистояння маніпулятивному тискові 

з боку інших держав, Україна залишилася б третьому місці з 

кількості ядерної зброї у світі, а також досягла б економічної 

стабільності та захищеності від збройних зазіхань інших держав.  

2)Спираючись на умови Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї від 1 липня 1968 року, положення про передачу та 

утилізацію ядерних боєголовок, усі ядерні держави-учасниці 

повинні були дотримуватись певних умов, що в результаті не 

було реалізовано. Єдиною державою, яка реалізувала зазначене в 

положеннях Договору, була Україна. Перш за все, Україна 

забезпечила умови для ефективної імплементації Договору про 
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СНО-1, створила всі умови для проведення інспекцій, які були 

покликані безперервно спостерігати за виконанням Договору. 

Цей процес розпочався інспекційними групами США 1 березня 

1995 року. Вивіз стратегічних ядерних боєприпасів з території 

України завершився 1 червня 1996 року, що знаменувало про 

повне виконання українською стороною своїх зобов’язань за 

Тристоронньою заявою Президентів України, Сполучних Штатів 

Америки та Російської Федерації від 14 січня 1994 року[4]. У 

свою чергу, держава-учасниця Російська Федерація не закріпила 

свій ядерний статус у Конституції, хоча за Договором СНО-3 Ро-

сійська Федерація успадкувала більше 86,4%(разом із вивезеними 

боєприпасами з території України) всієї ядерної зброї РСФРР.  

3) Щодо фінансових компенсацій, які повинні були бути 

надані Україні у зв’язку з передачею ядерної зброї, то вони не 

були виконані належним чином. На територію Російської Феде-

рації запланували вивезти певну кількість ядерних боєголовок, за 

рахунок чого Російська Федерація зобов'язалася виплатити 

Україні компенсацію, яку не було надано. Також гарантувалося 

надання Україні технічної та фінансової допомоги для безпечного 

демонтажу ядерної зброї та устаткування, що зберігало та 

обслуговувало боєголовки. Так, згідно з укладеною 30.10.1997 

року угодою між Урядом України та Урядом Російської Феде-

рації про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні 

ресурси і за розщеплювані матеріали[7], було визначено загаль-

ний розмір компенсації Україні на рівні 450 млн. доларів США. 

Окремо Тимчасово-слідча комісія повідомляє інформацію про те, 

що після вивезення тактичних ядерних зарядів були зафіксовані 

спроби фальсифікації документів обліку ядерного озброєння, яке 

передавалось Російській Федерації, а саме в бік зменшення його 

кількості. 

Висновок. Проаналізувавши правові питання, пов’язані з 

ядерним роззброєнням України та низку договорів, які стосу-

ються цього глобального процесу, можемо зробити висновок, що 

Україна зробила вагомий внесок у світову безпеку, пов’язану зі 

стримуванням та нерозповсюдженням ядерної агресії та не вико-
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ристанням ядерної зброї у стратегічних нападах. Зі свого боку 

Україна виконала усі регламентовані умови, у той час як дер-

жави-партнери цього не дотримувались. На нашу думку, 

покарання за порушення можуть уможливити тільки скоордино-

вані дії Ради Безпеки ООН та держав-учасниць договорів.  

Також буде доцільним зазначити, що недотримання 

державами-учасницями умов Договору призводить до того, що 

позиція України на міжнародній арені у правовому та політич-

ному сегменті не сприймається серйозно, бо можна безкарно 

нехтувати українськими інтересами.  Тобто, у майбутньому це 

може спричинити негативний вплив на репутацію України як 

рівноправного учасника договорів міжнародного рівня. 
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Дослідження функціонального стану системи кровообігу у дітей 

11-12 років.  Вивчено рівень функціонального стану системи кро-

вообігу організму сучасних дітей 11-12 років. Результати обра-

хунку показника рівня функціонального стану системи кровообігу 
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вказують, що функціональні можливості системи кровообігу  

дітей 11 та 12 років відповідали  середньому рівню. 

 Оцінка функціонального стану організму та його систем є 

дуже важливою. Є низка сучасних робіт, що присвячені вивченню 

різних аспектів стану функціональних систем школярів, студентів  

[2,3,4, 7-12].   

Дослідження вказують на негативний вплив навчальної 

діяльності на школярів, що виражається у патологіях з боку 

різних систем організму. Зростає вираженість патологій з боку 

органів дихання, ендокринної системи, органу зору, кістково-

м’язової системи, органів травлення. Кожного навчального року 

збільшується патологічна вираженість у дітей молодшого 

шкільного віку [13, 14]. 

Дослідження загального рівня функціональних систем шко-

лярів старшого шкільного віку показали низький рівень фізичного 

здоров’я у жителів міста порівняно з сільською місцевістю. 

На даний час продовжують проводитися дослідження змін 

сукупності функціональних показників систем організму, 

особливо серцево-судинної при дії різних факторів.  

Дослідження націлене на вивчення функціонального стану 

системи кровообігу. Метою дослідження є  визначення рівня 

функціонального стану системи кровообігу організму сучасних 

дітей 11-12 років.  

У дослідженні прийняли участь 128 дитина віком 11-12  

років у 2019  році у серпні, у період літніх канікул, період 

відпочинку у  дитячому таборі.  

Для вирішення поставленої мети і задач у роботі 

використовувалися такі фізіологічні методи: традиційні методи 

реєстрації артеріального тиску, частоти серцевих скорочень 

(ЧСС), розрахункові методи,  а також статистичні методи обробки 

результатів.  

Використовувались прості вимірювальні прилади: ваги, 

тонометр, ростомір за стандартною методикою [1,6,8,13]. 

Вимірювання  проводили у першій половині дня через 2-3 години 

після прийняття їжі.  
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Рівень функціонального стану системи кровообігу 

обраховували за емпіричною формулою [6]. 

Функціональний стан системи кровообігу дітей І групи 11 

років становить у більше половини дітей нижче середній рівень ( 

58,9%). Середній рівень  відмічено у  17,7% дітей 11 років, що є 

на 3,1% більше, від кількості із  низьким  рівнем. Найменшу 

частку займає рівень вище середнього (8,8%). Високий рівень 

відсутній. 

Якщо оцінити наш результат за гендерним розподілом, то ми 

бачимо, що більшість дівчат (32,4%) та більшість хлопців (26,5%) 

мають саме рівень нижче середнього. 

 

 
Рисунок 1. Рівень функціонального стану системи кровообігу у 

відсотковому співвідношенні 
 

В ІІ групі також рівень нижче середнього мають більше 

половини всіх дітей (70%). Середній рівень мають 23,4% групи. І 

не великий відсоток становить рівні вище середнього (3,3%) та 

низький (3,3%). Високий рівень в даній групі відсутній. 

Що стосується гендерного розподілу, то ми бачимо дуже 

схожу картину з попередньою групою. Більшість дівчат (30%) та 

хлопців (40%) мають рівень функціонального стану системи 

кровообігу нижче середнього. 
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 Після обрахувань за відповідною формулою середній 

показник рівня функціонального стану системи кровообігу, 

виявлено, що  група 12 –літок має дещо гірший показник – 

0,707±0,090 у.о., а група 11 літок – 0,719±0,104 у.о. Отже,  це 

говорить, що функціональні можливості системи крововобігу  

дітей 11 та 12 років відповідають – середньому рівню. 

Результати були використані для надання рекомендацій 

щодо способу життя з метою профілактики проблем із серцево-

судинною системою. Дослідження та моніторинг функціональ-

ного стану серцево-судинної системи у сучасних дітей необхідні 

для врахування цієї інформації при розробці заходів, спрямованих 

на збереження здоров'я та високої працездатності. 
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Варто почати з того, що умиcел являє собою вiдoмa в юpиc-

пpуденцiї пpaвoвa кaтегopiя. Згiднo з Кpимiнaльним кoдекcoм 

Укpaїни злoчинoм, вчиненим умиcнo, визнaєтьcя дiяння, вчинене 

з пpямим aбo непpямим умиcлoм. 

Ocнoвнa вiдмiннicть пpямoгo i непpямoгo умиcлу пoлягaє у 

їх вoльoвoму мoментi. Якщo пpи пpямoму умиcлi вiн характер-

pизуєтьcя бaжaнням нacтaння cуcпiльнo небезпечних нacлiдкiв, тo 

пpи непpямoму - cвiдoмим пpипущенням їх нacтaння. В ocтaнньo-

му випaдку вoля ocoби пociдaє не aктивну, a пacивну щoдo 

нacлiдкiв пoзицiю, ocкiльки нacлiдки є пoбiчним pезультaтoм 

злoчиннoї дiї (бездiяльнocтi) виннoгo. 

Вiдoмo, щo бiльшicть злoчинiв, пеpедбaчених нopмaми 

кpимiнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, нaлежить дo чиcлa умиcних. Дo 

них нaлежить i бiльшicть злoчинiв, cкoєних у життi. Умиcнi 

злoчини є нaйбiльш небезпечними злoчинaми, i з oгляду нa це 

вoни пpивеpтaють нaйбiльшу увaгу пpaцiвникiв пpaвooхopoннoї 

cфеpи, викликaють нaйбiльше oбуpення гpoмaдcькocтi [1, c.89]. 

У теopiї кpимiнaльнoгo пpaвa немaє oднoзнaчнoї думки з 

пpивoду фopмувaння (виникнення) умиcлу i йoгo вiднеcення дo 

чacтини вчинення злoчину. Oднi вченi видiляють умиcел як 

чacтину вчинення злoчину, iншi ж виcтупaють пpoти вiднеcення 

йoгo дo cтaдiй вчинення злoчину. 

Будь-якa ocуднa ocoбa, в тoму чиcлi й злoчинець, пеpш нiж 

пеpейти дo певних дiй, cпoчaтку дiє пoдумки. Пеpед cкoєнням 
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певнoгo злoчиннoгo дiяння у cвiдoмocтi ocoби cклaдaєтьcя в 

зaгaльних pиcaх уявлення пpo cутнicть дaнoгo злoчину, пpo 

cпocoби йoгo здiйcнення, фopмуєтьcя пcихoлoгiчне cтaвлення дo 

мaйбутньoгo злoчиннoгo дiяння, дo злoчиннoгo pезультaту у 

фopмi дocягнення злoчиннoї мети.  

Уci цi пpoцеcи, щo вiдбувaютьcя у cвiдoмocтi ocoби, мoжнa 

нaзвaти фopмувaнням умиcлу. Увaги зacлугoвує визнaчення, дaне 

М. Aлленoм, згiднo з яким фopмувaння умиcлу являє coбoю 

cвiдoмo-вoльoвий пpoцеc мoделювaння ocoбoю мaйбутньoї 

злoчиннoї пoведiнки. 

Тaк, фopмувaння умиcлу являє coбoю cвiдoмo-вoльoвий 

пpoцеc, ocкiльки нa cтaдiї виникнення умиcлу в ocoби фopмуєтьcя 

пcихiчне cтaвлення не тiльки дo злoчиннoгo дiяння, a й дo 

нacлiдкiв, якi виникнуть у pезультaтi вчинення цьoгo дiяння, 

ocкiльки будь-якa cвiдoмa дiя (бездiяльнicть) ocуднoї ocoби 

здiйcнюєтьcя з певнoю метoю. Вже дaлi ocoбa poбить певнi дiї для 

дocягнення cвoєї злoчиннoї мети, якщo вoнa бaжaє її дocягти. 

Зapубiжнi вченi тaкoж видiляють фopмувaння умиcлу як 

пеpший етaп вчинення злoчину, кoли cуб’єкт cтвopює iнтелекту-

aльну й пcихiчну мoжливicть cкoєння злoчину, пpoте цей етaп є 

бaйдужим для cуду в cилу тoгo, щo мaєтьcя нa увaзi пiд кapaнicтю 

дiй. Ocкiльки фopмувaння умиcлу є чиcтo пcихiчним пpoцеcoм, 

який ще не є дiєю, вoнo не мoже бути кapaним i тягнути зa coбoю 

кpимiнaльну вiдпoвiдaльнicть [2, c.48]. 

В.П. Тихий є пpихильникoм видiлення виникнення зaдуму як 

caмocтiйнoї cтaдiї вчинення злoчину. Нa думку aвтopa, двa етaпи 

неoдмiннo пpиcутнi в кoжнoму злoчинi: виникнення пcихoлoгiч-

них вiднocин, якi oбoв’язкoвo пеpедують злoчиннiй пoведiнцi, i 

дiяння, яке cтвopює умoви aбo зaпoдiює шкoду cуcпiльним вiднo-

cинaм чи cтaвить їх пiд зaгpoзу зaпoдiяння шкoди; iншi cтaдiї 

мoжуть бути aбo пpиcутнiми, aбo вiдcутнiми у cкoєнoму злoчинi. 

Пpoти видiлення виявлення умиcлу як чacтини злoчину 

виcтупaли pяд вчених. Тaк, Н.Д. Дуpмaнoв пiд виявленням 

умиcлу тaкoж poзумiв виpaження зoвнi тим чи iншим cпocoбoм 

нaмipу вчинити злoчин i cтвеpджувaв, щo виявлення нaмipу, нa 
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вiдмiну вiд фopмувaння умиcлу, щo є тiльки aктoм cвiдoмocтi, – 

це кoнкpетнa дiя, aле дiя, щo не являє coбoю якoгocь pуху шляхoм 

cкoєння злoчину. 

Вapтo звеpнути увaгу нa ще oдин вaжливий мoмент, тoбтo з 

якoю метoю ocoбa виявляє cвiй умиcел:  

1) нaмaгaєтьcя чеpез iнфopмувaння iнших ociб визнaчити їх 

cтaвлення дo пoтенцiйнoгo злoчиннoгo дiяння, дiзнaтиcя їхню 

пoзицiю з цьoгo пpивoду;  

2) це iнфopмувaння неoбхiдне для пoдaльшoгo poзгopтaння 

злoчиннoї дiяльнocтi ocoби i пpoвoдитьcя з певнoю метoю – 

oтpимaти кopиcну iнфopмaцiю, пopaду чи яку-небудь дoпoмoгу, 

зaлучити cпiльникiв вчинення злoчину тoщo. В ocтaнньoму 

випaдку дiї ocoби мoжуть cпpияти пoкpaщенню умoв для вчинен-

ня злoчину, тaкoж пpи цьoму виникaє неoбхiднicть вiдмежувaння 

cтaдiї виявлення нaмipу вiд cтaдiї гoтувaння дo злoчину. 

Вихoдячи з виклaденoгo, фopмувaння умиcлу i йoгo виявлен-

ня зa oбoв’язкoвoї нaявнocтi хoчa б oднiєї з нacтупних cтaдiй в 

пpoцеci poзвитку злoчиннoї дiяльнocтi cлiд вiднеcти дo безкapних 

cтaдiй poзвитку злoчину. Неoбoв’язкoвo, щoб уci етaпи poзвитку 

злoчиннoї дiяльнocтi були кapaними. Тaк, згiднo з кpимiнaльним 

зaкoнoдaвcтвoм пpигoтувaння дo злoчинiв невеликoї тa cеpедньoї 

тяжкocтi мoже бути безкapним дiянням, oднaк це не oзнaчaє, щo 

пеpioд здiйcнення тaких пiдгoтoвчих дiй пеpеcтaє бути чacтинoю 

злoчину. Кoли cпpaвa cтocуєтьcя вже зaкiнченoгo злoчину, тo не 

мoжнa зaпеpечувaти вaжливу пpaктичну знaчимicть фopмувaння 

умиcлу тa йoгo виявлення, щo дocить пoвнo дoпoмaгaє poзкpити 

cутнicть злoчину в динaмiцi, cтупiнь йoгo cуcпiльнoї небезпеки. 
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Насамперед, слід розуміти, що таке «право власності», це  

сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані 

з володінням, користуванням і розпорядженням власником 

належним йому майном на свій розсуд, суб’єктом  виступає право 

особи на річ. І характерними ознаками цього є те, що суб’єктом 

може бути будь-яка особа, як фізична так і юридична. 

Потрібно зауважити, що Конституцією України закріплене 

право на судовий захист, а саме ст. 55 Конституції України 

регламентує та гарантує кожному право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Захист 

юридичних осіб має на меті збільшення чисельності статутів, що 

мають вирішальне значення для них;  утворення цивілізованої 

держави; закріплення за юридичними особами додаткових право-

вих норм та забезпечення їх повного виконання. Так, відповідно 

до ст. 13 Конституції України, «закон забезпечує захист права на 

догляд про право на піклування про власність». Крім того, як 

гарантія законного виконання юридичних зобов'язань, статут 

страхової компанії на випадок експлуатації деревини та встанов-

лення договору зобов'язання за поштовхом до виконання зобов'я-

зання цього стану речей перешкоджає призначенню договірних 

зобов'язань. Основою економічних відносин у суспільстві 
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становить володіння у диференційованих формах, і під охороною 

статуту є перш за все розпорядження власністю. Для того, щоб 

передбачити період законодавство, в спеціальній конституції, ГК 

забезпечить володіння рівними умовами для захисту права. 

Стаття 386 ЦК встановлює основні правові засади захисту права 

власності в Україні, що ґрунтується на принципі рівного захисту 

права всіх її суб'єктів (фізичних осіб, юридичних осіб, 

організацій, держав). Мається на увазі юридична правомірність 

права власності при застосуванні судових позовів [5]. 

 Визнання права власності, як спосіб захисту права власності 

є прямим консорціумом у ст. 392 ЦК. Статтею 392 ЦК визначено 

два випадки, у яких власник може пред'явити позов до суду/заяву 

про визнання його права власності:  

 1) якщо це право оспорює або не визнає інша особа;  

 2) у разі втрати ним документа, який засвідчує його право 

власності. 

Таким чином заява про визнання права власності є не обхід-

ною для позивача, коли інші особи не визнають законність і 

правомірність володіння тим чи іншим майном, тому що через 

такі сумніви або втрату майнових правочинів позивачем немає 

можливості здійснювати своє право власності і користуватися 

майном, особливо коли інші особи створюють перешкоди для 

власника або незаконно конфіскують його майно. Варто 

зазначити що спори пов’язані з подібними питаннями моють 

певну специфіку у вирішенні [8].  

Зідно до статті 41 Конституції України та пункту 2 частини 

першої статті 321 ЦК ніхто не може бути позбавлений права 

власності чи обмежений у їх здійсненні, крім випадків, 

передбачених Конституцією України та іншими нормативно-

правовими актами. Враховуючи зазначене у статті 92 Конституції 

України про те, що правовий статус власності визначається 

виключно законами України, іншими нормативно-правовими 

актами, які обмежують права власника та не мають ознак закону, 

не застосовуються. Оскільки, згідно з чинним законодавством, 

суд вирішує спори між співвласниками щодо відчуження чи 
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користування майном, це не слід вважати незаконним позбавлен-

ням майна грошової чи іншої матеріальної компенсації за спільну 

власність на умовах. Власник володіє, користується, розпоряджа-

ється своїм майном на власний розсуд і може вчиняти проти 

свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, але при 

здійсненні своїх прав та обов'язків власник не може завдавати 

шкоди правам, свободам інших осіб, інтересам . суспільства до 

моральних засад суспільства . З урахуванням положень частини 

третьої статті 13 статті 319 ЦК у разі вчинення, зокрема, 

зазначених дій суд може відмовити у захисті цивільних прав та 

інтересів . [7] 

 Розглянемо приклад захисту права власності на нерухоме 

майно.  

Ефективний захист землі та іншого нерухомого майна був і 

залишається одним із найактуальніших питань у судовій прак-

тиці, який ще потребує концептуального вирішення. Частиною 

першою статті 182 ЦК України встановлено, що право власності 

та інші речові права на нерухоме майно, обтяження цих прав, їх 

виникнення, перехід та припинення підлягають державній реєстр-

рації.Кодекс містить положення, згідно з яким будівля підлягає 

державній реєстрації відповідно до закону, право власності 

виникає з моменту державної реєстрації. Також відповідно до 

частини другої статті 344 ЦК України право власності на неру-

хоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає в межах 

строку позовної давності з моменту державної реєстрації [1]. 

 Однак, на думку Великої Палати Верховного Суду, «метою 

позову є забезпечення незаконного позбавлення власника майна. 

У разі позбавлення власника майна цей запис полягає у внесенні 

змін до державної реєстрації (принцип реєстрації майна)» (п. 142 

рішення від 14. 18 р. 183/1617/16) [2]. 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод та Конституція України гарантують, що ніхто не може 

бути протиправно позбавлений права власності. У всіх демокра-

тичних країнах світу право власності є першим правом, яке 

захищається природними правами людини. На жаль, в Україні ми 
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бачимо протилежну ситуацію – держава мало сприяє утверджен-

ню непорушності права власності, навпаки: влада не завжди дієво 

реагує на різні порушення цього права, а суди вирішують. з 

порушенням закону. захищає, а навпаки скасовує право громадян 

та юридичних осіб.  

 Політика ігнорування права приватної власності прослідко-

вується у справі про вимагання майна з чужого незаконного 

володіння та визнання права власності на нерухоме майно, яка 

почала розглядатися Цивільним судом Чернігівської області ще з 

лютого 2008 року і триває по сьогоднішній день [6].  

Отже, аналізуючи судову практику, стає очевидним,  що 

ефективність захисту права власності в Україні є низькою, а 

недотримання строків розгляду справи перевищує розумні межі. 

Тому все більше людей і підприємств звертається до Європейсь-

кого суду з прав людини для вирішення питань щодо права 

власності. І на мою думку доки не буде раціонального вирішення 

справ про порушення права на власність місцевими судами, або 

судами інших інстанцій в Україні дана проблема так і не зникне. 
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Конфлікти грають дуже важливу роль у функціонуванні 

сучасного світу. Громадяни багатьох розвинутих країн вже 

звикли до того, що вони мають великий вплив на подальший 

розвиток подій у їхньому житті. Сучасні конфлікти включають в 

себе багато різновидів, але майже кожен із них не обходиться без 

втручання громадян. Зіткнення поглядів людей у різних сферах 

життя провокує нас до внесення змін в існуючу політику 

законодавство, соціальні структури і т.п. Тому суперечливості 

дають нам можливість побачити різні способи вирішення 

проблеми, але вони не повинні шкодити розвитку соціальних та 

моральних норм у суспільстві.  

У сучасній література подається певна кількість класифікацій 

конфліктів. Візьмемо до уваги запропоновану науковцем А.Г. 

Здравомисловим за його теорією конфлікти поділяються на 

«міжіндивідульні, міжгрупові, конфлікти між асоціаціями, 

внутрішні та міжінституціональні конфлікти, конфлікти між 

державними утвореннями, конфлікти між культурами або типами 

культур. Сучасні конфлікти мають такі сфери прояву, як 

політичні, соціальні, економічні та організаційні. У кожній із них, 

так чи інакше, свою позицію займають громадяни, які мають 

можливість відстоювати власні інтереси. У підсумку суперечли-

вості поглядів до вирішення певної проблеми спонукають нас до 

пошуку компромісу та максимально оптимального способу 

досягнення мети. Щоб зрозуміти важливість горомадянського 
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суспільства у вирішенні сучасних конфліктів, в першу чергу, 

треба дізнатись основні аспекти, які включає в себе цей термін. 

Громадянське суспільство — це сукупність недержавних органі-

зацій та інститутів, спрямованих на представлення волі та 

інтересів громадян у цивілізованому форматі нинішніх відносин. 

До складу цих суб'єктів входять особа, сім'я, громадянські 

об'єднання, політичні партії та трудові організації тощо. Вони 

вступають у різноманітні соціальні відносини, в тому числі і з 

державою.  

Важливо зазначити, що громадянське суспільство не має 

бути розірване протилежними інтерсами. Головним фактором все 

ж таки залишається цілісніть та збереження основної мети, яку 

ставлять перед собою держава та громадяни. Гарним прикладом 

розколу суспільних інтересів є український парламент. Політичні 

організації  намагаються нашкодити один одному на інформацій-

ному просторі та інколи забувають про головне їх завдання — 

розвиток держави та підтримка її населення. Зовнішнім обмежен-

ням для розвитку громадянського суспільства є недостатньо 

сприятлеве законодавче середовище. 

Громадянське суспільство виконує три основні функції. 

Першим обов'язком є формування громадянського механізму для 

виконання суспільних прав. Другим, не мало важливим, завдан-

ням громадян є протидія можливим спробам узурпації влади. 

Третім признченням суспільства є зменшення відчуженності 

індивідів та їх орієнтація на виконання справ, які будуть 

суспільно корисними.  

Українське суспільство вже показало своє вміння відстоюв-

ати власні права та свою ідентичність, вміння протидіяти конф-

ліктно-налаштованим зовнішнім та внутрішнім факторам. 

Перехід від тоталітарного устрою до громадянського стану сус-

пільства завжди супроводжується зіткненням існуючих та нових 

соціальних інститутів, де головним завданням громадян стає 

здатність вводити та приймати цивілізовані зміни в суспільстві.  

Логіка наших міркувань підводить до того, що вирішення 

сучасних конфліктів без втручання суспільства призводить до 
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занепаду основних інститутів права та свобод громадян на усіх 

рівнях життя. Ми маємо вміти правильно використовувати 

конфлікти, збергігаючи моральні та етичні норми, заради пошуку 

ідеального шляху досягнення мети та вирішення певної 

проблеми.  
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рахунок правильно спланованої та проведеної політики. Розумно 

сформоване ціноутворення дає можливість підприємству 

виходити на нові ринки, залучити велику кількість нових 

покупців та збільшити свій прибуток, що і є головною метою 

його діяльності. 

Метою статті є дослідження формування маркетингового 

ціноутворення на підприємстві. 

Створення маркетингової цінової політики це дуже складний 

та трудомісткий процес, для початку нам необхідно дати 

визначення терміну ціноутворення. Ціноутворення – це процес 

формування цін на товари або послуги підприємства. Існує лише 

два основні методи ціноутворення це державний, тобто ціну на 

товар або послугу формує та контролює держава в, якій здійснює 

свою діяльність підприємство та ринковий метод, тобто ціна 

формується лише з огляду на діяльність фірм конкурентів та не 

підлягає ніякому контролю з боку державних органів [1]. 

В світовому ринку переважає децентралізоване ціноутво-

рення, тобто вільне встановлення рівня цін, яке формується 

завдяки взаємодії попиту та пропозиції. В такому випадку 

регулятором цін виступає ринок, а базою для формування цін 

виступає світовий ринок. Ринок конкуренції складається з великої 

кількості продавців та покупців, що продають товари з однако-

вими характеристиками [2]. 

Існує шість етапів при формуванні ціни на товари або 

послуги підприємства (рисунок 1) .  

Ціна на товар є важливою складовою діяльності підпри-

ємства тому, що саме від ціни залежить прибуток який отримає 

підприємство від реалізації своєї продукції. Фірма повинна 

розуміти, що ціна на продукт або послугу це змінний фактор і 

вона залежить від кількості продажів, структури виробництва та 

методів роботи фірми. Формуючи ціну підприємство повинно 

чітко визначити цілі та мету, яку воно хоче досягти за допомого 

встановленої ціни на товар або послугу. 

Визначення попиту на товар або послугу цей етап включає в 

себе аналіз ринку, визначення наскільки даний продукт є 
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бажаним у потенційних клієнтів. Ціна та попит це два пов’язані 

між собою елементи, адже ціна на товар або послу може збільшу-

ватись в той момент коли попит на нього великий, також ціна 

може і зменшувати у тому випадку, якщо продукт не є бажаним 

на ринку серед потенційних покупців, при цьому затрати підпри-

ємства на виробництво продукту будуть незмінними. Саме тому 

підприємству необхідно визначити еластичність попиту на товар 

та зрозуміти яку кількість продукції вони зможуть збути за 

певною ціною, а яку кількість товару фірма буде змушена 

реалізовувати за меншою ціною від попередньої. Головне, що 

підприємство повинно розуміти на цьому етапі це те, що саме 

попит формує ціну на продукт або послугу на ринку. 
 

 
Рис. 1. Етапи формування ціни (розроблено авторами) 

Наступний етап формування ціни це оцінка витрат 

підприємства. На цьому етапі підприємство повинно визначити 

всі витрати, які будуть супроводжувати організацію при 

виготовлені та збуту продукції. При оцінці повинні враховуватись 

всі види витрат постійні, змінні та валові витрати при цьому 

розрахунки необхідно робити на різну кількість потенційно 

Постановка задач та цілей ціноутворення

Визначення попиту на товар

Оцінка витрат

Аналіз товарів та цін конкурентів

Визначення методу ціноутворення

Формування кінцевої ціни
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виготовлено продукту. Ціну потрібно встановлювати з 

урахуванням всіх цих витрат так щоб вона покривала їх та 

приносила певний прибуток [3].  

Четвертий етап це аналіз товарів та цін конкурентів. Другий 

етап визначає максимальну ціну яку клієнт готовий платити за 

даний товар чи послугу, а третій мінімальну ціну за якою 

підприємство готове відпускати свій продукт, проміжок між 

максимальною та мінімальною ціною це і є ринок на якому 

підприємство може встановлювати ціну. Глобально цей етап 

включає в себе аналіз ринку на якому фірма планує працювати, 

тільки після того, як фірма проводить аналіз ціни та якості 

продукту конкурентів, підприємство може об’єктив оцінити свій 

продукт. Проаналізувавши та порівнявши свій та чужий товар 

підприємство може встановити ціну, як більш високу ніж у 

конкурентів, так і нижчу за ціну продукту конкурента, залежно 

від якості своєї продукції. Наступний етап формування ціни на 

товар це визначення методу ціноутворення. Компанія вибирає 

мето ціноутворення залежно від того, які цілі та задачі хоче 

досягти від продажу свого товару, та так аби правильно 

сформувати ціну на свій товар. 

Існує багато різних методів ціноутворення так, як: метод 

цільового ціноутворення; метод визначення ціни орієнтуючись на 

конкуренцію; метод визначення ціни з орієнтацією на попит; 

метод «витрати плюс»; метод «мінімальних витрат»; метод 

створення ціни з допомогою надбавки. 

Усі методи формування цін доволі різноманітні, для того аби 

обраний метод був ефективним він повинен відповідати стратегії 

цінової політики підприємства виробника. Останній етап створен-

ня ціни на товар або послугу це процес формування самої 

кінцевої ціни, тобто ціни за якою обраний товар буде 

реалізовуватись на ринку [4]. На цьому етапі проводиться аналіз 

інформації, яка була отримана при проведені п’яти попередніх 

етапів, і на основі цих даних формується кінцева ціна на товар чи 

послуг. При формуванні кінцевої ціни враховується велика 

кількість різних аспектів, які впливають на процес формування. 
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Це можуть бути такі аспекти, як реакція на призначену ціну від 

покупців та конкурентів, психологічний аспект формування ціни, 

тобто чи будуть використовувати різні елементи маркетингу в 

процесі формування ціни, чи будуть дотримані базові цілі та 

завдання підприємства то багато інших різних аспектів. 

Але навіть сформувавши остаточну ціну на товар або 

послугу підприємству необхідно бути готовим до постійних змін 

на ціну продукту, які будуть проходити під впливом змін, які 

відбуваються на ринку. Саме том необхідно проаналізувати цей 

аспект діяльності і передбачити ініціативні зміни в ціні на товар 

або послугу. Фірма може дозволити собі незаплановані зміни в 

ціни на товар або послуги, які будь іти в супереч маркетинговій 

ціновій політиці в таких випадах, як : заплановані цінові знижки, 

торгові знижки, заплановані знижки на ціну, як засіб стимулю-

вання збуту, незаплановане зниження цін викликане ціновими 

війнами з конкурентами. 

Отже, провівши аналіз усього вище наведеного ми можемо 

зробити висновок, що ціноутворення це складний та довготри-

валий процес, який включає в себе багато етапів формування 

ціни. Ціна на товар або послугу формується лише за умови, що 

всі аспекти опрацьовані і фірма вивчила ситуацію, яка склалася на 

ринку їх діяльності. При цьому після створення ціни підприємст-

ву необхідно бути готовим до постійних змін в ціні, викликаних 

ситуацією на ринку та внутрішніми факторами діяльності фірми. 
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В сучасному глобальному економічному просторі посилю-

ються процеси конкуренції, які вимагають від суб'єктів 

господарювання задіяти всі можливі механізми, що зміцнюють 

позиції фірм на ринку та формують їх нові конкурентні переваги. 

У цьому контексті особливої актуальності набувають соціально 

орієнтовані напрями діяльності ринкових суб'єктів, які характери-

зуються високим рівнем неекономічних показників роботи 

підприємства. Вирішення проблем, що стосуються забезпечення 

соціального захисту співробітників фірми, створення сприятии-

вого клімату для їх роботи та можливості підвищення професій-

ного та освітнього рівнів, побудови стійких взаємозв'язків з 

клієнтами, максимальної уваги охорони навколишнього середови-

ща тощо, стають у сучасних умовах не менш важливими, ніж про-

блеми забезпечення сталої прибутковості фірми. Таким чином, 

діяльність у сфері соціальної відповідальності бізнесу сьогодні 

має бути органічно вплетена у загальну канву функціонування 

бізнесу, ставши його невід'ємною частиною, визначаючи 
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особливість сучасної концепції бізнесу на світовому рівні. 

Дослідженню питань сутності соціальної відповідальності 

бізнесу, механізмів реалізації, а також особливостей даного 

сучасного формату підприємницької діяльності присвячено 

роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: М. Фрід-

мана, П. Друкера, Г.Боуэна, А.Керолла, Ф. Котлера, А.М. Колота, 

І.Г. Савченко та багато інших. Серед дослідників соціальної 

відповідальності можна виокремити як її прихильників, так і тих, 

хто  не поділяють позицію стосовно її позитивного впливу на 

економічну діяльність бізнесу. Також ще не сформульоване 

остаточне визначення цього поняття. Так, 

Г. Боуєн вказує, що соціальна відповідальність передбачає 

реалізацію такої політики бізнесу, яка була б бажаною з позицій 

цілей і цінностей суспільства  [1]. А. Керолл також акцентує увагу 

на ролі соціальної відповідальності у реалізації  очікувань до 

бізнесу з боку суспільства [2]. Більш конкретну позицію вислов-

лює П. Друкер. Він вважає, що сутність соціальної відповідаль-

ності бізнесу  «…полягає у перетворенні соціальних проблем в 

економічну можливість і економічний зиск, виробничі потуж-

ності, компетентність персоналу, добре оплачувану роботу і, 

зрештою, багатство» [3]. А. Колот вказує на добровільний 

характер заходів з реалізації соціальних зобов’язань бізнесу по 

відношенню до стейкходерів [4]. 

Сучасні тенденції розвитку концепції соціальної орієнтації 

бізнесу знайшли свій відбиток у стратегічних міжнародних 

програмах. Так, сформульовані в підсумковому документі Саміту 

ООН, що пройшов у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, 

«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого 

розвитку до 2030 року» мети та завдання сталого розвитку 

припускають залучення бізнесу для вирішення поставленних 

завдань. Наша країна також долучилась до реалізації цих завдань 

[5]. Уряд України приділяє багато уваги створенню сприятливих 

умов для функціонування соціально відповідального бізнесу. 

Наприклад,  24 січня 2020 року розпорядженням КМ України 

була прийнята Концепція реалізації державної політики у сфері 
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сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на 

період до 2030 року [6]. Крім того, в цій сфері функціонують такі 

незалежні громадські організації як Центр «Розвиток корпоратив-

ної соціальної відповідальності» [7],   Всеукраїнська громадська 

організація «Українська Асоціація зі зв'язків з громадськістю - 

UAPR» [8], Спільнота «Соціально відповідальний бізнес» [9] та 

інші.  

Найбільш розвиненою формою прояву соціальної відпо-

відальності бізнесу науковці вважають корпоративне громадунст-

во. Ця концепція передбачає добровільне й свідоме здійснення 

бізнесом суспільно корисних заходів, які реалізуються не заради 

збільшення прибутковості.  Таким чином, будь-які нові виклики 

та соціальні проблеми є потенційними напрями подальшого 

розвитку системи соціальної відповідальності бізнесу. 

Сучасний світ зіткнувся з глобальною проблемою – екологіч-

ною, яка проявляється у посиленні загроз техногенних катастроф, 

негативним впливом людства на навколишнє середовище, зміні 

клімату планети тощо. Ці проблеми не залишаються поза увагою 

громадськості та бізнесу. Активна робота бізнесу у напрямі 

застосування екологічно безпечних технологій у виробництві, що 

мінімізують негативний вплив на навколишнє середовище, 

раціонального використання природних ресурсів, застосування 

зеленої енергетики тощо, свідчить про посилення екологічної 

складової як індикатора рівня соціальної відповідальності бізнесу. 

Сьогодні успішність бізнесу великою мірою залежить від 

реалізації програм природоохоронного характеру. У зв'язку з цим, 

ми вважаємо, що удосконалення системи соціальної відповідності 

бізнесу має здійснюватися у напрямі розвитку екологічної 

соціальної відповідальності. 

На нашу думку, вирішенню нагальної проблеми забезпе-

чення сталого розвитку людства, яке охоплює соціальний, 

економічний та екологічний напрямки, може сприяти розвиток 

екологічної відповідальності бізнесу. Бізнес добровільно, разом із 

суспільством та владою усвідомлює важливість екологічних 

проблем, розв’язання яких  повинно відбитися у посиленні його 
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екологічної відповідальності, системно трансформуючи саму 

філософію бізнесу у напряму розвитку корпоративного грома-

дянства. 
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Фінансовий ринок відіграє суттєву роль в економіці кожної 

країни. Він виступає індикатором рівня її розвитку, вказує на 

існуючі прогалини та можливі перспективні напрямки розвитку. 

Саме фінансовий ринок впливає на кожну складову вітчизняної 

економіки визначаючи основні риси та особливості кожного з її 

секторів, а також є поєднуючим елементом між наявними 

джерелами вільних фінансових ресурсів та тих, суб’єктів, що 

мають в них потребу та відчувають значну їх нестачу [3]. 

Фінансовий ринок – це складна відкрита економічна система, 

яка представляє собою сукупність економічних відносин та 

інститутів, пов’язаних з перерозподілом капіталу [2]. Розвинений 

фінансовий ринок є одним з необхідних атрибутів архітектури 

фінансово-економічних відносин, що значною мірою характери-

зують стан розвитку національної економіки. Сьогодні побудова в 

Україні високоліквідного фінансового ринку інтегрованого в 

світову фінансову систему є одним з ключових завдань, адже 

упродовж кількох останніх десятиріч роль та значення 

фінансового ринку у національних економіках усіх країн світу 

різко зросла. Фінансовий ринок став одним з найважливіших 

інструментів розвитку національних економік, за допомогою 

якого вирішуються фінансові, інвестиційні і соціальні питання. 

На сьогодні Україна посідає 120 місце серед 125 країн щодо 

розвитку фінансового ринку. Фінансовий ринок України включає 

грошовий ринок, ринок капіталу та валютний ринок. Основними 
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діючими суб’єктами, у яких зосереджена левова частка фінанси-

вих ресурсів держави є: депозитні (комерційні банки) та не 

депозитні фінансові посередники (страхові компанії), а також - 

допоміжні фінансові корпорації (фондові біржі). [7]. 

Державне регулювання на фінансовому ринку здійснюється: 

1) щодо ринку банківських послуг – Національним банком 

України; 2) щодо ринків цінних паперів та похідних цінних 

паперів – Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку; 3) щодо інших ринків фінансових послуг – спеціально 

уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання 

ринків фінансових послуг [5]. Забезпечення фінансової ста біль-

ності - це мандат НБУ, а виконання функції нагляду та регулю-

вання ринкової поведінки учасників фінансового ринку відсутнє у 

будь-кого з них. 

Варто зазначити, що в Україні почали зважати на питання 

щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, але здійсню-

ється це стосовно лише окремих послуг. Так, у 2016 році 

ухвалено Закон України “Про споживче кредитування”. Основ-

ною метою цього документа є створення такого механізму 

споживчого кредитування, який забезпечить захист прав та 

законних інтересів як споживачів, так і кредиторів у цій сфері, 

створить належне конкурентне середовище на фінансовому 

ринку, підвищить рівень довіри населення до нього, забезпечить 

сприятливі умови для розвитку економіки України [4]. 

Проте є випадки, у яких положення закону не застосову-

ються: 

- поширені серед споживачів кредитні договори зі строком 

погашення до одного місяця; 

- кредитні договори, розмір кредиту за якими не перевищує 

однієї мінімальної заробітної плати на день укладення договору; 

- договори позики, що не передбачають сплати відсотків чи 

інших платежів за користування грошовими коштами; 

- кредити, що надаються ломбардами у разі передавання 

предмета застави на збереження ломбарду, за умови, що зобов’я-

зання споживача обмежуються вартістю предмета застави. 
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Це створює лазівки для фінансових установ. Тобто вони 

можуть обійти вимоги закону, прямо його не порушуючи. Крім 

того, цей закон не виконується багатьма фінансовими устано-

вами, оскільки в ньому не прописані санкції за його невиконання. 

Також у Верховній Раді вже тривалий час зареєстровано два зако-

нопроекти: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінанси-

вих послуг» №2456-д; та «Про установу фінансового омбудсме-

на» №8055. [9].  

Перший законопроект надає регуляторам фінансового ринку 

(НБУ, НКЦПФР, НКФП) необхідні інструменти правозастосу-

вання (перевірки, порушення справ, штрафи тощо) за порушення 

закону та прав споживачів, другий пропонує створити установу 

фінансового омбудсмена як механізм досудового вирішення 

спорів, які виникають між громадянами та фінансовими установа-

ми [8]. Але захист прав споживачів — це тільки один із напрямів 

регулювання ринкової поведінки. Його неможливо буде 

ефективно реалізувати без інших двох. Українське законодавство 

дуже суттєво відстає. За останні 18 місяців Україна зробила 

найпотужніший крок: було прийнято закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій 

із державного регулювання ринків фінансових послуг» (спліт), 

закон про деривативи. Водночас, ще лишаються законопроєкти, 

які слід ухвалити, аби фінансовий ринок мав належну 

законодавчу базу, необхідну для його належної роботи. 

Ефективне регулювання ринкової поведінки можливе тільки 

за поєднання трьох обов’язкових факторів[10]: 

- законодавства та інституцій, які контролюють його 

виконання; 

- сформованої культури бізнесу та надання фінансових 

послуг, найкращих практик та поведінка НФП; 

- очікувань та довіри споживачів. 

Фінансові ринки в усьому світі залежать від рівня довіри між 

населенням та фінансовими установами [1]. На недовіру 

населення можуть впливати сумнівні практики, що використо-
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вують окремі компанії, та відсутність ефективного захисту прав 

споживачів. Тому запровадження в Україні регулювання ринкової 

поведінки сприятиме підвищенню довіри до фінансової системи 

України через забезпечення реалізації належної бізнес-поведінки, 

покращення корпоративного управління учасників ринку 

фінансових послуг та підвищення ефективності й надійності 

надавачів фінансових послуг. 
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УДК 336   Економічні науки 
 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Кулик Ю.М., 

викладач 

Бойко Т.Ю., Щьокіна А.В. 

студентки 

Черкаський державний бізнес-коледж 

м. Черкаси, Україна 

Фінансовий ринок відіграє суттєву роль в економіці кожної 

країни. Він виступає індикатором рівня її розвитку, вказує на 

існуючі прогалини та можливі перспективні напрямки розвитку. 

Саме фінансовий ринок впливає на кожну складову вітчизняної 

економіки визначаючи основні риси та особливості кожного з її 

секторів, а також є поєднуючим елементом між наявними джере-

лами вільних фінансових ресурсів та тих, субєктів, що мають в 

них потребу та відчувають значну їх нестачу. Для нашої країни 

подальший розвиток фінансового ринку є необхідним етапом 

щодо появи потужного джерела інвестиційних ресурсів для 

подальшого розвитку усіх секторів вітчизняної економіки [3]. 

У 2021 року ринок небанківських фінансових установ 

(НБФУ) збільшив обсяги операцій та активів. Зростанню не зава-

дила трансформація ринку, переважно шляхом добровільного 

згортання діяльності низкою неактивних гравців. Також Націо-

нальний банк рішуче реагував на порушення окремими 
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установами регуляторних вимог – зупинив дії або анулював 

ліцензії порушників. 

Ключовими завданнями багатьох фінансових установ зали-

шаються приведення діяльності у відповідність до вимог 

регулятора та поліпшення ефективності роботи. Триває опрацю-

вання НБУ структур власності НБФУ – реєстрація колекторських 

компаній та робота з розбудови системи гарантування вкладів 

кредитних спілок. 

Страхові компанії 

У 2021р активи страховиків незначно зросли, незважаючи на 

припинення діяльності низкою учасників ринку. Валові страхові 

премії у більшості сегментах страхування зросли порівняно з 

початком року. 

Фінансовий результат ризикових страховиків зріс за рахунок 

пожвавлення страхування, а також через зменшення ліквідацій-

них, адміністративних та інших витрат. Водночас витрати все ще 

залишаються суттєвими [2]. Кількість порушників вимог щодо 

платоспроможності поступово зменшується. Страховики, що 

допускають порушення нормативів, подають до НБУ плани від-

новлення діяльності або усувають порушення в стислий термін. 

Ті, що не в змозі усунути порушення, припиняють діяльність. 

Кредитні спілки 

Активи кредитних спілок зростають помірними темпами. 

Зростання є нерівномірним і забезпечується значною мірою най-

більшими кредитними спілками. Кредитний портфель кредитних 

спілок зріс за II квартал на 4%, обсяги нового кредитування 

зросли на 11%, зокрема споживчого – на 21%. Якість кредитного 

портфеля залишається майже незмінною.  

Прибуток більшості кредитних спілок зріс завдяки вищому 

процентному доходу та нижчим витратам на формування 

резервів. Це підвищило їх платоспроможність та сприяло змен-

шенню кількості порушників нормативу достатності капіталу. 

Фінансові компанії та ломбарди 

Активи фінансових компаній збільшилися завдяки зростан-

ню обсягів всіх видів наданих фінансових послуг. Обсяги нових 



 

114 

кредитів зросли виключно за рахунок кредитування домогоспо-

дарств. Значно збільшився обсяг операцій фінансового лізингу. 

Після дворічної паузи відбулося зростання операцій з надання 

гарантій. Обсяги факторингових операцій також дещо зросли, але 

вони все ще нижчі, ніж торік.  

За перше півріччя 2021 року фінансові компанії згенерували 

рекордні прибутки порівняно з відповідним періодом останніх 

трьох років. 

Обсяг нового кредитування ломбардами збільшився на 5% 

порівняно з початком року. Коефіцієнт покриття кредитів заста-

вою зріс до рекордних 133%. Діяльність ломбардів залишається 

прибутковою. 

У жовтні 2021 року кількість учасників небанківського 

фінансового ринку зменшилася ще на 25 та становила 1 920 

компаній. Кількість банків станом на 31 жовтня становить 71 [5]. 

З реєстрів виключено 69 учасників ринку. Дев’ять фінанси-

вих компаній, один страховик та три кредитні спілки вирішили 

залишити ринок добровільно. Водночас 42 фінансові компанії, 13 

ломбардів та одну страхову компанію було виключено приму-

сово. 

Упродовж жовтня НБУ зареєстрував 44 нових гравці 

небанківського фінансового ринку – 13 фінансових, 2 лізингові та 

29 колекторських компаній. Станом на 31 жовтня 2021 року на 

небанківському ринку працюють 150 non-life-страховиків (було 

152) та 17 life-страховиків, 270 ломбардів (було 283), 286 

кредитних спілок (було 289), 139 лізингових компаній (було 137), 

946 фінансових компаній (було 984), 60 страхових брокерів та 52 

колекторські компанії. 

На платіжному ринку діє 36 платіжних систем, створених 

резидентами, та 15 міжнародних платіжних систем, створених 

нерезидентами. У жовтні було зареєстровано одну міжнародну 

платіжну систему TRANSFERGO, створену нерезидентами. 

Топ-менеджери банків і небанківських фінустанов вважають 

стан фінансового сектору кращим за останні три роки. Позитив-

ний баланс відповідей склав + 22%. А це найвищий результат за 
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весь час проведення опитувань з 2018 року. У регуляторі відзна-

чили, що кожен третій керівник вказав на поліпшення стану справ 

у фінсекторі за минулі півроку. У той же час тільки 6% респон-

дентів оцінили його стан нижче задовільного. 20% опитаних 

вважають поточну стійкість фінансового сектору до значних 

негативних подій високою або дуже високою в порівнянні з лише 

9% півроку тому. 33% респондентів очікують подальшого 

поліпшення стану фінсектору. Зате частка респондентів, які 

мають негативні очікування, зменшилася в 8 разів – до 6%. 

У перелік ризиків, які учасники опитування вважають акту-

альними, вже традиційно потрапили загальний рівень корупції, 

діяльність правоохоронних органів і судової системи, а також 

загрози для співпраці з міжнародними фінансовими організація-

ми. У той же час ризик ескалації військового конфлікту з РФ 

вперше з початку опитувань увійшов в ТОП-5 найбільших 

ризиків [4]. 
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______________________________________________________ 
УДК 371  Педагогічні науки 
 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЯК 
НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
 

Купровська І.В. 
заступник з навчально-виховної роботи 

Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка 
м.Бучач, Тернопільська обл., Україна 

Мета дослідження: 

- Оцінити роль і значення комунікативних навичок у процесі 

навчання. 

 Конкретні цілі: 

-  Проаналізувати складові навчальної програми, що реалізу-

ються та спрямовані на розвиток комунікаційних навичок в 

системі навчання (методики, застосовувані засоби навчання, 

конструювання навчальної ситуації, оцінка знань); 

- Визначити уявлення про важливість комунікативних 

навичок у дидактичній сфері; 

- Визначити майбутні потреби з метою розвитку 

комунікативних навичок в навчальному процесі. 

           Методи та засоби розслідування: 

Враховуючи той факт, що тема дослідження є відносно 

новою і не існує раніше даних, значущих для більш чіткого 

визначення проблеми, варто використати якісний підхід, 

дослідницький, визначення загальних аспектів розвитку навичок, 

пов’язаних з комунікативними здібності вчителя. 

Аналізуючи дослідження комунікативних навичок серед 

майбутніх вчителів, майбутніх учителів-предметників та актив-

них учителів, можна зазначити суттєву відмінність, а саме: «у 

процесі комунікаційна освіта вчителя підвищує комунікативну 

компетентність, підкреслюючи її специфічні компетенції». Кому-

нікативну компетентність можна розглядати як глобальну 

здатність вчителя, що включає його комунікативні здібності , 

набуті повсюдно. [5, с.40]. 



 

117 

Сучасні вимоги до педагогічної компетентності часто 

суперечать загальноприйнятим уявленням про зміст цього понят-

тя, що призводить до низької ефективності професійної 

діяльності вчителя. На сьогоднішній день умови професійної 

діяльності в педагогічному середовищі кардинально змінилися і 

тому виникає потреба в розробці нових підходів до оцінки 

педагогічної компетентності. [2, с.35, с.79-80]. 

Таким чином можемо виділити ряд основних питань, що 

сприятимуть розвитку педагогічної майстерності перед впровод-

женням нової навчальної системи, а саме: 

- важливість змін навчального плану, пов'язаних з розвитком 

комунікативних навичок; 

-  методи навчання, що використовуються для розвитку 

комунікативних навичок; 

-  способи вимірювання комунікативних навичок; 

- конкретні ситуації для використання комунікативних 

навичок у навчальному процесі; 

- пропозиції щодо вдосконалення системи початкової та 

безперервної підготовки з точки зору удосконалення комуніка-

тивних навичок учнів. 

Розвиток комунікативних навичок вчителя необхідний як на 

індивідуальному так і  соціальному рівні, а також на професій-

ному. Цей аргумент дуже важливий для вчителів, тому що якість 

їх навчально-виховної діяльності залежить від того, як вони 

володіють цими навичками. 

 Сучасний вчитель підтримує ідею формування міцних 

комунікативних навичок, які є необхідними в сучасному суспіль-

стві, тому що спілкування це діяльність надзвичайної важливості. 

Нові комунікаційні технології приносять нам багато інформації, і 

тому необхідно навчити учнів,  як її відбирати та опрацьовувати. 

Сучасне суспільство спричинило значні зміни в навчальному 

процесі, причому як позитивні так і негативні. Для прикладу, лю-

ди все менше наголошують на літературному аспекті мови і все 

більше на функціональному, визначаючи різні комунікаційні 

проблеми. 
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У цьому контексті, вчителі стверджують, що для кращої 

соціальної інтеграції будь-який учень повинен мати навички 

вибору, використовувати, передавати та створювати інформацію. 

А також  новий навчальний план повинен перейти від зосеред-

ження навчання на запам’ятовуванні та відтворенні знань, до 

зосередженості на навчання навичкам і практичне їх застосування 

в навчальній діяльності. Це дуже важливо, оскільки учні 

матимуть змогу розвивати свої послідовні комунікативні навички. 

Таким чином вчителі матимуть змогу через конкретні 

шкільні предмети, через оновлений зміст навчальних програм чи 

особливості їхньої вчительської майстерності провести так звану 

«інвентаризацію» комунікативних навичок своїх учнів, а саме: 

- використання багатого словникового запасу; 

- використання інформаційних технологій; 

- навички пошуку інформації; 

- навички аргументації особистих думок; 

- невербальні навички; 

- навички спілкування в групі. 

Важливим аспектом в начальному процесі для вчителя є 

включення до шкільних програм конкретних тем, спрямованих на 

розвиток комунікативних навичок, які автоматично будуть 

спрямовані до розвитку цих навичок в учнів. 

Для досягнення цієї мети нова навчальна програма вимагає 

відповідних стратегій викладання та послідовних програм 

підготовки вчителів перед навчальним роком.  

Тому, головною метою є визначення уявлення вчителів щодо 

потреб розвитку комунікативних навичок, які лежать в основі 

навчального процесу. [10, с.215] 

Взаємодія між вчителями та учнями може сприяти 

ефективній комунікації в класі або може бути джерелом 

проблемних ситуацій, де головну роль відіграє вчитель, який вміє 

спілкуватися зі своїми учнями.  

Шляхом синтезу різних точок зору можна виокремити три 

важливі аспекти, які дають вчителю можливість вважатися 

компетентним «хорошим вчителем»: 
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- встановлення позитивних взаємовідносини з учнями 

(продемонструвати, що вчитель «дбає» про них);  

- здатність проведення, забезпечення структури та чіткості 

правил під час уроку;  

-  здатність робити навчання веселим використовуючи творчі 

стратегії у  навчання. [8, с.78] 

В свою чергу комунікативна компетенція як система знань, 

умінь, навичок, мотиваційних настроїв, установок і властивостей 

є суттєвою компетентністю вчителів, яка є однією з 

найважливіших програм з підготовки вчителів.  

Комунікативна компетентність в системі освіти Нової 

Української школи (НУШ) допоможе максимізувати задоволення, 

яке отримують учні від навчання у школі. 

Порівняно з діючою системою освіти – нова система освіти 

надасть вчителям більше гнучкості, можливість самостійно 

обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати 

під час вивчення нового матеріалу. А учні замість запам’ятову-

вання фактів та понять набуватимуть компетентностей, в 

результаті чого, предмет який викладає вчитель, потенційно може 

бути найцікавішим  протягом усього дня. 

Навчальний процес повинен проходити таким чином, щоб 

учні могли напружити свої розумові здібності, виявити творчий 

підхід та вивчити новий матеріал. 

Комунікативний підхід дає вчителю безліч нових, цікавих, 

веселих та захоплюючих інструментів для навчання учнів, що 

сприятиме можливості у вивченні ними предмету, зокрема в усіх 

його незліченних та складних формах. [3, с.68-69]. 

Учням потрібно надати можливість застосувати своє 

розуміння якомога більшою кількістю способів. А також надати 

їм інструменти, необхідні для досягнення успіху в ширшому 

контексті вивчення матеріалу,  який вони лише починають 

опрацьовувати. 

Таким чином, головним засобом передачі професійних знань 

та духовних цінностей згідно нової системи освіти - є неповторна 

індивідуальність вчителя як суб'єкта міжособистісних відносин, 
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тому комунікативна компетентність є найважливішою складовою 

педагогічної майстерності. "У вихованні все повинно базуватися 

на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з 

живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, 

ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був 

придуманий, не може замінити особистості в справі вихован-

ня".[1, с. 25-26]. 

Тому можна стверджувати, що недостатня сформованість 

комунікативних знань та навичок конструктивного спілкування 

ускладнює взаємодію вчителя та учнів та значно знижує 

ефективність навчального процесу. 
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ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ РУК 
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старший судовий експерт  

сектору дактилоскопічних досліджень  

відділу криміналістичних видів досліджень  

Харківського науково-дослідного 

 експертно-криміналістичного центру  

Міністерства внутрішніх справ України 

Сліди рук, що виявлені на місці події, є незаперечним 

доказом того, що певна особа знаходилась на цьому місці. 

Встановлення істини у справі, швидке розкриття злочинів та 

виявлення осіб, які його вичинили залежить від вивчення слідів, 

що залишаються на місці вчинення злочину. Досліджуючи 

виявлені та вилучені сліди можна встановити низку факторів, які 

мають важливе криміналістичне значення, наприклад, встановити 

знаряддя злочину, отримати відомості про злочинця, визначити 

механізм злочинної події.  

Дуже важливе значення для розкриття злочинів має діагнос-

тика давності залишення слідів пальців рук, а також зміни пото-

жирової речовини сліду на протязі конкретного проміжку часу. 

Існують різні методи й засоби виявлення потожирових слідів 

рук: на предметах, витягнутих з води; на предметах, що 
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перебувають під впливом високої температури; на текстильних і 

синтетичних тканинах із дрібною структурою поверхні; на тілі 

людини. 

При роботі зі слідами рук велике значення мають терміни 

збереження таких слідів на різних поверхнях в різних умовах. 

Актуальною проблемою при розслідуванні багатьох злочинів є 

встановлення часу утворення слідів рук на предметах обстановки 

місця події. Необізнаність у цьому плані нерідко призводить до 

того, що пошук слідів рук за злочинами дво-, тритижневої 

давності не здійснюється у зв'язку з невірним припущенням, що 

виявити такі "старі" сліди неможливо. Або навпаки: об'єкти, на 

яких сліди зберігаються лише протягом декількох годин, 

направляються на дослідження через кілька днів, а іноді і тижнів 

після їх виявлення. Умови середовища, в яких знаходяться 

потожирові сліди рук, значною мірою впливають на їх 

збереження. Потожирові сліди, як і будь-які  інші сліди, зазнаючи 

різного впливу, починають змінюватись. Слід враховувати два 

шляхи зміни потожирових слідів. Один, коли латентні сліди 

знаходяться в нормальних умовах (в приміщенні при температурі 

20 град. С, тиску 760 мм ртутного стовпа, нормальної вологості 

повітря), можна визначити як природнє старіння. Випаровування 

властиве в основному поту, оскільки в його складі високий вміст 

вологи. Інший шлях зміни потожирового сліду пов'язаний з 

активним впливом середовища, в уповільненні процесів 

природного старіння, або в активації цих процесів. 

Склад потожирової речовини з часом піддається змінам. 

Підвищена запиленість середовища сприяє більш ранньому 

знищенню слідів за рахунок прилипання до слідоутворюючої 

речовини частинок пилу. Поширенню пилу сприяє такий 

атмосферний фактор, як вітер. Крім того, вітер посилює 

випаровування вологи із слідів. Підвищення температури сприяє 

інтенсифікації процесів старіння за рахунок випаровування 

вологи поту та окислення жирових складових потожирової 

речовини. Причому має значення і те як підвищується темпера-

тура. Повільне і тривале її підвищення (наприклад вплив 
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сонячного тепла) викликає розтікання потожирової речовини по 

поверхні (особливо по твердій та гладкій) і «розповзання» 

шкірного малюнку. Температурна межа, після якої спостеріга-

ється розтікання потожирових слідів, визначається температурою 

плавління жирових компонентів. Різке і значне підвищення 

температури (наприклад під час пожежі) викликає обвуглювання 

органічних сполук потожирової речовини сліду, що призводить 

до його великої стійкості. Зниження температури сприяє 

тривалому збереженню потожирових слідів, оскільки уповільнює 

процеси старіння. Найпоширеніші випадки впливу надлишку 

вологи -  підвищена вологість повітря, перебування під дощем, у 

водоймищах, осідання роси. Якщо відбитки пальців ще не 

втратили вологу, то через змочування потових компонентів 

водою буде мати місце розтікання слідів. Навіть якщо потові 

сліди висохли, то через водорозчинность сполук, що входять до 

складу потових компонентів, буде спостерігатись їх вимивання. 

Чисто потові сліди на склі після двогодинного перебування на 

сонці (при температурі +28 град. С) і потім 10-хвилинного 

перебуванням під сильним дощем повністю знищуються. 

Латентні сліди зберігаютья у воді тим краще, чим більше жиру в 

потожировій речовині. Тому потожирові сліди на предметах, які 

перебували у воді, можуть зберігатися іноді значні терміни. Але 

обробку таких слідів проявником необхідно починати відразу 

після висушування об’єкту. Низька вологість повітря викликає 

підвищене випаровування вологи сліду, точніше вологи поту. 

Таким чином, під впливом температури або, вологості 

повітря, його руху, пилу в сліді зменшується кількість вологи, 

солей, розкладаються амінокислоти і т.д. Адгезійнийні власти-

вості речовини сліду з часом падають, втрачається здатність 

утримувати частинки порошку. Довше за всіх зберігаються аміно-

кислоти, але з часом і вони перестають реагувати, наприклад, з 

нінгідрином - слід зникає, його вже не можна проявити і 

використовувати в якості речового доказу.           

Встановлено, що терміни збереження слідів залежать і від 

властивостей предмета, на якому вони виявлені. Якщо слід 
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знаходиться на предметі, речовина якого вбирає вологу (папір, 

незабарвлене дерево, тощо), то здатність такого сліду реагувати з 

порошками зникне набагато швидше, ніж у сліду, що знаходиться 

на поверхні, яка не вбирає або слабо вбирає вологу (скло, фарфор 

та ін.)  

В цілому відбитки зберігаються довго, але все залежить від 

обстановки: якщо слід в закритому приміщенні, він може бути 

виявлений і через п'ять років, особливо якщо простір ніяк не 

використовується. Тут важливі умови зберігання. Наприклад, слід 

на пластиковій пляшці, знайденої в заметі, можна легко зіпсувати: 

якщо не просушити тару перед дослідженням, дактилоскопічний 

порошок при контакті з вологою перетвориться в пляма, з яким 

вже не вийде працювати. 

Холодний метал зберігає відбитки пальців - іноді навіть 

залишається шар шкіри з папілярних візерунком. Відбитки 

зберігаються на металі зброї більше 3-х років. Крім того, 

замерзлий потожировий шар можна використовувати для 

геномної експертизи. У морозилці відбитки зберігаються мало не 

вічно, відбитки на шкірі зберігаються близько 1-2 годин. 

Як довго зберігаються відбитки пальців? Чи можна сподів-

тися на те, що вони зникнути через деякий час? Однозначно, що 

ні. Відбитки пальців можуть зберігатися декілька років. На їх 

збереження впливають зовнішні фактори середовища, навмисне 

видалення і, природно, дуже довгий термін існування. Залежно 

від перерахованого вище і виявляється час їх існування. По суті - 

відбитки (сліди пальців рук) це нашарування потожирового 

речовини. Потожирова речовина, як і будь-яка біологічне середо-

вище, несе ДНК - код, який притаманний тільки одній людині. 

З тих методів і засобів, які зазвичай застосовуються на місці 

події для виявлення слідів рук, певні часові ознаки, що 

дозволяють судити про давність слідів, мають порошки і пари 

йоду. Для порошків вони полягають в зміні з часом адгезійних 

властивостей потожирового речовини, так як сліди висихають. 

Досвідчені експерти зазвичай використовують саме цю 

властивість, відрізняючи старі сліди від свіжих за ступенем 
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прилипання частинок порошку до потожирового речовини. Свіжі 

сліди папіллярних ліній інтенсивно забарвлюються навіть при 

легкому дотику до них магнітним або ворсовим пензлем з 

невеликою кількістю порошку, а для виявлення старих слідів 

порошок доводиться втирати в поверхню з певним зусиллям. Для 

парів йоду тимчасовою ознакою є зниження контрастності і 

чіткості виявлених слідів.  

Встановлення часу утворення виявлених слідів на предметах 

обстановки місця події є актуальною, але досить складною в 

теперішній час проблемою. Знання термінів збереження слідів 

дозволе правильно вибрати відповідні засоби і методи їх 

виявлення, визначити віднесеність виявлених слідів до події 

злочину. Тому, вивчення, систематизація та удосконалення такої 

галузі як трасологія потребує уваги вчених та практиків на будь-

якому етапі розвитку суспільства. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА 

СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВИРОБНИЦТВІ 

 

Лантух П.А., 

здобувач вищої освіти спеціальності 201 Агрономія 

Кулик М.І., 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Полтавський державний аграрний університет 

м. Полтава, Україна 

Зернове господарство – це досить важлива галузь нашої 

країни, продукція якої є основним джерелом продовольчих 

ресурсів. При цьому має важливе значення має стабільність 

виробництва зерно пшениці [1, 2].  

Аналіз стану виробництва зерна пшениці озимої в сучасному 

сільському господарстві України показує наступну тенденцію. Не 

в повній мірі використаний потенціал ґрунтово-кліматичних умов 

й технологій. Це впливає на врожайність та якість продукції 

культури [3, 4]. Що в свою чергу впливає на рівень економічних 

показників. При цьому втрачається всі переваги пшениці озимої 

як внутрішньої продовольчої й експортної культури. 

У зв’язку з чим, вивчення впливу сортименту та елементів 

агротехнології вирощування на врожайність та якість зерна 

пшениці озимої має актуальне значення. 

Польові досліди проводили у 2020-2021 рр. на полях 

господарства СФГ «Світанок» Полтавській області. 

Матеріалом для досліджень були сорти пшениці озимої 

м’якої: Тобак, Оржиця, Зіра, Смуглянка, Артеміда. 

Всі фактори в досліді максимально подібні: дослід закладено 

на одному полі з вирівняним рельєфом згідно методики 

агрономічних досліджень за Б.А. Доспєхова (1985) [5]. Земельні 

ділянки з рівномірним вмістом NPK у грунті. Попередник 

протягом років досліджень – чорний пар у зерно-просапній 

сівозміні. Сівбу сортів пшениці озимої проводили в 
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рекомендовані для зони строки (1-2 декада вересня), що залежали 

від погодних умов осені.  

Спостереження, обліки й аналізування рослин пшениці 

озимої проведено згідно затверджених методик [6, 7]. 

Математичний аналіз результатів польових дослідів проводили за 

допомогою програми дисперсійного аналізу.  

Варіювання тривалості періоду вегетації за сортами було у 

межах – від 268 до 304 діб. При цьому визначеного його 

подовження у 2021 році порівняно із 2020 роком. Найтривалішим 

вегетаційний період був у сорту безостої пшениці Зіра (300 діб), 

найменшим – у сорту Артеміда (270 діб) та Оржиця й 

Новосмуглянка (272 діб). 

Висота рослин більшості сортів пшениці озимої змінювалася 

несуттєво – від 73,1 до 84,9 см. При цьому із них, висота 

стеблостою сорту Артеміда була суттєво вищою – на рівні 94,8 

см. Що характерним було як для 2020 року, так і у 2021 році 

У середньому за роки у досліджуваних сортів пшениці 

густота стеблостою була більшою 300,0 шт./м2. У сорту Оржиця 

густота стояння рослин на 1м2 була дещо меншою й складала в 

середньому 296,1 рослини на один метр квадратний. Найбільша 

кількість рослин була в сорту Новосмуглянка, найменшою – у 

сорту Тобак, в інших сортів межах – від 305,3 до 314,8 шт./м2 

З-поміж сортів пшениці озимої, що були поставлені на 

вивчення за довжиною колосу відрізнялася Новосмуглягка, в якої 

цей показник за роки досліджень коливався в межах 8,4-8,7 см, а в 

середньому становив 8,5 см. У сорту Оржиця Левади він був 

значно нижчий, в середньому 8,2 см, а у сорту Зіра, в якого 

довжина колосу за роки досліджень не перевищувала 7,5 см. У 

інших сортів цей показник варіював від 7,6 до 7,9 см. 

У сорту Новосмуглянка суттєво більше було і колосків у 

колосі порівняно з іншими сортами, але кількість зерен і вага їх 

була значно нижчою ніж у сорту Тобак. Так, якщо в середньому 

за 2 роки у колосі сорту Зіра було лише 18,1 колосків, то у сорту 

Артеміда значно більше, на рівні 18,2 шт., що забезпечило 

кількість зерен в колосі відповідно за сортами 26,2 і 26,0 шт., вага 
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їх становила відповідно – 1,0 і 1,1 г.  

За сортами пшениць маса 1000 зерен варіювала – від 38,1 до 

44,9 г, з найбільшим значенням у сорту Новосмуглянка, а 

найменшим – у сорту Зіра. 

За роки дослідження варіювання врожайності за сортами 

було у межах 5,1-6,5 т/га. Найвищу і найбільш стабільну 

врожайність як в розрізі досліджуваних сортів, так і в середньому 

за роки забезпечував сорт Новосмуглянка. Її врожай зерна в роки 

досліджень змінювався в межах від 5,6 до 6,5 т/га, а в середньому 

за три роки становила 6,0 т/га. У інших сортів пшениці 

врожайність зерна була на рівні умовного стандарту (в межах 

НІР0,05). Незначні відмінності в роки дослідження за врожайністю 

відмічено у сортів пшениці Зіра й Артеміда. Це говорить про те, 

що поряд з елементами технології вирощування, характерною 

особливістю цих сортів є їх пластичність. Навіть у несприятливих 

умовах вирощування 2020 року, порівняно із 2021 роком вони 

забезпечили високу врожайність зерна (рис.). 

 

 
Рис. Вплив сортових властивостей на врожайність пшениці озимої, 

2020-2021 рр.   
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Отже, для отримання стабільної врожайності пшениці озимої 

(на рівні або більше 5,5 т/га) рекомендовано до вирощування 

сорти Артеміда, Оржиця, й Новосмуглянка.  
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Актуальність. З постійним економічним зростанням Китаю, 

все більше держав усвідомлюють необхідність вивчення 

китайської мови і культури для ведення бізнесу з цією державою і 

вивченням його ринку, що призвело до виникнення Інституту 

Конфуція не лише в Китаї, але і появі його філій в інших 

державах. Інститут Конфуція допомагає формувати позитивний 

імідж Китаю, тому від вибору стратегій онлайн-просування цього 

Інституту залежить обізнаність потенційної аудиторії і посилення 

лояльності вже існуючої у сучасному світі. 

Мета дослідження – розробити рекомендації щодо 

удосконалення стратегій просування Інституту Конфуція в 

соціальних медіа в Китаї і Україні для формування його 

позитивного іміджу. 

Ця мета припускає виконання наступних задач: 1) 

проаналізувати особливості соціальних медіа в Китаї і Україні; 2) 

порівняти особливості просування Інституту Конфуція в Китаї та 

Україні; 3) показати, що формування позитивного іміджу 

Інституту Конфуція є однією з основних стратегій просування як 

в Китаї, так і Україні; 4) провести експертне опитування відносно 

стратегій просування Інституту Конфуція в Китаї та Україні. 

Об’єкт дослідження – стратегії онлайн-просування 
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локального освітнього продукту. Предмет дослідження – 

стратегії просування Інституту Конфуція в соціальних медіа в 

Китаї і Україні. 

Новизна. Стратегії просування Інституту Конфуція в 

соціальних медіа в Китаї та Україні мало вивчені, тому це 

дослідження спрямоване на вдосконалення знань відносно цього 

аспекту. 

Методи дослідження: 1) метод контент-аналізу; 2) метод 

порівняльного аналізу; 3) метод експертного опитування. 

Гіпотеза. Якщо розробити рекомендації щодо вдосконалення 

стратегій просування Інституту Конфуція в соціальних медіа в 

Китаї та Україні з їх подальшим впровадженням, то зросте 

кількість обізнаної потенційної аудиторії і посилиться лояльність 

уже існуючої аудиторії за рахунок формування його позитивного 

іміджу, що може бути використано і для інших країн, де 

знаходяться філії Інституту Конфуція. 

З розвитком технології 5G кількість китайських користувачів 

Інтернет росте щодня. Просування і розвиток соціальних медіа в 

Китаї також змінилися. Раніше це були соціальні додатки як 

енциклопедії, блоги і співтовариства в соціальних медіа, 

наприклад «Fetion», «Zhihu», а зараз соціальні медіа як «WeChat», 

«TikTok» і «Weibo». [1] 

«WeChat» завжди займає перше місце. Причин такої 

популярності наступні: 1) було проведено дослідження ринку у 

своїй ніші для знаходження продукту, який був би створений не 

лише на основі популярних і трендових вже існуючих застосу-

вань, але і в конкуренції став таким, що лідирує на ринку, завдяки 

чому виникла ідея створення «WeChat»; 2) нарощувався розвиток 

і удосконалення функціонала «WeChat» разом з розвитком і 

удосконаленням нових технологій; 3) стратегії просування 

«WeChat» було розроблено так, щоб притягнути потенційну 

цільову аудиторію і зробити її лояльною для придбання популяр-

ності за короткий період часу; 4) стратегії просування «WeChat» у 

різних країнах було розроблено так, щоб притягнути найбільшу 

кількість цільової аудиторії в них; 5) просування «WeChat» в 
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локальних і зарубіжних ЗМІ; 6) «WeChat» активно використовує 

інструмент інфлюенсер-маркетингу у своєму просуванні; 

7) «WeChat» вступає в колаборацію з іншими брендами для впро-

вадження інструменту маркетингу з вуст у вуста; 8) «WeChat» 

просуває себе через графіку, створюючи пакети унікальних 

смайликів; 9) негативний PR відносно «WeChat» в інших країнах 

як китайського продукту, що підриває безпеку, при правильно 

підібраних стратегіях комунікації «WeChat» з урядами інших 

країн, відновлює позитивний імідж і репутацію компанії; 

10) реклама використовує візуалізацію для донесення свого 

меседжа цільової аудиторії, а також використовує колаборацію з 

селебріті для розширення своєї аудиторії. 

Головна функція «TikTok» – спілкування, але найголовніше 

– ділитися приватним життям та отримувати якомога більше 

визнання за переглядами та лайками. Ця медіа-культура 

«TikTok», що зародилася в Китаї, також поширилася по всьому 

світу через дану платформу і стала іншою культурою 

глобальності, що зароджується. «TikTok» став важливим 

майданчиком для просування брендів, зокрема освітніх,  не тільки 

в Китаї, а і за його межами. Реклама «TikTok» відрізняється від 

реклами «WeChat». Вона яскравіша і з соціальним меседжем. 

Найпопулярнішими соціальними медіа в Україні є «Face-

book», «Instagram», «Telegram» та «Viber», що надають українцям 

необхідні функції для комунікації як персональної, так і ділової. 

Було проаналізовано особливості стратегій просування 

Інститутів Конфуція, а також проведено експертне опитування 

серед викладачів Інститутів Конфуція в Китаї та Україні (20 

експертів), опитування серед студентів, що навчаються в 

Інституті Конфуція в Україні (100 студентів), за результатами 

яких було розроблено рекомендації щодо вдосконалення і 

впровадження нових стратегій просування Інституту Конфуція в 

соціальних медіа в Китаї і Україні для формування його більш 

позитивного іміджу. 

Інститут Конфуція, що є важливим засобом просування 

китайської мови і культури, що було створено Китаєм за 
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кордоном, привертає дедалі більше уваги академічних кіл і 

широких мас [2]. Зі зміцненням відносин між двома країнами та 

тісними торговельно-економічними відносинами, дедалі більше 

українців прагнуть дізнатися про Китай та вивчати китайську 

культуру. Традиційні методи поширення – не єдиний засіб. Поява 

соціальних медіа ще більше сприяла просуванню та розвитку 

Інститутів Конфуція, а саме через три основні та популярні 

соціальні мережі: «WeChat», «Weibo» та «TikTok». 

Згідно з анкетним опитуванням китайських і українських 

викладачів і українських студентів дані показують, що 70% 

просування інститутів Конфуція в Китаї здійснюється через 

просування університетів, а також рекомендації викладачів 

університету. Помітно, що використання соціальних медіа все ще 

недостатньо і воно не досягло ефекту широкого розголосу і 

просування. Наприклад, в «WeChat» рекомендується, щоб 

офіційний акаунт Інституту Конфуція відповідним чином 

коригував зміст і методи просування залежно від існуючих 

трендів і цільової аудиторії, щоб притягнути більше уваги 

користувачів, щоб збільшити аудиторію і дозволити більшій 

кількості людей дізнатися про Інститут Конфуція. 

Просування Інститутів Конфуція в Україні відбувається 

таким чином: 56% – «Instagram», 31% – «Facebook». Ці соціальні 

мережі є найбільш популярними і використовуваними, тому вони 

значно збільшать охоплення аудиторії. Більш того, для 

«Instagram» характерне постійне просування контенту, який 

цікавий користувачам. 

Просування викладання китайської мови і популяризація 

китайської культури залежить і від країни, в якій відбувається 

просування Інституту Конфуція [3]. 

У порівнянні з комунікацією з використанням традиційних 

засобів масової інформації, комунікація в соціальних мережах 

Інституту Конфуція показала переваги у багатьох аспектах. 

Просування Інститутів Конфуція в Україні, що використовують 

соціальні мережі для спілкування, потребує удосконалення. 

Більшість каналів зв'язку Інституту Конфуція ще потребують 
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розвитку. Хоча його керівництво розуміє переваги характеристик 

нових медіа для Інституту Конфуція і надає велике значення 

комунікації в нових медіа, він не повністю реалізував свої 

переваги при використанні нових медіа. Рекомендується зробити 

контент, що опубліковано, більш різноманітним, не обмежуючись 

щоденними повідомленнями, а також підвищити рівень взаємодії 

в соціальних мережах. Аудиторія соціальних мереж – це в 

основному молодь, якій потрібне отримання уваги. Мобілізація 

ентузіазму і співучасті молоді в соціальних медіа допоможе 

посилити взаємодію і вплив Інституту Конфуція. 

У наш час соціальні мережі – це нове середовище, яке змінює 

засіб спілкування людей. Інститут Конфуція як основна сила в 

міжнародному спілкуванні китайців в 21 сторіччі тільки почав 

свій розвиток у різних напрямах. В умовах просування товарів і 

послуг в соціальних мережах Інститут Конфуція може розви-

ватися успішніше, якщо зрозуміє і адаптується до особливостей 

соціальних мереж і використає їх для власного просування і 

знаходження цільової аудиторії. Саме тому, вивчаючи Інститут 

Конфуція, окрім вивчення досвіду китайського викладання, 

необхідно приділяти увагу вивченню його комунікації і впливу 

бренду, особливо вивченню його комунікації у різних культурах і 

соціальних медіа. 

 Інститут Конфуція призначений не лише для українських 

студентів, які вивчають китайську мову і китайську культуру. Він 

також є інструментом для створення співпраці між Україною і 

Китаєм. Розвиток Інституту Конфуція сприяв і сприяє 

культурному обміну між Китаєм і Україною і заклав основу для 

подальшого розвитку китайсько-українських стосунків, роблячи 

імідж Китаю більш позитивним.  

Згідно аналізу, що зазначено вище, гіпотеза підтвердилася. 
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Сьогодні проблема забруднення поверхневих і підземних вод 

є критичною. Часті збої в роботі системи постачання та 

водовідведення призвели до повторюваних та позапланових 

скидів забруднюючих речовин у джерела прісної води. 

Серед найбільш критичних небезпек – ті, які становлять 

повені, бо шахти використовуються як сховища відходів. Горіння 

боєприпасів і наступні вибухи, широке розгортання бойових дій, 

а, отже, військова техніка завдає додаткової, пов'язаної з цим 

шкоди, значно забруднюючи ґрунти, які з часом потребують 

рекультивації та реабілітації. Все це спричинює лісові пожежі та 

незаконні вирубки дерев, втрату лісових масивів і вітрозахисних 

смуг, яке сильно вплинуло на заповідники, і порушло баланс 

екосистем.  

Військові дії також загострили проблеми поводження з 

відходами, особливо в містах уздовж лінії зіткнення. З початком 

збройного конфлікту виникли систематичні збої в системах 

електропостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення 

відходів у постраждалих регіонах [2, c.89].  
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Звіти пошкоджених міських каналізаційних та водопровід-

них мереж виникли з більшості громад, розташованих уздовж 

лінії зіткнення, в результаті чого створюються «оптимальні 

умови» для випадковості забруднення водопостачання. 

У 2016 році скид стоків у навколишнє середовище став 

результатом переповнення стоків та відстійників Бахмутського 

Аграрного союзу – інцидент, безпосередньо пов’язаний із 

запобіганням виконання графіка технічного обслуговування на 

ставках. Також у 2016 році пошкодження стосувалося роботи 

лікувального закладу м. Докучаївськ у Донецькій області, що 

утруднила дезінфекцію міських стоків, що призводять до 

екологічного забруднення [2, c.117-118].  

Повідомлялося про пожежі на водопроводі сховища хлору 

Донецької фільтрувальної станції, Верхньокальміуської фільтру-

вальної станції, та інших. 

За наявними даними, у 2014-2017 рр. були зафіксовані збої в 

роботі кількох основних об’єктів водопостачання області, в т.ч. 

канал Сіверський Донець–Донбас; Донецьк, Верхньокальміуська, 

Маріупольська, Єнакіївська, Горлівська, Слов'янська, Західна 

фільтрувальні станції; Південно-Донбаський, Дригий Донецький, 

Айдарський, Молодогвардійський та Кондрашівські водоліні та 

інші об'єкти. 

Проблеми для надійної та безпечної експлуатації регіональ-

ного водопроводу досліджено та включено до інформаційного 

забезпечення надані як Мінському переговорному процесу 

Тристоронній контактній групі 55 у 2015-2016 рр знову у 

відповідь на запит ЮНІСЕФ [4, c.89]. 

У дослідженні Тристоронньої контактної групи конкретно 

згадується: високий рівень уразливості комунального водопоста-

чання в контексті збройного конфлікту (дослідження також вклю-

чало населені пункти Маріуполь, Красноармійськ та Волноваха); 

та підвищена небезпека надзвичайної ситуації (наприклад, затоп-

лення Краматорська) у випадку аварійного відключення при 

перекачуванні станції поблизу лінії зіткнення [3, c.47]. Щоб 

зменшити потенційний ризик інциденту, хлор (скрапленого газу) 
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у водопідготовці та воді системи підготовки частково замінено з 

менш небезпечним варіантом гіпохлориту кальцію та 

електролітичного гіпохлориту на місці виробничих клітин. 

Спільні, взаємопов’язані елементи регіонального допуску 

водопостачання, що охоплює лінію зіткнення постачання 

залишалися в цілому оперативним під час бойових дій, що було 

можливим завдяки до значної участі гуманітарних організацій, у 

тому числі міжнародних організацій [1, c.59].  

Ще однією проблемою є можливість реагування на надзви-

чайні ситуації, якій часто заважає нездатність координувати 

режим припинення вогню, умова, необхідна для забезпечення 

своєчасного доступу ремонтним бригадам на постраждалі ділянки 

та об’єкти.  

Отже, під час конфлікту виникли численні збої зареєстровані 

в роботі систем і споруд як обласного водопостачання, так і 

водовідведення, а також випадки аварійного скиду забруднюючих 

речовин в об’єкти води. 

Загалом, уряд України за підтримки міжнародної спільноти 

(зокрема, під координацним механізмом гуманітарного реагуван-

ня (WASH Cluster), обл. водна система живлення підтримувалася 

в робочому режимі. Тим не менш, обслуговування в режимі 

онлайн та необхідні серйозні майбутні оновлення системи є 

проблематичними через тривалі бойові дії. Тому створення 

екологічної небезпечної ситуації – це серйозний злочин Російсь-

кої Федерації, яка порушивши територіальну цілісність, зловжи-

ває нормами міжнародного екологічного права до всього іншого 

проти України, народу України та екологічної безпеки нашого 

держави. 

Література:  

1. Абибок Ю., «Сегодня у нас огромное количество научных 

открытий». Чем живет разделенный войной Национальный 

природный парк «Меотида»? // «ОстроВ», 27.07.2017. – 238с. 

2. Аверін Д., Кабінетне дослідження «Визначення шкоди, 

завданої довкіллю на сході України» для Координатора проектів 

ОБСЄ України. Київ, 13.07.2017. – 241с. 



 

138 

3. Аверин Д., Подтуркин Д., Экологический капкан 

«республик» // «Пётр и Мазепа», 22.07.2015.  – 157с. 

4. Гетьман В.,. Війна і заповідні території // Асоціація 

природоохоронних територій України. 2015. – 148с. 

______________________________________________________ 

УДК 371.335.5                Педагогічні науки 
 

ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ  

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У ШКОЛІ 
 

Легостаєва Тетяна Вікторівна, 

к.б.н., доцент 

Полішко Катерина Володимирівна 

студент 

Дніпровський національний  

університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Якість навчання в системі освіти завжди була і залишається 

одним з найактуальніших питань. На сучасному етапі розвитку 

освіти його розглядають як рівень надпредметних умінь, що 

впливають на самовизначення і самореалізацію учнів. Всі знання, 

які здобуває учень, розглядаються у контексті його майбутньої 

діяльності.  

Головна зміна в суспільстві, що впливає на ситуацію в освіті, 

‒ це прискорення темпів розвитку. Тому сьогодні важливо не 

стільки дати дитині якомога більший багаж знань, скільки 

забезпечити її загальнокультурний, особистісний та пізнавальний 

розвиток, озброїти таким важливим умінням, як уміння вчитися.  

Саме цієї мети і допомагає досягти застосування 

діяльнісного підходу, який  забезпечує: формування готовності до 

саморозвитку та безперервної освіти; проектування і 

конструювання соціального середовища розвитку учнів; активну 

навчально-пізнавальну діяльність учнів; побудову освітнього 

процесу з урахуванням індивідуальних вікових, психологічних і 

фізіологічних особливостей учнів [1, с. 63-67].  
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Дослідження було проведено у Магдалинівській загально-

освітній школі   І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради 

Дніпропетровської області. В ході дослідження було проведено 

опитування учнів 10-го класу, в якому брало участь 28 чоловік.  

На початку педагогічного експерименту учням було 

запропоновано пройти опитування на визначення пізнавальної 

активності та самостійності.  За результатами якого встановлено, 

що більшість учнів мають середній рівень розвитку пізнавальної 

активності та самостійності, а саме – 60%, низький рівень 

показали 29% учнів класу, а розвитку високого рівня досягли 

лише 11%. Аналіз даних опитування після використання 

технологій діяльнісного підходу дає можливість зробити такі 

висновки: більшість учнів класу – 61% має середній рівень 

розвитку пізнавальної активності та самостійності, 21 % – 

низький і 18% –  високий. За шкалою нещирості і в першому і у 

другому опитуванні у жодного учня не зійшлося 7 і більше 

відповідей, тож для даного вікового діапазону результати 

дослідження вважаються дійсними для всього класу. 

Порівнявши результати 2-х опитувань до та після 

використання технологій діяльнісного підходу (з розвитком 

пізнавальних мотивів на уроках біології), можна зробити 

висновки, що застосування цих технологій сприяє більш 

свідомому засвоєнню знань, появі пізнавального інтересу, 

розвитку пізнавальної активності та самостійності. За короткий 

час відсоток учнів, що проявляли низький рівень розвитку 

пізнавальної активності і самостійності зменшився на 8%, а 

відсоток дітей із високим рівнем цих показників збільшився на 7 

%, що свідчить про ефективність методу. Можна відмітити, що 

діяльнісний підхід у навчанні дає результати у досить короткий 

термін, що ще раз підтверджує його ефективність, і направлений 

на розвиток в учнів власних моделей поведінки в різних 

ситуаціях. Незважаючи на те, що таке коротке і спрощене 

опитування не може абсолютно точно відобразити повну картину 

формування вказаних характеристик, його можна застосовувати 

при знайомстві з класом для кращого підбору оптимальних 
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темпів, прийомів та методів, що будуть використовуватись на 

уроках. 
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Метою розробки і впровадження антикорупційних заходів у 

закладах освіти є забезпечення дотримання вимог чинного 

антикорупційного законодавства; реалізація завдань, що 

визначено різними актами; створення дієвих механізмів протидії 

корупції, різних конфліктів інтересів, порушенню педагогічних 

стандартів поведінки освітян і забезпечення належного 

контролю. 

При розробці заходів мають враховуються вимоги, 

обмеження та заборони, передбачені для освітян, а також 

корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що 

передбачено Кримінальним кодексом України [1] та Кодексом 

України про адміністративні правопорушення [2] відповідно. 

Ураховуються тільки ті делікти, відповідальність за вчинення 

стосується освітян.  

Убачається, що основні антикорупційні інструменти, що 

передбачені в Законі України «Про запобігання корупції» [3] 

(далі – Закон), які застосовуються в закладах освіти, мають 
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відображати ознайомлення освітян із вимогами, обмеженнями та 

заборонами щодо них. 

Як одне з питань на засідання педагогічної ради винести, а в 

плані заходів зазначити, в якому місяці буде таке обговорення; в 

протоколі педагогічної ради обов’язково відобразити розгляд 

такого питання інформаційно-роз’яснювальна робота з питань 

втілення норм чинного антикорупційного законодавства серед 

працівників освітян (наприклад, запланувати «Обговорення 

обмеження одержання подарунків директором, встановленого 

Законом»). 

У наступному півріччі запланувати, наприклад, «Вимоги 

Закону щодо прозорості та доступності до інформації». У 

протоколі відобразити обговорення ст. 60 Закону та норм 

законодавства про освіту. 

Важливим є інформаційні заходи серед освітян, учнів,їх 

батьків, спрямовані на формування безумовне несприйняття 

корупції. Наприклад, на батьківські збори обговорити питання 

інформування батьків про обмеження, встановленні для 

керівників Законом України [3] та Рекомендаціями НАЗК [4]. 

Необхідно створити умови для інформування керівника 

закладу, особи, відповідальної за запобігання корупції в закладі 

освіти, про випадки порушення Закону через відповідні канали 

зв’язку. Цей захід стосується всіх працівників закладу не залежно 

від того, чи є вони суб’єктами Закону.  

Безумовно важливим заходом є оприлюднення інформації 

щодо отримання та використання закладом освіти коштів 

отриманих як благодійна допомога. Цей захід можна внести в 

план, визначивши, з якою періодичністю він здійснюється, хто 

відповідальна особа тощо. 

Для запобігання корупції необхідно ознайомлення всіх 

працівників, а не тільки посадових осіб, із спеціальними 

телефонними лініями та адресами e-mail для здійснення 

повідомлень про корупцію, що діють в закладі та інших органах, 

строками і порядком розгляду таких повідомлень. 

Про різні канали повідомлення про корупцію можна 
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інформувати батьків на батьківських зборах, і обговорити з 

педагогічними працівниками, і оприлюднити на сайті закладу, і 

оприлюднити на дошці оголошень в закладі в вільному для 

огляду місці. 

Щодо попередження працівників закладу освіти про 

відповідальність за незаконне розголошення інформації про 

викривачів доцільно зробити відповідну пам’ятку.  

Таку ж пам’ятку бажано мати і для попередження щодо 

недопущення виникнення конфлікту інтересів, інформування 

посадовими особами закладу своїх керівників про виникнення 

реального, потенційного конфлікту інтересів. 

Відповідальними за такі заходи має бути керівник або його 

заступник. 

У закладах працюють атестаційні комісії. Обов’язковим є 

попередження членів атестаційної комісії про їх обов’язок 

дотримання вимог Закону щодо неупередженості та доброчес-

ності, про заборону брати участь в ухваленні рішень при 

конфлікті інтересів. 

У заходах доцільно запланувати навчання освітян з антико-

рупційних питань, наприклад на сайті АКАДЕМІЇ ІННОВАЦІЙ-

НОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ» [5] або ПРОМЕТЕУС [6]. 

Таким чином, розробка антикорупційних заходів є важливим 

напрямком роботи у закладі освіти. У ця робота направлена на 

створення ефективної комунікації між освітянами, батьками 

учнів, керівниками для запобігання корупції. Відпряження 

антикорупційних заходів у плані дає змогу систематизувати 

роботу у цьому напрямку та здійснювати поточний та 

підсумковий контроль за реалізацією таких заходів. Створення 

пам’яток для співробітників з різних питань оптимізує та 

поліпшує роботу. 
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Анотація: В роботі визначено проблеми формування доходів 
Державного бюджету України. Проаналізовано склад і стуктуру 
доходів Державного бюджету за останні роки. Визначено шляхи 
подолання зазначених проблем та запропоновано можливі 
джерела збільшення доходів Державного бюджету України.  
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бюджетно-податкова політика, проблеми формування доходів, 
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Бюджетна система України та реалізація ефективної 

політики у сфері державних фінансів займають важливе місце у 

процесі регулювання економічного розвитку держави. Саме 

бюджетна система є одним з основних інструментів державного 

регулювання економіки, яка суттєво впливає на підвищення 

стандартів життя населення та вимагає пошуку альтернативних 

джерел збільшення обсягу фінансових ресурсів країни. 

Соціально-економічний розвиток суспільства на сучасному 

етапі вимагає використання бюджетної системи як ефективного 
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інструменту впливу на економічне зростання, що надасть змогу 

вирішити низку соціальних проблем. Від якості та своєчасності 

прийняття рішень з питань формування дохідної частини 

бюджету, проведення податкової політики, міжбюджетних 

відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень 

ефективності державного регулювання економічних процесів. 

Відсутність ефективності в проведенні зваженої бюджетної 

політики держави може призвести до дестабілізації економічних 

процесів та до фактичної неспроможності держави виконувати 

функції, які на неї покладені [1, с.64].  

Вважаємо, що удосконалення процесу формування доходів 

Державного бюджету України залежить від покращення 

бюджетно-податкової політики. 

Визначимо проблеми бюджетно-податкової політики: 

1. Недоліки законодавства, превалювання застарілих та 

неефективних підходів до організації бюджетних відносин; 

2.  Відсутність ефективного законодавства бюджетно-

податкової політики, що неуможливлює забезпечення його 

стабільності, простоти й однозначності в трактуванні. 

3. Переорієнтація податкової політики із суто фіскальних 

цілей на стимулювання економічного зростання.  

4. Спад в економіці, що пов’язані з пандемією (COVID-19) 

та підвищенням цін на енергоносії призводять зменшення 

податкових надходжень та дефіциту бюджету. 

5. Проведення інвентаризації діючих пільг та пільгових 

режимів з метою оцінки їх ефективності та доцільності. 

Зазначимо, що в структурі доходів Державного бюджету 

України основну частку складають податкові надходження. 

Механізм стягнення податків, що існує сьогодні, безпосередньо 

впливає на розмір доходів та соціальний стан населення, рівень 

його життя.  

Як видно з рис.1, з кожним роком податкові надходження ма-

ють тендецію до збільшення та займають левову частку у форму-

ванні доходної частини бюджету. Так за період 2016-2020 рр. спо-

стерігається збільшення податкових та неподаткових надходжень. 
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Рис. 1 Формуння доходної частини бюджету за 2016-2020 рр, грн. 

Розраховано за даними Державна казначейська служба 

України: веб-сайт. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.treasury.gov.ua. 
 

Таблиця 1 

Темп росту доходів бюджету у 2020 р.,  

Роки 
Податкові 

надходження, 

грн 

Неподаткові 

надходження, 

грн 

Доходи від 

операцій з 

капіталом, 

грн 

Цільові 

фонди, 

грн 

Офіційні 

трансферти, 

грн 

2016 503 879 432 763 103 643 682 443 191 463 957,38 287 702 128 4 171 580 450   

2017 627 153 686 178 128 579 090 491 286 900 00 29 847 106 998 5 967 702 788   

2018 753 815 645 723 164 683 134 530 657 500 000 187 503 578 7 306 282 059   

2019 799 776 000 000 186 750 102 721 183 031 140 1 770 807 236 1 139 869 234,44 

2020 851 115 641 024 212 957 205 056 79 383 686 187 067 843 1 029 651 014,44   

Темп 

росту,

% 106% 114% 43% 11% 90% 

Розраховано за даними Державна казначейська служба України: веб-

сайт. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.treasury.gov.ua. 

Про кількісний рівень податкових надходжень можна 

стверджувати проаналізувавши стан бюджету як фінансового 
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плану держави у розрізі доходної частини. Як видно з табл.1 

доходи державного бюджету з кожним роком зростають, але не 

стрімко. Так у 2019 р. доходи державного бюджету склали 

998 344 млн.грн., а в 2020 р. вони склали 1 076 026 млн.грн. 

Абсолютне відхилення 2020 до 2019 рр. становить 

77 682 млн.грн. 

Ми спостерігаємо, що у 2020 р. темп росту у доходній 

частині державного бюджету за податковими надходженнями на 

106%, неподаткових надходженнь темп росту склав -114%. 

Показники темпу приросту хоча і незначні - всього лише 6% та 

14%, все ж таки говорять про збільшення податкових та 

неподаткових надходжень, хоча і у не значній кількості. А от 

доходи від операцій з капіталом недовиконані на 57%, офіційні 

трансферти  на 10%. 

Провівши аналіз податкових надходжень, визначено тенден-

ції та структуру доходів у надходженнях до державного бюджету. 
 

 
Рис. 2 Структура доходів у надходженнях до державного бюджету за 

2020 р. 

Розраховано за даними Державна казначейська служба України: веб-

сайт. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.treasury.gov.ua. 

Податок на 
прибуток 

підприємств 
Податок  на 

доходи 
фізичних 

осіб
Рентна 

плата та 
плата за 

використан
ня  

природних 
ресурсівАкцизний 
податок з 

вироблених 
в Україні 

підакцизних 
товарів 

Акцизний 
податок з 

ввезених на 
митну 

територію 
України 

підакцизн…

Податок на 
додану 

вартість з 
вироблених 

в Україні 
товарів 

Податок на 
додану 

вартість з 
ввезених на 

митну 
територію 
України …

Ввізне мито

Вивізне 
мито 

Інші 
податки та 

збори

Екологічний 
податок Військовий 

збір



 

147 

Бачимо, що у 2020 р. найбільшу частку серед податкових 

надходжень займає податок на додану вартість з імпортних 

товарів - 31%, частка податку на додану вартість з вітчизняних 

товарів склала - 15%. Такий показник свідчить про залежність 

України від іноземних держав та про занепад вітчизняної 

економіки. Доходи від податку на прибуток - 12% та податку на 

доходи фізичних осіб у структурі бюджету - 13%. Найменшу 

частку серед доходів склали інші неподаткові надходження - 2%, 

цільові фонди - менше 1%, офіційні трансферти - 1% , рис 2. 

На основі проведеного дослідження, можна запропонувати 

наступні напрямки вдосконалення та шляхи збільшення доходів 

бюджету, а саме: 

- удосконалення планування державного бюджету та 

впровадження стратегічного бюджетного планування, що вплине 

на реалістичні показники дохідної частини; 

- прийняття ефективного та забезпечення стабільного 

чинного законодавства, його простоти й однозначності в 

трактуванні; 

- збільшення сфери застосування стимулюючої функції 

податків, через запровадження обґрунтованих податкових пільг; 

Пропонуємо запровадження дієвого стратегічного 

бюджетного планування, що надасть можливість збільшити 

доходи Державного бюджету. Оцінюючи стратегічні напрямки 

розвитку для України доцільно враховувати, що, в першу чергу, 

необхідно забезпечити: підвищення добробуту та стабільність 

соціального захисту населення; зростання інвестицій в реальний 

сектор економіки; підвищення конкурентоспроможності 

економіки держави; модернізацію базових галузей економіки 

держави та орієнтацію на структурно-інноваційну модель 

економічного розвитку. 

Україна перейшла на середньострокове публічне планування 

бюджету – це означає, що основні бюджетні параметри розрахо-

вані на найближчі три роки. А бюджетні доходи від ображають 

те, які надходження реально зможе забезпечити наступного року 

економіки без тотального підвищення податків [3]. 
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Вважаємо, що визначені шляхи вплинуть на зростання ВВП, 

зайнятості, а, отже і збільшення доходів Державного бюджету 

України. Наведені пропозиції мають чітко та ретельного 

дотримуватися та виконуватися. Отримані результати діяльності 

позитивно вплинуть на формування дохідної частини Державного 

бюджету та призведуть до збільшення фінансових ресурсів 

країни.  
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Останні десятиліття, з погляду Групи-30 (найбільших вчених 

сучасності та керівників центральних банків розвинених 

економік) стали періодом масштабної трансформації сфери 

фінансових послуг: «фокус від фірм та домашніх господарств» 

[1], залучених до процесів функціонування традиційного 

банківського, фондового та страхового ринків,  зміщується у бік 
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фінансових конгломератів.  Незважаючи на тенденцію до 

скорочення транзакційних витрат та зниження асиметрії 

інформації у світовій економіці, роль фінансових посередників 

збільшується.  За загальною оцінкою вчених, «ринок компаній та 

інвесторів» трансформується на «ринок посередників», націлених 

на управління ризиками третіх сторін та зниження «ціни участі» у 

фінансовому ринку. Сучасні економічні тенденції і кризові явища, 

що почастішали, виявили недосконалості моделей регулювання 

фінансових ринків, спричинили переоцінку ефективності 

національної грошової влади і, зрештою, призвели до перегляду 

підходів щодо антикризового управління та запобігання «колапсів 

системно-системних»[2].  Незважаючи на загальні завдання щодо 

стійкості розвитку фінансового ринку та своєчасного еліміну-

вання системних ризиків, моделі регулювання фінансових ринків 

варіюються залежно від специфіки макро та мікроекономічного 

середовища, фінансової та правової системи держави та значної 

кількості неекономічних факторів. 

 У світі не сформувалася однакова модель регулювання 

фінансових ринків, що знижує можливості аналізу різнорівневих 

регуляторів, проте регуляторний інструментарій передбачає вико-

ристання загальних підходів при тому, що методи та порядок їх 

застосування можуть суттєво відрізнятися.  Керівники між народ-

них фінансових організацій одностайні на думці, що значення 

ефективного контролю фінансово-кредитних інститутів після 

світової кризи залишається недооціненим і регулятори мають 

більшою мірою відповідати інноваціям фінансового ринку. Згідно 

з даними доповіді Групи-30, з кінця 1990-х років.  нині у більшос-

ті країн система регулювання фінансових ринків модифікується 

чи реструктуризується.  У світовій практиці до поняття регулю-

вання фінансових ринків прийнято включати використання комп-

лексу методів пруденційного нагляду та регулювання корпора-

тивної поведінки Дослідження міжнародного досвіду регулюван-

ня фінансових ринків у 50 країнах, проведене Всесвітнім еконо-

мічним форумом (ВЕФ), у період 1999-2008 років.  підтверджує 

тенденцію до консолідації пруденційного нагляду у межах 
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центрального банку чи незалежного від монетарного органу 

регулюючого відомства.  Після кризи 2008-2010 років.  в країнах, 

що вивчаються, переважав тренд до концентрації регуляторних 

функцій всередині центральних банків.  У 2013 р. частка держав 

із наглядовим органом на базі центрального банку становила 

33,5%, а країн із незалежним органом – 38,5%. .  У той же час, 

зросла кількість економік з єдиним регулятором корпоративної 

поведінки фінансових інституцій (близько 1⁄3 країн вибірки), і, 

особливо, збільшилася кількість країн, які використовують 

принцип моделі твін-пікс (Twin Peaks).  За наявності економіки 

інтегрованого наглядового органу з урахуванням центрального 

банку повноваження щодо регулювання ділової етики найчастіше 

делеговані структурам відокремленим від монетарної влади для 

збереження конкурентності середовища фінансового ринку.  

Незважаючи на те, що у світі більш поширені інтегровані моделі 

пруденційного нагляду та регулювання ринкової дисципліни, 

останнє дослідження ВЕФ також виявило високу ефективність 

неінтегрованих секторальних моделей.  

При оцінці ефективності функціонування та регулювання 

фінансового ринку ми також пропонуємо враховувати 

методологію Світового банку та ряд індикаторів, на основі 

аналізу науково-експертних джерел згрупованих як результуючі 

показники.  З урахуванням класифікації Групи-30 можна виділити 

4 основні моделі регулювання національних фінансових ринків: 

 1. Інституційна (Китай, Гонгконг, Мексика та ін.); 

 2. Функціональна (Італія, Франція, Бразилія, США та ін.); 

 3. Інтегрована (Канада, Сінгапур, Японія, ФРН, Швейцарія, 

РФ та ін);   

 4. Твін-пікс (Австралія, Нова Зеландія, країни Бенілюксу та 

ін). 

 1. Інституційна (традиційна) модель (Китай).  Сучасна тен-

денція традиційної моделі регулювання фінансових ринків (де 

автономні органи нагляду визначають правовий статус регулова-

них інституцій та межі допустимої діяльності). до загальних 

недоліків інституційної моделі регулювання фінансових ринків 
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ми відносимо відсутність повноцінних можливостей огляду біз-

нес-процесів у піднаглядовій компанії та попередження систем-

ного ризику.  Ця модель менш ефективна у разі різнорідності 

послуг, що надаються фінансовими посередниками, коли різні 

регулятори (досконалість координації яких важко досягнути) 

паралельно контролюють ідентичні угоди.  Іншим суттєвим про-

пуском інституційного методу є потенційна розбіжність цілей 

регуляторів – забезпечення стабільності (пруденційний нагляд) та 

захисту інвесторів (контроль дисципліни ринку).  Водночас проб-

лему тіньового банківського ринку без додаткових заходів щодо 

загальної лібералізації підприємницької діяльності, за експертни-

ми оцінками, вирішити неможливо.  Оскільки у Китаї формуван-

ня ефективної моделі регулювання фінансового ринку ускладнено 

розмірами підпільного бізнесу та іншими дисбалансами, на сучас-

ному етапі фінансова влада розробляє новий пакет заходів щодо 

оздоровлення та розвитку ринків, що включає зниження 

регулятивного навантаження. 

 Незважаючи на численні виклики на шляху до завершення 

регулятивної реформи, грошова влада Китаю досягла низки 

успіхів.  Крім результатів пруденційної політики (ще до 2010-х рр. 

значення коефіцієнта достатньості капіталу банків, виваженого по 

кредитному ринку, становило понад 12,2%, а фінансового важеля 

– 4,5%), регулятору вдалося підвищити якість даних  , наданих 

піднаглядовими фірмами, значна частина яких перейшла 

стандарти звітності МСФЗ.  Підвищення ефективності моделі 

фінансового регулювання та досягнення завдань щодо 

стимулювання ділової активності та протидії легалізації доходів у 

Китаї є можливим за умови оптимізації бізнес-моделі регуло-

ваних компаній, виключення дублювання регуляторних функцій, 

покращення ризик-менеджменту, збільшення лінійки позичаль-

ників (з акцентом на невеликий бізнес без участі держави), 

розширення варіаційної маржі між кредитними та депозитними 

операціями, завершення процесу формування механізму стра-

хування депозитів та запровадження внутрішнього рейтингу 

ризиків. 



 

152 

2. Функціональна модель регулювання фінансових ринків 

(Франція). 

Грошова влада низки країн керується принципами 

функціональної моделі регулювання фінансових ринків, в основі 

якої лежить регулювання виду діяльності піднаглядової компанії 

незалежно від її правового статусу.  У рамках даної моделі кожен 

тип фінансової операції підлягає регулюванню окремим 

регулятором.  У випадку, якщо одна організація здійснює кілька 

видів діяльності (банківський бізнес, страхові послуги, 

портфельні інвестиції), то кожен з цих напрямків займається 

«функціональними» регуляторами, відповідальними за надійність 

компанії та відстеження дотримання правил ділової поведінки з 

метою захисту інтересів вкладників (  інвесторів). Особливістю 

французької системи регулювання є висока роль Міністерства 

економіки, фінансів та промисловості (MINEFI) у нагляді за 

операціями фінансових компаній.  MINEFI затверджує правила 

функціонування регуляторів, бере участь у їхньому правлінні та 

контролює Європейський форум зі страхування депозитів та 

страхових внесків (European Forum of Deposit Insurers)[3].  Форум 

EFDI має повноваження (з дозволу мегарегулятора АСРR та 

Банку Франції) виділяти ліквідність проблемним інститутам, а 

також уповноважені використовувати кошти фондів превен-

тивно. 

Очевидним «плюсом» моделі є здатність регуляторів 

здійснювати послідовний контроль різних видів діяльності, 

незалежно від юридичного статусу піднаглядового інституту. 

Інша позитивна якість моделі функціонального типу – високий 

потенціал професіоналізму працівників регуляторів, які відсте-

жують фінансові ризики щодо операцій. 

3. Інтегрована модель регулювання фінансових ринків 

(Німеччина). 

Основний принцип інтегрованої моделі (моделі FSA)  

регулювання фінансових ринків полягає у єдності здійснення 

пруденційного нагляду та контролю корпоративної поведінки в 

рамках одного регулюючого органу. Інтегрована модель 
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адаптована здебільшого юрисдикціях світу, т.к.  зміна бізнес 

моделі ринку та розвиток фінансових продуктів зажадала 

відповідних реформ системи регулювання.  Основним плюсом 

моделі FSA, як на мене, є можливість економії на масштабі: 

створення мегарегулятора, як правило, найбільш економічно 

доцільне.  Важливою перевагою інтеграції регуляторів я вважаю і 

здатність єдиного механізму до постановки чітких завдань та 

концентрації фокусу без міжвідомчого «конфлікту повноважень», 

характерного для функціонального та інституційного підходів, 

що дозволяє підвищити результати наглядових процедур. Інша 

сильна сторона інтегрованої моделі – можливість одержання 

регулятором повнішої, всебічної інформації про регульований 

об'єкт. Консолідований орган здатний контролювати відповід-

ність компанії нормативним вимогам, одночасно відстежуючи 

процес дотримання стандартів ділової етики, рівень менедж-

менту, якість управління ризиками.  

4. Модель регулювання фінансових ринків – твін-пікс 

(Австралія). 

Модель регулювання фінансових ринків твін-пікс (модель 

«двох вершин») передбачає розмежування функцій пруденцій-

ного нагляду та контролю ринкової корпоративної дисципліни 

між незалежними регуляторами. Зважаючи на позитивну 

динаміку розвитку фінансових ринків Австралії, підвищення 

якості банківських активів та відносну гнучкість грошово-

кредитної політики [4] дії регуляторів можуть бути високо 

оцінені. Концепція твін-пікс 

 передбачає відповідальність одного регулятора за 

здійснення пруденційного нагляду із завданням забезпечення 

надійності фінансових інституцій, а іншого – за контроль 

ринкової дисципліни та захисту прав споживачів у руслі сприяння 

розвитку фінансового ринку.  Резюмуючи досвід Австралії, 

зазначимо, що використання моделі «подвійного піку», розроб-

леної для поєднання переваг інтегрованого та функціонального 

методів, сприяє «нейтралізації» проблеми конфлікту інтересів 

(цілей) органів регулювання). 
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УДК 847   Економічні науки 
 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ  СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ІЇ СКЛАД ТА 

СТРУКТУРА 
 

Луцяк А. М.  

студент спеціальності «Право» 

Міжрегіональна Академія управління  

персоналом, м. Київ, Україна 

Фінанси як наукове поняття зазвичай асоціюються з тими 

процесами, які лежить на поверхні життя виявляються у 

різноманітних формах і обов'язково супроводжуються рухом 

(готівковим чи безготівковим) коштів. Чи йдеться про розподіл 

прибутку та формування фондів внутрішньогосподарського 

призначення на підприємствах, чи про перерахування податкових 

платежів у доходи державного бюджету, чи про внесення коштів 

у позабюджетні чи благодійні фонди – у всіх цих та подібних до 

них фінансових операцій відбувається рух коштів. 

Проблеми фінансового оздоровлення хвилюють світове 

співтовариство. Адже те, що відбувається нині у фінансовій сфері 

діяльності, найтіснішим чином пов'язане з особистим благо-

получчям кожного. Розмір прибутку та податків, відрахувань на 

соціальне страхування та пенсій, ціна акцій та облігацій, форми 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions.html
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions.html
http://www.directory.gov.au/directory?ea0_lf99_120.&organizationalUnit&d7168e1f-7a70-4ebb-8519-eba992a95587%5D
http://www.directory.gov.au/directory?ea0_lf99_120.&organizationalUnit&d7168e1f-7a70-4ebb-8519-eba992a95587%5D
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інвестування коштів на виробництво та соціальну сферу тощо. – 

такі питання обговорюються сьогодні не лише в урядових колах, 

вони глибоко турбують кожного з нас. 

Сукупність різних сфер фінансових відносин, що існують у 

країні, називають фінансовою системою. Значення фінансової 

системи країни важко переоцінити, тому що вона включає всі 

фінансові відносини в країні, крім того, сукупність фондів 

грошових коштів і фінансовий апарат управління також є її 

частинами. 

Складність і багатофакторність фінансової системи визнача-

ють її ланки, до яких належать фінанси суб'єктів господарювання, 

фінанси домашніх господарств та державні фінанси. Кожна ланка 

фінансової системи виконує свої функції, але разом утворюють 

єдину фінансову систему країни. 

Фінансова система є системою інтеграційного типу, 

характеризується тісним зв'язком елементів, що входять до неї 

(підсистем) і тим, що жодна з її підсистем не може існувати 

самостійно: фінанси, з одного боку, виражають частину 

виробничих відносин і тому виступають елементом системи цих 

відносин, з інший – представляють систему, що складається із 

взаємозалежних елементів, мають свої функціональні властивості. 

У фінансах можна назвати як функціональні підсистеми такі, як 

податкова, бюджетна, зовнішньоекономічна, фінансових планів 

(прогнозів), законодавчого забезпечення фінансового контролю 

та ін. Крім функціонального критерію класифікації фінансової 

системи, застосовується класифікація за ознакою суб'єктів 

фінансів (що беруть участь у фінансових відносинах), що 

дозволяє розмежувати фінансову систему за ланками. 

Як проблеми сучасного суспільства, які має вирішувати 

фінансова система, можна назвати: недостатні темпи розвитку; 

диспропорції розвитку економічної системи; відставання в 

адаптації до змін на зовнішніх товарних та фінансових ринках; 

зайву соціальну напруженість, що негативно впливає на 

відтворювальний процес; низький рівень задоволення потреб 

індивіда та ін. 
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Не виключено, що той склад і структура системи, яка є 

правильною зараз, залишатиметься вірною й у подальший час. 

Адже в Україні за рік відбувається велика кількість змін в 

економіці, приймаються нові закони та запроваджуються 

поправки. 

Поняття «фінансова система» охоплює сукупність відносин, 

основі яких утворюються і використовуються відповідні фонди 

коштів, і навіть органів, організують ці відносини. Іноді поняття 

вживається у вузькому значенні, лише як сукупність фінансових 

установ держави, що є неточним. 

Термін "система" означає дію взаємозалежних елементів - 

підсистем, які класифікуються за різними критеріями. 

Фінанси – це сукупність грошових відносин, які виникають 

між державою, юридичними та фізичними особами з приводу 

розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього 

продукту з метою формування фінансових ресурсів та створення 

фондів грошових коштів і їхнього використання для забезпечення 

соціально-економічного розвитку суспільства.[1, с.  7] 

В основу побудови фінансової системи покладено такі 

принципи: 

1. Поєднання централізму та демократизму в організації 

фінансової системи; це проявляється в тому, що при 

централізованому керівництві з боку державних фінансових 

органів одночасно великі права і самостійність надаються 

місцевим фінансовим органам і суб'єктам господарювання. 

Цей принцип визначив систему подвійного підпорядкування 

місцевих фінансових органів: відповідний місцевій адміністрації 

та вищому фінансовому органу. 

Демократичний початок в управлінні галузевими фінансами 

проявляється у закріпленні за госпорганами капіталу (основних та 

оборотних фондів), надання їм права створювати грошові фонди 

різного цільового призначення та користування ними. Вищі 

органи в межах своїх повноважень приймають рішення про 

перерозподіл частини коштів, які розміщуються в галузеві фонди 

та резерви, визначають порядок їх цільового використання. 
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У підприємницькому секторі фінансова самостійність 

виражена повніше: його учасники вільно розпоряджаються 

фінансовими ресурсами після виконання зобов'язань перед 

державною фінансовою системою. 

2. Дотримання національних та регіональних інтересів. 

Вимоги цього принципу покликані забезпечити національну 

рівноправність у фінансових відносинах, як і соціально 

прийнятний рівень розвитку регіонів. Виразом їх у побудові 

фінансової системи є відповідність структури державних 

фінансових органів національно-державному та адміністративно-

територіальному устрою. Кожна область, район та місто мають 

відповідний апарат фінансових органів. У низових структурах 

можуть бути спеціальні фінансові органи, тоді їх функції виконує 

апарат місцевого виконавчого органу. 

3. Принцип єдності фінансової системи визначається єдиною 

фінансовою політикою, що проводиться державою через 

центральні фінансові органи, єдиними цілями, що стоять перед 

усіма фінансовими органами. Управління всіма ланками фінансів 

виходить з єдиних основних законодавчих і нормативних актах. 

Єдність фінансової системи полягає у спільності основних 

джерел фінансових ресурсів, у взаємозв'язку їх руху, у 

перерозподілі коштів між регіонами, галузями для надання 

необхідної фінансової підтримкиє. Принцип єдності фінансової 

системи знаходить своє конкретне втілення в системі 

взаємопов'язання фінансових планів і балансів, що розробляються 

на всіх рівнях управління економікою. 

4. Принцип функціонального призначення окремих 

складових елементів фінансової системи виявляється у тому, що 

кожна ланка фінансів вирішує свої завдання. Йому відповідає 

спеціальний фінансовий апарат. Організацію роботи з 

формування та використання ресурсів державного бюджету 

здійснює Міністерство фінансів. 

Цільові завдання позабюджетних фондів визначаються і 

вирішуються відповідним апаратом або передаються у відання 

певного міністерства або уряду. 
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Вертикальний принцип управління національним госпо-

дарством зумовлює відповідну структуру фінансового апарату як 

на рівні вищих органів (міністерств, відомств, холдингів, 

асоціацій, концернів, об'єднань), так і на низовому рівні (фірмах, 

компаніях тощо). Крім того, в організації фінансового апарату 

відображаються особливості управління акціонерними, 

спільними, змішаними, кооперативними, а також громадськими 

підприємствами та організаціями. 

Фінансова система характеризується як складом що входять 

до неї частин, а й потоками фінансових ресурсів (фінансовими 

потоками), пов'язуючими основних агентів фінансових відносин. 

Такими агентами слід вважати державний бюджет, підприємства 

та підприємницькі структури, домашні господарства. Крім того, 

фінансові потоки пов'язують цих агентів із кредитною системою 

та з іноземними державами в особі їхніх урядів, фірм, фондів, 

банків. В результаті виникає система взаємних фінансових зв'яз-

ків та потоків, у спрощеному вигляді зображена на малюнку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема финансовых связей в экономике [2] 

 

За кожною із зазначених на схемі стрілок стоїть безліч 

різноманітних фінансових зв'язків, потоків, відносин. 

Ґрунтуючись на загальній схемі фінансових потоків між 
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економічними агентами, розглянемо окремі, найбільш пред-

ставницькі зв'язки та фінансові відносини на різних рівнях. До 

них відносяться: «держава-підприємство» (ДП), «підприємство-

держава» (ПД), «держава-держава» (ДД), «підприємство-

населення» (ПН), «населення-держава» (НД), « населення-

підприємство» (НП), «підприємство-підприємство» (ПП), «насе-

лення-населення» (НН), «держава-населення» (ДН). Зв'язок 

«держава-держава» характеризує перерозподіл, перетік коштів з 

одних каналів державного бюджету на інші. Зв'язок «підпри-

ємство-підприємство» відбиває фінансові потоки між підпри-

ємствами, а зв'язок «населення-населення» визначає рух коштів 

між окремими групами населення. 
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університет внутрішніх справ 

Професійна діяльність працівників поліції пов’язана із 

повсякденним впливом стресогенних чинників на особистість 

правоохоронця, що обумовлені самим змістом завдань, 

покладених на правоохоронні органи: забезпечення особистої 
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безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, 

запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і 

забезпечення громадського порядку, виявлення і розкриття 

злочинів, розшук осіб, які їх вчинили і.т.д.  

Поліцейські постійно стикаються із ситуаціями збройного 

єдиноборства з кримінальними елементами, що нерідко 

загрожують життю та здоров’ю їх  самих. Тому правоохоронну 

діяльність часто описують екстремальною, психологічно важкою, 

напруженою, небезпечною. 

Слід зазначити, що навчальний процес зі спеціальної 

фізичної підготовки характеризується структурою, формами 

організації навчання, тематичною послідовністю й викорис-

танням різних видів занять, заснований на загальних дидактичних 

принципах, завдяки яким досягається можливість передачі знань і 

досягнення цілей фізичної протидії супротивникові, передача 

досвіду й навичок їх надійного й дієвого застосування. 

Профільними видами спорту, які вивчаються та корисні у 

спорті є: різні види єдиноборств, елементи самбо, дзюдо та 

гімнастики. 

На мою  думку, під час навчально-тренувальних занять  у 

працівників  поліції формуються наступні психологічні якості :  

1. Розвиваються когнітивні здібності правоохоронця. Вони 

розвиваються за допомогою оперативного мислення: виконання 

різних тактичних завдань з елементами боротьби, естафети з 

вирішенням раптово виникаючих алгоритмічних та евристичних 

завдань. 

2. Розвивається увага. Концентрація уваги розвивається 

шляхом використання спеціальних вправ, що формують здібність 

до довільного (вольового) зосередження на певній діяльності або 

об’єкті.  

3. Розвиваються вольові якості працівника органів 

внутрішніх справ. Вправи для розвитку сміливості і рішучос-

ті:гімнастичні елементи, акробатичні вправи, прийоми страху-

вання і самострахування, спортивний поєдинок із більш сильним 

противником. Ефективним засобом розвитку вольової стійкості 
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під час фізичного виховання є вправи, які містять елементи перео-

силення  значних зовнішніх та внутрішніх труднощів, викону-

ються у великому обсязі, вимагають значного нервового 

напруження. 

4. Формується емоційна стійкість. У процесі спеціальної 

фізичної підготовки розвиток емоційної стійкості забезпечується 

шляхом: вдосконалення психофізіологічних моментів  адаптації 

до чинників стресу; відпрацювання навичок та умінь до 

самостійної регуляції емоційної напруженості. 

5. Напрацьовується  досвід до психологічного стану під час 

стресової ситуації. Дії, які відпрацьовуються в цих умовах, в 

основному заздалегідь обумовлені. Головна ціль відпрацювання 

полягає в тому, щоб досягти злагодженості й послідовного 

виконання. Тому високого психологічного напруження при 

такому відпрацюванні прикладних дій частіше за все не буває. 

Працівники поліції  виконують свої службові обов’язки у 

напружених, стресогенних, екстремальних умовах, їхня робота 

пов’язана з різноманіттю професійних завдань та їх емоційною 

насиченістю. Заняття із спеціальної фізичної підготовки, яка є 

обов’язковою навчальною дисципліною серед вищих навчальних 

закладів України системи МВС, здійснюють вплив на такі 

професійно-важливі психологічні якості, необхідні для профе-

сійної діяльності працівників поліції: оперативне мислення, увагу 

та спостережливість, вольові якості, емоційну стійкість. 

Отже, можна зробити висновок, що дослідження впливу 

фізичних навантажень, як засіб розвитку фізичної підготовле-

ності, на психологічні та психофізіологічні механізми функціону-

вання організму дозволить більш раціонально спланувати заняття 

із спеціальної фізичної підготовки, і як наслідок держава отримає 

правоохоронця здатного більш ефективно виконувати службові 

завдання в умовах дії стресогенних чинників професійної діяльно-

сті, зберігаючи своє фізичне, соціальне та психологічне здоров’я. 
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Право захищати себе та своїх близьких від злочинних 

посягань визнається у всіх цивілізованих державах. Одним із 

законних способів захисту є необхідна оборона. Заподіяння 

шкоди за необхідної обороні визнаватиметься обставиною, що 

виключає злочинність діяння, проте, необхідне наявність цілої 

системи умов. Однією з таких умов, які стосуються посягання, є 

реальність зазіхання. На ньому зупинимося докладніше. 

Реальність посягання означає те, що особа повинна 

захищатися від нападу, який існує в об’єктивному світі. Зазіхання 

має бути лише в уяві особи. Інакше, за відсутності цієї умови, 

стан необхідної оборони відсутня і виникає уявна оборона, тобто. 

захист за відсутності реального суспільно небезпечного зазіхання. 

Визначення уявної оборони передбачено в ст. 37 Кримінального 

кодексу України. 

Уявна оборона є різновидом фактичної помилки. Говорячи 

про юридичні наслідки уявної оборони, слід зазначити, що вони 

визначаються за правилами фактичної помилки. 

Під фактичною помилкою прийнято розуміти неправильне 
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уявлення особи про фактичні обставини, які відіграють роль 

об’єктивних ознак складу цього кримінального правопорушення і 

визначають характер та ступінь його суспільної небезпеки. 

Існує три види помилки: 

1. Особа помиляється у характері дій потерпілого. Поведінка, 

яка не є суспільно небезпечною, особа, що «обороняється», 

приймає за суспільно небезпечну. 

2. Особа помиляється в особи посягаючої особи. За 

посягаючого приймає іншу людину. 

3. Особа припускається помилки щодо часу закінчення 

суспільно небезпечного зaзіхaння. [1] 

Уявнa оборонa, нa відміну від необхідної оборони, хоч і 

пов’язaнa із «зaхистом», проте, є суспільно небезпечною 

поведінкою. Зaподіяння шкоди при уявній обороні є суспільно 

небезпечною шкодою, тому виникaє питaння про кримінaльну 

відповідaльність особи, якa «обороняється». 

Якщо обстaновкa дaвaлa підстaви ввaжaти, що відбувaється 

реaльне суспільно небезпечне посягaння і особa, що 

обороняється, не усвідомлювaв і не моглa усвідомлювaти 

помилковість свого припущення, то кримінaльнa відповідaльність 

виключaється. Слід зaзнaчити, що уявнa оборонa може бути 

пов’язaнa з відповідaльністю особи зa перевищення меж 

необхідної оборони, оскільки відповідaльність нaстaлa б нaвіть у 

рaзі, якщо оборонa булa б необхідною, a не уявною. 

Особa не усвідомлює уявності суспільно небезпечного 

зaзіхaння, aле зa обстaвинaми спрaви мaло і могло це 

усвідомлювaти. Якщо ж суспільно небезпечне посягaння не 

існувaло нaспрaвді і нaвколишнє оточення не дaвaло підстaв 

ввaжaти, що відбувaється зaзіхaння, то особa несе кримінaльну 

відповідaльність нa зaгaльних підстaвaх. 

Прaвозaстосовнa прaктикa у спрaвaх, пов’язaних із реaлізaці-

єю громaдянaми прaвa нa зaхист є незaдовільною. Тaк, стосовно 

осіб, які прaвомірно зaвдaли шкоди у стaні необхідної оборони, 

нерідко здійснюється кримінaльне переслідувaння, зaстосовують-

ся зaпобіжні зaходи, виносяться обвинувaльні вироки. Подібне 
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пояснюється не лише недосконaлістю кримінально-процесуaль-

ного зaконодaвствa, а й поряд свого роду суміжних питань. 

Одним із таких питань, яке негативно впливає на правозастосовну 

практику, є відсутність законодавчого закріплення інституту уяв-

ної оборони. Проблема визначення уявної оборони у криміналь-

ному праві одна із найважливіших питань забезпечення повно 

цінного функціонування такий норми, як необхідна оборона. 

Нерозробленість такої проблеми як кримінально-правова 

оцінка заподіяння шкоди при уявній обороні в теоретичному 

плані веде до довільного застосування норм кримінального 

закону на практиці та створює передумови для обмеження права і 

свободи громадян, що в правовій державі неприпустимо. 

Також негативний вплив на правозастосовну практику надає 

відсутність закріплення у кримінальному законодавстві уявної 

оборони як самостійної обставини, яка виключає кримінальну 

відповідальність. 

Відсутність законодавчої регламентації уявної оборони 

свідчить порушення принципу законності, підтверджує існування 

аналогії у кримінальному праві. Законодавча регламентація 

уявної оборони дозволить ліквідувати пробільність, усуне 

аналогію закону та відновить принцип законності в правовому 

полі обставин, що виключають злочинність діяння. [2] 

Для того, щоб вирішити це питання, а також усунути 

існування аналогії в кримінальному праві доцільно, передбачити 

в кримінальному законодавстві нову обставину, яка виключає 

кримінальну відповідальність — «Уявна оборона».  Це було б 

набагато краще, ніж опис ознак уявної оборони на рівні 

роз’яснення Пленуму Верховного Суду. 

Питання про уявну оборону мало б велике значення для 

однаковості судової практики, диференціації та індивідуалізації 

кримінальної відповідальності, а також для призначення 

справедливого кримінального покарання. 
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Варто почати з того, що потреба протистояти злочинному 

середовищу зумовлює соціальну необхідність, корисність і 

моральність використання таємних, негласних методів. Саме 

завдяки їм розкривається та розслідується понад 85% тяжких та 

особливо тяжких злочинів, вирішуються завдання кримінального 

провадження.  

Водночас основна маса громадян країни зовсім не розуміє 

сутність роботи правоохоронців, що породжує появу різноманіт-

них стереотипів, несприятливих для правоохоронців, оскільки 
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більшості притаманний острах невідомих або незрозумілих явищ, 

до яких належить і прихована від очей звичайних людей 

оперативно-розшукова діяльність.  

Одні вважають її необхідною для розкриття злочинів, інші 

категорично заперечують. І якраз можливість використання 

провокативних прийомів і продукує таке негативне до неї 

ставлення. Врешті, й судова практика засвідчує наявність 

проблеми. Якщо судами західних країн результати більшості 

негласних засобів досудового розслідування визнаються 

судовими доказами (у США, наприклад, до 95%), то в Україні, 

протягом перших 3-х років застосування норм чинного КПК 

України їх частка становила лише 5% [1, c.66]. 

Зрозуміло, що з огляду на необхідність посилення боротьби 

із корупцією тонка грань між провокацією та оперативною 

комбінацією потребувала усунення прогалин у законодавстві. 

Мали місце навіть пропозиції доповнення ст. 370 частиною, що 

передбачала звільнення від кримінальної відповідальності осіб, 

які відповідно до закону виконують спеціальне завдання, 

доповнити чинний КК України новою статтею «Передача хабара 

службовій особі без її згоди» та надати оперативним працівникам 

права здійснення провокації хабара. Таким чином, ті не лише 

отримали право безкарно здійснювати провокацію, мала місце 

також загроза штучного створення доказів обвинувачення. 

Причому користь таких дій була більш ніж сумнівною, адже 

більшість хабарників мають роками налагоджені схеми отри-

мання або давання хабарів або діють через посередників [2, 

c.158]. 

Але вже після Революції гідності вищі посадові особи нашої 

держави, політики і навіть Президент України стали ініціювати 

узаконення провокації підкупу. Слід зауважити, що такі 

ініціативи мають широку громадську підтримку. Згідно з 

результатами опитування, проведеного в грудні 2017 року 

фондом «Демократичні ініціативи» і Центром Разумкова, 54% 

громадян визнали провокування хабара прийнятним і вважають 

доцільним легалізувати його у законодавстві. Навіть більше, 56% 



 

167 

опитаних прокурорів, 65% слідчих та 72% оперативних 

працівників вважають за доцільне розширення меж застосування 

провокації у правоохоронній діяльності в цілому. 

Загалом боротьба з корупцією звелась здебільшого до 

скандалів, протиборства між НАБУ, САП, ГПУ та СБУ, відомого 

як «війна антикорупціонерів». Усе це ще більше актуалізувало 

питання правомірності викриття злочинів за допомогою осіб, які 

працюють під прикриттям. При тому, що викладені в «Інтернет» 

матеріали спростовують підозри у провокації. 

Водночас працівники НАБУ наголошували на тісній 

взаємодії із співробітниками спецслужб США, зокрема ФБР. 

Зауважимо, що в США та ЄС провокація значною мірою узако-

нена. Тож у ГПУ пролунали обвинувачення з боку Європейської 

служби зовнішніх дій, Держдепу США та інших структур. 

Фактично підставою для скандалу стала активна участь у 

справі оперативників правоохоронних органів, що, окрім іншого, 

суперечить практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), 

котрий категорично відкидає можливість активних дій право-

охоронців. Водночас ситуація є складнішою, і сам лише факт 

участі у передачі підозрюваному грошей негласним агентом 

НАБУ не свідчить ані про провокацію, ані про наявність ознак 

злочину, передбаченого ст. 370 КК України. 

Високо оцінюється антикорупційний потенціал саме право-

вих засобів у загальнотеоретичній юриспруденції. Так, за 

висновком О.М. Литвинова, подолання чи суттєве обмеження 

корупції має свідчити про перевагу раціонального й гуманіс-

тичного, тобто культурного, людяного над ірраціональним та 

антигуманним, тобто суто біологічним, тваринним. І право, 

завдяки своїй культурно-раціональній основі й можливості 

легітимного примусу, має відіграти в цьому процесі вирішальну 

роль51. Із наведеного вбачається, що автор у сучасній 

антикорупційній діяльності вирішальну роль надає саме 

легітимному примусу, що в цьому випадку значною частиною 

знаходиться на полі дії кримінального права. 

Разом із тим не варто ідеалізувати кримінально-правові 
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засоби протидії корупції й оцінювати їх як первинний та 

основний елемент антикорупційної політики держави.  

Тут доцільно погодитися з висновком С. Роуз-Аккерман, що 

основною метою антикорупційної політики треба вважати 

зниження головних стимулів для корупційної практики, а не 

посилення системи виявлення та покарання корупціонерів. 

Останнє також необхідне, але воно в перспективі не буде мати 

надто великого значення, якщо не обмежувати системні умови, 

що заохочують корупцію. Якщо ж ці стимули залишаються, то 

викорінення одного стада «паршивих овець» призведе до виник-

нення нового поголів’я корумпованих чиновників і хабародавців. 

Такий прогноз повною мірою узгоджується з розумінням 

кримінального права як субсидіарного правовогомасиву.  

У цьому контексті правильним є уявлення Є.В. Невмер-

жицького, за яким антикорупційний механізм є системою 

політичних, інституційних, соціально-економічних культурних і 

правових заходів, які суспільство й держава застосовують у 

протидії корупції53. Наведене показує, що право є лише одним із 

елементів антикорупційного механізму країни [3, c.290]. 

Кримінально-правовий механізм протидії корупції не є 

ізольованою та самодостатньою системою, може ефективно діяти 

виключно за умов паралельного провадження інших антикоруп-

ційних механізмів, виконуючи роль субсидіарного інструменту. 

Такий висновок показує необхідність синхронізації кримінально-

правових засобів боротьби з корупцією з іншими. Інакше може 

скластися ситуація, за якою антикорупційний механізм держави 

не буде цілісним і системним. Означене засвідчує спрямування 

кримінально-правових досліджень у цій сфері, які повинні на 

підставі вивчення впроваджуваних у державі ефективних 

антикорупційних інструментів визначити архітектуру та елементи 

їх субсидіарної надбудови у вигляді кримінально-правового 

механізму протидії корупції. 

Література:  

1. Ус О.В. Провокація підкупу: аналіз складу злочину й 

питання кваліфікації. Науковий вісник Міжнародного гуманітар-



 

169 

ного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. № 16. Том 2. 

С. 66–70.  

2. Загодіренко П.О. Провокація злочину: кримінально-

правовий аналіз та удосконалення діючого законодавства. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Юриспруденція. 2013. № 6–1. Том 2. С. 157–159.  

3. Перелигіна Р.В., Мирко Б.М. Щодо окремих аспектів 

кримінальної відповідальності за провокацію підкупу. Часопис 

Київського університету права. 2018/2. С. 289–292.  

______________________________________________________ 

УДК 34:06  Юридичні науки 
 

ЗМІСТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ 

 

Марков Р.А., 

викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки 
Дніпропетровський державний  
університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Фізична підготовка особового складу правоохоронних 

органів України – це педагогічно спрямований процес забезпе-

чення спеціалізованої фізичної підготовленості до професійної 

діяльності зі специфічними професійними характеристиками. 

 Фізична підготовка у правоохоронних органах має 

гарантувати збереження здоров’я, творчої і трудової активності, 

усебічний розвиток фізичних якостей, професійно важливих 

умінь і навичок працівників, необхідних для виконання 

службово-оперативних завдань [2]. Заняття з фізичної підготовки 

спрямовані на виконання таких освітніх завдань: забезпечити 

раціональне формування індивідуального фонду необхідних 

рухових знань, умінь і навичок, довести їх до належного рівня 

досконалості; навчити кожного застосовувати набуті знання та 

навички в повсякденному житті для самовдосконалення [3]. 

Відповідно до вимог навчальних і робочих програм зі спеціальної 
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фізичної підготовки у ВНЗ МВС України, працівники поліції 

мають опановувати навчальний матеріал під час не лише 

практичних, а й самостійних та індивідуальних занять. Метою 

цих занять є поглиблення теоретичних знань й удосконалення 

методичної підготовленості з фізичної культури. Вони передба-

чають самостійне вивчення документів і методичних посібників із 

фізичної підготовки та спорту, з’ясування завдань і змісту 

практичних занять, виконання вправ і методичних прийомів 

організації таких занять. Ефективне виконання завдань, 

покладених на працівників поліції, неможливе без засвоєння 

теоретичних знань із фізичної підготовки. Останні пропонуємо 

розуміти як результат оволодіння поліцейськими спеціальною 

системою знань, умінь, навичок із фізичної підготовки, 

необхідних для виконання повноважень поліцейського, а також 

для життєдіяльності людини. Методичні знання з фізичної 

підготовки – це система даних про концептуальні засади 

методики викладання в галузі фізичного виховання, здатність 

особи застосовувати їх у навчально-виховному процесі й уміння 

передати учасникам цього процесу досвід рухової діяльності 

(умінь і навичок). Теоретичні та методичні знання виявляються у 

здатності проектувати, адаптувати, організовувати, умотивову-

вати, досліджувати та контролювати процес фізичної підготовки. 

Загалом аналізовані знання з фізичної підготовки працівників 

поліції умовно можемо поділити на основні та додаткові, що 

необхідні і під час фізичної підготовки, і для виконання 

службових обов’язків. До основних знань, потрібних для 

ефективного розвитку фізичних якостей працівників поліції, 

належать такі: знання методів, форм, засобів розвитку основних 

фізичних здібностей; знання нормативних актів, які регла-

ментують організацію фізичної підготовки в підрозділах 

Національної поліції України. Додаткові теоретичні знання – це 

засади правил дотримання особистої гігієни, контролю та 

самоконтролю під час занять фізичними вправами. Завдяки 

комплексному використанню основних і додаткових теоретичних 

та методичних знань із фізичної підготовки можливо досягнути 
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найвищої ефективності під час навчання майбутніх працівників 

поліції та у процесі службової підготовки правоохоронців. 

Засвоєння цих знань дасть можливість правильно оцінити 

обстановку, окремі ситуації, обрати найоптимальніші дії, 

прийоми та комбінації прийомів [4, с. 94–95]. Тому не випадково 

у навчальних планах із підготовки поліцейських передбачено не 

лише проведення практичних занять зі спеціальної фізичної 

підготовки, а і відведено певну кількість годин для засвоєння 

теоретичного матеріалу. Однак, порівняно з навчальними 

планами, на основі яких здійснювалась підготовка міліції, у 

пояснювальній записці до навчального плану підготовки фахівців 

ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю «Право» 

зазначено, що наявність у навчальному плані ряду специфічних 

дисциплін, викладання яких потребує посилення практичної 

складової частини, зумовлює необхідність виділення для них 

більшої кількості аудиторного часу. Це стосується таких 

дисциплін, як «Вогнева підготовка», «Тактикоспеціальна 

підготовка» і «Спеціальна фізична підготовка», де аудиторне 

навантаження збільшено до 70–80 % [5]. Варто зазначити, що 

збільшення аудиторного навантаження у дисципліні «Спеціальна 

фізична підготовка», хоч і приводить до покращення практичних 

навичок курсантів, які пригодяться їм під час майбутньої 

професійної діяльності, не є повністю раціональним. Сьогодні 

навчальними планами ВНЗ МВС України закріплено лише 

дисципліну «Спеціальна фізична підготовки», зміст якої 

відповідає саме професійній спрямованості курсантів. Однак 

предметів «Фізична підготовка» або «Фізична культура» немає. 

Основні теми з фізичного виховання викладаються в рамках 

загальної частини «Спеціальної фізичної підготовки», хоча вона є 

професійно спрямованою. Тому, на нашу думку, навчальні 

програми курсантів ВНЗ МВС України варто доповнити 

обов’язковою дисципліною «Загальна фізична підготовка». Це 

дасть можливість не лише більш якісно підготувати майбутніх 

офіцерів поліції до практичної діяльності, а й диференціювати 

кількість та вид навантаження на курсантів з урахуванням 
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спеціальності та специфіки їхньої майбутньої діяльності. 

Наприклад, для «Загальної фізичної підготовки» має бути 

передбачено однакову кількість академічних годин викладання 

для всіх спеціальностей та за всіма напрямами, а навантаження зі 

«Спеціальної фізичної підготовки» має відповідати саме напряму 

підготовки. Наприклад, для курсантів підрозділів кримінальної 

поліції обсяг навантаження має бути більшим, ніж для курсантів, 

які в майбутньому будуть слідчими. Також варто звернути увага 

на більш практично спрямоване навчання за досліджуваним 

напрямом, тобто спеціальне фізичне виховання має здійснювати-

ся з урахуванням актуальних тенденцій «розвитку» злочинності. 

Навчання поліцейських у фізичної підготовки має відповідати 

тим завданням, які безпосередньо стоятимуть перед поліцейсь-

кими під час практичної діяльності. Варто погодитися з думкою 

О.М. Цильман, яка звертає увагу на важливість поєднання 

теоретичного і практичного навчання для формування та 

розвитку в курсантів професійнопсихологічної готовності до 

правоохоронної діяльності. На сучасному етапі реформування 

відомчої освіти недоцільно обмежуватись викладанням окремих 

дисциплін із правової, тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та 

інших видів підготовки. Потрібно здійснювати комплексну 

інтегральну підготовку курсантів і при цьому раціонально 

використовувати міждисциплінарні зв’язки, поєднуючи їх на 

конкретних навчальних заняттях для формування у поліцейських 

найбільш якісного рівня професійної готовності до виконання 

відповідних завдань [6, с. 191; 7]. Моделювання життєвих 

ситуацій, що можуть виникати під час оперативно-службової 

діяльності поліцейських, на заняттях зі «Спеціальної фізичної 

підготовки» з використанням міждисциплінарних зв’язків 

забезпечить більш практично спрямовану підготовку курсантів.  

Узагальнюючи викладене вище, ми дійшли таких висновків: 

‒ актуальність фізичного виховання молоді в Україні не потребує 

додаткової аргументації, тому вкрай нагальна необхідність 

систематичного підвищення рівня фізичних здібностей майбутніх 

правоохоронців; ‒ важливість і необхідність якісного рівня 
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фізичної підготовки поліцейських зумовлені не тільки 

специфікою їхньої службової діяльності, а й загальними 

вимогами до розвитку здорової молоді, тому такий напрям 

підготовки має на меті не тільки розвиток професійно дієвої 

особистості, а й здорової та фізично розвиненої молоді; ‒ серед 

проблемних моментів, що виникають у сфері фізичної підготовки 

курсантів, варто виділити неналежну диференціацію навчального 

матеріалу для курсантів за різними напрямами підготовки, 

питання систематичності підготовки (регулярність навантаження 

за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» нормативно не 

визначено, а тому кількість годин може варіюватися, що 

призводить до зменшення навантаження і нівелювання мети 

фізичного виховання). До способів удосконалення такого 

напряму, як фізичне виховання, в системі ВНЗ МВС України 

варто віднести запровадження двох дисциплін із фізичного 

виховання: «Загальної фізичної підготовки», яка передбачає 

виключно розвиток фізичних здібностей та навичок, та 

«Спеціальної фізичної підготовки», що має на меті саме 

професійно орієнтовану підготовку поліцейських/ Ми вважаємо, 

що вирішенням цієї проблеми є збільшення рухової активності на 

ранковій фізичній зарядці. Також необхідно розробити окремі 

графіки індивідуальної підготовки для курсантів з низьким рівнем 

фізичної підготовки. Їх реалізацію здійснювати в години 

самостійної підготовки. Працівники поліції повинні мати високий 

рівень фізичної підготовки щоб виконувати покладені на них 

функції в межах службової діяльності. 

Література:  

1. Селюков В. С., Кушніренко Р. О., Константинов Д. В. 

Фізичне виховання як напрям підготовки поліцейських в Україні. 

Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 338–340. URL: 

http://www.pap.in.ua/4_2018/100.pdf.   

 2. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників 

органів внутрішніх справ : навч. посібник / за заг. ред. Я. Ю. 

Кондратьева, Є. М. Моісеєва. Київ : Нац. акад. внутр. справ 

України, 2003. 338 с.  



 

174 

3. Шиян Б. М. Теорія та методика фізичного виховання 

школярів : у 2 ч. Тернопіль : Богдан, 2001. Ч. 1. 272 с. URL: 

http://www.studmed.ru/view/shiyan-bm-teorya-ta-metodikafzichnogo-

vihovannya-shkolyarv_8f6442dca65.html . 

 4. Мартишко А. Ю., Рябуха О. С. Особливості формування 

теоретичних і методичних знань із фізичної підготовки 

поліцейських. Юридична психологія. 2016. № 2. С. 91–99. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urpp_2016_2_10.pdf .  

5. Пояснювальна записка Департаменту кадрового 

забезпечення Міністерства внутрішніх справ України до 

навчального плану підготовки фахівців ступеня вищої освіти 

бакалавр за спеціальністю «Право». 

 6. Пасько О. Ф. Система підготовки майбутніх працівників 

для національної поліції. Національний юридичний журнал: 

теорія і практика. 2016. № 10. С. 191–194. 7. Цільмак О. М. 

Психологічна структура слідчої діяльності. Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія 

психологічна. 2012. № 2 (1). С. 330–337. 

______________________________________________________ 
УДК 368.914(477)  Економічні науки 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ 
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студентка економічного факультету  
Донецького національного  

університету імені Василя Стуса 
м. Вінниця, Україна 

Постановка проблеми. Пенсійна система, яка сформувалась 

ще за радянських часів, на сьогодні перебуває у стані 

реформування. Планується запровадження накопичувальної 

ланки. Підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, 

Україна тепер повинна відповідати певним економічним 

стандартам. Європейський Союз вимогливий щодо забезпечення 
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пенсійних виплат, країни-учасники повинні відповідати стандар-

там Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які 

займаються фінансуванням економіки. У більшості країн світу, 

включаючи Україну, спостерігається старіння населення, що 

збільшує навантаження на економіку і змушує шукати все нові 

шляхи вирішення цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень. Сьогодні існує великий 

асортимент  вітчизняних та закордонних вчених, які вивчають 

проблеми, пов’язані з пенсійним забезпеченням. До них належать 

такі вчені: Н. Борисенко, Л. Дегтяр, О. Кириленко, О. Коваль, Є. 

Лібанова, М. Ріппа, В. Роїк, В. Скуратовський, А. Федоренко та 

інші.  

Метою роботи є аналіз системи пенсійного забезпечення 

України та деяких європейських країн. 

Основна частина. У 2004 році в Україні, як і в інших 

європейських країнах, було втілено трирівневу систему надання 

пенсій [3]. Проте досі залишається невирішена проблема щодо 

дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, яка не дає 

можливості повність забезпечити пенсійні виплати. Пенсійне 

забезпечення замале тому, що багато підприємців змушені 

заховати свій бізнес у тінь (через високе  податкове 

навантаження) і, відповідно, виплачують зарплату “у конвертах” 

− тож зрозуміло, що не платять зарплатні податки, які є основою 

пенсійного забезпечення. Нам, у свою чергу, варто пошукати ще 

інші додаткові джерела для Пенсійного фонду. 

Іншою проблемою є те, що спостерігається старіння нації, а 

це створює додатковий тиск на працездатних людей, через те, що 

їм доводиться робити набагато більші внески у пенсійну систему. 

Вважається, що до 2025 року на одного робочого буде припадати 

один пенсіонер.  

Рівень пенсій зростає досить повільно, якщо порівнювати із 

підвищенням цін. Всього на декілька гривень кожного року 

(рис.1).  

У результаті пенсійної реформи у 2011 році було підвищено 

вік для виходу на пенсію. Багато європейських країн теж 
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використовують таку стратегію, але розумно і поступово, що не в 

нашому випадку. В Україні це відбулось досить швидко і стрімко. 

Враховуючи нашу ситуацію, більшість населення не встигали 

отримати обіцяних пенсійних виплат. 
 

 

Рис.1Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які 

перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн 

 

Чи набагато краще з пенсійними фондами у європейських 

країнах? Наприклад, у Швеції пенсійні внески становлять 16% від 

заробітної плати [2]. Ці внески накопичуються, і потім з них 

формується розмір пенсії. Гарантоване пенсійне забезпечення 

надають лише тим, хто має дуже малу накопичувальну пенсію. 

Також тут діють добровільні пенсійні системи серед працівників, 

що дозволяє створити додаткове джерело для пенсійного 

забезпечення. 

Варто згадати й Великобританію. Базову пенсію оплачують 

всім однаково, незалежно від стажу роботи, умов праці тощо. Тут 

також діють професійні пенсійні системи. Ця країна вирізняється 

своїм страховими компаніями, які є хорошим додатком до 

пенсійного фонду. 

Оскільки уряд підтримував реформи, посилюючи фіскальну 

дисципліну та знижуючи податки на заробітну плату, Чилі 

успішно перейшла до нової системи. Вона гарантує державні 

платежі та доповнює обов'язкове накопичувальне страхування в 
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приватних фондах. Здійснюється обов’язкове відрахування 

коштів із заробітної плати працівників в один із недержавних 

пенсійних фондів, які суворо контролюються державою. Кожен 

працівник сформує особистий накопичувальний внесок, який 

потім стане його майбутньою пенсією. У разі досягнення 

пенсійного віку застрахований отримує виплату накопиченої 

суми або використовує накопичені кошти на придбання довічної 

персональної пенсії. Якщо стратегія фонду не приносить 

достатнього прибутку, пенсії виплачуються державою за певних 

умов. Також здійснюється страхування на випадок втрати 

працездатності чи годувальника. 

Пенсійна система Німеччини вважається найвдалішою в 

Європі. Цікавим є те, що тут є чотири системи: 

1. Пенсійне страхування робітників і службовців, а також 

окремих категорій самозайнятих осіб (художників і публіцистів; 

людей, які працюють вдома тощо);  

2. Офіційна пенсія, яка є обов'язковою системою 

державного апарату;  

3. Допомога літнім фермерам та їхнім сім'ям;  

4. Забезпечення пенсіями професійних груп (лікарів, 

фармацевтів, ветеринарів, архітекторів, юристів, нотаріусів тощо).  

Колишні працівники підприємств мають змогу отримувати 

від нього додаткову пенсію, але це залежить від рішення самого 

підприємства. 

Висновок. Отже, Україна та країни Європи мають свої 

недоліки та переваги. Безумовно, нам є до чого прагнути. Є, 

справді, ефективні європейські пенсійні системи, які б нам не 

завадило хоча б на трохи перейняти, й усі були б задоволені цим. 
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Роль  мови  в  розбудові держави все більш набуває  особли-

вого  значення в сучасному світі. Мовна  політика  стала важли-

вим інструментом  державотворення, що можна спостерігати за 

останні декілька років. Тож, виявлення правильного шляху та 

способу взаємодії держави та мови має стати основою для 

визначення головних напрямів мовної політики та її реалізації. 

Вважаємо за потрібне дослідити процеси впливу держави на мову 

та навпаки, аби побачити підґрунтя взаємодії держави (сус-

пільства) та мови. 

Мовознавча наука визначає мову як соціальний фактор, без 

мови не може існувати народ, так само, як не буде й мови без 

народу. За думкою  В. Фон Гумбольта,  «мова являється духом, 

свідомістю  суспільства» [1]. Одна  з  головних функцій  мови є 

етносеміотична. Вона досліджує особливості національної мови 

тієї чи іншої держави, які склалися впродовж багатьох років. 

Будь-яка концептуальна  система  за  допомогою  мови 

завжди буде базуватися на специфічні соціальні,  культурні та  

інші  цінності. Тобто, національна мова виступає стабілізуючим 

аспектом, який, в свою чергу, символізує таку концептуальну  

систему. Саме завдяки мові відбувається й національна  

ідентифікація  суспільства. 
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Розвиток мови відбувається за законами, незалежними від 

волі людей, але вирішальними для її розвитку є зовнішні фактори, 

в тому числі й суспільно-політичні. Від цього чинника залежить 

не лише зміни в мові, але і її існування чи зникнення. Мова існує 

доти, доки  її використовує народ. Починаючи з XVIII століття, на 

теренах Європи почали утворюватися перші нації, був оснований 

принцип «одна мова – одна держава». Ми бачимо, що завдяки 

цьому, держава  стала серйозним  чинником  для  мовної інтегра-

ції.  Наразі треба з’ясувати суть мовних відносин та їх особли-

вості. 

Вчений Чередник Ю.М під мовними відносинами визначає 

«відносини, які виникають між мовними групами в соціокуль-

турному  середовищі» 2  Ткаченко Є. В. цей процес трактує 

так: «суспільні відносини, які виникають з приводу  використання  

та  поширення національних мов й змістом, яких є зв’язки між 

суб’єктами цих відносин» 3 . Тут неможливо визначити 

конкретних суб’єктів мовних відносин, так як цей суб’єктний 

склад може змінюватися з багатьох причин. Мовні відносини 

виникають щодо використання та захисту мови, а її збереження  

залежить  від  того,  як  на  буде фактично реалізовуватися захист 

мови. Тобто, збереження  мови  прямо  перебуває  в  залежності 

від впровадження заходів стосовно захисту мови.  Важливим є і 

те, що мовні  відносини  стосуються не тільки національних мов, 

але й торкаються мови  інших народів, тому, враховуючи сказане, 

на нашу думку, під мовними відносинами варто розуміти 

суспільні відносини, які складаються  стосовно  використання та  

поширення  мови відповідними суб’єктами. Отже, мовні 

відносини мають  наступні ознаки: вони є різновидом суспільних 

відносин,  вони складаються з приводу використання будь-якої 

мови у світі;  суб’єктний  склад чітко не обумовлений. 

Як відомо, мовні відносини є різновидом суспільних та 

виступають основним компонентом  інших  відносин  в житті 

суспільства, тому є потреба у здійсненні належного  правового  

регулювання  мовної  сфери  як основного вектору суспільного 

існування та розвитку. 
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Варто дати визначення стосовно правового регулювання 

мовних процесів. Скакун О.Ф. вказує, що правове  регулювання в 

правовій літературі здебільшого розглядається як спосіб 

упорядкування суспільних відносин, але суб’єктами їх 

застосування є не лише держава, а й суспільство,  що  дає 

поштовх до розвитку суспільних відносин. Можна сказати, що 

суспільство вказує  на власні потреби в унормуванні та 

злагоджені таких відносин.  

Звертаючи увагу на те, що мовні відносини є фундамен-

тальними у порівнянні з іншими суспільними  відносинами,  то  

кількість суб’єктів наявні  у  доволі великій  кількості.  Однак, 

ключовими  суб’єктами  мовних  відносин  слід вважати тих, що 

задіяні в їх регулюванні, так як саме вони визначають основні 

засади унормованості суспільних відносин. Отже, суб’єктами  

треба вважати  державу  в особі  відповідних державних орга-

нів,  мовні  меншини  та міжнародні суб’єкти, якими встанов-

люються стандарти використання мови, але  ж головну  роль у 

цьому відіграє  сама держава,  так як у більшості випадків 

ступінь правового регулювання мовної сфери залежить саме від 

неї. 

Отже, мовні відносини є фундаментом суспільства, а тому 

становлять предметну зацікавленість. Ці процеси потребують 

певного правового регулювання з урахуванням інтересів всіх 

суб’єктів таких відносин, так як завданням регулювання є 

створення умов належного використання  та  захисту мови, а 

також забезпечення реалізації мовних прав. Зміни в суспільних 

відносинах призводять до необхідності в оновленні й самого 

правового регулювання мовного питання, бо такі явища є 

взаємозалежними, а їх зв'язок є вкрай важливим. 
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У 20-30 роках XX століття чеський лінгвіст Вілем Матезіус 

на основі досліджень французького філолога Анрі Вейля 

запропонував термін «актуальне членування речення». Згідно з 

концепцією системи актуального членування речення, будь-яке 

висловлювання можна членувати у контексті на два змістових 

компоненти: тему (вихідну частину речення) та рему (ядро) [1].  

На сьогодні визначається, що тема висловлювання  виражає 

вже відому з попереднього контексту інформацію. Рема в реченні 

зі свого боку є носієм основного змісту висловлювання, через те 

що повідомляє нову інформацію стосовно теми. Оскільки тема 

слугує для контекстуального зв’язку речень у тексті, а рема – для 

розвитку його подальшої ідеї, саме ядро тексту вважається більш 

значущою частиною висловлювання. Тема та рема найчастіше 

складаються з декількох тематичних та рематичних елементів 

відповідно, і мають центральний, головний елемент [2].  

Рема обов’язково має бути наявна в кожному реченні будь-

якої мови, в той час як тема може бути опущеною. Вислов-

лювання з нульовою темою називаються нерозчленованими, і 

найчастіше це речення, в яких стверджується певний факт. 

Наприклад: 
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 Winter is coming (Р) [3, с. 66]. – Зима на підході (Р) [4, с. 65].  

Засоби вираження теми та реми в різних мовах дуже 

різняться. Оскільки англійська та українська мови належать до 

різних груп, то розбіжностей буде значна кількість. Наприклад, 

завдяки вільному порядку слів у реченні в українській мові 

система актуального членування дуже розвинена, а тема зазвичай 

передує ремі, в той час як в англійській мові, якій притаманний 

сталий порядок слів, для вираження реми, необхідно 

використовувати певні конструкції [2].   

Система актуального членування як в українській, так і в 

англійській мові здійснюється за допомогою фонетичних, 

синтаксичних та лексико-граматичних засобів, розмежування між 

якими є доволі відносним [5] [6].  

Фонетичні засоби тісно пов’язані з синтаксичними, адже 

перші притаманні усному мовленню, а другі передають їх на 

письмі. До фонетичних засобів належать логічний (фразовий) 

наголос, а також інші інтонаційні засоби, такі як ритм, темп, 

паузи та ін.. Логічний наголос зазвичай виражається за 

допомогою інтонації в усному мовленні та різноманітними 

синтаксичними та лексичними засобами на письмі. Саме логічний 

наголос майже завжди виділяє рему висловлювання. Крім того, 

рема часто виокремлюється за допомогою пауз, які на письмі, як 

правило, виражаються розділовими знаками (зокрема комами та 

тире) та порядком слів [5] [7].  

З наступного прикладу можна побачити, що часто ремою в 

обох мовах може виступати підрядне речення. І хоч такі речення в 

англійській мові рідко виділяються розділовими знаками, на 

відміну від української, де це завжди вимагається, завдяки 

сталому порядку слів, його можна легко виокремити. За умов 

усної мови в обох реченнях перед початком підрядного речення 

вимагається зробити паузу.        

But she (Т) knew she would find her husband here tonight (Р) [3, 

с. 24]. – Але Кетлін (Т) знала, що сьогодні чоловіка можна знайти 

саме тут (Р) [4, с. 25].  

До синтаксичних засобів належать порядок слів, розділові 
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знаки, різноманітні синтаксичні конструкції, займенник it у якості 

формального підмета, вказівний займенник there та ін.. У мовах з 

логічним та стійким порядками слів є відмінності у позиції теми 

та реми. Як вже було сказано, темі в українській мові темі як мові 

з логічним порядком слів притаманна позиція попереду реми. 

Виникає їх протиставлення [5]. У цей час В англійській мові як 

мові зі стійким порядком слів тематичні елементи можуть 

займати місце серед рематичних, наприклад:   

We (Т) learned (Р) that (Т) to our sorrow (Т), … [3, ст. 352].  – 

Це ми (Т) відчули на власній шкурі (Р), … [4, ст. 352]. 

   До лексико-граматичних засобів належать заперечення, 

повтор слів, питальні слова спеціальних питань, мовні одиниці із 

номінативною функцією,службові частини мови (зокрема частки 

та артиклі) і т.д.[6]. Частки чітко вирізняють позицію реми, коли 

та винесена в препозицію і має яскраве стилістичне забарвлення 

[5].  

Наприклад в англійській мові є спосіб, яким можна виразити 

логічний наголос на письмі за допомогою одного із синтаксичних 

засобів, повний еквівалент якого в українській мові відсутній, – 

вживання підсилювального слова do попереду присудка, на який і 

робиться наголос. Це підсилювальне слово в непитальних 

реченнях української мови можна передати, завдяки частці же 

(ж), яка, як правило, виділяє тему [7]. Наприклад:  

You (Т) do want to know what's on the other side, don't you (Р) 

[3, ст. 184]?– Тобі ж (Т) цікаво дізнатися, що там – на тому боці, 

правда (Р) [4, ст. 184]?  

Тему в англійській мові можна визначити, завдяки артиклям, 

проте ця службова частина мови повністю відсутня в українській, 

хоча, наприклад, у перекладі можна передати неозначений 

артикль a/an такими словами як якийсь,  який-небудь чи певний, а 

означений the словами цей, ці, подібне зазвичай не відбувається.   

Отже, розглянувши різноманітні засоби вираження теми та 

реми в англійській та українській мовах, можна зрозуміти, що 

вони в деяких випадках можуть збігатися, але здебільшого все ж 

значно відрізняються. Проблеми з визначенням реми в 
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англійських реченнях можуть виникнути через типове для неї 

переміжне розташування тематичних та рематичних елементів, 

коли одні можуть переривати інші. Крім того, поширеними є 

засоби реалізації актуального членування речення, які присутні в 

одній мові, але не наявні в іншій, що теж треба брати до уваги як 

під час виокремлення рематичних та тематичних елементів, так і 

під час перекладу речень з такими засобами.   
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Основним показником, який дозволяє характеризувати діяль-

ність підприємства є фінансовий результат, значення якого може 

бути позитивним або негативним. В умовах нестабільної еконо-

мічної ситуації, обмежень пов’язаних із пандемією, високою 

вартістю позик, низьким рівнем інновацій, отримання прибутку 

для сільськогосподарського підприємства стає досить непростим 

завданням.  

Прибуток, як прояв позитивних фінансових результатів, є 

основною метою діяльності комерційних підприємств, і кожне 

підприємство зацікавлене у зростанні цього показника. Тривалий 

перехід до ринкових відносин і подальша адаптація до нових 

умов негативно позначається на рентабельності сільськогосподар-

ських підприємств, тому актуальним є пошук шляхів покращення 

фінансових показників. 

Питанням економічної сутності та пошукам шляхів підви-

щення позитивних фінансових результатів сільськогосподарських 

підприємств в економічній науці приділялась значна увага таких 

вчених як: В.Г. Андрійчука [1], Т. М. Оксенюк [2], О.О. Бабицької 

[3], Ю.М. Тютюнника [4] та багатьох інших. Проте, не дивлячись 

на значну чисельність наукових досліджень у цьому напряму, да-

на тематика залишається актуальною як для теоретиків так і для 

практиків. 

Аграрний сектор України завжди був одним із пріоритетних 
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напрямків економічного розвитку, адже дозволяє вирішити 

питання організації виробництва, працевлаштування населення та 

забезпечення ринку харчовою продукцією. За даними 2020 року 

[5] у сільському господарстві працевлаштовано 3 млн. осіб, що 

становить 19% зайнятого населення країни, значна частка 

продукції – 45% вартістю 22,2 млн. дол.  експортується, а частка 

аграрного виробництва в ВВП країни складає 16%. Отже, 

розвиток сільськогосподарських підприємств та всього сектору є 

важливим і для економіки нашої країни в цілому. 

Проте, варто зазначити, що хоча, ріст експорту 2020 року у 

порівнянні з 2019 роком незначний – 0,1 млн. дол., у структурі 

експорту традиційно переважає сировина, що позначається і на 

фінансових результатах сільськогосподарських підприємств. 

Для будь-якого сільськогосподарського підприємства, неза-

лежно від його організаційно-правової форми, головною метою є 

максимізація прибутку. Його масштаби та рентабельність є норма-

тивами та основними показниками для вимірювання ефективності 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. На 

нашу думку, фінансові результати сільськогосподарських підпри-

ємств слід розглядати як загальну економічну категорію в ширшо-

му розумінні, в основі якої лежать доходи та витрати окремого 

продукту, діяльності, підприємства чи галузі в цілому. 

Позитивні фінансові результати для сільськогосподарських 

підприємств є запорукою їх фінансово-економічної безпеки. Саме 

вони є ґрунтовною економічною категорією та основним 

вимірником ефективності роботи підприємства. Результатом 

узгодженої роботи всіх структурних підрозділів сільськогоспо-

дарського підприємства та грамотного управління результати є 

високий прибуток. Прибутковість неможлива без детального 

аналізу складових виробничого потенціалу підприємства, 

виявлення результатів зростання виробництва та реалізації 

продукції, зниження її собівартості, а також збільшенням розриву 

між ціною та собівартістю продукції. 

Наведемо узагальнені показники фінансових результатів за 

перше півріччя 2018-2021 рр. у наступній табл.1. 



 

187 

Таблиця 1 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств 

за видами економічної діяльності сільське, лісове та рибне господарство 

Роки 

(січень-

червень) 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

(млн.грн) 

 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

(млн.грн) 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

(млн.грн) 

2021 266,4 78,1 407 21,9 140,6 

2020 -148,6 64,3 228,7 35,7 377,3 

2019 -23,7 58,6 168,9 41,4 192,6 

2018 262,3 53,3 344,4 46,7 82,1 

Джерело: [6]. 
 

З наведених вище даних, можемо констатувати, що за першу 

половину 2021 році були зафіксовані максимальні показники 

підприємств, які отримали прибуток – 407 млн. грн. Натомість, се-

ред підприємств, фінансовий результат діяльності яких – збиток, 

припав на 1-ше півріччя 2020 року у відносному значені 35,7%. І 

хоча максимальне відносне значення щодо кількості підприємств, 

які отримали збитки 46,7% зафіксовано у 2019 році, проте вартісне 

вираження  цього негативного результату 82,2 млн. грн.  

Представлені у таблиці 1 дані, щодо динаміки фінансового 

результату за 1-ше півріччя 2018-2021 рр. візуалізуємо у 

наступному рисунку 1. Звісно дана статистика обмежена части-

ною звітного року і включає в себе значну кількість підприємств, 

які працюють в сільське, лісове та рибне господарстві, проте 

негативні результати 2019 та 2020 років припадають на 

обмеження пов’язані із епідеміологічною ситуацією в країні.  

Вважаємо, що аналіз фінансової діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств є важливим засобом прийняття ефективних 

бізнес-рішень та зміцнення фінансово-економічної безпеки 

сільськогосподарських підприємств в майбутньому. Якісний 

аналіз фінансових результатів дає відповіді на питання, пов’язані 

з підвищенням ефективності діяльності та забезпеченням 

конкурентоспроможності компанії на ринку. Прибутковість 

господарської діяльності підприємств аграрного сектору залежить 



 

188 

від багатьох факторів, в тому числі і від галузевої приналежності 

та нестабільних умов для ведення бізнесу в країні загалом.  

 

 
Рис.1 — Динаміка фінансові результати до оподаткування великих та 

середніх підприємств за видами економічної діяльності сільське, лісове 

та рибне господарство, січень-червень 2018-2021рр. 

Джерело: Побудовано на основі даних [6] 
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університету внутрішніх справ 

Загальновідомим є факт стратегічної спрямованості України 

на членство в Організації Північноатлантичного альянсу. Поточна 

стадія входження України до НАТО обумовлена створенням 

відповідних умов, на яких буде реалізуватися дане членство. 

Однією з центральним вимог є досконале вивчення досвіду 

роботи Збройних Сил держав-членів цієї організації, у тому числі: 

детальний аналіз сфери використання технічних засобів навчання 

в процесі бойової та спеціальної підготовки військових 

формувань країни. Актуальність досліджуваної теми зумовлена 

послідовним реформуванням системи бойової і спеціальної 

підготовки Національної гвардії України. 

Оцінюючи сучасний стратегічний напрямок України щодо 

реформування шляхом впровадження в систему бойової та 

спеціальної підготовки Національної гвардії України відповідних 

високотехнологічних систем, які застосовуються під час 

виконання своїх завдань арміями держав-членів НАТО, можна 

вказати на доцільності та потребі цих змін, які є наслідком 

бурхливого розвитку сучасних технологій у світі [1, с.15]. 

Армія США все більше починає впроваджувати у плани 

підготовки військових і підрозділів, до яких вони належать, 
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методику застосування тренажерних комплексів та імітаційних 

систем різного типу. Такі тенденції пояснюються насамперед 

економічними поглядами держави і кращою ефективністю 

навчання, яке дає змогу відтворювати та систематично 

повторювати процес тренування, який супроводжується 

моделюванням сюжетних епізодів, що наближені до реальної 

бойової обстановки [2, с.37]. 

Дослідженнями встановлено, що використання відповідних 

системних комплексів дає змогу мінімізувати матеріальні 

витрати, які здійснюються в результаті експлуатації навчально-

бойової техніки, зменшити кількість травмувань серед осіб, які 

беруть участь у навчанні, збільшити пропускну спроможність 

навчальних місць за період тренування. Крім цього, факт 

достатнього забезпечення військових частин технічними 

засобами навчально-матеріальної та технічної бази, дає змогу 

зменшити кількість годин, які витрачатимуться на проведення 

польових занять (навчань) із особовим складом на тактичних 

полях, полігонах, а також військових стрільбищах у навчальних 

центрах [3, с. 12-15]. 

Слід вказати, що провідне місце в планах командування 

Збройних Сил США належить подальшому розвитку та 

впровадженню в процес підготовки комп’ютерних систем 

моделювання бойових дій. Удосконаливши моделювання та 

імітацію бойового простору, поєднавши їх із заходами, що 

проводяться у місцевості за реальною участю збройних військ, 

можна сприяти збільшенню реалістичної обстановки, яка 

застосовується під час бойової підготовки. Також цей факт 

дозволяє підіймати рівень повсякденної готовності до бою, 

підвищувати можливість якісно оцінити практичну складову 

впровадження оперативних концепцій та способів дій [3, с.14]. 

Американські військові спеціалісти стверджують, що 

застосування тренажерно-імітаційних засобів під час проведення 

бойової та спеціальної підготовки військовослужбовців скорочує 

час проведення польового виходу механізованих бригад із 30 до 

18 діб. Застосуванням імітаторів стрільби зі стрілецької зброї 
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можна досягти економії близько 348 патронів на кожного 

військовослужбовця піхотного відділення, що відповідає 

матеріальним витратам у розмірі понад 230 тис. доларів США для 

підготовки особового складу всієї армії на рік [4, с.32]. 

Отже, з огляду на проведене вище дослідження, можна 

зробити акцент на реальній потребі застосування різноманітних 

тренажерних та імітаційних комплексів під час здійснення 

бойової та спеціальної підготовки військових. Шляхом 

наскрізного впровадження даних змін можна досягти підвищення 

ефективності навчання особового складу, а також неабиякого 

зменшення витрат часових і фінансово-матеріальних ресурсів, які 

здійснюються під час такої підготовки. 
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В Україні ще не було жодного прецеденту присудження 

компенсації моральної шкоди за порушення авторських та (або) 

суміжних у формі визнання порушення, вираження жалю, 

прощення або в іншій нематеріальній формі. Вважаємо, що суди 

мають переглянути свою позицію щодо застосування не матері-

альних форм компенсації моральної шкоди, адже вимога про 

відшкодування моральної шкоди супроводжує майже кожну 

позовну заяву, і чим присуджувати компенсацію в 1 гривню, 

нібито принижуючи цим позивача, набагато доцільніше, на нашу 

думку,сам факт визнання правопорушення достатній для 

залагодження негативних наслідків від моральних страждань, або 

зобов'язати заподіювача шкоди вибачитись або висловити жаль 

потерпілому за правопорушення. З метою реалізації викладених 

висновків Гаєвий В.В. пропонує ч. 1 ст. 23 ЦК викласти в такій 

редакції: «Моральна шкода відшкодовується грошима, іншим 

майном або іншим способом, у тому числі у формі визнання 

порушення, вибачення, вираження жалю чи іншій нематеріальній 

формі» [2]. 

У п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 

березня 1995 року № 4 (з відповідними змінами) «Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди» зазначається, що «оскільки питання відшкодування 
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моральної шкоди регулюються законодавчими актами, введеними 

у дію в різні строки, суду необхідно в кожній справі з'ясовувати 

характер правовідносин сторін і встановлювати якими правовими 

нормами вони регулюються, чи допускає відповідне законодав-

ство відшкодування моральної шкоди при даному виді правовід-

носин, коли набрав чинності законодавчий акт, що визначає 

умови і порядок відшкодування моральної шкоди в цих випадках, 

та коли були вчинені дії, якими заподіяно цю шкоду» [1]. 

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права» (у редакції, що була чинною на 

час виникнення спірних відносин та вирішення спору судами) суд 

має право постановити рішення чи ухвалу про: 

«а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої 

порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з 

визначенням розміру відшкодування; 

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського 

права і (або) суміжних прав; 

в) стягнення із порушника авторського права і (або) 

суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення; 

г) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 

10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування 

збитків або стягнення доходу» [2]. 

Постановою Великої Палати Верховного Суду вказано, «що 

рішенням Господарського суду Рівненської області від 09 вересня 

2014 року встановлено, що усі авторські (майнові) права інтелек-

туальної власності на службовий твір образотворчого мистецтва 

«ІНФОРМАЦІЯ_1» належать ТОВ «ТРК «Рівне 1», автором 

цього твору є ОСОБА_3; ПП «ТРК «Сфера-ТВ» використовувало 

у 2013 році твір образотворчого мистецтва «ІНФОРМАЦІЯ_1» 

(без будь-якого на те дозволу ТОВ «ТРК «Рівне 1») та розмістило 

його у випусках власної програми під однойменною назвою 

«ІНФОРМАЦІЯ_1», що відповідно до частини третьої статті 61 

Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК Украї-

ни) в редакції, чинній на момент розгляду справи судами попе-

редніх інстанцій, не потребує доказування» [3]. 
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Суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку, що 

факт використання ПП «ТРК «Сфера-ТВ» у 2013 році твору 

образотворчого мистецтва та розміщення його у випусках власної 

програми не потребує доказування у цій справі, оскільки він 

встановлений рішенням Господарського суду Рівненської області 

від 09 вересня 2014 року, яким задоволено позов ТОВ «ТРК Рівне 

1» про припинення використання твору «Позначення 

«ІНФОРМАЦІЯ_1» ПП «ТРК «Сфера-ТВ» [3]. 

Таким чином, із вищенаведеного прикладу можна зрозуміти, 

що якщо справа щодо відшкодування моральної шкоди 

розглядається судом нижчої інстанції, то процедура доведення у 

суді вищої інстанції не завжди є доречною. Це пояснюється тим, 

що попереднім рішенням вже було закрито цю справу, оскільки 

всі докази були доведені належним чином. Отже процедура 

доказування щодо відшкодування моральної шкоди за порушення 

авторських та суміжних прав на даний час є досить вагомим 

питанням для розгляду у більш розширених наукових роботах та 

підлягає детальному вивченню зі сторони юристів та вчених. 
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Введення. При приведенні різних розрахункових випадків 

дається опис впливу конструктивних параметрів на критичну 

швидкість флатера. 

Ціль роботи. Головні заходи щодо підвищення критичної 

швидкості, які можуть бути враховані конструктором у процесі 

проектування. 

Основні конструктивні заходи щодо усунення флатера крила. 

Для підвищення критичної швидкості згинально-крутиль-

ного флатера крила слід прагнути до: 

- підвищення жорсткості крутіння крила; збільшувати 

жорсткість вигину не слід, так як це може призвести навіть до 

деякого зниження критичної швидкості; відношення частоти 

крутильних коливань до частоти згинальних коливань має бути 

якомога більшою; 

- зменшення погонного масового момента інерції крила; 

особливо важливо, щоб відношення  не зменшувалося, а якщо 

це можливо, навіть збільшувалося до кінця крила; 

- найбільш переднього положення лінії центрів тяжіння 

перетинів крила.  

 Зазначені заходи особливо важливо витримувати на кінці 

крила; кінець крила повинен бути максимально жорстким на 

кручення і можливо більш легким. Слід мати на увазі, що 

збільшення звуження крила сприяє підвищенню критичної 

швидкості. Слід мати на увазі також, що для двомоторних літаків 

критична швидкість збільшується з виносом мотора вперед і зі 
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збільшенням жорсткості моторами в вертикальному напрямку. 

Усунення елеронного флатера може бути досягнуто 

відповідним підбором параметрів елерона і проводки. 

Пересування центру тяжіння елерона вперед підвищує 

критичну швидкість. 

Достатнє його зміщення може бути досягнуто ваговим 

балансуванням. 

Збільшення осьової компенсації елеронів також веде до 

підвищення критичної швидкості. 

Це може бути досягнуто включенням в проводку інерційного 

демпфера. 

Збільшення частоти коливань елерона підвищує критичну 

швидкість. 

Основні конструктивні заходи щодо усунення флатера 

опірення. 

Знищення небезпеки рульових форм флатера хвостового 

оперення слід домагатися підбором параметрів руля. 

Для усунення крутильно-рульового флатера рекомендується 

збільшити частоту антисиметричних коливань руля. 

Для боротьби з крутильно-рульовим флатером рекоменду-

ється підвищення частоти антисиметричних коливань руля, що є 

більш доцільним способом, ніж динамічне балансування, так як 

остання веде до перетяження руля. 

Для усунення згинально-крутильного флатера слід прагнути 

до полегшення руля і зміщенню центру тяжіння вперед. (Це може 

бути завжди досягнуто постановкою балансира, який рекоменду-

ється поміщати в фюзеляжі і включати в проводку управління.)  

Слід мати на увазі, що збільшення осьової компенсації рулів 

і підвищення інерції проводки управління зазвичай збільшують 

критичну швидкість.  

Для підвищення інерції проводки можуть бути застосовані 

інерційні демпфери.  

Слід прагнути до підвищення частоти симетричних коливань 

руля. 
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Юридичні науки 

 

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

 

Нестеренко А. В. 

Полтавський юридичний інститут 

 Національного юридичного  

університету імені Ярослава Мудрого,  

Податкова політика – це спосіб використовувати правові 

механізми податків, або можливості використання певних 

елементів правового механізму податків, з метою досягнення 

певних цілей. Як правило, податкова політика реалізується з 

ціллю досягнення в першу чергу фіскальних цілей. Податкова 

політика в умовах карантину здійснюється з метою соціального 

захисту інтересів платників податків, суб'єктів господарювання та 

їх підтримка через податкову політику. Податкова політика 

визначається низкою нормативно-правових актів: Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економіч-

них гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» від 30.03.2020 р. (далі Закон 540-IX ); Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 

р. (далі Закон 533-IX); Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

соціальної підтримки платників податків на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 

метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» від 04.12.2020 р. (далі Закон 1072-IX) тощо. 

На сьогодні юридична техніка в контексті податкової 

політики дуже заплутана та складна. Разом з тим, розробляючи 

законопроекти щодо податкових стимулів на період карантину в 
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березні 2020 року очевидно, що у Верховній Раді депутати не 

знали на скільки часу потрібні будуть такі податкові стимули та 

як буде розвиватися ситуація з захворюваннями на COVID-19. 

Саме тому в подальшому, нові зміни є достатньо хаотичними. 

Платнику податків, який хоче зрозуміти те, яким чином держава 

підтримує його на період карантину, дуже важко розібратися в 

цих нормативно-правових актах. 

Варто визначити низку положень, які є ключовими та 

значимими, як елементи податкової політики в умовах карантину. 

Дані податкові преференції випливають з аналізу нормативно-

правових актів, зазначених вище. Спочатку ми проаналізуємо 

положення Закону 540-IX та Закону 533-IX, які були прийняті в 

березні 2020 року.  

По-перше, обсяг доходу для платників єдиного податку – це 

те, що є ключовим в підтримці малого середнього бізнесу на 

період карантину. Як нам відомо, для того, щоб платники 

податків, суб'єкти господарювання могли застосовувати єдиний 

податок (тобто бути платником єдиного податку відповідної 

групи), вони повинні відповідати низці обмежень. Зокрема, 

основним обмеженням є обсяг доходу оподатковуваного річного 

доходу, який вони не повинні перевищувати. В березні 2020 року, 

такі обсяги доходу для платників єдиного податку були істотно 

змінені, зокрема для І групи платників єдиного податку, обсяг 

доходу був встановлений в розмірі 1 000 000 грн. Попередньо 

існував обсяг доходу, який дозволяв застосовувати цю групу 

єдиного податку 3 00 000 грн., для ІІ групи платників єдиного 

податку, замість 1 500 000 грн. створено обсяг доходу 5 000 000 

грн. і для ІІІ групи платників єдиного податку 7 000 000 грн. 

замість 5000000 грн. Власне, на мою думку, це на сьогодні дуже 

гарний варіант підтримки платників єдиного податку. Це так 

звана і «лібералізація» єдиного податку. 

Зміна розмірів єдиного податку для І та ІІ груп, тут 

податкова преференція була встановлена у вигляді можливостей, 

адже якщо ставку єдиного податку для ІІІ групи встановлено в 

Податковому кодексі 3/5% від суми оподатковуваного доходу, то 



 

199 

ставки єдиного податку для І та ІІ групи, встановлює орган 

місцевого самоврядування, в межах тих розмірів, які визначення 

податковими законами. І власне в березні 2020 року в Законі було 

прописано про те, що органи місцевого самоврядування ,на 

власний розсуд, мають право переглядати ставки єдиного податку 

для І та ІІ груп, з метою  їхнього зменшення. Сума єдиного 

податку для І та ІІ груп є зовсім незначною, адже максимальна 

ставка єдиного податку для платників єдиного податку ІІ групи, 

може бути встановленим в розмірі 20% від мінімального розміру 

заробітної плати, станом на 1 січня поточного року. 

Якщо говорити про звільнення від сплати ПДВ окремих 

операцій, то варто зазначити, що це звільнення не стосується 

загальних правил податкового механізму. Вони стосуються 

окремих операцій, зокрема операції щодо ввезення на територію 

України окремих груп товарів, таких як: лікарські засоби, 

медичне обладнання, медичні засоби, які необхідні для боротьби з 

коронавірусом хворобою. Саме такі звільнення застосовується 

при постачанні даної категорії товарів через митний кордон.  

На сьогодні передбачено, що суб'єкти господарювання є 

платники податків, які здійснюють постачання товарів, робіт  та 

послуг на митній території України, зобов'язаний зареєструватися 

платником податків, якщо обсяг постачання за останніх 12 

місяців перевищує суму у розмірі 1 000 000 грн. Разом з тим, дана 

теза передбачає те що, до обсягу постачання, який є критерієм для 

реєстрації платника ПДВ, не зараховуються операції з постачання 

товарів медичного призначення, так само, не зараховуються 

операції постачання з неприбутковою основою організацій,  

наприклад, благодійної допомоги, благодійного ввезення на 

територію України, товарів медичного призначення, тощо. Сума 

постачання в розмірі 1 000 000 грн. Не зараховуються окремі 

господарські операції, знову ж таки зміст яких, пов'язаний з 

необхідністю боротьби з коронавірусною хворобою. 

Так само існують окремі правила, стосовно доходів та витрат 

з податку на прибуток. Варто зазначити, що об'єктом такого 

оподаткування є власне прибуток, який визначений за 



 

200 

результатами бухгалтерського обліку. У бухгалтерському обліку, 

прибуток визначається, як різниця між доходом та витратами. 

При цьому, відповідно до норм податкового  законодавства, такий 

прибуток, може бути коригований на окремі різниці [2]. 

Наприклад, якщо раніше до настання періоду пандемії була така 

податкова різниця, яка передбачала коригування результату 

фінансової господарської діяльності, як сума благодійної 

допомоги і платник податків, міг в межах звітного року (не 

більше як 4% від отриманого прибутку), спрямовувати на 

благодійну допомогу. В такому випадку, він міг коригувати свій 

результат фінансово-господарської діяльності в сторону 

зменшення.  Якщо ж він більшу частину свого результату 

фінансової діяльності, спрямовував у вигляді благодійної 

допомоги, тоді така податкова різниця, передбачала необхідність 

коригувати результат фінансово-господарської діяльності, в 

сторону збільшення. І власне на сьогодні правило про «чотири 

відсотки» не застосовується у випадку здійснення таких 

господарських операцій, як наприклад,  перерахування допомоги 

та безоплатного надання товарів, для боротьби з коронавірусною 

хворобою COVID-19, неприбутковим організаціям, Міністерству 

охорони здоров'я, лікарням. Тобто, в будь-якому обсязі, суб'єкт 

господарювання може здійснити, такі благодійні витрати і при 

цьому, не буде наслідку, у вигляді збільшення фінансового 

результату, тобто врахування цієї різниці в базу оподаткування. 

На сьогодні, до завершення карантину контролюючі органи 

Державної податкової служби, не має права проводити 

документальних та фактичних перевірок, крім реальних та 

фактичних перевірок, які проводяться, щодо платників акцизного 

податку. Але загалом на сьогодні документальні та фактичні 

перевірки щодо бізнесу не проводяться [1]. 

 Далі варто розглянути звільнення, яке застосовувалось для 

суб'єктів господарювання. На підставі Закону № 533 від 

18.03.2020 р. його запровадили на період з 1 березня по 1 квітня, а 

в подальшому його було продовжено до 30 квітня 2020 року [1]. 

Таким чином, два місяці платники податків суб'єкти 



 

201 

господарювання, мали можливість не платити податок на 

нерухоме майно та земельний податок, однак після завершення 

цього періоду звільнення від сплати цих податків не було 

продовжено і наразі його не існує. 

Ще однією особливістю, яку варто вважати податковою 

преференцією у період карантину – це зупинення строків 

позовної давності в податкових правовідносинах. Наприклад, 

якщо платник податків отримав від контролюючого органу запит, 

про подання податкової інформації, то на період карантину, такий 

запит може бути прострочений і платник податків, не буде нести 

відповідальності. Якщо платник податків, отримав рішення 

контролюючого органу, про донарахування і не дотримався 

строків про його оскарження, то він може скористатися нормами 

цього пакету законів, про підтримку бізнесу в умовах карантину. 

Кожна  фізична особа платник податків має право на 

податкову знижку, тобто зменшити свій річний оподатковуваний 

дохід з податку на доходи фізичних осіб, на суму витрат, які вона 

отримує впродовж звітного податкового періоду. І власне, така 

сума витрат – це витрати на лікування, на довгострокове 

страхування життя, на навчання себе та родичів першого ступеня 

споріднення, тощо. При цьому, до податкової знижки ПДФО, 

було дозволено включати благодійні витрати, які спрямовані на 

боротьбу з коронавірусом. 

Якщо аналізувати Закон 1072-IX, то до вищенаведених 

положень, зазначених в Законах № 540-IX та № 533-IX можна 

додати ще низку заходів створених для податкової підтримки 

бізнесу та фізичних осіб. Отже, передбачається можливість 

списання податкового боргу фізичних осіб, якщо така сума боргу 

не перевищує 3060 грн. Така ситуація, може існувати тоді, коли є 

фізична особа підприємець, в якої є податковий борг і вона 

приймає рішення, про ліквідацію підприємницької діяльності. 

Тобто попередні норми передбачали, що припинення 

підприємницької діяльності, можливе лише після погашення 

податкового боргу і якщо така сума податкового боргу не 

перевищує 3060 грн., то такий податковий борг списується і 
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фізична особа, може припинити свою підприємницьку діяльність. 

Захист підтримки стосуються платників єдиного податку І 

групи, вони звільняються від сплати єдиного податку на період 

грудня 2020 р. по травень 2021 р. Власне, платники єдиного 

податку І групи – це фізичні особи-підприємці, обсяг 

оподатковуваного доходу яких, не перевищує 1 000 000 грн. і які 

здійснюють два види діяльності. Або надають побутові послуги 

населенню, або здійснюють торгівлю на ринку. Такі платники 

єдиного податку, позбавлені можливості, застосовувати працю 

найманих працівників. 

Ще одним заходом з підтримки малого бізнесу, який несе 

значні втрати в умовах карантину – це можливість відстрочення 

погашення податкового боргу самозайнятих фізичних осіб, до 

кінця 2021 р. за умови, що сума податкового боргу, не перевищує 

6800 грн. 

Таким чином, законодавець чітко усвідомлює проблеми, що 

були викликані COVID-19 та його негативні наслідки для сфери 

господарської діяльності, тому системно підійшов до її 

вирішення. На мій погляд, на сьогодні ми маємо ключові зміни, 

які є однозначно дуже важливими. За період карантину зроблено 

чимало зусиль для підтримки бізнесу. Безпосередньо це 

збільшення порогу оподаткованого доходу, який дозволяє 

застосовувати ту чи іншу групу платників єдиного податку. 

Наступною важливою та істотною нормою є те, що на сьогодні не 

застосовуються штрафні санкції та пеня. У разі порушення 

платником податків податкового законодавства, також логічною 

та можливою для підтримки бізнесу, є норма про заборону 

проведення перевірок на період карантину. Інші норми, які були 

проаналізовані, вони стосуються лише окремих незначних 

періодів на час карантину, або окремих спеціалізованих видів 

доходів і це є системним підходом підтримці бізнесу платників 

податків, у період карантину.  
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19_pilgi_dlya_biznesu_pid_chas_karant.html. 

2. Соловйов О. В. Особливості формування витрат (доходів) 

з податку на прибуток [Електронний ресурс] / О. В. Соловйов // 

Облік і фінанси АПК: освітній портал. – 2021. – Режим доступу 

до ресурсу: http://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-formuvannya-

vitrat-dohodiv-z-podatku-na-pributok.html. 
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ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Нефедова Т.М. ,  

к.е.н., доцент 
 кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки 

Київський національний університет  
технологій та дизайну  

Чесноков Д.О.,  
магістр, 

Київський національний університет  
технологій та дизайну 

Фінансово-економічна безпека підприємства – це система, 

що включає набір внутрішніх характеристик, які забезпечують 

ефективність використання матеріальних, трудових, інформа-

ційних та фінансових ресурсів. Фінансово-економічна безпека 

підприємства є характеристикою фінансово-економічного стану, 

який визначає рівень захищеності його фінансово-економічних 

інтересів від негативних чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища та створення необхідних фінансово-економічних 

умов для  успішного розвитку підприємства. Існують три підходи 

до оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підпри-

ємства: функціональний, статичний та ресурсний. 

Метою забезпечення фінансово-економічної безпеки 
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підприємства є досягнення найвищої ефективності та стабільності 

його функціонування і створення передумов для подальшого 

розвитку підприємства шляхом своєчасного виявлення та 

запобігання зовнішнім і внутрішнім небезпекам і загрозам [1]. 

Система управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства направлена на створення умов для виявлення та 

подолання кризових явищ у діяльності підприємства. На рівень 

фінансово-економічної безпеки підприємства впливає ряд 

чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Як 

комплексна характеристика фінансово-економічна безпека є 

відображенням системи внутрішніх і зовнішніх економічних та 

фінансових відносин у таких сферах: страховій,  інвестиційній, 

фондовій, грошово-кредитній та  валютній. Потреби 

підприємства формують систему фінансово-економічних 

інтересів підприємства. Фінансово-економічні інтереси 

підприємства – це економічні та фінансові цінності, а також  

фінансові потреби. Фінансово-економічні інтереси підприємства 

зумовлені його розвитком, вони формуються суб’єктами 

управління фінансово-економічною безпекою. Охарактеризувати 

фінансово-економічні інтереси діяльності підприємства можна з 

таких позицій: (1) визначення основних чинників розвитку 

підприємства та забезпечення його фінансово-економічної 

безпеки; (2) забезпечення достатнього обсягу матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів, що є об'єктивною необхідністю 

для ведення ефективної діяльності підприємства, (3) 

відображення спільної думки власників, керівників та персоналу 

підприємства,  (4) структури фінансово-економічних інтересів, 

яка містить об'єкт, на що спрямований інтерес, і суб’єкт, який 

забезпечує господарську діяльність підприємства; (5) змісту 

фінансово-економічних інтересів, що визначається наявністю  

цілі діяльності підприємства та способів її досягнення.  

Розроблення стратегії розвитку підприємства як програми 

дій та основи його функціонування передбачає різні рівні 

реалізації конкретної мети. Фінансово-економічні інтереси 

підприємства можна класифікувати за наступними критеріями: 
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(1) рівень фінансово-економічної діяльності підприємства; (2) вид 

фінансово-економічної діяльності, (3) значимість,  терміновість; 

(4) середовище інтересів (внутрішні, зовнішні) [2].  

Функціонування та формування системи фінансово-еконо-

мічної безпеки підприємств повністю залежить від сукупності 

загроз і небезпек зовнішнього та внутрішнього середовища. Під 

поняттям загроза фінансово-економічній безпеці підприємства 

розуміють потенційні або реальні дії фізичних чи юридичних 

осіб, що порушують стан захищеності підприємства та здатні 

призвести до припинення його діяльності чи до фінансових або 

інших втрат. Загрози можуть відображати зовнішні та внутрішні 

умови, в яких функціонує підприємство, та його взаємозв’язки 

підприємства з зовнішнім середовищем. Загроза фінансово-еко-

номічній безпеці підприємства у кількісному розумінні  може 

визначатися як величина збитку або інший інтегральний показ-

ник, що характеризує ступінь зниження фінансово-економічного 

потенціалу підприємства. Небезпеки та загрози, які впливають на 

фінансово-економічну безпеку підприємства, можна поділити на 

зовнішні, внутрішні, реальні і потенційні.  

До зовнішніх факторів належать економічні, правові, ринко-

ві, технологічні та технічні, географічні, соціально-культурні і 

міжнародні. До внутрішніх факторів, що  впливають на систему 

фінансово-економічної безпеки підприємства, включають кадро-

вий потенціал, засоби праці, інформаційне забезпечення прийнят-

тя рішень, внутрішньо-системні фактори. Враховуючи внутрішніх 

чинників формування належного рівня фінансово-економічної 

безпеки підприємства, загрози з боку цієї сфери слід системати-

зувати, оскільки підприємство може впливати на їх рівень, на 

відміну від загроз та небезпеки зовнішнього середовища. 

Ідентифікація небезпек і загроз фінансово-економічній 

безпеці  підприємства дає змогу адаптуватися до зміни умов 

середовища та успішно функціонувати в умовах конкуренції. 

Наявність великої кількості загроз вимагає прийняття заходів, що 

можуть забезпечити фінансово-економічну безпеку підприємства 

на достатньому рівні  [3]. 
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З огляду на розглянуте можна зробити висновок про те, що 

фінансово-економічна безпека підприємства – це система дій, 

спрямованих на досягнення та підтримку належного рівня 

стабільності діяльності підприємства, що формується під впливом 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища для 

підвищення конкурентоспроможності, оптимізації управління 

технологічними процесами матеріальними, трудовими і 

фінансовими ресурсами підприємства. 
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На сьогоднішній день безпека є невід'ємною умовою та 

одним із критеріїв ефективності роботи загальноосвітніх закладів. 

Дотримання норм охорони праці є важливим пунктом у будь-
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якому освітньому процесі. У Львові є 149 загальноосвітніх 

закладів, у кожному з яких це питання є одним з найважливіших. 

Згідно закону України «Про освіту» кожен має право на 

якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право 

здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність 

освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, 

визначених Конституцією та законами України[2]. З погляду на 

це, ми можемо зазначити про те, що якісна освіта в обов'язковому 

порядку містить в собі і безпеку.  

У відповідності до вимог закону «Про охорону праці»,  

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти зазначено, що керівники освітніх установ 

незалежно від форм власності та підпорядкування несуть 

персональну відповідальність щодо забезпечення навчального 

процесу. Заклади освіти у своїй діяльності керуються 

нормативно-правовими актами з питань охорони праці. Навчання 

та перевірка знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, 

цивільного захисту, працівників закладів освіти та здобувачів 

освіти проводяться відповідно до Типового положення. 

Керівники освітніх закладів зобов'язані створювати на 

підпорядкованих установах комісії охорони праці[3]. 

Так, зокрема, особливу увагу забезпечення безпечних умов 

проведення навчально-виховного процесу приділяє адміністрація 

у Львівському ліцеї імені Василя Симоненка. У ліцеї проводяться 

усі передбаченні нормативно-правовими актами навчання з 

охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та 

проведення заходів навчання при надзвичайних ситуаціях. 

Регулярно керівництво школи запрошує працівників служби з 

надзвичайних ситуацій  для організації та проведення навчань, 

евакуації школярів на випадок пожежі чи іншого стихійного лиха. 

Дирекція школи щорічно організовує проведення спортивних 

змагань «Юний рятівник» та також творчих конкурсів на ці теми. 

На виховних годинах проводять бесіди щодо безпеки і її 

важливості у житті кожного. Завдяки правильній та 
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відповідальній організації керівництва ліцею щодо збереження 

усіх вимог безпеки, в школі не допущено випадків травматизму, 

що свідчить про якісний підхід та хороше проведення заходів.   

У відповідності до діючих нормативних актів з охорони 

праці, пожежної безпеки, цивільного захисту виникає 

необхідність забезпечувати конкретну організацію навчально-

виховного процесу, а саме:  

•  у межах освітніх установ налагоджується взаємозв'язок 

учнів і педагогів, відповідальних за їх безпеку, але у цій мірі 

мають можливість забезпечення охорони праці; 

• освітні установи є закладами, які мають усім комплексом 

підлягати доступному контролю, з погляду охорони праці. 

• освітні установи є об'єктами, що потребують окремої уваги 

щодо забезпечення пожежної безпеки та електробезпеки [1, с. 55]. 

Робота колективу загальноосвітнього навчального закладу з 

охорони праці здійснюється відповідно до Закону України «Про 

охорону праці» [3] та кодексу Цивільного захисту України [5]. На 

основі цих нормативних документів розробляється положення 

про систему управління охороною праці учасників навчально-

виховного процесу в загальноосвітній школі.  

Основними напрямками діяльності закладів освіти в галузі 

охорони праці є забезпечення: 

– дотримання законодавчих вимог охорони праці; 

– постійного покращення умов та охорони праці; 

– зниження ризику виробничих травм та професійних 

захворювань; 

– постійного виявлення небезпек, оцінки ризиків та 

управління ними; 

– фінансування заходів щодо покращення умов та охорони у 

необхідних обсягах; 

– навчання та підвищення кваліфікації працівників у галузі 

охорони праці; 

– реалізації ідеї, що безпека праці — справа всіх і кожного; 

– систематичного інформування працівників про умови 

безпеки на робочих місцях [8]. 
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Організація охорони праці в освітній установі, незалежно від 

її рівня, профілю, галузевої та відомчої приналежності, статусу 

власності насамперед залежить від компетентності як керівників, 

так і спеціалістів освітньої установи. При цьому головною метою 

управління охороною праці та в цілому забезпеченням безпеки 

життєдіяльності в системі освіти є збереження життя та здоров'я 

учнів, вихованців та працівників установ. 

Необхідно також враховувати, що деякі заходи та умови 

щодо забезпечення охорони праці в освітніх організаціях 

вимагають щорічного чи іншого періодичного підтвердження та 

оновлення. 

Охорона праці в освітній організації так само, як і в 

організаціях іншого профілю, включає правові, організаційно-

технічні, санітарно-гігієнічні та інші заходи [9]. 

Організація управління охороною праці у загальноосвітніх 

школах, у дошкільних освітніх установах, в установах додаткової 

освіти має однаковий порядок та схожу структуру управління [8]. 

Виконання та дотримання вимог норм охорони праці, 

формування безпечних умов під час навчання є однією з 

основних умов підвищення якості освіти. Навчальні заклади 

мають створити безпечні умови для здобуття освіти. 

Безпека життя і здоров'я людини це головні цінності, тому не 

можна нехтувати правилами безпеки, де прописані норми 

поведінки щодо запобігання небезпек для здоров'я співробітників 

і учнів. 

Варто зазначити, що з метою гармонізації взаємин шкіл з 

органами державного контролю та нагляду необхідний 

комплексний нормативно-правовий акт, який встановлював би 

загальні принципи цієї взаємодії, забезпечував би їхню 

системність. 

Підсумком виконання профілактичних заходів безпеки є 

зниження травматизму, зменшення кількості нещасних випадків 

серед учнів та співробітників в освітньому закладі. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що не можна 

уявити навчально-виховний процес без дотримання заходів 



 

210 

безпеки. Виконання умов якості освіти можливе лише за умови 

забезпечення безпечних умов освітнього процесу та за 

дотримання всіх норм охорони праці. 
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УДК 658        Економічні науки  
 

УПРАВЛІСНЬКИЙ ОБЛІК ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ 

БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ 
 

Фоміна О. В., 

доктор економічних наук, професор  

завідувач кафедри обліку та оподаткування 

Новіков В. В., 

студент факультету фінансів та обліку 

Київський національний  

торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

Новий етап цивілізаційного розвитку, обумовлений 

суцільною автоматизацією праці переводить науку управління на 

новий рівень соціально-виробничих відносин, породжуючи нові 

можливості для подальшого вдосконалення управлінського 

обліку як науки. Зрозуміло, що разом з новими можливостями 

з’являються і нові виклики. Одним із таких викликів вважаємо 

підвищення ризику безперервної діяльності для суб’єктів госпо-

дарювання, що обумовлено поширенням пандемії COVID-19. 

На сучасному етапі розвитку управлінського обліку можна 

спостерігати як завдання останнього поступово переорієнтуються 

від обліку операційної діяльності до обліку явищ і факторів, 

визначених стратегією розвитку підприємства. Таке явище 

включає у себе процеси стратегічного планування, аналізу 

бюджетування та бізнес-процесів. Водночас, витрати все ще 

залишаються одним із головних об’єктів дослідження управлінь-

кого обліку. Перед вченими-практиками, які займаються 

вивченням управлінського обліку, стоять постійні виклики, щодо 

розробки і впровадження у практику нових методик і процедур 

управління, які відіграють важливу роль в процесі прийняття 

тактичних та стратегічних рішень [1]. Вважаємо, що визначення 

певних методів, моделей та концепцій управлінського обліку 

пов’язане з потребами у новому підході до управління 

підприємствами. Для прикладу, останнім часом особливої 
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популярності набуває дистанціювання працівника від робочого 

місця, що змушує застосовувати нові підходи управління як з 

точки зору контролю, так і з точки зору організаційної діяльності. 

На нашу думку, практичні застосування управлінського 

обліку поступово почали випереджати теоретичні надбання 

вітчизняних та іноземних науковців у цій сфері. Таке явище 

обумовлене фактором того, що управлінський облік значно 

розширив межі практичного і потребує вдосконалення 

методології та формування нових концептуальних підходів. В 

першу чергу це викликано останніми економічними 

потрясіннями, які почали відбуватися з моменту поширення 

світом хвороби COVID-19.  

Одним із негативних аспектів спричинених пандемією є 

порушення фундаментальної основи будь-якого суб’єкта 

господарювання – безперервної діяльності. У ринкових економіч-

них відносинах, проблема забезпечення безперервності розвитку 

підприємств, зумовлює необхідність вдосконалення бізнес-

процесів, здійснення інновацій з метою не лише підвищення 

конкурентоспроможності та прибутковості діяльності, а й 

збереження своїх ринкових позицій. У такій ситуації, ефектив-

ність прийнятих управлінських рішень залежить не настільки від 

досвіду та компетенції керівництва в конкретних сферах 

діяльності, наскільки від представленої альтернативної інформа-

ції, яка має бути адекватно оцінена в режимі реального часу з 

урахуванням динамічних умов розвитку як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища.  

Отже, у 20-х роках XXI ст. вимоги до інформації набувають 

ключового значення, через важливість останньої у процесі 

налагодження ефективної системи інформаційного забезпечення 

керівників, для прийняття актуальних управлінських рішень [2]. В 

умовах цивілізаційних викликів, особливої уваги потребують 

інформаційні потоки, генеровані управлінським обліком, які 

мають стратегічне спрямування, через те, що останнє є вкрай 

важливим за умови неплатоспроможності та банкрутства [6]. 

Звертаючи увагу на дослідження Голова С. Ф., який 
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стверджує, що культура безперервного вдосконалення є 

запорукою ефективного функціонування системи управлінського 

обліку, можна дійти висновку, що така культура має 

забезпечувати вдосконалення методів управлінського обліку 

шляхом генерування нових пропозицій та ідей. У той час, коли 

сама система обліку має залишатися прагматичною з точки зору 

"витрати – вигоди" [3]. 

Управлінський облік, як і будь-яка інша галузь знань має 

певні принципи. У розгляді питання, управлінського облік в 

концепції безперервного розвитку, вважаємо, що особливу увагу 

потрібно зосередити на таких принципах, як: принцип 

використання методичних прийомів різних наук та принцип 

комплексності. На нашу думку, під час важкої соціально-

економічної ситуації будь-яка наука не має достатнього арсеналу 

за для того, щоб відповісти на стратегічно важливі питання, 

управлінський облік – не виняток.  

Принцип використання методичних прийомів різних наук 

стосується комплексного поєднання різних сфер знань. За 

рахунок поєднання таких наук як: математика, статистика, 

економіка, фінансовий облік, менеджмент, а також розвиток 

комп’ютерних технологій – може бути прийнято найбільш 

раціональне стратегічне рішення, яке буде ефективне з точки зору 

управління витратами.  

Важливість принципу комплексності полягає у тому, що під 

час економічних потрясінь кожен суб’єкт господарювання 

перебуває під постійним тиском зовнішніх факторів таких, як: 

безробіття, економічна невизначеність, карантинні обмеження, 

нові умови праці, втрата ринків, перебої з постачанням продукції. 

Саме комплекс зовнішніх об’єктивних факторів породжує 

необхідність комплексного підходу до вирішення тактичних 

завдань [4].  

На важливості комплексності об’єктивної інформації при 

прийнятті управлінських рішень наголошує й Садовська І. Б. 

Однак, окрім позитивних аспектів, автор визначає і негативні, які 

охарактеризовані на рис. 1. Зазначені недоліки фінансового 
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обліку здатен нейтралізувати саме управлінський облік (за умов 

його ефективної організації на підприємстві), який генерує у 

порівнянні з фінансовим обліком інформаційні потоки більш 

широкого спектру [5]. 
 

 
Рис. 1 Характеристика недоліків інформації отриманої внаслідок аналізу 

фінансової звітності [5]   
 

Особливо актуальним питанням в умовах сьогодення 

вважаємо вартість "прихованих активів", тих активів, які 

неможливо відобразити у фінансовій звітності підприємства. 

Прикладом таких активів можна вважати довіру споживачів саме 

до конкретного бренду або ж наявність постійної клієнтської 

бази. Так як однією з головних вимог сучасних економічних 

відносин є швидкість прийняття управлінських рішень, то за 

умови відсутності актуальної управлінської інформації, 

прийняття стратегічно важливих рішень ускладнюється. 

На жаль, фінансова звітність компанії не містить даних про  

вартість "прихованих активів", які є важливим елементом 

управлінського обліку. Для вирішення проблеми Саюн А. О. 

пропонує застосовувати управлінський баланс, який, на думку 

автора, дає більш повну картину за рахунок інтегрування із 

системою збалансованих показників. Автор обґрунтовує свою 

позицію тим, що при включенні до сукупних ресурсів не тільки 

активів права власності, а й тих ресурсів, залучення яких 
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об’єктивно сприяє досягненню цілей підприємства - дає 

можливість отримати модифіковану структуру балансу для цілей 

управління. Структура балансу, яка є модифікованою дає більш 

точну інформацію стосовно джерел формування ринкової 

вартості компанії [7]. 

Тенденції на запобігання втрати конкурентних переваг та 

невизначеність користувачів стосовно достовірності одержаних 

даних, породжуються необхідність у використанні альтерна-

тивних джерел інформації, таких як управлінська звітність. Так, в 

умовах сьогодення простежується упереджене ставлення до 

інформації, яка формується для зовнішніх користувачів. Таке 

явище обумовлюється, в першу чергу, великими штрафними 

санкціями за невідповідність законодавчим нормам. 

Водночас, неупереджене ставлення до вимог зовнішніх і 

внутрішніх користувачів мало б набагато кращий результат як 

для самих суб’єктів господарювання, так і для контролюючих 

органів. Також, сьогодні управління підприємством спрямову-

ється на потреби міжнародних стандартів фінансової звітності, які 

дещо відмінні від національних. Через те що інформаційні 

очікування зовнішніх користувачів доволі завищені, то фахівцям з 

обліку необхідно враховувати таке явище під час формування тієї 

чи іншої управлінської інформації.  

Окремої уваги потребують установи та організації, діяльність 

яких не пов’язана з отриманням прибутку. Прикладом таких 

установ можуть бути: асоціації, благодійні фонди, університети, 

лікарні. Для таких установ наявні потреби у специфічних 

інформаційних потоках, залежать від виду їх діяльності, 

обумовлені реалізацією їх місії найбільш ефективним чином, 

тобто найменш фінансово затратним шляхом [8].   

Як висновок можна стверджувати, що управлінський облік 

як наука продовжує своє удосконалення разом з розвитком 

соціально-економічних відносин. Наразі успішне ведення 

управлінського обліку з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій та новітніх підходів, дозволяє значно підвищити 

швидкість одержання актуальної інформації керівниками, що у 
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свою чергу є запорукою прийняття економічно ефективного 

управлінського рішення. 
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УДК 34    Юридичні науки 

 

ЧАС ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 

 

Новіков Данило Олексійович 
курсант 2-го курсу Навчально- наукового  

інституту права та підготовки 
фахівців для підрозділів Національної поліції 

Науковий керівник Савенко Вікторія Петрівна 
старший викладач, підполковник поліції 

Момент злочину в кримінально-правовій теорії загалом 

розглядається в контексті закону про кримінальну відповідаль-

ність у часі або характеристики кримінального закону щодо 

об'єктивної сторони злочину. Однак цим не вичерпується його 

кримінальна сфера. 

Правда, час вчинення злочину не охоплює всіх часових 

аспектів законодавства про кримінальну відповідальність, але 

охоплює важливу його частину. 

Відповідно до частини 3 статті 4 Кримінального кодексу 

України моментом вчинення злочину визнається момент 

вчинення особою дії чи бездіяльності, передбачених законом про 

кримінальну відповідальність. Однак таке визначення не може 

задовольнити ні теорію, ні практику, оскільки не повністю 

розкриває значення цієї категорії кримінального права. 

Визначення порушує правило, що визначення не повинно 

містити коло. Маємо ситуацію, коли поняття дефініції майже 

дослівно повторює поняття дефініції (тобто формується 

тавтологія). Момент вчинення злочину визначається моментом 

вчинення діяння. Незрозуміло, що має на увазі законодавець під 

терміном «час». Враховуючи викладене, не можна погодитися з 

науковцями, які також використовують термін «час» для 

визначення часу вчинення злочину. 

Час злочинів, зважаючи на його значення в системі 

кримінального правосуддя, не може бути зведений до об’єктивної 

сторони злочину чи складу злочину. Звичайно, це важливий 
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об’єктивний елемент злочину або складу злочину, який зазвичай є 

факультативним для загального злочину чи складу злочину. 

Однак у разі, якщо певний злочин може бути вчинений лише у 

певний час, передбачений нормою кримінального законодавства, 

ця ознака стає обов’язковою для цього складу злочину. 

Також М. І. Панов визначив розглянуте поняття як сигнал з 

об'єктивної сторони злочину. На думку вченого, момент вчинення 

злочину – ознака об’єктивної сторони злочину – це певний період 

(період) часу, протягом якого вчинено злочин. Однак, на відміну 

від визначення П.С.Матишевського у визначенні М.І.Панова, 

немає жодної ознаки, яка б вказувала на те, що час як ознака з 

об’єктивної сторони злочину: очевидно, що вчений дав загальне 

кримінальне визначення часу, злочину, тобто . розкрив це в 

ширшому сенсі. Натомість теорія і практика кримінального права 

вимагають не лише визначення часу як обов'язкового ознаки 

злочину, а й універсального визначення часу вчинення злочину, 

яке можна було б поширити на всю систему кримінального права. 

, а можливо й інших наук у кримінальному циклі. 

До речі, більшість доктринальних визначень відносять до 

часу як до універсальної категорії, принаймні для кримінального 

права. О. О. Дудоров стверджує, що час – це певний проміжок 

часу, протягом якого скоєно злочин. А. В. Савченко зазначає, що 

час – це окремий період, протягом якого вчиняється злочин, 

зокрема період року, місяця, тижня, доби, а також час, пов’язаний 

з певними умовами. П. Л. Фріс наголошує, що час вчинення 

злочину є відповідним періодом, протягом якого вчинено злочин, 

і в деяких випадках настають шкідливі наслідки, передбачені 

законом. А. М. Ришелюк зазначає, що час – це період, протягом 

якого скоєно злочин. 

Своєю оригінальністю відрізняється позиція Ель Стрельцова, 

згідно з якою у частині 3 статті 4 Кримінального кодексу 

законодавець вперше визначив час вчинення злочину - час дії чи 

бездіяльності, передбачені законом. Таким чином вчений замінив 

поняття «час» на «момент». М. В. Карчевський та Ю. О. Кучер 

пропонують нестандартний підхід до визначення часу вчинення 
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злочину. Вчені розрізняють законний час і час реального злочину. 

Юридичний час вчинення злочину, на думку дослідників, — це 

загальні нормативні відомості про часовий вимір правового акту 

та причинні наслідки, передбачені кримінальним законодавством. 

Фактичний час вчинення злочину – це конкретні фактичні 

відомості про тривалість фактичного діяння та пов’язані з ним 

причинні наслідки, що настали у відповідному часовому вимірі, 

передбаченому окремою нормою особливої частини Криміналь-

ного кодексу. Аналіз визначень часу вчинення злочину свідчить 

про те, що вчені використовують різні терміни для його 

визначення, включаючи «певний період часу», «особливий 

період», «відповідний період часу», «період», «вимір часу», 

«тривалість». . , щоб відповісти на питання, який термін більше 

підходить для досліджуваного визначення, необхідно звернутися 

до глосарію. 

З екстраполяції значення терміна «час» на «час злочину» 

можна вивести кілька важливих положень. По-перше, момент 

вчинення злочину — це його тривалість. Тривалість-час, період, 

період, протягом якого щось діє, відбувається, існує. Термін не 

слід використовувати для визначення часу вчинення злочину, 

оскільки термін — це сукупність, визначена для когось чи чогось, 

проміжок часу чи сукупність, встановлений час, момент. При 

цьому ніхто не визначає і не призначає час вчинення злочину. 

Законодавець вписує в положення окремих норм кримінального 

права лише вказівку на момент Вчинення певного діяння. 

Тобто час можна вважати періодом, протягом якого вчинено 

злочин або діє особа, яка його вчиняє. По-друге, час злочину 

можна виміряти щонайменше секундами, хвилинами, годинами, 

днями, місяцями, роками. Якщо говорити про злочин загалом, то 

він існує протягом століть (наприклад, пограбування - злочин, 

відомий з давніх часів у різних країнах). Однак якщо мова йде про 

конкретний злочин, то його тривалість можна виміряти 

секундами, хвилинами, годинами, днями, місяцями, роками. 

Такий злочин, як бандитизм, може тривати роками, а умисне 

вбивство може тривати кілька секунд. По-третє, оскільки час є 



 

220 

однією з основних об'єктивних форм існування матерії, що 

виявляється в тривалості існування, час злочину має свій початок 

і кінець. 

Таким чином, час вчинення злочину – тривалість його 

існування, що визначається, насамперед, моментами початку та 

закінчення. Однак, з огляду на наявність у теорії кримінального 

права триваючих та продовжуваних злочинів, доцільно зазначати 

і моменти продовження та припинення злочину, які також 

охоплюються категорією «час вчинення злочину». Отже, час 

вчинення злочину характеризується рядом моментів – коротких 

проміжків часу, етапів його існування (розвитку): початком, 

продовженням, припиненням та закінченням. Зазначені елементи 

часу вчинення злочину також випливають із логічного 

тлумачення ч. 2 ст. 6 КК України (злочин визнається вчиненим на 

території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено 

або припинено на території України). Момент початку злочину – 

момент, з якого розпочинається вчинення злочину, перший 

момент вияву суспільно-небезпечного діяння. Це момент початку 

дії чи бездіяльності.  

У різних категоріях злочинів момент початку вчинення 

злочину має особливості. У незакінчених злочинах моментом 

початку є вчинення підготовчих дій – підшукування або присто-

сування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або 

змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше 

умисне створення умов для вчинення злочину (ч. 1 ст. 14 КК 

України).  

Моментом продовження злочину є час вчинення другої 

тотожної дії та наступного одиничного злочину. Зустрічається в 

безперервних злочинах. Крім того, продовженням злочину можна 

назвати подальшу постійність у «злочинному стані» (відбувається 

у триваючих злочинах). 

Момент припинення злочину - це момент припинення ще не 

закінченого злочину. Припинення злочину може відбутися лише 

до його закінчення. Особа може затримати злочин як за власним 

бажанням (добровільна відмова від вчинення злочину), так і з 
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незалежних від неї причин (затримання працівниками право-

охоронних органів). 

Момент закінчення злочину - це момент його закінчення, 

момент вчинення діяння. Саме з цього моменту діяння містить усі 

ознаки злочину за змістом відповідної статті особливої частини 

Кримінального кодексу. Питання припинення злочину є одним із 

найбільш дискусійних у теорії кримінального права. Момент 

злочину як універсальна категорія кримінального права — це 

період, протягом якого суб’єкт вчиняє злочин. 

При цьому як обов'язкова ознака об'єктивної сторони 

злочину передбачено положенням КК норма злочину, що 

характеризує тривалість його вчинення. 
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Вступ. Вивчення теми: «Амебна дизентерія» диктується 

спільним поширенням хвороби, як серед дорослих, так і серед 

дітей, високим рівнем захворюваності протягом останніх 

десятиліть. Труднощі діагностики, диференціальної діагностики, 

що має характер спалаху в колективах, все це - обумовлюється 

епідеміологічною важливістю даного захворювання. Дизентерія 

має схильність до рецидивуючого перебігу [1]. Амебіаз - 

антропонозна інвазія з фекально-оральним механізмом передачі, 

що характеризується хронічним рецидивуючим колітом з 

позакишковими проявами. Найбільш частіше термін "амебіаз" 

застосовують до амебної дизентерії, спричиненої найпростішим 

паразитом Entamoeba histolytica. До інших амебіазів відносять 

амебний енцефаліт, викликаний амебами Naegleria fowleri, 

Acanthamoeba spp і B. mandrillaris, а також амебний кератит, 

збудником якого є представники роду Acanthamoeba [2]. 

За даними МОЗ близько 10% людей на Землі хворіють на 

амебіаз. У світі, зазначена хвороба займає друге місце серед 

паразитарних хвороб, що призводить до смерті людей [3]. 

Потрапляючи в кровоносні судини через стінку кишківника, 

мігрує в печінку, де утворюється амебний абсцес, який дуже 

важко діагностується рентгенографією і томографією. 

Етіологія. Збудником амебіазу є дизентерійна амеба 

(Entamoeba histolytica) - відноситься до найпростіших, може 

існувати в трьох формах (тканинній, просвітній і у формі цисти). 
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Тканинна форма виявляється тільки у хворих на амебіаз, інші - і у 

носіїв. Життєвий цикл Entamoeba histolytica складається з певних 

стадій: вегетативної (трофозоїт), спокою (цисти). Вегетативна 

стадія включає в себе такі форми амеб: тканинну, велику 

вегетативну (E. histolytica, forma magna), просвітню (E. histolytica, 

forma minuta) та передцистну. Розміри амеби 20-25 мкм, рух її 

відбувається за допомогою ектоплазматичних псевдоподій. 

Велика вегетативна псевдоформа досягає 60-80 мкм, в ній 

постійно знаходяться фагоцитовані еритроцити. Передцисти 

виявляються у фекаліях в період реконвалесценції і при 

цистоносійстві. Цисти мають округлу форму, розміри 9-14 мкм, 

двоконтурну оболонку; добре виявляються ядра - від 1 до 4. 

Цисти з чотирма ядрами називаються зрілими. Вони виявляються 

в гострій стадії кишкового амебіазу та в стадії реконвалесценції. 

При потраплянні цист в тонкий кишечник людини, відбувається 

руйнування їх оболонок. З цисти утворюється материнська форма 

амеби, яка містить чотири ядра, з якої після поділу утворюється 8 

одноядерних амеб. При сприятливих умовах вони розмножу-

ються і перетворюються у вегетативні форми, які існують в 

проксимальних відділах товстої кишки. Цисти амеби стійкі до 

умов зовнішнього середовища. У воді живуть кілька місяців. 

Швидко гинуть при висушуванні і заморожуванні. Цисти стійкі 

до дезінфікуючих засобів, які містять хлор препарати. 

Патогенез. Зараження відбувається при потаплянні цист в 

верхній відділ товстого кишечника (сліпа і висхідна ободова киш-

ки). При гарній опірності організму цисти і просвітні форми 

можуть довго перебувати в кишечнику, не викликаючи захворю-

вання. При несприятливих умовах (теплий клімат, погане безбіл-

кове харчування, дисбактеріоз) цисти перетворюються в просвітні 

форми і за допомогою власних цитолізинів та протеолітичних 

ферментів вбуравлюються в тканину кишки (тканинна форма), 

що супроводжується запаленням і формуванням виразок (кишко-

ва форма), а іноді навіть провокують некроз тканин. Іноді амеби з 

кишечника по кровоносних судинах проникають в інші органи (на-

самперед печінку), формуючи там вторинні вогнища – абсцеси [1]. 
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Кишковий амебіаз. При кишковому амебіазі патологічний 

процес розвивається в низхідному напрямку, послідовно 

локалізуючись в сліпій, ободовій, сигмоподібній і прямій кишках. 

У типових випадках слизова гіперемована, набрякла, на ній 

утворюються дрібні вузлики з жовтою краплиною на вершині, 

ерозії. У вузликах міститься детрит і вегетативні форми амеб. В 

результаті коагуляційного або сухого некрозу, вузлики руйну-

ються і утворюються виразки від декількох міліметрів до 2-2,5 см 

в діаметрі. У глибоких виразках, що досягають підслизового 

шару, дно вкрите гноєм. У товщі виразок при біопсії виявляють 

амеби з еритроцитами. Виразки можуть викликати кровотечу і 

перфорацію кишки. При хронічному амебіазі утворюються кісти, 

поліпи і амебоми (складаються з гранулоподібної тканини, 

фібробластів і еозинофільних лейкоцитів). 

Позакишковий амебіаз. Виникає при гематогенній дилемі-

нації амеб. У поворотній вені вони потрапляють в печінку. Де 

можуть спричинити абсцес. При відсутності лікування абсцесу 

печінки (вміст його нагадує шоколадного кольору гній) прорива-

ється в плевральну порожнину, легені, перикард, черевну 

порожнину. Амеби можуть метастазуватись в мозок, шкіру та 

інші органи. 

Клінічна картина. Через 7-10 днів (іноді пізніше) після 

зараження, з'являються перші неспецифічні симптоми коліту: 

слабкість, болі в нижніх відділах живота, невисока температура. 

У 10% випадків зустрічаються форми фульминантної (блискавич-

ної) дизентерії, що характеризується діареєю з домішками крові і 

слизу. Лихоманка розвивається приблизно у третини хворих. При 

цьому може спостерігатися гепатомегалія (збільшення печінки) і 

навіть амебний абсцес печінки. Запальні реакції при амебіазі, як 

правило, мало виражені, з лейкоцитозом до 12000 / мл. Тривала 

дизентерія може викликати дегідратацію (зневоднення), висна-

ження і слабкість. Печінка – найбільш вразливе місце для поза-

кишкового амебіазу, проте в деяких випадках паразити проника-

ють в легені (зазвичай уражають праву легеню), перикард, шкіру 

(рідко) і головний мозок з розвитком типової симптоматики 
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енцефаліту. При залученні печінки функції органу зазвичай не 

страждають, і крім підвищеної лужної фосфатази при амебному 

абсцесі печінки інших відхилень в аналізі крові зазвичай не 

спостерігається. Іноді абсцес печінки розвивається і при 

відсутності паразитів у кишечнику. Якщо не проводиться 

лікування, то після нетривалої ремісії ознаки хвороби з'являються 

знову – амебіаз набуває хронічного перебігу (рецидивуючий або 

безперервний). Поступово розвивається анемія, виснаження. 

Можуть виникнути ускладнення: перфорація стінки кишки, 

кровотеча, перитоніт, звуження кишківника. У слабких хворих з 

ознаками імунодефіциту спостерігається дуже важкий перебіг з 

поширенням інфекції по всьому організмі. Найбільш сприйнят-

ливі до інфекції, діти молодшого віку, літні, вагітні жінки та 

хворі, які отримують кортикостероїди. 

Діагностика. Діагноз амебіаз ставиться на підставі 

виявлення в калі тканинної форми амеби. Виявлення цист та 

просвітніх форм дозволяє запідозрити захворювання або 

носійство, але не досить для підтвердження діагнозу. Наявність в 

складі непатогенної кишкової флори декількох видів амеб 

(Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii) ускладнює 

мікроскопічну діагностику. Помилковий діагноз можливий і при 

виявленні ідентичною за зовнішнім виглядом амеби Entamoeba 

dispar, яка зустрічається в 10 разів частіше, але не викликає 

хвороби і не потребує лікування [3]. Для диференціальної 

діагностики застосовують метод ПЛР. Використовують також 

серологічні тести, рідше - колоноскопію. Для виявлення позакиш-

кового амебіазу використовують серодіагностику, УЗД, 

радіонуклідні дослідження, рентгенодіагностику, комп'ютерну 

томографію та магнітно-резонансну томографію (МРТ).  

Профілактика. Особиста: дотримання правил особистої 

гігієни, кип’ятіння води, миття овочів, фруктів, захист їжі від 

механічних переносників. Громадська: виявлення та лікування 

хворих та цисто носіїв, контроль за станом джерел водопоста-

чання, знищення мух і тарганів, санітарно-просвітня робота. 
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Today in psychological and pedagogical science there is an active 

search for effective ways to master foreign languages, including those 

aimed at studying the preconditions that affect this process, such as 

individual psychological factors. Individual psychological 

characteristics of students play an important role in the process of 

learning a foreign language. Among the main psychological factors, 

researchers have identified: motivation and interest in language 

learning, temperament, anxiety, memory, language skills, language 

barrier. Taking into account the psychological features of learning a 

foreign language allows you to expand the vocabulary of students, the 

range of linguistic knowledge, quality and quantity of language actions 

associated with communication with native speakers, which is a part of 

communicative competence. 
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Lindy Woodrow identifies anxiety as one of the main 

psychological factors that constrain communication in a foreign 

language. After all, starting to perform any activity, a person is not 

always sure that he will succeed. But individuals differ in their level of 

anxiety. Therefore, if the task is emphasized before the task with its 

ability test or self-esteem, highly anxious individuals perform it worse 

than low-anxiety individuals. Highly anxious learners improve their 

learning activities in calm conditions or after mastering ways to distract 

from experiences that raise doubts about their own capabilities [1]. 

Therefore, teachers should take into account this psychological 

factor during classes and help students to minimize it. It is possible to 

determine which of the students has a high level of anxiety using a 

questionnaire or observation method [1]. It is important to consider 

communication both in the classroom and outside the classroom, 

providing students with the necessary level of language skills and 

practice for everyday communication. 

To reduce anxiety and to create the psychological comfort of 

students, it is necessary, above all, to create a situation of success, 

motivate to succeed. According to Zimnyaya: the course and success 

of learning must be self-controlled, satisfying [2, p. 205]. The subject 

content of education (texts, questions, problems) should be realistic, 

close and understandable to students. It must be personally significant 

for the student, as a representative of a particular age, gender, social 

group. 

Students should be able to express themselves freely, suggest 

ways to solve problems in class, be listened to and heard. "Developing 

active oral speech, the teacher should ensure that students focus not so 

much on the features of language tools, but on the thoughts that are 

expressed through them" [3, p. 57]. 

Psychological comfort in the classroom is a way to realize their 

importance in society, trying to get the most information for successful 

self-development. Under conditions of complete psychological 

comfort, intensive development of mental processes and imagination 

begins, memory improves, the ability to communicate and structure 

develops, understanding and respect for culture, history, peculiarities 
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of life of the countries whose languages are studied, new awareness of 

tolerance in the modern world appears. 

An individual approach in minimizing anxiety is also important. 

Case emphasizes the importance of taking into account the individual 

needs of students when learning a foreign language and the need to 

constantly monitor these needs and adjust the curriculum [4]. 

Successful learning requires an objective assessment of the knowledge 

and skills of each individual student, the selection of forms, materials 

and methods to overcome difficulties and organize the further learning 

process. The selection of individual materials and the optimal pace of 

knowledge acquisition takes a lot of time and effort of the teacher, but 

the use of these materials in higher education improves the quality of 

teaching, activates skills in all language aspects. The use of the 

necessary individual materials also provides an opportunity to develop 

the creative component of students' personality and stimulates the 

study of a foreign language independently in extracurricular time. 

Thus, the success of foreign language acquisition is determined 

by a combination of factors: motivational, emotional, cognitive, 

linguistic, psychophysiological and interactive. This means that such 

psychological aspect of learning a foreign language as anxiety 

determines not only the goals and objectives of teaching, motivation, 

interest of students, but also the methods and approaches to learning. 

The process of teaching a foreign language to students should 

take into account individual personal needs, motives, intelligence and 

other individual psychological characteristics. It allows to minimize 

anxiety and introduce new technologies into the educational process 

with maximum efficiency. 
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Принципи правової та соціальної держави є нормативно 

закріпленими в основному Законі України. Згідно зі статтею 1 

Конституції України Україна є суверенною і незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою [1]. Варто 

сказати, що не зважаючи на юридичне закріплення, яке описане 

вище, – це лише ідеал, якого намагаються досягти з початку 

історії незалежности Української держави. 

Для того, щоб знайти шляхи формування правової держави, 

необхідно визначитися із дефініцією цього поняття. Правова 

держава – це тип держави, у якому функціонує режим 

конституційного правління, існує розвинута правова система та 

ефективна судова влада, реальний поділ влади і дієвий соціальний 

контроль політики і влади. Правова держава – держава, яка 

відповідає демократичному устрою політичної системи, у якій вся 

система відносин «влада-суспільство-громадянин» побудована і 

функціонує на основі принципів, цінностей і норм права [2]. 

Існує достатньо багато проблем побудови справжньої 
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правової держави в Україні, більш того, у світі немає жодної 

держави, яку ми можемо назвати правовою, – лише однією з 

найбільш наближених є Федеративна Республіка Німеччина. Я 

вважаю, що для ефективності процесу побудування такого типу 

держави в Україні, по-перше, необхідно підвищувати правову 

культуру громадян, таким чином, розвивати громадянське 

суспільство. Адже, громадянське суспільство – це прояв демокра-

тичності, а правовою недемократичною держава бути не може.  

По-друге, для правової держави потрібно верховенство 

права, що у сучасних реаліях для України є складно досягнути. 

Уся проблема полягає у корупції. Зрозуміло, що повністю 

зруйнувати корупцію – неможливо, але, знизивши її до мінімаль-

ного рівня, можна сприяти встановленню принципу верховенства 

права у нашій державі. 

Якщо говорити стосовно соціальної держави, то соціальна 

держава – це високорозвинена, правова, демократична держава, 

яка визначає людину найвищою соціальною цінністю, забезпечує 

її права та свободи, гідні умови існування, безпеку і добробут, 

вільний розвиток та волевиявлення, самореалізацію творчого 

(трудового) потенціалу шляхом політичної та ідеологічної 

багатоманітності, соціальної спрямованості економіки, прове-

дення активної соціальної політики на принципах громадянського 

суспільства, соціальної справедливості, рівності, солідарності та 

відповідальності [3]. 

На мою думку, для того, щоб розбудувати по-справжньому 

соціальну державу, необхідно підвищувати рівень економіки 

України. Економіка – це головне підґрунтя для можливості 

здійснення ефективної соціальної політики серед громадянського 

суспільства (виплата різних соціальних пільг, підвищення рівня 

життя тощо). Щодо ще одного шляху формування – це 

удосконалення нормативної бази (прийняття різних нормативно-

правових актів задля створення соціальної галузі законодавства). 

Отже, можна зробити висновок, що для розбудови в Україні 

правової та соціальної держави є необхідним: підвищення 

правової культури населення (розвиток громадянського 



 

231 

суспільства); становлення принципу верховенства права; 

удосконалення нормативної бази та досягнення економічної 

стабільності. Симбіоз категорій, які описані вище, сприятиме 

становленню України як високорозвинутої держави. 
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ХХІ століття характеризується пошуком нової моделі освіти, 

яка є більш актуальною в умовах глобалізації та розвитку науки. 

Сучасна модель розвитку людства є застарілою та більше не 

відповідає вимогам безпеки людської цивілізації. На перехресті 

проблем в екологічній, економічній та соціальній сферах виникла 

концепція сталого розвитку, яка передбачає збалансований 

розвиток суспільства. 

Досягнення цілей сталого розвитку не можливе виключно за 

допомогою технологій, політичних чи фінансових механізмів. 

Людству необхідно змінити образ мислення і поведінки. Саме 

тому освіта є потужним інструментом просування ідеї сталого 



 

232 

розвитку і формування нових звичок та моделей поведінки у 

суспільстві. Особливу увагу варто звернути на необхідність 

включення ідей сталого розвитку в систему дошкільної освіти. 

Адже формування моделей поведінки, які відповідають цінностям 

сталого розвитку, повинно розпочинатися у ранньому дитинстві, 

коли закладаються основи особистості, психологічної культури, 

культури взаємодії з природою та суспільством. Тож для закладів 

дошкільної освіти було розроблено спеціальну програму 

«Дошкільнятам про сталий розвиток» з методичними 

рекомендаціями щодо її впровадження в освітній процес. 

Ідеї сталого розвитку складно реалізувати засобами 

традиційної освітньої моделі. Н. Гавриш зазначає, що  програма з 

освіти для сталого розвитку для дітей дошкільного віку 

реалізується на принципах емпауермент-педагогіки, складовими 

якої виступають самопізнання, само- і взаємонавчання учнів в 

активній діяльності, прийняття ними самостійних рішень 

стосовно їхнього стилю життя [1]. 

Сучасні наукові дослідження вказують на те, що лепбук - 

інтерактивна тематична папка відповідає принципам 

емпауермент-педагогіки та є ефективним засобом в опануванні 

сталого розвитку дошкільників. Ця технологія дозволяє 

підвищити мотивацію дітей до пізнавальної діяльності, розвиває 

навички критичного мислення, сприяє набуттю навичок 

систематизації інформації, дозволяє проявляти фантазію та 

креативність в оформленні. Лепбук допомагає сформувати 

початкові уявлення дошкільників щодо ідей сталого розвитку, 

при цьому діти є активними учасниками пізнавального процесу.  

Л. Петренко наголошує, що лепбук сприяє кращому розу-

мінню та запам’ятовуванню; вчить аналізувати, узагальнювати, 

структурувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки; допомагає кожній дитині проявити свої сильні сторони; 

мотивує до повторення та закріплення теми, що вивчалася [2]. 

Отже, використання лепбуку у пізнавальній діяльності з 

дітьми дошкільного віку може сприяти формуванню соціо-

еколого-економічної культури та стилю життя, орієнтованого на 
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сталий розвиток. 
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ВПЛИВ ТА ЗНАЧЕННЯ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ НА 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ 
 

Охріменко О. В,  

викладач кафедри спортивних ігор  

Черкаський національний університет 

  імені Богдана Хмельницького,  

м. Черкаси, Україна 

Сучасні дослідження науковців, соціологів, медиків дово-

дять, що стан здоров’я і фізичної підготовленості молоді України 

перебувають на низькому рівні. Це пов’язано як з соціально-

економічними проблемами, екологією, так і з недооцінкою в 

суспільстві ролі фізичної культури та спорту, що наочно 

позначилося на недофінансуванні галузі (поганому матеріально-

технічному забезпеченні загальноосвітніх шкіл, закладів вищої 

освіти (ЗВО), ДЮСШ тощо), дефіциті кваліфікованих фахівців, 

зменшенні кількості занять з фізичного виховання в ЗВО та 

переведенні їх на факультативи, недостатній пропаганді здоро-

вого способу життя серед населення тощо. 

Сьогодні система освіти України характеризується 

підвищеними вимогами до рівня знань учнів і студентів при 

орієнтації на самостійне і творче осмислення та засвоєння значної 

складності і великого обсягу інформації. Такі умови навчання 

виявляються екстремальними через інформаційні перевантаження 

мозку; дефіцит часу і сну; гіподинамію; порушення режиму праці 

і відпочинку; зловживання шкідливими речовинами – алкоголем, 
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наркотиками, тютюном та можуть призводити до захворювань [1, 

с. 139; 2; 3]. 

Однією з причин цього фахівці вважають недостатню рухову 

активність. За даними МОН України до 60% дітей шкільного віку 

страждають на гіпокінезію. Дефіцит рухів в окремих категоріях 

дітей інколи досягає 50–60 %. Відсутність достатньої рухової 

активності пов’язують із виникненням передпатологічних 

дезаптаційних станів, характерними ознаками яких є зниження 

імунної резистентності, швидка втомлюваність при виконанні 

фізичних навантажень, низькі функціональні можливості 

організму, відставання в розвитку рухових якостей, затримка 

фізичного розвитку і його зміна за рахунок надлишку маси тіла 

тощо [1, с. 139–140; 2; 3]. 

Досить ефективним засобом фізичної культури в зміцненні 

здоров’я молоді є важка атлетика. Важка атлетика належить до 

індивідуальних видів спорту та фізичної культури, які, на відміну 

від багатьох інших, не вирізняються своєю видовищністю чи 

емоційністю. Ця обставина зумовлює відносно невелику 

привабливість важкої атлетики у підлітків та молоді. На жаль, 

сьогодні важка атлетика переживає період зменшення 

популярності й розповсюдженості як виду масової фізичної 

культури. Водночас у рамках масової фізичної культури будь-яке 

силове тренування, зокрема й важкоатлетичне, має на меті 

насамперед зміцнення здоров’я, підвищення рівня загального 

фізичного розвитку, збільшення пружності мускулатури, активної 

м’язової маси, посилення міцності з’єднуючих та опорних тканин, 

покращення статури, постави тощо. Додамо, що важка атлетика 

має свою неперевершену естетику, виховує в молоді важливі для 

майбутнього дорослого життя морально-вольові якості. Це 

наводить на думку про вивчення та реалізацію можливостей 

важкої атлетики щодо зміцнення здоров’я, формування потреби у 

здоровому способі життя молоді України [4, с. 234]. 

Важка атлетика – це швидкісно-силовий олімпійський вид 

спорту, заснований на вправах з підйому штанги. Сьогодні 

змагання з важкої атлетики включають дві вправи: ривок і 
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поштовх. Колись у програмі змагань була третя вправа (жим), 

проте через складність оцінки вона була виключена зі змагань. 

Всі спортсмени мають право на 3 спроби в кожній вправі. 

Найкращі результати кожної вправи підсумовуються, щоб 

отримати загальний результат. Важкоатлет, який не зміг успішно 

виконати хоча б один ривок і один поштовх, програє і вибуває зі 

змагання. З однаковим результатом у змаганні перемагає той 

учасник, який першим досяг відповідного результату [5]. 

Важка атлетика – саме той вид спорту, що однаково корис-

ний жінкам, чоловікам, дітям. Регулярні тренування з поступовим 

збільшенням навантаження та періодичними відвідуваннями 

лікаря мають лише позитивну загальнозміцнюючу дію. Заняття 

важкою атлетикою корисні тим, що сприяють ефективній під-

тримці загального тонусу організму. Важкоатлети-культуристи, 

які правильно харчуються і тренуються, здорові та витривалі, 

мають гарний м’язовий рельєф та силові здібності. Але, все одно, 

існує чимало побоювань щодо того, що важка атлетика може 

призвести до артритів, артрозів, міжхребцевої грижі, «зірваної» 

спини, зношеного серця, низького зросту, що до оздоровчих 

занять не заохочує [6]. 

Шкода від занять може бути в кількох випадках: непра-

вильна техніка виконання вправ, надмірні навантаження або 

наявність протипоказань. Ними є підвищений або знижений тиск; 

захворювання серцево-судинної системи; порушення зору; 

опущення внутрішніх органів; травми мозку; захворювання 

нервової системи; порушення психіки; хронічні захворювання, 

зокрема епілепсія; порушення кісткової системи, зокрема – 

травми чи болі у спині чи попереку; для дівчат та жінок – 

обмеження в заняттях залежно від фази менструального циклу 

тощо. Перед початком занять силовими вправами слід 

обов’язково проконсультуватися з лікарем [6]. 

Силові тренування можна розпочинати з 7–8 років при умові, 

що дитина вже самостійна, здатна слухати вказівки тренера, 

дотримуватися правил техніки безпеки. Переваг від правильних 

силових тренувань безліч, ось лише деякі з них [6]: 
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- збільшення витривалості; 

- нарощування м’язів, підвищення їхньої сили; 

- зміцнення кісток, суглобів, зв’язок; 

- прискорення обміну речовин; 

- підтримка стабільного рівня маси тіла, тиску, холестерину; 

- підняття самооцінки (впевненість в собі), почуття гідності. 

Фахівці наводять багато позитивних аспектів від занять 

важкою атлетикою і для дорослих [6]: 

1. Схуднення, нормалізація маси тіла. Регулярні тренування 

здатні не лише формувати гарне тіло зовні, але й сприяти цьому 

зсередини. Доведено, що заняття важкою атлетикою ефективно 

прискорюють обмін речовин. Звісно, тренування спалює дуже 

багато калорій, не даючи жиру відкластися на проблемних місцях. 

2. Боротьба зі стресом. Тренування здатне зняти стрес, 

ліквідувати депресивний стан, підвищити настрій, допомогти 

психо-емоційно розвантажитися після напруженого дня. Останні 

дослідження показують, що тренування не рідше, ніж двічі на 

тиждень, знижують рівень кортизолу – «гормону стресу» – у 2–3 

рази. 

3. Поліпшення якості сну. Силове тренування здатне 

непогано зняти нервову напругу, як наслідок – нормалізувати сон. 

4. Профілактика проблем зі спиною та поперековою 

ділянкою. Тренування зміцнюють м’язовий корсет, які підтриму-

ють хребет, формують поставу. Чим вони сильніші – тим менша 

ймовірність виникнення різних застійних процесів, що негативно 

позначаються на здоров’ї. 

5. Зміцнення серцево-судинної системи. Тренування здатні 

знижувати тиск, прискорювати кровообіг і підвищувати 

витривалість загалом. 

6. Поліпшення роботи мозку та конгітивних функцій. Згідно 

із результатами дослідження PISA 2015 Results (Volume III) : 

Students Well-Being [7], учні шкіл та студенти які не залучені до 

фізичної активності, отримують нижчі оцінки з наукових 

дисциплін, ніж учні, які займаються фізичною культурою та 

спортом. 
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Також, фахівці наводять дані, що заняття важкою атлетикою 

в 15–17 років не призводять до якої-небудь суттєвої відмінності в 

зміні довжини тіла в порівнянні з однолітками, що не займаються 

спортом. Але маса тіла й окіл грудної клітки в спортсменів даного 

віку помітно вище [8]. 

Висновки. Отже, користь від занять важкою атлетикою дуже 

велика. Адже організму людини потрібні не лише аеробні 

навантаження, а й силові. Головне при цьому – грамотно 

підходити до тренувань, не забуваючи про дотримання техніки 

безпеки та підбираючи адекватне віку, статі і фізичній 

підготовленості навантаження. 
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Дніпропетровський державний 

 університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 
  В умовах глобалізації світ вступає в нову реальність, яка 

вимагає  розвиватись в унісон з іншими державами. Наслідками 

глобалізаційних процесів стали міжнародний поділ праці, 

міграція людських та виробничих ресурсів у маштабах  планети, 

зближення  та взаємопроникнення різних культур. У нашому 

мінливому світі, коли порушується встановлений міжнародний 

порядок, стрімко розвиваються новітні технології, цифрові і 

комунікаційні, глобалізуються не тільки економічні, політичні і 

соціальні відносини, а також й етнокультурні. 

 Невідворотність глобальних процесів та проблема 

збереження духовно-культурної ідентичності народжує певні 

негативні наслідки у вигляді процесу уніфікації культур. Процес 

міжкультурної взаємодії є досить складним, оскільки не завжди 

партнери по комунікації отримують задоволення від спілкування 

з представниками іншої групи населення або культури: 

сприйняття іншої культури як “чужої”, численні стереотипи, 

етноцентризм. Сьогодні стає очевидним, що за порукою 
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ефективного комунікативного процесу, є не тільки досконале 

володіння іноземними мовами, але й знання матеріальної, 

духовної культури, моральних цінностей, світоглядних уявлень, 

які в сукупності визначають модель поведінки партнерів по 

комунікації.  

Народам притаманне збереження своєї цивілізаційної 

ідентичності як захисту від небезпек і викликів від зміни світу. У 

більшості випадків, надання народам спільних цивілізаційних рис 

відбувалося під примусом: християнська, ісламська цивілізації у 

часи Середньовіччя, “Радянська цивілізація”. Проте у ХХІ ст. така 

примусовість є неможливою. Ці особливості сучасного розвитку 

суспільства виявляють інтерес й актуалізують поняття 

“Міжкультурної комунікації”. Взаєморозуміння між різними 

культурами досягається шляхом ефективного комунікативного 

процесу між представниками різних культур шляхом володіння 

іноземною мовою, знанням матеріальної та духовної культури 

іншого народу, моральних цінностей, світоглядних уявлень, які в 

сукупності визначають модель комунікації, а саме “міжкультурна 

комунікація”.  

Поняття “міжкультурна комунікація” вперше було сфор-

мульовано в науковій роботі Г. Трейдера і Є. Холла “ Культура як 

комунікація 1954 р.”                 

«Міжкультурна комунікація — це наука, яка вивчає особли-

вості вербального та невербального спілкування людей, що 

належать до різних національних та лінгвокультурних спільнот.  

Міжкультурна комунікація- це наукова етика, яка намагається 

розробити наукові методи для покращення взаєморозуміння й 

міжкультурного обміну» [2, с. 7-18]. «Міжкультурна комунікація 

здійснюється тільки тоді, коли між людьми різних культур 

розвивається “міжкультурна компетентність”— здатність 

особистості виходить за межі власної культури й набувати і 

набувати якостей медіатора культур, не втрачаючи власної 

ідентичності, в уміннях досягати взаєморозуміння з представни-

ками різних культур навіть за посереднього володіння 

іноземними мовами на основі знань правил и норм етикету 
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іншомовного спілкування» [5, c. 65]. 

Поняття “міжкультурна компетентність” з’явилося на 

початку 1970-х років у процесі становлення міжкультурної 

комунікації як самостійного наукового напряму. Визначення 

міжкультурної компетентності в інтерпретації  Р.А. Свірідона: 

«це здатність особи здійснювати спілкування іноземною мовою, 

враховуючи різницю культур та стереотипів мислення. Зазначена 

компетенція передбачає досягнення такого рівня володіння 

мовою, який дозволить, по-перше, гнучко реагувати на можливі 

непередбачувані ситуації під час бесіди; по-друге, визначати 

відповідну тактику мовленнєвої поведінки; по-третє, правильно 

добирати конкретні засоби комунікації і, нарешті, по-четверте, 

вживати ці засоби відповідно до запропонованої ситуації» [3, 

с.72-84]. 

Саме мовна освіта — є фундаментом формування здатності 

особистості до міжкультурної комунікації, тому успішне 

вивчення іноземної мови передбачає  оволодіння наступними 

вміннями: застосовувати іноземну мову в аутентичних ситуаціях 

міжкультурного спілкування; роз’яснити та засвоїти чужий спосіб 

життя, ефективно поєднувати індивідуальний світогляд з  

отриманими знаннями щодо світосприйняття носіїв мови, яку 

вивчають.  

Як відомо, мова — це фундаментальний елемент формуван-

ня особистості, це знаряддя, інструмент культури. Вона  

безперервно взаємодіючи  з культурою й мисленням,  формує  

носія мови, як особистість, що належить даному соціокультур-

ному суспільству, через нав’язування  і розвиток системи 

цінностей, моралі, поведінки, менталітету, ставлення до людей. 

«Мова —дзеркало та інструмент культури одночасно, виконує 

пасивні функції відображення і активні функції творення, які 

реалізуються у процесі комунікації. Однак як форма існування 

мислення і, головне, як засіб спілкування, мова стоїть в одному 

ряду з культурою» [5, c. 67-69].  

Отже, вивчення іноземної мови представляє собою процес в 

таких основних напрямках: 
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 - розвиток комунікативних вмінь: говорінні, аудіюванні, 

читанні, письмі;  

- розвиток знань культурних традицій, реалій країни, мову 

якої вивчають.  

Рівень міжкультурної компетентності (володіння іноземною 

мовою), повинен бути суттєвим елементом професійної компе-

тентності  і загальної культури сучасного фахівця.  

Процес формування міжкультурної компетенції складається 

з трьох етапів:  

1) «формування достатнього запасу фонових знань про 

національну культуру країни, мову якої вивчаєш. Країнознавчі 

фонові знання містять систему світогляду, поглядів, що панують 

в даному суспільстві, етнічних та естетичних смаків, норм 

вербального і невербального спілкування; 

2) формування адекватного сприйняття іноземної мови та її 

реалії. 

Важливим моментом у цьому процесі є формування позитив-

ного відношення до  іноземної мови і культури народу, який 

говорить цією мовою. Вивчення мови буде позитивним при 

урахуванні наступних складових: 

- особливості мовленнєвої поведінки в міжособистісному  

спілкуванні з представниками інших культур; 

- країнознавчі дані; 

-  еквівалентність лексики; 

- назви реалій географічних, етнографічних, суспільно-

політичних, соціальних, реалії системи освіти, культури (театр, 

кіно, музика, література мистецтво), побуту; 

- притаманні даній культурі мови фразеологізми, прислів’я; 

3) практичне тренування у міжкультурній комунікації» [1, 

с.111-114].  

Отже, важливим засобом у формуванні міжкультурної ком-

петенції студентської молоді, є вивчення іноземної мови, з 

урахуванням усієї сукупності її «соціокультурних особливостей 

(лінгвокраїнознавча компетенція, соціолінгвістична й країно-

знавча)» [4, с. 28],  результатом якої є рівноцінна взаємодія носіїв 
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різних культур, з усвідомленням самобутності та своєрідності 

кожного представника, що сприяє  міжкультурній адаптації, толе-

рантності, формує зв’язок з загальнолюдськими духовними 

цінностями і  головне — формує навички міжкультурної 

комунікації 
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Актуальність теми полягає у недостатньому законодавчому 

регулюванні сфери опіки і піклування. Даний інститут працює 
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недостатньо ефективно, що зумовлює збільшення кількості 

випадків порушення прав осіб, над якими встановлюється опіка 

чи піклування, оскільки для того, аби здійснювати свої права чи 

обов’язки, захищати свої майнові та немайнові права, особа 

повинна володіти цивільною дієздатністю.  

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення 

особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, 

неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здо-

ров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати 

обов'язки [2]. Відносно неповнолітніх дітей, ціллю опіки і 

піклування є виховання неповнолітніх, котрі в результаті смерті 

батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з 

інших причин залишилися без батьківського піклування, а також 

захист особистих немайнових і майнових інтересів цих дітей.  

Метою даного дослідження є дослідження, аналіз та розгляд 

регулювання правовідносин опіки та піклування, підстави їх 

виникнення та припинення, а також корегування прав та 

обов’язків опікуна чи піклувальника. Мета роботи передбачає 

виконання таких завдань: 

- розкрити теоретичні аспекти дослідження опіки та 

піклування; 

- виконати розбір становища опіки та піклування в Україні 

- оглянути засади встановлення та припинення опіки та 

піклування 

Об’єктом даної теми виступає законодавство України, як 

механізм регулювання даного виду  цивільних відносин. 

Опікуни та піклувальники мають відповідні права та 

обов’язки, які поділяються на дві групи:  

Особисті права і обов’язки найчастіше виникають у сфері 

встановлення опіки чи піклування над малолітніми, вони мають 

сімейний характер. В обов’язки опікуна входить створення 

необхідних умов для розвитку та навчання підопічного, 

забезпечення його доглядом та лікуванням. [1] 

Майнові права та обов’язки регулюють сферу відносин, коли 

опікун вчиняє від імені підопічного та в його інтересах 
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правочини, тобто представляє його у майновій сфері. Але в зако-

нодавстві допустимі випадки, коли підопічний має право вчиняти 

дрібні побутові правочини, які не є юридично важливими. 

У випадку наявності у підопічного нерухомості чи іншого 

цінного майна, опікун повинен дбати про розумне використання 

та збереження даного майна, оскільки підопічний не має можли-

вості самостійного володіння ним. Також опікун може з дозволу 

органу опіки та піклування самостійно управляти цим майном.  

Виплати певних винагород за здійснення опікунства законом 

не передбачено, можливо це пов’язано з тим, що в більшості 

випадках особами, що здійснюють опікунство, є персонами у 

яких наявний родинний зв’язок із підопічними. Проте вони є 

підзвітними органам опіки і піклування. У даних випадках 

причиною виникнення опіки і піклування є правосуб'єктність у 

сімейних правовідносинах - це здатність (об'єктивна необхідність) 

особи бути учасником правовідносин з опіки та піклування і 

носієм прав та обов'язків, що випливають з них. [3]. 

Важливим аспектом виникнення відносин з опіки та піклу-

вання є юридичні факти, які не тільки визначають їх виникнення, 

але й  визначаються основою для майбутнього їх розвитку. 

Існують такі види юридичних фактів щодо виникнення 

відносин з опіки і піклування: 

1. Юридичні дії. Діти, що перебувають під опікою, можуть 

бути усиновлені. А також можливе звільнення опікуна від 

виконання своїх обов’язків, тобто здійснення опіки, на їх 

прохання, якщо це зумовлене поважною причиною.  

2. Юридичні події. Сюди належать випадки досягнення ди-

тиною 14 чи 18 років, а також факт встановлення смерті опікуна.  

3. Адміністративні акти.  До прикладу рішення відповід-

ного органу про припинення здійснення опіки над особою, що 

досягла 14 років та призначення піклувальника. 

4. Рішення суду. Наприклад усиновлення дитини за 

ріщенням суду, а за ним припинення опіки. [3]. 

Щодо органу опіки та піклування, він встановлює опіку над 

малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою, 
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крім випадків, встановлених ч.1 та 2 ст. 60 ЦКУ, в яких: 

1. Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі 

визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу 

опіки та піклування. 

2. Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі 

обмеження її цивільної дієздатності і призначає піклувальника за 

поданням органу опіки та піклування. [2]. 

Висновок.  Правовідносини відносно здійснення опіки та 

піклування щодо осіб, які не здатні усвідомлювати значення своїх 

дій та керувати ними (недієздатні), та осіб, які не здатні 

самостійно складати правочини, вчиняти дії лише за згодою 

піклувальника (обмежено дієздатні), регулюються відповідними 

органами та актами, але як показує практика, проаналізувавши 

цей вид правовідносин, дане регулювання є недостатньо 

ефективним щоб торкнутися усіх аспектів життя осіб, що 

підлягають під цей вид правових відносин. Я вважаю, це 

спричинено необхідністю ефективного втілення цих норм у 

практику, а не лише законодавче закріплення. 
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Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 

2016 р. передбачає зміни у інстанцій ній побудові судів, зокрема 

цивільної юрисдикції. До принципових новел нормативного 

регулювання засадничих начал переглядів судових рішень слід 

віднести, зокрема, утворення апеляційних округів, на які розпов-

сюджується компетенція судів апеляційної інстанції. Разом з тим, 

у вказаному вище нормативному акті законодавець повернувся до 

наділення повноважень касаційної інстанції при розгляді цвіль-

них справ Верховному Судові. Зазначений Закон передбачає, крім 

вказаного, функціонування Великої Палати Верховного Суду, 

правова природа повноважень якої визначена ст. 45 Закону. 

Незважаючи на нормативне закріплення погляду законо-

давця на перегляд судових рішень у вищезгаданому законі, ЦПК 

України не передбачає внесення цих змін до структури цивільних 

судів. А законодавчі ініціативи з вищезазначених тем не 

підтримуються належним чином законодавчим органом. 

А.Грабовий з цього приводу зазначає, що на сьогодні нововве-

дення, сформовані в проекті Закону України «Про внесення змін 

до ЦПК України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» № 6232 від 23.03.2017 р., 
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отримав лише 164 голоси народних депутатів і відповідно до 

порядку денного шостої сесії Верховної Ради України VIII 

скликання [1]. 

Проте, закріпивши ст. 355 проекту закону про внесення змін 

до ЦПК України (далі – законопроект) строк оскарження 

судового рішення та ухвали протягом тридцяти днів, суб’єктом 

законодавчої ініціативи, на мою думку, безпідставно продовжено 

строк оскарження суду і це затримує набрання рішенням суду 

законної сили. У зв’язку з цим видається доцільним запропону-

вати механізм оскарження акту правосуддя, закріплений 

попереднім цивільним процесуальним законодавством. 

Даний порядок, за якого доцільно на законодавчому рівні 

передбачити можливе оскарження рішення суду протягом десяти 

днів з дня його проголошення з подальшим оскарженням 

протягом двадцяти днів з дня його проголошення апеляції. Таке 

«поступове» оскарження пришвидшить набрання чинності актом 

правосуддя у разі, якщо оскарження не буде здійснено. При 

встановленні термінів і механізму оскарження, запропонованих у 

ст. 355 законопроекту, строк набрання рішенням законної сили 

фактично дорівнює тридцяти дням за умови відсутності 

оскарження суб’єктом реалізації цього права. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що суб’єкт законодавчої 

ініціативи у змісті законопроекту не вказує на зміст поняття 

остаточності судового рішення, оперуючи поняттям юридичної 

сили судового рішення. Подібна ситуація спостерігається і в 

чинному КПК України. У юридичній літературі за допомогою 

юридичної сили судове рішення виражає юридичну визначеність 

акту правосуддя, його незмінність і винятковість, а також 

здійсненність, преюдиційність і обов'язковість [2, с. 646-648]. 

Увага до змісту остаточності судового рішення визначається 

змістом ст. 151-1 Конституції в редакції Закону «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Відповідно до 

цієї норми Конституційний Суд України вирішує питання про 

конституційність закону України про конституційну скаргу 

особи, яка вважає, що закон України, застосований в остаточному 
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судовому рішенні у її справі, суперечить Конституції України. 

Конституційна скарга може бути подана, якщо всі інші націо-

нальні засоби правового захисту були вичерпані. 

Зазначимо, що вперше на конституційному рівні у націо-

нальне законодавство на конституційному рівні введено термін 

«окончаність судового рішення», зміст якого не міститься в 

нормах вітчизняного законодавства. На проблему визначення 

«властивостей» остаточності судового рішення звертав увагу в 

юридичній літературі України В. В. Комаров [3, с. 624]. На мою 

думку, залишається незрозумілим питання визначення викорис-

тання всіх національних засобів правового захисту, зокрема в 

цивільному судочинстві. 

Відповідно до частини 4 статті 55 Конституції України 

кожен має право після використання всіх національних засобів 

правового захисту звернутися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ або до відповідних 

органів міжнародних організацій, до складу яких входить Україна 

є членом або учасником. Стаття 35 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод передбачає, що Європейський 

суд з прав людини може розглядати справу лише після того, як 

були вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту відповід-

но до загальновизнаних принципів міжнародного права, і протя-

гом шести місяців після остаточне рішення на національному 

рівні. 

Знання нормативних актів, наприклад Конституції Греції, 

враховує той факт, що законодавство даної держави не визначає 

юридичне успадкування судового рішення з достатньою 

юридичною силою. Так, у відповідності з ч. 6 ст. 14 Конституції 

Греції санкції у випадку цивільного процесу зазначеної держави 

ґрунтуються на терміні «безповоротне» суднове рішення [5]. 

Власне, беручи до уваги термінологію європейського законо-

давства полягає у встановленні юридичної спадщини щодо решти 

судового рішення протягом терміну «законна сила», тоді як 

процесуальне законодавство стосується безпосередньо. 

Викладене наводить на такі висновки. Насамперед, зміна 
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процесу реалізації права на апеляцію та рядків у законі аргумен-

тації має на меті дозволити прискорене зупинення остаточних 

рішень та статус достатнього оскарження. З іншого боку, проце-

суальне законодавство буде необхідним у процесі процесуального 

законодавства, зростання цивільного процесуального права, 

термін «остаточне судове рішення» вживається для закріплення 

визначеного розуміння в нормах Конституції України. 
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БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НОВИЙ 

ПРАВООХОРОННИЙ ОРГАН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
   

Пустовой Ліна Юріївна 

Пасічник Юлія Миколаївна 

 здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

Навчально-наукового інститут права 

Університету державної фіскальної служби України  

Науковий керівник: Мельник Олена Петрівна 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансового права, 

Університет державної фіскальної служби України 

 Сьогоденне становище інституту фінансово-економічної 

безпеки характеризується наявністю значної кількості негативних 

факторів, які перешкоджають ефективному функціонуванню 

держави загалом.  

Основними загрозами економічній безпеці Україні на 

сучасному етапі є: зростання інфляції і бюджетного дефіциту, 

нестабільність податкового регулювання, зростання безробіття, 

несприятливий інвестиційний клімат, надто високий рівень 

державного боргу, неконтрольовані міграційні процеси, 

політична нестабільність, проблеми, пов’язані з перетворенням 

відносин власності. Відсутність чіткої правової бази породжує 

корупцію державного апарату, безліч економічних злочинів, 

криміналізацію економіки і суспільства, різке розшарування 

суспільства на багатих та бідних. 

Однією із суттєвих проблем сучасної України, що ускладнює 

її розвиток та інтеграцію до Європейського Союзу, є стан 

фінансової системи держави, забезпеченням якої опікується низка 

державних органів, серед яких правоохоронним органам 

відведено особливу роль у зв’язку з високим рівнем тінізації 

економіки держави, яка, за експертними оцінками, складає 46 % 

від обсягу ВВП, що в грошовому еквіваленті становить понад 1 
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трлн. грн. на рік [1]. 

 На сьогодні реальну загрозу Україні становлять не зовнішні 

фактори, а розвал економічної системи країни. За сучасних умов 

аналіз внутрішніх факторів і розроблення конкретних ефективних 

заходів щодо запобігання внутрішнім загрозам найбільш 

актуальні та значущі. Виникає нагальна потреба щодо 

формування єдиної узгодженої системи правоохоронних органів, 

які забезпечують фінансово-економічну безпеку, задля їх 

ефективної роботи для становлення України як правової держави 

в умовах інтеграції до Європейського Союзу. 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних 

органів належать органи прокуратури, Національної поліції, 

Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у 

Збройних силах України, Національне антикорупційне бюро 

України, органи охорони державного кордону, органи й установи 

виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного 

фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, 

інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні 

функції. Рєзнік О.М., дослідивши завдання та функції вищезазна-

чених органів, дійшов висновку, що до правоохоронних органів 

як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

держави слід віднести органи Національної поліції України, 

Служби безпеки України, та Національне антикорупційне бюро 

України [1]. 

Проте, незважаючи на значну розгалуженість таких органів, 

їх робота є дуже неефективною, що зумовлено насамперед: 

низьким рівнем функціональної взаємодії між контролюючими та 

правоохоронними органами, відсутністю єдиної інформаційної 

системи державних органів, конкуруванням між право охорон-

ними органами та високим рівнем стороннього впливу на такі 

органи; застарілими методами протидії кримінальним загрозам у 

сфері публічних фінансів, що застосовуються у роботі право-

охоронних органів, а також недосконалістю методики збирання, 

обробки та аналізу інформації; відсутністю уніфікованих із 
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зарубіжними правоохоронними інституціями методів виявлення 

та розслідування фінансових злочинів, скоєних із використанням 

можливостей транснаціональних злочинних фінансових схем [2]. 

Виходячи з вищенаведеного, в Україні виникла потреба у 

створенні єдиного правоохоронного органу щодо забезпечення 

стабільного фінансово-економічного розвитку держави та 

протидії кримінальним злочинам у сфері економіки. 

Для функціонування новоствореного органу необхідне 

прийняття низки нормативно-правових актів, що постануть 

законним підґрунтям для реалізації його завдань та повноважень. 

Потреба запровадження нових аналітичних підходів для 

протидії економічним злочинам та проведення ефективних 

розслідувань зумовила прийняття в другому читанні і в цілому 28 

січня 2021 року Верховною Радою України Закону «Про Бюро 

економічної безпеки України», який передбачає створення в 

Україні Бюро економічної безпеки [3].  

22 березня 2021 року Президент України Володимир 

Зеленський підписав Закон України від 28.01.2021 № 1150-ІХ 

«Про Бюро економічної безпеки України» [4], 25 березня даний 

Закон набув чинності, за яким БЕБ мало розпочати свою 

діяльність не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом, протягом цього ж строку Уряд повинен бу забезпечити 

ліквідацію ДФС. Наступним кроком було створення урядом Бюро 

економічної безпеки України як центрального органу виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. Відповідну постанову №510 було прийнято на 

урядовому засіданні 12 травня 2021 року [5].  

Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України «Про Бюро 

економічної безпеки України» – це центральний орган виконавчої 

влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопору-

шенням, що посягають на функціонування економіки держави. 

Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки 

України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, 

інформаційну та інші функції. 

Правовий статус такого органу закріплює в собі його основні 
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завдання та особливості функціонування. До завдань Бюро 

економічної безпеки входять: - виявлення зон ризиків у сфері 

економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих 

даних; -оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, 

напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення; - надання 

пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з 

питань усунення передумов для створення схем протиправної 

діяльності у сфері економіки; - забезпечення економічної безпеки 

держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розсліду-

вання кримінальних правопорушень, що посягають на функціону-

вання економіки держави та ін.  

Вони реалізуються на основах верховенства права, 

законності, поваги до особи, оперативності, відкритості та 

прозорості, незалежності інтересів, пріоритету додержання прав 

та інтересів фізичних та юридичних осіб, політичної 

нейтральності та позапартійності, незалежності від інших, крім 

державних, інтересів, персональної відповідальності кожного 

працівника, справедливості, неупередженості. 

Особливість БЕБ в тому, що це аналітичний орган з право-

охоронною функцією. Крім здійснення традиційного 

кримінального розслідування без силового тиску на бізнес, 

аналітик Бюро буде здійснювати кримінальний аналіз та надавати 

рекомендації детективу під час ведення слідства. Аналітика дасть 

змогу працювати на випередження та запобігання кримінальним 

проявам в економіці, а не реагувати на них постфактум [6]. 

Діяльність БЕБ спрямована на усунення дублювання функ-

цій правоохоронних органів та зменшенню непотрібного та 

невиправданого тиску на платників податків, а також спрямуван-

ня підвищенню ефективності розслідування економічних 

злочинів.  

Та на жаль, практика не відображає бажані результати. 

Запуск БЕБ перенесли на 2 місяці – на 26 листопада. Спочатку 

планували, що відомство має почати роботу ще 25 вересня. При 

цьому, як заявив глава БЕБ В. Мельник, відомство запустити в 

термін не вийде. 
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Катамадзе Григол, президент ВГО «Асоціація платників 

податків України» узагальнює проблеми функціонування БЕБ: «З 

моменту набрання чинності Закону України «Про Бюро еконо-

мічної безпеки України» пройшло 9 місяців! І що ми маємо? Ні 

приміщень, ні техніки, жодної інфраструктури при повній відсут-

ності фінансів, а лише призначеного Директора Бюро та абсолют-

но «непрозоро» обрану Раду Громадського контролю» [7]. 

БЕБ у встановлений термін до 25 листопада 2021 року 

встигло укомплектуватися на 30 % (214 працівників), що дозволяє 

органу розпочати роботу. Проте Кабмін досі не виділив органу 

будівлю, повідомляє прес-служба БЕБ. 

Зазначається, що директор ВЕБ Вадим Мельник вже 

направив на погодження до Міністерства економіки, Мінфіну та 

Мінцифри проект [8] постанови Кабміну «Про початок діяльності 

Бюро економічної безпеки». 

Попри це Кабмін досі не виділив будівлю для бюро. У БЕБ 

пояснюють, що затягування процесу може перешкоджати пере-

дачі кримінальних проваджень та роботі органу загалом. 

Визначено, що ефективне функціонування системи фінансо-

вої безпеки  держави здійснюється через відповідний механізм, 

який  набуває важливе значення з метою вдосконалення їх роботи 

для становлення України як правової держави. Побудова та 

узгодженість єдиної системи правоохоронних органів разом із 

запуском нового органу – Бюро економічної безпеки є надзвичай-

но важким та важливим кроком для України, особливо в умовах 

інтеграції до Європейського Союзу, що має безліч недоліків та 

перешкод на шляху його функціонування як на законодавчому 

рівні, так і на практиці. 
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Стрімкий розвиток інформаційно-телекомунікаційного 

детермінанту сучасності нині диктує необхідність кваліфікова-

ного підходу міжнародної спільноти й вітчизняного законодавця 

до динаміки розвитку кіберпростору як такого. Актуальність 

проблематики зумовлена загрозливо стабільним ростом порушен-

ня прав людини в інтернеті в інформаційному аспекті, 

багаторівневим загрозам національній безпеці у функціональній 

парадигмі.  

Наукова обґрунтованість питання – фундамент якісних 

законодавчих змін, забезпечення прав потерпілих, якісної 

протидії злочинності в кіберпросторі зокрема. Задаючись 

питанням відповідності національної нормативно-правової бази 

викликам сьогодення, слід фахово підійти до її диференційованої 

оцінки. На моє глибоке переконання, мову слід вести не лише про 

кількісні зміни, представлені, як правило, фактором своєчасності 

реагування на виникнення нових правових відносин в цій сфері 

чи доповненням діючого законодавства нормами міжнародного 

права в царині протидії злочинності в інтернеті, а й про якісний 

критерій, тобто нагальність поміркованого вдосконалення 

існуючої правової бази і цій сфері, гнучкості криміналізації нових 

правопорушень в кіберпросторі, хоча б часткового подолання 

колізійності правової бази. 

Термін «кіберзлочин», яким зараз у наукових колах прийнято 

позначати специфічні види злочинів, віднесених до так званої 
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«кібернетичної сфери», набув на пострадянському просторі 

достатньо широкого вжитку не маючи сформованого загально-

визнаного юридичного наповнення.  

Термінологічна проблематика рецептованого, власного 

понятійного апарат створює ряд перепон до практичного 

застосування всяких положень – невирішеним залишається 

питання установлення співвідношення «кіберзлочину» з такими 

поняттями, як «комп’ютерний злочин», «злочин у сфері комп’ю-

терної інформації», «злочин у сфері використання комп’ютерів», 

«злочин у сфері використання інформаційних технологій», або із 

законодавчим в Україні поняттям «злочин у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  

Не менш гострою виступає полеміка концептуального 

визначення місця «кіберзлочину» в системі протиправних діянь, 

передбачених національним законодавством: як окремого виду 

цих діянь, як специфічної форми їх скоєння, як того й іншого [1, 

с.180] 

Варто вказати, що національний нормотворчий вектор щодо 

протидії кіберзлочинам, як правило, не достатньо тісто 

інтегрований із законодавством в сфері захисту інформаційної 

безпеки держави й окремих громадян. Говорячи про державний 

рівень, то нині не можна сказати, що система кіберзахисту 

забезпечує повною мірою кібербезпеки об’єкта інформатизації і, в 

першу чергу, органів державної влади, оборони. Причин цьому 

досить багато– починаючи термінологічною плутаниною, відсут-

ністю нормативних аспектів визначення об’єкту інформаційної 

безпеки, застарілістю концептуального характеру складів 

кримінальних правопорушень Розділ VI Особливої частини, про 

що говорить навіть сама їх назва, й закінчуючи регулюванням 

кримінально-процесуальної сторони питання, розширенням 

компетенції кіберполіції й наведення ладу в системі органів 

протидії злочинності в кіберпросторі. 

До прикладу, аналізуючи положення Закону України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» [1], кидається 
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в оці положення щодо обмеженої дії останнього, зокрема в 

аспектах окремих систем, в яких циркулює інформація з обме-

женим обігом. Постає питання відповідності як конвенційним 

засадам прав людини, принципам протидії кіберзлочинності в 

цілому.  

Крім того, констатуємо відсутність необхідного рівня 

координування та взаємодії між підрозділами правоохоронних 

структур під час проведення адекватних загрозам запобіжних і 

правозастосовних заходів; малорозвинена загальнодержавна 

система протидії кіберзлочинності - на рівні цього закону не 

визначено орган базової компетенції з оперативного керування 

суб’єктами забезпечення кiбербезпеки, надмірне ж обтяження 

повноваженнями Держспецзв'язку та СБУ нівелює іншими їх 

основними функціями, завданнями, зокрема із протидії корупції! 

Законодавча ініціативна щодо поліпшення інституційної концеп-

ції в цій сфері, зокрема й на засадах розщеплення компетенції - чи 

не єдиний вихід із ситуації, що існує нині і унеможливлює якісне 

розслідування кіберзлочинності. 

Водночас, слід підкреслити позитивний момент - створення 

кіберполіції та початок функціонування Національного координа-

ційного центр кібербезпеки. Тим не менше, нормативні гарантії їх 

взаємної між собою, як і іншими органами та структурами, окремі 

засад функціонально власної компетенції залишаються лише на 

рівні окремих угод зацікавлених сторін, формалізму стратегічних 

цілей. 

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікацій-них системах» [2] залишається малозастосовним 

нормативним актом архаїчних положень, говорячи ж про 

Постанову КМУ від 29 березня 2006 р. №373 [3], принциповими 

слід виділити лише цьогорічні новели криптографічного захисту, 

окремих стандартів достатності захисту даних систем. 

Диференціація кримінальних правопорушень за чинним КК 

України, є досить обмеженою й просторово мертвою (обчислю-

вальні машини), і водночас – об’єктно перевантаженою, що 

можна констатувати із складів Розділ VI [4].Не зосереджуючись 
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на КК України в чинній редакції, слід звернути увагу на 

позитивну динаміку в проєкті нового кодексу, де враховано 

рекомендації РЄ - окремішньо криміналізують незаконний дос-

туп, перехоплення, втручання у дані, зловживання пристроями, 

«комп’ютерне» шахрайство, правопорушення, пов’язані з 

дитячою порнографією та інші склади правопорушень. 

Деякі автори окрему увагу акцентують також на питаннях 

відсутності у державі розвинутих інститутів програмно-технічної 

та судово-кібернетичної експертиз у процесі документування та 

закріплення доказів кіберзлочину; відсутності відповідних 

науково обґрунтованих методик їх проведення; відсутності 

необхідного рівня координування та взаємодії між підрозділами 

правоохоронних структур під час проведення адекватних 

загрозам запобіжних і правозастосовних заходів; малорозви-

неності загальнодержавна система протидії кіберзлочинності [6, 

с. 284-285]. Окрім того, чинне законодавство України досі не 

передбачає чіткого трактування складових обігу інформаційних 

ресурсів у процесі інформаційних відносин, не визначені критерії 

їх належності до конкретних категорій. Розробники законо-

давства у сфері інформаційних відносин та інформаційної 

політики держави часто не зовсім компетентні у програмно-

технічному забезпеченні новітніх ІТ і, як наслідок, – орієнтування 

на зовнішні запозичення, які, своєю чергою, не є досконалими. [7, 

c. 349-350] 

Отже, проведений аналіз дає підстави вважати, що 

законодавчі механізми детермінації різних аспектів протидії 

кіберзлочинності (термінологічного, просторового, предметно-

функціонального), поряд із концептуальними, інституційними 

постулатами, залишаються проблемними з якісних позицій. 

Вирішення вищепроцитованих питань повинно стати початком 

комплексної новелізації вітчизняного законодавства про 

кіберзлочинність до реалій сьогодення – загроз національній 

безпеці, збройної агресії, інформаційної безпеки особи в 

інтернеті. ушним, все ж таки для протистояння кіберзлочинності 

цього не достатньо. Поряд з законодавчим забезпеченням має 
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бути налагоджена плідна міжнародна співпраця у сфері 

розроблення механізмів протидії кіберзлочинності, мінімізації її 

негативних наслідків, розширення горизонтів співпраці для 

створення потужної система кібербезпеки. Проблематика 

протидії кіберзлочинності в Україні залишається актуальною і 

потребує подальшого фахового дослідження! 
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С.В. Сеник // Науковий вісник Львівського державного універси-

тету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 1. 2018. - С. 283-
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управління інформаційною безпекою інформаційних систем 
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спеціального призначення. Збірник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки) / 

за ред. М. Ф. Кропивка. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс», 2012. № 2 (18). Т. 2. С. 347–354. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТУ 

ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ 

ПІДХІД 

 

Ярина Паш 

здобувачка І курсу,  другого  

(магістерського) рівня вищої освіти 

Юридичного інституту 

 Науковий керівник: Богданець А. В. 

 к. ю. н, заступник завідувача кафедри,  

доцент кафедри цивільного та трудового права  

ДВНЗ «Київського національного економічного  

університету імені Вадима Гетьмана» 

(м. Київ, Україна) 

Комерційна концесія (франчайзинг) в Україні та далеко за її 

межами відома, насамперед, завдяки функціонуванню таких 

суб’єктів підприємництва, як: Coca-Cola, Pepsi, Nestle, McDo-

nald’s, Аdidas, Kodak, тощо. Відносини, що пов’язані із 

комерційною концесією, регулюються Цивільним кодексом 

України (далі – ЦК України). Водночас відносини, що пов’язані з 

використанням у підприємництві прав інших суб’єктів господа-

рювання (комерційною концесією), регулюються Господарським 

кодексом України (далі – ГК України).  

Питанню порівняльного аналізу договору комерційної 

концесії за законодавством України та зарубіжних країн 

присвячено чимало наукових праць, проте, у них не повною 

мірою розкрито зміст правового регулювання предмету 

зазначеного договору, оскільки основною проблематикою цих 
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досліджень виступає переважно виявлення недоліків чинного 

українського законодавства та шляхів їх удосконалення завдяки 

запозиченню певних положень законодавства зарубіжних країн. 

Тому, зважаючи на активні законотворчі та наукові роботи 

стосовно оновлення змісту чинного ЦК України, та гармонізацію 

його положень із законодавством країн Європи, питання 

правового регулювання предмету договору комерційної концесії є 

ще більш актуальним.  

Різні аспекти договору комерційної концесії відображені в 

наукових працях таких науковців як: В. К. Антошкіна, В. С. Дми-

тришин, В. Г. Клочко, Т. В. Лопушанський, С. В. Резніченко, 

О. Я. Рогач, Г. О. Сляднєва, Ю.С. Соліненко, А. І. Чернякова, 

Л. І. Шеховцова, І. В. Ширкова.  

Метою роботи  є визначення правового регулювання 

предмету договору комерційної концесії за законодавством 

України та інших зарубіжних країн. 

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 1115 ЦК України за договором 

комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’я-

зується надати другій стороні (користувачеві) за плату право 

користування відповідно до її вимог комплексом належних цій 

стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду 

товару та (або) надання послуг [1]. 

Згідно з ч. 1 ст. 1116 ЦК України предметом договору 

комерційної концесії є право на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової 

репутації [1]. Водночас законодавець наводить невичерпний 

перелік об’єктів права інтелектуальної власності, до яких 

належать: торговельні марки, промислові зразки, винаходи, 

твори, комерційна таємниця тощо. 

З аналізу норми ч. 1 ст. 1116 ЦК України випливає, що 

предмет договору комерційної концесії складається, з трьох 

комплексів правомочностей, що можуть передаватися 

користувачеві: 1) комплекс виключних майнових прав 

інтелектуальної власності та засоби його індивідуалізації (права 

на комерційне найменування); 2) комерційна інформація (ноу-
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хау), комерційний досвід правоволодільця; 3) технічна та 

консультаційна підтримка та сприяння користувача з боку 

правоволодільця.  

Досліджуючи законодавство зарубіжних країн в контексті 

правової регламентації предмету договору комерційної концесії, 

варто зазначити наступне. Законодавство Республіки Казахстан 

визначає франчайзинг як «комплексну підприємницьку 

ліцензію», що представляє собою підприємницьку діяльність, у 

якій правовласник комплексу виключних прав надає його в 

користування на оплатній основі іншій особі [2]. Тобто за 

законодавством Республіки Казахстан предметом договору 

франчайзингу виступає комплекс виключних майнових прав. 

Предметом договору комплексної підприємницької ліцензії 

за законодавством Республіки Білорусь є «ліцензійний комплекс, 

що включає право використання фірмового найменування 

правовласника, інших об’єктів інтелектуальної власності, перед-

бачених договором франчайзингу, а також нерозкритої 

інформації в підприємницькій діяльності користувача» (гл. 53, 

ст. 910) [3]. 

Отже, можна побачити, що у наведених вище країнах 

Східної Європи, предметом договору комерційної концесії 

виступають виключні майнові права інтелектуальної власності, 

які передаються на платній основі користувачеві від право-

володільця.  

У відповідності зі ст. 474 Комерційного закону Латвії 

предметом договору франшизи виступає «право на використання 

торгового знака, інші права інтелектуальної власності, знання у 

продажу або розповсюдження товарів або надання послуг» [4]. 

У Литві франчайзинг регулюється Цивільним кодексом 

Литовської Республіки. Частина 1 статті 6.766 встановлює, що 

предметом договору франчайзингу є «право використання в 

бізнесі франчайзі, протягом певного терміну або безстроково, 

комплексу виняткових прав франчайзора (наприклад, право на 

назву компанії, право на товарний знак / знак послуг, право на 

захищену комерційну (виробничу) інформацію і т.д.)» [5]. 



 

264 

З наведених вище положень, можна відзначити, що у країнах 

Прибалтики предметом договору комерційної концесії виступа-

ють комплекс виняткових прав правоволодільця (франчайзора), 

але при цьому цей комплекс прав тяжіє переважно до засобів 

індивідуалізації, які передаються користувачеві для можливості 

виходи на ринок під брендом правоволодільця (франчайзора). 

Правилами визнання і охорони загальновідомих торгових 

марок», затвердженими наказом Головного державного 

управління промисловості та торгівлі КНР від 03 липня 2014 р., 

предмет договору франчайзингу визначається як «модель ведення 

господарської діяльності» [6]. 

Аналогічна модель договору франчайзингу є і у США. 

Легальне визначення даного договору дано у правилах торгівлі, 

сформульованих відділом із франчайзингу Федеральної Торго-

вельної Комісії США і визначається як тривалі відносини, за яких 

франчайзер передає виключні права, засновані на ліцензійній 

угоді, займатися підприємницькою діяльністю, допомагає в 

навчанні, маркетингу, управлінні в обмін на фінансову 

компенсацію від франчайзіата [7]. 

Відмінна порівняно з українським законодавством позиція 

стосовно правового регулювання предмету договору франчай-

зингу за законодавством КНР та США, де під ним розуміють 

переважно певну модель ведення підприємницької діяльності, що 

включає в себе навчання, маркетингові послуги та управління 

діяльністю користувача. 

Подібний правовий підхід до регламентації предмету 

договору комерційної концесії можна побачити і в законодавстві 

Іспанії. В Іспанії відносини за договором франчайзингу 

регулюються Законом № 7/1996 про роздрібну торгівлю. 

Відповідно до ч. 2 ст. 62 зазначеного Закону, комерційна діяль-

ність в рамках режиму франчайзингу – це діяльність, яка 

здійснюється на підставі угоди або контракту, за яким компанія, в 

особі франчайзера, передає іншій, так званому франчайзі, право 

використовувати свою власну систему збуту продукції або 

послуги [8, c. 9 – 10]. 



 

265 

У Франції договір франчайзингу визначається як договір, за 

яким особа, франчайзер, надає іншій особі, франчайзі, власні 

знаки і оригінальне технічне або комерційне «вміння», тобто ноу-

хау, в обмін на роялті [9]. 

Отже, проаналізувавши законодавче визначення договору 

франчайзингу за законодавством вищезазначених країн, що 

вміщає в себе предмет досліджуваного договору, можна 

констатувати, що правове регулювання предмету договору 

комерційної концесії за законодавством України та наведених 

вище країн має схожість, проте, законодавче визначення 

предмету цього договору, згідно законодавства України у ряді 

випадків є більш широким, ніж в інших країнах. Це може 

пояснюватися, зокрема тим, що договір комерційної концесії 

деякі науковці та практики вважають нетотожним договору 

франчайзингу, та вказують на те, що договір комерційної концесії 

включає в себе договір франчайзингу. 
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УДК 330.33/.36    Економічні науки 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Письменна Я. С. 

студентка факультету економіки та менеджменту 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»  

м. Покровськ, Україна 

Науково-технічний прогрес впливає на всі сфери діяльності 

суспільства. Людство розвивається, створюючи нові пристрої, 

системи, технології тощо. Весь час здійснюється вдосконалення 

всього створеного раніше. До таких нововведень слід віднести 

діджиталізацію економіки. 

Діджиталізація розглядається як процес переведення 
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інформації в цифрову форму, а також має іншу назву оцифро-

вування. Таким чином, інформація набуває вигляду зображення, 

звуку, електронного документу тощо.  

Діджитацізація розвивається з неймовірною швидкістю 

завдяки тому, що за її допомогою можна збирати, використо-

вувати і аналізувати величезні обсяги інформації. Оцифровані 

документи мають такі переваги: 

- можливість швидко знайти потрібний файл; 

- не потрібно певних приміщень та умов зберігання як для 

паперових документів; 

- зменшення використання паперу, а отже дбайливе 

ставлення до екології, адже зменшення попиту на папери може 

призвести до зменшення пропозиції даного товару, і як наслідок 

зменшиться вирубка дерев.  

Проте, не зважаючи на всі переваги, є недоліки, які 

полягають в несправності серверу чи комп’ютерної техніки тощо. 

Інтенсивне впровадження новітніх технологій на українських 

підприємствах може призвести до стрімкого розвитку, зокрема 

отримання таких конкурентних переваг: 

- надання додаткової цінності товару через якісний сервіс; 

- високий рівень зв’язку з клієнтами та цільовою аудиторією; 

- підвищення іміджу компанії за допомогою швидкої 

комунікації з клієнтами; 

- зниження ціни за допомогою автоматизації процесів та 

оцифровування бізнес процесів; 

- прозорість внутрішніх та зовнішніх процесів підприємства; 

- підвищення лояльності клієнтів до компанії.[1] 

Розвиток діджитал-економіки забезпечує поширення мережі 

Інтернет, збільшення кількості користувачів. Дані показники в 

останні роки мають позитивну тенденцію розвитку. Так, якщо 

станом на червень 2017 р. у світі нараховувалося 3,9 млрд. 

користувачів Інтернету, то в січні 2021р. ця кількість сягнула 4,66 

млрд. осіб, з огляду на те що все населення планети – 7,8 млрд. 

чол. [2] 

Цифрова економіка є перспективою розвитку держави. 
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Особливо покупки через мережу Інтернет стали актуальними в 

період пандемії, особливо під час локдауну. Адже саме таким 

чином, зменшується ризик інфікування вірусом, проте купівля 

певної продукції відбувається швидко, економить час покупця на 

дорогу, а замовлення робиться за пару кліків. Отже, можна 

зробити висновки, що діджиталізація економіки є вигідним 

фактором не лише для підприємців, але й для споживачів їх 

продукції. 

Діджитал-економіка є перспективою розвитку держави, адже 

підприємницька діяльність через мережу Інтернет є менш 

затратною для бізнесменів та дає змогу почати діяльність мікро- 

та малому бізнесу, що в свою чергу принесе більші прибутки до 

Державного Бюджету України. Таким чином, економічна 

політика діджиталізації важливий елемент розвиненої країни.  

Література:  

1. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспромож-

ності підприємств : В.П. Варга URL: http://www.economy.nay-

ka.com.ua 

2. Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі : 
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______________________________________________________ 

Юридичні науки 
 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 
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процесу та криміналістики 

Статус судді багато в чому «обрізаний» випадками, перед-

баченими законодавством. Одне з гасел, під яким здійснювалася 

розробка та ухвалення Закону України «Про судоустрій та статус 
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суддів», - підвищити довіру громадян до судів та суддів. І 

очевидно, як спосіб досягнення такої мети - суддю можуть 

примусово доставити або застосувати до нього привід до суду, 

якщо його звинувачують у злочині чи адміністративному 

правопорушенні. Законодавство про статус суддів повне та інших 

цікавих нюансів, на які пропонуємо звернути увагу. 

У розділі I Закону, що визначає основи організації судової 

влади, безпосередньо суддя не визначається як носій цієї влади, ні 

як функціональна одиниця системи. Суддя - громадянин України, 

який призначений відповідно до Конституції та законів України, 

займає штатну одиницю в суді та здійснює правосуддя на 

професійній основі [3].  

Незалежність ж судді в тому, що він у своїй діяльності щодо 

здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного 

впливу, тиску чи втручання. Суддя не зобов'язаний давати якісь 

пояснення щодо суті справ, які перебувають у нього у 

провадженні, крім випадків, встановлених законом. 

Якщо раніше суддя не був нікому підзвітним, то нині 

передбачається наявність випадків, у яких він зобов'язаний давати 

пояснення у справах. Сьогодні можна згадати такі норми: 

дисциплінарне провадження та розслідування порушення присяги 

судді під час процесуальної діяльності, переслідування за свідомо 

неправосудне рішення, але будь-яким законом надалі можуть 

бути встановлені інші випадки, коли суддя повинен буде дати 

пояснення щодо справи. Причому захищені застереженням «у 

випадках, встановлених законом» лише справи, за якими 

провадження не завершено. За рештою суддю можуть зобов'язати 

дати пояснення без такого «випадку» [2.,c.20]. 

При цьому Закон зобов'язує суддю не розголошувати 

відомості, що становлять таємницю, яка охороняється законом, 

включаючи таємницю дорадчої кімнати та закритого судового 

засідання. Ці невеликі протиріччя в Законі, на нашу думку, 

можуть послужити суддям, якщо вони вимагатимуть пояснень 

щодо суті прийнятого рішення. 

Звичайно, суддям дали право звернутися з повідомленням 
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про загрозу незалежності до Ради суддів України, яка зобов'язана 

негайно її розглянути та вжити заходів, але таке право (яке не 

було заборонено і раніше) не можна назвати навіть компенсацією 

за допустимість бути зобов'язаним давати пояснення у справі, яка 

суддя розглянув чи розглядає. Закон по-старому декларує 

неприпустимість звуження статусу судді під час ухвалення нових 

законів [1,c.447]. 

Незалежність суддів забезпечується, зокрема, недоторкан-

ністю та імунітетом судді, незмінністю судді, забороною 

втручання у здійснення правосуддя, правом судді на відставку.  

Порядок усунення судді з посади у разі притягнення до 

кримінальної відповідальності - це прерогатива не Президента 

України, а Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 

підставі обґрунтованого постанови Генпрокурора [3]. 

Принцип незмінності судді виписаний у Законі досить цікаво 

- він полягає в тому, що суддя, який обіймає посаду безстроково, 

гарантується перебування на посаді до досягнення ним 65-річного 

віку, за винятком випадків звільнення чи відставки відповідно до 

Закону. Суддя не може бути переведений до іншого суду без його 

згоди. Для суддів, призначених на першу «п'ятирічку», жодних 

гарантій навіть на цей термін . 

Отже, невтручання у діяльність судді декларує самостійність 

суддів, встановлює, що звернення до суду громадян, організацій 

чи посадових осіб, які не є учасниками процесу, у конкретній 

справі не розглядаються. Традиційно, із застереженням «якщо 

інше не встановлено законом». Таке застереження є майже в 

кожній гарантії суддівської незалежності, і, на наш погляд, є 

передумовою порушення незалежності суддів, нехай на 

законному рівні. Логічно було б встановити заборону для будь-

якої особи. Наявна розмитість, вважаємо, дозволить судам не 

відповідати на безневинні звернення, наприклад, запити ЗМІ, але 

не захистить від політиків. 
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 Розпочнемо з Правових аспектів спадкового права. Вони 

регулюються главами 84 — 90 Цивільного кодексу. Спадкування 

— це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, 

яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. 

Спадкування за заповітом, незважаючи на зовнішню 

простоту, може породжувати низку проблем юридичного та 

технічного характеру, вирішенню яких може сприяти більш 

широке використання інституту виконання заповіту. 

На нашу думку, при складенні заповіту необхідно виконати 

усі вимоги законодавства щодо складання та оформлення 

заповіту та важливо призначати виконавцем заповіту особу не з 

кола спадкоємців. Розберемо детальніше усі аспекти. 

Розглянемо правові аспекти отримання та порядок оподатку-

вання доходів громадян внаслідок прийняття ними спадщини. 

Заповідач має право будь-якої миті відкликати заповіт. 

Заповідач має право будь-якої миті скласти новий заповіт. 
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Заповіт, складений пізніше, скасовує попередній заповіт повністю 

або частково тією мірою, якою він суперечить йому. 

Кожен новий завіт скасовує попередній і не відновлює 

заповіт, зроблений перед ним заповідачем. 

Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний 

недійсним, попередній заповіт не відновлюється. 

Заповідач має право в будь-який час внести зміни до 

заповіту. 

Відміна заповіту та поправки до нього вносяться спадкодав-

цем особисто. 

Поняття «анулювання» та «зміна» заповіту засновані на діях 

спадкодавця, які спричиняють різні правові наслідки. Важливо 

відзначити, що закон не робить відмінностей між вищезазна-

ченими діями спадкодавця. 

Наявність у спадкодавця права відкликати заповіт обумов-

лено правом особи, яка вчинила односторонню угоду, 

відмовитися від неї (частина 1 статті 214 ЦК України). Крім 

відкликання заповідач має право частково змінити заповіт. 

Заповідач залишає за собою право відкликати та змінити 

заповіт у будь-який час за умови, що спадкодавець зберігає повну 

громадянську дієздатність. 

Як і складання заповіту, його відкликання чи зміна - це право 

суто особистого характеру, яке може бути здійснено через 

представника. 

Правова природа дій спадкодавця щодо відкликання та зміни 

заповіту різна. На на відміну від зміни заповіту, його відкликання 

не є законним.  

Відкликання заповіту не відповідає концепції угоди, що 

міститься у ч. 1 ст. 202 ЦК України: правочин - це дія особи, 

спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних прав 

та обов'язків. Воля йде лише до появи закону. Відкликання 

заповіту припиняє не існуюче право, а лише можливість, шанс 

його отримати [2, с. 106, 107]. 

У цьому випадку відкликання заповіту не може вважатися 

заповідальним розпорядженням, оскільки воля спадкодавця в 
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даному випадку спрямована саме на усунення посмертного 

волевиявлення людини. Зміна та відкликання заповіту є 

особистою і не може бути здійснена через представника. 

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про судову практику у справах спадщини» від 

30.05.2008 р.№ 7 [3], заповіт, складений особою до визнання її 

недієздатною, не може бути змінено або скасовано її опікуном. 

Оскільки відкликання заповіту та зміни до нього здійсню-

ються у порядку, встановленому ЦК для посвідчення заповіту, 

при анулюванні чи зміні заповіту необхідно враховувати всі 

вимоги, що стосуються посвідчення заповіту. Зокрема, якщо 

заповіт складено за участю свідків, його відкликання чи зміна 

також мають проводитися за участю свідків. 

Скасування та зміна заповіту є формами волевиявлення 

заповідача. Цим вони відрізняються від недійсності заповіту, який 

пов'язаний не із заповітом, а за правилами. 

Законодавство про недійсність правочину. 

Зміст ст. 1254 ЦК України дозволяє зробити висновок, що є 

два способи за яким заповідач може відкликати заповіт: скласти 

новий заповіт, що скасовує попереднє; подати окрему заяву про 

відкликання заповіту. 

Зміна заповіту здійснюється лише шляхом складання нового 

заповіту, оскільки складно уявити процедуру зміни окремого 

заповідального розпорядження шляхом подання заяви на це. У 

будь-якому разі поміняти заповіт, подавши заяву до ЦК України. 

Допускається подати нотаріусу, завідувачу державного 

нотаріального архіву, посадовій особі органу місцевого 

самоврядування разом із заявою про відкликання заповіту, також 

заяви про зміну заповіту. 

Стаття 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

передбачає, що відносини спадкування регулюються правом 

держави, в якій спадкодавець мав останнє місце проживання, 

якщо спадкодавець не вибрав у своєму заповіті право держави. 

громадянином якої він був. 

Застосування до відносин спадкування за останнім місцем 
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проживання людини досить поширене серед країн континент-

тального права, зокрема воно застосовується у Швейцарії (стаття 

90 Федерального закону Швейцарії "Про міжнародне приватне 

право"). 

Якщо спадкодавець тривалий час проживав у країні Євро-

пейського співтовариства, за винятком Данії та Ірландії, має 

бізнес, постійну роботу, інші джерела засобів для існування та 

життєво важливе місце, то відповідно до Регламенту (ЄС) 

Європейського парламенту та Ради, квітень 2012 р., N: 650/2012 

«Про юрисдикцію, застосовне право, визнання та виконання 

рішень, прийняття та виконання автентичних документів у питан-

нях успадкування», право країни, в якій спадкодавець проживав 

на момент смерті. застосовується до відносин спадкування. 

Проте такі дії нотаріуса при посвідченні заповіту не роблять 

його недійсним із погляду законодавства України. Відповідно до 

колізійного законодавства України та більшості європейських 

країн, а також Конвенції про колізії законів щодо форми заповіту 

(Гаага, 5 жовтня 1961 р., набула чинності для України 14 травня 

2011 р.) Заповіт вважається дійсним, якщо дотримано закону 

місця його складання . Це передбачено статтею 71 Закону 

України "Про ЗПС". 

Відповідно до чинних норм міжнародного права Німеччини, 

саме ст. 21 Регламенту (ЄС) Європейського парламенту та Ради 

від 4 квітня 2012 р. N: 650/2012 «Про юрисдикцію, застосовне 

право, визнання та виконання рішень, прийняття та виконання 

автентичних інструментів у питаннях спадкування», в якому на 

момент смерті заповідач мав постійне місце проживання. 

Міжнародне приватне право Німеччини (стаття 25 Вступного 

закону до Цивільного кодексу Німеччини (Einfuerungsgesetz zum 

BGB) та статті 21-23 Регламенту) дає українцеві можливість 

обрати закон, який застосовуватиметься у разі його смерті, 

вказавши це у заповіті. 

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про міжнародне при-

ватне право» спадкові відносини регулюються правом держави, 

в якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо 
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спадкодавець не обрав у своєму заповіті право держави, у якій 

він був громадянином. 

Норми законів України та Німеччини, що регулюють 

складання заповіту, суттєво різняться. Так що в деяких випадках 

форму заповіту простіше скласти в Німеччині, наприклад, 

скласти самому, з передачею до суду або без такої, або запевнити 

нотаріально. Щодо оплати витрат на його підготовку, то дешевше 

скласти його в Україні, тому що при визначенні плати за його 

нотаріальне засвідчення в Німеччині враховується вартість 

заповіданого майна. 

Також правовий зміст спільного заповіту подружжя 

(Ehegattentestament), укладеного у Німеччині, відрізняється за 

своїм правовим змістом від укладеного подружжям відповідно до 

українського спадкового права (заповіт подружжя). 

Права спадкоємців на обов'язкову частку у спадщині за 

спадковим правом обох країн також суттєво різняться. Якщо в 

Україні право на обов'язкову частку мають особи, які не мають 

матеріальних засобів для існування (неповнолітні діти та діти-

інваліди, батьки-інваліди та другий чоловік-інвалід), то згідно з 

вимогами Цивільного кодексу Німеччини (Bürgerliches 

Gesetzbuch) право на отримання в обов'язковій частці є особи 

(діти, батьки та інший чоловік, а також онуки (правнуки), якщо 

їхні батьки не були живі на момент відкриття спадщини), які були 

зняті зі спадщини спадкодавцем, але кому за законом надається 

частина спадщини спадкодавця. В Євросоюзі уніфіковані правила 

спадкування (EU-Erbrechtsverordnung N: 650/2012). 

  Отже, підсумовуючи вищезгадане. Згідно зі статтею 1233 

Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) заповітом є особисте 

розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. 

Законодавець визначив пріоритет спадкування за заповітом 

над спадкуванням за законом, зазначивши у ч. 2 ст. 1223 ЦКУ, що 

спадкування за законом має місце лише в разі відсутності 

заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або 

відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також не 

охоплення заповітом всієї спадщини. 
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Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною 

дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення 

заповіту через представників не допускається (ст. 1234 ЦКУ). 

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або 

кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими 

особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників 

цивільних відносин. Заповідач може без зазначення причини 

позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа 

спадкоємців за законом, у цьому разі така особа не може 

одержати право на спадкування. 

Але попри це заповідач не може позбавити права на 

спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у 

спадщині. До них відносяться: малолітні, неповнолітні, 

повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова 

(вдівець) та непрацездатні батьки, які спадкують, незалежно від 

змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у 

разі спадкування за законом (ст. 1241 ЦКУ). Чинність заповіту 

щодо осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, 

встановлюється на час відкриття спадщини (ст. 1235 ЦКУ). 

Література:  

1. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар 
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Харків: ФО-П Колісник А. А., 2009. 544 с. 
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08. 

3.Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4-

35-15#Text 



 

277 

______________________________________________________ 

УДК 614   Технічні науки 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ ТА ПУЛЬСАЦІЇ СВІТЛА 

ШТУЧНИХ ДЖЕРЕЛ ОСВІТЛЕННЯ 

 

Пойда Василь Юрійович, 

к.ф.-м.н., доцент. 

Жевагін Артем Андрійович, 

 Кобозев Олександр Валентинович 

 студенти  

ДВНЗ «Ужгородський  

національний університет» 

 м. Ужгород, Україна 

Вступ. Серед чинників зовнішнього середовища, що 

впливають на організм людини в процесі праці, світло займає 

одне з перших місць. Адже відомо, що майже 90% всієї 

інформації продовкілля людина отримує через органи зору. Під 

час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, 

в основному, залежить від напруженості процесів, що 

супроводжують зорове сприйняття. Світло впливає не лише на 

функцію органів зору, а й на діяльність організму в цілому. При 

неякісному освітленні людина швидко втомлюється, працює 

менш продуктивно, зростає потенційна небезпека помилкових дій 

і навіть нещасних випадків.  

Згідно із статистичними даними, до 5% травм можна 

пояснити недостатнім або нераціональним освітленням, а в 20% 

воно сприяло виникненню травм. Врешті, погане освітлення може 

призвести до професійних захворювань, наприклад, таких як 

робоча міопія (короткозорість, спазм акомодації) [2,3]. Залежно 

від джерела світла виробниче освітлення може бути: природним, 

що створюється прямими сонячними променями та розсіяним 

світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними 

джерелами світла та суміщеним, при якому недостатнє за 

нормами природне освітлення доповнюється штучним. 

Теоретична частина. Основні характеристики світла, це 
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освітленість Е, вимірюється у Люксах (лк), та коефіцієнт 

пульсації освітленості Кп, вимірюється у відсотках (%).  

 

Кп =
Емакс − Емін

2Есер

100%. 

 

Величини Емакс і Емін – максимальне і мінімальне значення 

освітленості за період коливання, лк; Есер- середнє значення 

освітленості за той же період. 

В залежності від характеристики зорової роботи, починаючи 

від роботи малої точності, до роботи  найвищої точності, сумарне 

освітлення повинно бути в діапазоні від 400лк до 5 000лк [1]. 

Пульсація освітленості у всіх випадках не повинна перевищувати 

10%. 

Пульсація світлового потоку практично не сприймається 

оком, так як частота пульсації перевищує критичну частоту 

злиття мигтіння, але несприятливо впливає на людину, 

викликаючи підвищену втомлюваність. Негативний вплив 

пульсації зростає з її збільшенням, з'являється напруга на очах, 

втома, труднощі зосередження на складній роботі, головний біль. 

Результати досліджень. В рамках вивчення предмету 

«Охорона праці в галузі» було проведено дослідження параметрів 

світла у кількох приміщеннях університету. В ході досліджень 

вимірювались освітлення та пульсація світла. Вимірювання 

проводились за допомогою багатофункціонального 

вимірювального приладу Flus ET-964, та люксметра-пульсметра 

“Radex Lupin”. 

Для дослідження були вибрані дві аудиторії та коридор, у 

який майже не потрапляє природнє світло. Вибраний для 

вимірювання день характеризувався мінливою хмарністю, тобто 

природнього світла у аудиторії потрапляло не достатньо для 

забезпечення нормативних показників по освітленості. Як видно 

із таблиць 1 і 2, природнє освітлення у аудиторії 1 в середньому у 

2,5 разів більше, ніж у аудиторії 2. Справа в тому, що аудиторія 1 

знаходиться на сонячній стороні, а аудиторія 2 - у затіненій. 
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Освітленість різних робочих місць у обох аудиторіях 

відрізняється також досить суттєво, у 2,5 – 3 рази. При включених 

стельових світильниках освітленість суттєво збільшилась в обох 

аудиторіях і тільки на кількох робочих місцях не досягає 400 лк, 

хоча середні значення перевищують цей показник. 
 

Таблиця 1. Освітлення та пульсація світла у аудиторії з 

люмінесцентними лампами 
Робочі 

місця 

Природнє освітлення Змішане освітлення 

Освітлення,Лк Пульсація,% Освітлення,Лк Пульсація,% 

1 130 0,65 270 12 

2 290 0,7 510 9 

3 180 0,7 370 17 

4 330 0,55 530 14 

5 320 0,5 530 16 

Середні 

зн. 

250 0,62 442 13,6 

 

Таблиця 2. Освітлення та пульсація світла у приміщенні з 

світлодіодними лампами 
Робочі 

місця 

Природнє освітлення Змішане освітлення 

Освітлення,Лк Пульсація,% Освітлення,Лк Пульсація,% 

1 185 0,6 535 0,65 

2 160 0,7 370 0,75 

3 58 0,55 410 0,68 

4 56 0,65 300 0,7 

5 55 0,5 400 0,6 

Середні 

зн. 

103 0,60 403 0,67 

 

Таблиця 3. Освітлення та пульсація світла у коридорі з 

люмінесцентними лампами 
Робочі 

місця 

Природнє освітлення   Штучне освітлення 

Освітлення,Лк Пульсація,% Освітлення,Лк Пульсація,% 

1 0 - 118 35 

2 0 - 125 37 

3 0 - 90 40 

Середні 

зн. 

0 - 111 37 

  

Більш цікаві результати по пульсації світла. Як видно із 

таблиць, природнє освітлення має пульсацію порядку 0,6%. 
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Пульсація світла при змішаному же освітленні у аудиторіях 1 і 2 

суттєво відрізняються. Середнє значення пульсації у аудиторії із 

люмінесцентними лампами -  9-17%, що перевищує допустимі 

норми. У аудиторії, де встановлені сучасні світлодіодні 

світильники, пульсація світла майже не відрізняється від 

пульсації природнього світла і рівна 0,6-0,7%. 

У коридорі із штучним освітленням люмінесцентними 

лампами пульсація світла досягає 40%, що суттєво перевищує 

встановлені норми [1]. 

Висновки. У результаті проведених досліджень можна 

зробити висновок, що далеко не в усіх приміщеннях університету 

якість освітлення відповідає вимогам нормативних документів. 

Рекомендуємо прискорити заміну старих люмінесцентних ламп 

на сучасні світлодіодні світильники. 
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Юридичні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧИХ ДОГОВОРІВ 

 

Помазанська К. А.  

студентка юридичного відділення  

Галицького коледжу імені В‘ячеслава Чорновола 

м. Тернопіль Україна  

В сучасному цивільному обороті товари і послуги формують 

одну з найчисленніших груп зобов’язань. Серед цих зобов’язань 

вагоме місце посідають споживчі послуги. Проте, не зважаючи на 

велику кількість наукових праць питання особливостей укладання 

споживчих договорів потребує подальшої розробки та 
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поглибленого дослідження. 

Метою статті є дослідити особливості споживчих договорів. 

Легального визначення поняття «споживчого договору» 

немає і в інших нормативно-правових актах чинного націо-

нального законодавства. Це поняття є науковою категорією, а 

тому з цього питання слід висловити думки вчених-правників.  

Спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює 

відносини за участю споживачів і містить особливі способи 

захисту їх прав, є Закон України «Про захист прав споживачів» 

[2].  

Визначення поняття договору про надання послуг дається у 

Цивільному кодексі України (далі – ЦК України). При цьому 

чинне законодавство не містить легального визначення поняття 

споживчого договору і не визначає критеріїв, за якими договір, 

зокрема і про надання послуг, слід кваліфікувати як споживчий 

[3].  

Споживчі договори – це усі договори, які спрямовані для 

задоволення потреб споживання. 

До суб’єктного складу слід віднести, з одного боку 

замовника чи покупця – фізичну особу, а з другого боку 

виконавця чи продавця – суб’єкта підприємницької діяльності, 

який володіє необхідною правосуб’єктністю. Метою такого 

договору є задоволення особистої потреби, що не пов’язана з 

підприємницькою діяльністю. 

Юридичними ознаками споживчого договору є: 

1) специфічний суб’єктний склад; 

2) об’єкт договірних зобов’язань, призначений виключно для 

особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних зі 

здійсненням підприємницької діяльності; 

3) публічно-правовий характер; 

4) оплатний характер; 

5) особливий порядок укладення. 

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, 

умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для 

договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою 



 

282 

хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони 

укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) 

другою стороною. 

Елементом договору, відсутність якого обумовлює визнання 

його нікчемним, є порушення форми договору, у випадку 

встановленим законом, інакше кажучи, «дефект форми», що 

означає наявність дефектів виразу волі. Без вираження волі, як 

відомо, договор бути взагалі не може. В юридичній науці уста-

леним вважається, що форма волевиявлення – це є форма угоди.  

Порушення форми свідчить про порочність згоди або про її 

фіктивність. Але воля може бути виражена по-різному, головне, 

щоб вона відповідала закону або/і була зрозумілою.  

Конституція України в ст. 42 гарантує захист прав 

споживачів. Це право через призму інших статей Конституції 

реалізується шляхом доступу до інформації про свої права (ст. 57) 

та через звернення до суду (ст. 55). Хоча в Україні відсутнє 

міністерство, яке б займалось цим питанням на рівні держави, 

проте діють на місцях державні органи центральної виконавчої 

влади та їх представництва, які реалізують державну політику в 

сфері захисту прав споживачів [1]. Отже, кожна людина, яка є 

споживачем, має конституційне право на звернення до такого 

органу в усній або письмовій формі. 

Підстави та порядок припинення зобов’язань врегульовані 

нормами Цивільного кодексу України. Дострокове припинення 

зобов’язань за договором споживчого договору на вимогу однієї 

зі сторін може мати місце насамперед у таких випадках: 

розірвання договору за рішенням суду (ст. ст. 651, 652 ЦК 

України); відмова від купленого товару чи послуги [3]. 

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі 

підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості 

на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни − 

виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за 

товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в 

разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору − 
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в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж 

протягом семи днів. 

Аналіз стану споживчого ринку України свідчить про те, що 

кількість порушень вимог законодавства у сфері захисту прав 

споживачів із року в рік не зменшується і становить понад 70% 

від загальної кількості перевірених суб'єктів господарювання. 

Споживчий ринок продовжує насичуватися неякісною, 

фальсифікованою, генетично модифікованою, небезпечною для 

життя та здоров'я людей продукцією, передусім продуктами 

харчування та алкогольними напоями. Не повною мірою 

реалізується право споживача на отримання необхідної, 

доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію 

(товари, роботи та послуги) та на відшкодування завданих 

збитків. 
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УДК 34    Право. Юридичні науки 

 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
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Актуальність цієї теми в тому, що на сьогодні багато людей 

тим чи іншим чином має відношення до «землі», тобто мають 
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справи купівлі-продажу ділянки, а також землі України за 

основним цільовим призначенням поділяються на землі 

сільськогосподарського призначення, землі житлової та громад-

ської забудови, землі природно-заповідного та іншого природо-

охоронного призначення, землі оздоровчого призначення, землі 

рекреаційного призначення, землі історико-культурного призна-

чення, землі лісового фонду, землі водного фонду, землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. Земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадян чи 

юридичних осіб, можуть перебувати у запасі. 

Данну тему досліджували: Петлюк Ю.А., Світличний О.Б., 

Спіцина Л., Посохова М., Улюкаев В.Х., Варламов А.А., Петров 

Н.Е, Шуляк Н.,  Титова Н.І., Мироненко В., Лісова Т.Ю. та інші. 

Для того щоб розуміти значення питання «цивільно-правова 

відповідальність за порушення земельного законодавства», слід 

надати визначення поняттю «цивільно-правова відповідальність».  

Згідно з частиною 1 статті 211 Земельного кодексу України 

громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну 

або кримінальну відповідальність за порушення земельного 

законодавства. 

Зараз у цивільному законодавстві немає фактичного 

визначення цього поняття, хоча виходячи з повного розкриття, 

можна сказати як «наслідки встановлені чинним законодавством, 

що наступають для осіб, які зробили цивільне правопорушення і 

все це проявляється у обмеженні чи позбавленні у такої особи 

деяких цивільних прав або накладання певних обов’язків 

майнового характеру».  

Важливою складовою частиною поняття цивільно-правової 

відповідальності являється зазначення за яких умов вона слідує і 

слід розуміти, що бездіяльність чи неправомірні дії та взагалі 

сукупність загальних умов, через які настає цивільно-правова 

відповідальність, до них належать: 

1. Вина, тобто умисел чи необережність 

2. Протиправність 
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3. Наявність шкоди або збитків 

4. Зв’язок між протиправністю та настанням шкоди і збитків  

І ці чотири фактори мають важливу роль у понятті 

правопорушення віднесеного до дії або бездіяльності. В наслідок 

чого відбувається цивільно-правова відповідальність.  

Наразі Земельний Кодекс України (статті 156, 157 та 211) 

являє собою правову основу цивільно-правової відповідальності в 

галузі земельних відносин.  

До того ж до правових засад належать Цивільний Кодекс 

України, спеціальні нормативні акти, та інші закони. Проте в 

самому Законі України основні засоби цивільно-правової 

відповідальності, за порушення земельного законодавства, не 

визначаються. Містяться ж вони у спеціальних нормативно-

правових актах.  

В законодавчій сфері підставою застосування цивільно-

правової відповідальності за порушення земельного законодавст-

ва прописані вимоги у статті 211 Закону України «Відпові-

дальність за порушення земельного законодавства», які мають 

перелік тих правопорушень, за які фізична особа та юридична 

нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.  

Випадки в яких передбачено цивільно-правова відпові-

дальність: 

3. укладання угод з порушенням земельного законодавства, 

а саме (купівля-продаж, обмін земельних ділянок, дарування) 

4. пошкодження споруджень, забруднення земельних 

ділянок та інші порушення земельного законодавства 

5. не виконання установами, підприємствами тощо, які 

тимчасово  користувались земельними ділянками для проведення 

геолого-знімальних, геодезичних та інших робіт обов’язку 

привести ту ділянку за свій рахунок та у встановлений термін у 

стан, придатний для подальшого використання за призначенням 

Як можна побачити, у кожному з наведених прикладів є 

настання цивільно-правової відповідальності, тому керуючись 

нормами статті 210 Закону України, а саме «Недійсність угод 

щодо земельних ділянок» в якій позначається що такі угоди 
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стосовно земельних ділянок, а саме: купівля-продаж, обмін 

ділянками, дарування тощо, які укладаються з порушенням 

порядку встановленим законом не визнаються, вважаються не 

дійсними, визначається це рішенням суду.  

Загальні підстави та відповідні до них правові наслідки виз-

нання угод стосовно земельних ділянок не дійсними, встановлено 

у цивільному законодавстві (глава 52, 53, Цивільного Кодексу 

України). 

Невиконання підприємствами, установами , організаціями та 

іншими, які тимчасово користувались земельними ділянками за 

для проведення розвідувальних, геологознімальних та інших 

робіт передбачених правовими нормами обов’язку приведення 

займаної ділянки за свої кошти та у встановлений термін у стан, 

придатний для подальшого використання за призначенням. В 

цьому прикладі відповідно до статті 203 чи 440 та 453 Цивільного 

Кодексу України, вони повинні відшкодувати власникам або зем-

лекористувачеві заподіяну шкоду в розмірі вартості робіт, які є 

необхідними для приведення земельної ділянки у належний 

стан.  

Самовільне заняття та забруднення земельних ділянок можна 

вважати самостійним видом цивільно-правового порушення. 

Адже під час вирішення питання стосовно відшкодування влас-

никові землі шкоди, яка була заподіяна, варто знати, що згідно зі 

статтею 211 Закону України і статтями 203 або 440 Цивільного 

Кодексу, така шкода  має виплачуватись у повному обсязі.  

З цього можна зробити висновок, що підставою  для 

відповідальності за порушення земельного правопорядку є 

заподіяння шкоди земельним ресурсам, а не порушення права 

конкретної особи. До цього ж відшкодування здійснюється з 

урахуванням природної цінності землі, тому фізична чи 

юридична особа має відшкодувати заподіяну ними шкоду в 

результаті порушення земельного законодавства.  

Отже, враховуючи навіть якщо особа притягнена до 

цивільно-правової відповідальності, це не значить, що у випадках, 

встановленими законодавством, вона може бути притягнута як до 
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адміністративної, так і до кримінальної відповідальності 

порушення земельного законодавства.  
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УДК 34   Право. Юридичні науки 
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За час проведення соціально-економічних реформ в умовах 

глибокої соціально-економічної кризи, виявився розрив між 

теорією і практикою забезпечення прав людини на працю. Це 

становить велику методологічну проблему. Тому, що єдність теорії 

і практики являється одним із основних методологічних принципів 

пізнання, так як основна мета якої полягає в служінні практиці. 

Мета повинна бути сфокусована на механізмі їх забезпечення.  

В сьогодення головним пріоритет має бути спрямований не 

на теоретичну розробку трудового права працівників, академічну 
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дискусії про дефініції, а також концепції й конструкції, а 

створення гарантій, механізмів та належних умов для реалізації 

прав і свобод.  

Характерним для радянського трудового права було те, що з 

абстрактного права на працю виводився конкретний юридичний 

обов’язок працювати та дуже суворо дотримуватись трудової 

дисципліни. Ця праця була виявлена із природної сфери, тобто 

першочергових потреб людини, та надані сакральні, ідеологічні 

функції. В рамках ортодоксальної доктрини марксизму людина 

розглядалася, як елемент інженерної комунікації, продуктивних 

сил із знаряддям праці.  

У радянський час принципом, за яким складалась вся 

система соціалістичної організації праці, являвся принципом 

загальності праці, який покладав на всіх працездатних громадян 

обов’язок працювати та надавав їм гарантоване право на працю.  

Твердження про те, що праця являється внутрішньою 

необхідністю людини, це гарно видно в концепції права на працю 

у соціалістичній теорії. В наслідку призвело до проголошення 

принципу загальності праці та до примусу в реалізації права на 

працю. А саме сьогодні принцип, на якому ґрунтується 

організація праці в умовах ринкової економіки, то виконує 

принцип свободи праці. 

Працівник, надаючи у розпорядження роботодавця свою 

робочу силу інакше кажучи здатність до виконання певної роботи 

при цьому маючи необхідні знання, навики, вміння і тому 

подібне, а він отримує в свою чергу можливість на само реаліза-

цію в процесі праці [3, 39]. Тому, що праця це не просто 

економічна функція, за допомогою якої робляться товари та 

надаються послуги, а й надає працівникові почуття самореаліза-

ції, власної гідності, досягнення успіху.  

Як показують дослідження зараз недостатньо включена 

соціологія праці, яка досліджує трудову діяльність саме за 

допомогою соціального інтереса. І на сьогодення досить великої 

популярності набувають основні категорії соціології такі як 

«інтерес», «потреба», адже ефективність дії права- це його 
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результативність, призначення в конкретних умовах і звісно ж 

ступінь відповідності цілям права.  

Взагалі інтерес споживача являється рушійною силою 

економічного розвитку, в сучасній ринковій економіці [4, 140]. В 

дійсності абсолютизація суспільного інтересу стало наслідком до 

абсолютизації державного інтересу. Все це призвело до таких 

наслідків як: 

1. Зник стимул людини до праці 

2. Економічна залежність від держави через ігнорування 

особистих проблем працівників 

3. Деформація уявлення що до шляхів реалізації особистих 

інтересів 

Тепер держава, не покладає на громадянина обов’язку 

працювати, не бере й на себе обов’язок надавати роботу кожному 

працездатному громадянину. Функції держави працюють на 

ринку праці, за допомогою проведення політики сприяння 

реалізації прав громадян на продуктивну, повну та вільно обрану 

зайнятість, та ще й захист від безробіття. В цілому  державна 

політика направлена у сфери зайнятості населення та забезпе-

чення рівних можливостей всім громадянам у вольному виборі 

зайнятості та реалізації права на працю.  

В. Лебедєв каже, що забезпечення права, інтересів означає не 

лише створення задовільних умов суб’єкту за для їх реалізації, а й 

використання таких правових засобів, які б сприяли досягненню 

ним цілі [3, 286], думку якого, я цілком підтримую. Враховуючи 

реальні потреби працівників, треба забезпечити економічну та 

правову зацікавленість роботодавців і працівників, а не включати 

сюди інтереси держави, щодо внесення тих, чи інших прав та 

законних інтересів.  

Адже права працівників важливі не самі по собі, а тією 

мірою, якою вони сприяють задоволенню потреб людини та 

громадянина. У протилежному ж випадку права перетворюються 

за декларацію і працівники не зацікавлені в їх виконанні.  

Лише чинна у суспільстві система стимулює реалізації 

провідних потреб та інтересів працівників. 
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Н.М. Пархоменко звернув увагу на те, що в державі і 

суспільстві функціонує значна кількість засобів забезпечення 

реальності прав і  свобод людини та громадянина.  Необхідність 

придатних умов захисту прав і свобод людини і громадянина, то 

відповідно дотримання законності, як раз являється відповідаль-

ність Конституції та будь-яких інших законів та нормативно-

правових актів потребам правового регулювання суспільних 

відносин. 

Механізм забезпечення прав охоплює механізми їх реалізації, 

охорони і захисту. Забезпечення прав включає створення 

найбільш сприятливих умов за для їх ефективної реалізації.  

Забезпечення прав людини – це діяльність органів державної 

влади і місцевого самоврядування, громадських об’єднань і 

громадян у створенні сприятливих умов, тобто гарантій, для 

правомірної і неухильної їх реалізації, охорони і захисту.  

Отже, серцевиною процесу забезпечення прав людини є 

створення гарантій їх реалізації, які повинні забезпечити людині і 

громадянину реальне користування наданими законом благами. 

Адже формально встановлений рівень багатьох гарантій у сфері 

праці на сучасному етапі розвитку суспільства часто не одержує 

реального забезпечення. 
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ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
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 здобувачка, 

 Дніпропетровський державний 
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У роботі проаналізовано основні принципи дотримання прав і 

свобод громадян. Визначено специфіку діяльності Національної 

поліції України щодо реалізації функцій правової держави. 

Ключові слова: права, свободи, толерантність, недискримінація. 

 Права людини органічно пов'язані з соціальною діяльністю 

людини. Вони регулюють форми взаємодії осіб, порядок їх 

взаємозв'язку, запобігання протирічності та конфлікту. Такі права 

людини, як право на життя, честь і  гідність, недоторканність 

особистості, свобода совісті, думки, переконання, право на 

приватність, право брати участь у політичних процесах, необхідні 

умови людського існування в цивілізованому суспільстві і, 

безумовно, повинні визнаватися і охоронятися державою. 

«Національна поліція Україна – це орган, який призначений для 

обслуговування суспільства шляхом забезпечення захисту прав та 

свобод людини, протидії злочину, підтримувати громадську 

безпеку та порядок» [3].  
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Актуальність запропонованої теми обумовлена необхідністю 

дослідження недискримінації як частини діяльності правоохо-

ронних органів, а саме поліції. Цю проблему досліджували деякі 

науковці, а саме: С. Матвійчук,  О. Деменчук, О. Павліченко та ін. 

На нашу думку, варто приділити цьому питанню більше уваги, 

адже в країні відбуваються певні реформи в галузі права. 

У Статті 64 Конституції України зазначено: «Конституційні 

права та свободи людини та громадянина не можуть бути 

обмежені, за винятком випадків, передбачених Конституцією 

України. Тому обмеження цих прав можливі виключно на основі 

закону» [6]. Рішення Конституційного Суду України від 19 

червня 2001 №9-RP / 2001, досить показовий у цьому контексті 

2001 №9-RP / 2001 у випадку досвіду, адже  Конституційний Суд 

України висловив правову позицію, згідно з якою "Україна є 

правовою державою, а в правовій державі є  сувора ієрархія 

регуляторних актів, згідно з якою слід узгодити рішення та інші 

рішення органів виконавчої влади та не повинні спотворювати 

сутність та зміст закону. 

Отже, права та свободи будь-якої людини гарантуються 

низкою міжнародно-правових актів на рівні Конституції України. 

Особливу увагу слід приділити тому, що відповідно до Закону 

України «Про Національну поліцію України», поліція 

визначається як центральний виконавчий орган, який обслуговує 

суспільство, забезпечуючи захист прав та свобод людини, 

поєднуючи злочинність, підтримання громадської безпеки та 

порядку. Відповідно до ст. 24 Конституції України, громадяни 

мають рівні конституційні права та свободи та дорівнюють 

закону. Не може бути привілеями або обмеження на ознаках раси, 

кольору шкіри,  політичні, релігійні та інші переконання, стать, 

етнічне та соціальне походження, положення власності, місце 

проживання, мови або інші функції. Подібні гарантії рівності та 

заборони дискримінації також містяться в низці нормативних 

актів. Варто згадати Закони «Про основи соціального 

забезпечення інвалідів України» та «Про рівні права та 

можливості для жінок і чоловіків», «Про принципи запобігання та 
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протидії дискримінації в Україні», законодавчий акт, який містить 

узагальнене визначення поняття «дискримінація» і забороняє 

будь-яку її форми. Принцип недискримінації, встановленої 

статтею 2 Закону України, в якому передбачено забезпечення 

рівності прав та свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення 

рівності перед законом фізичних осіб та / або групи осіб; повага 

до гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей 

осіб та/або групи осіб [5]. Визначено принципи щодо дискимі-

нації: наявність порушення (обмеження щодо визнання, реалізації 

або використання) прав та свобод; відсутність легітимної, 

об'єктивно обґрунтованої мети, щоб досягти результату [1]. 

Різниця в поведінці вважається дискримінаційною, якщо вона не 

має об'єктивного та розумного обґрунтування, або, іншими 

словами, якщо різниця в поведінці не проводить законну мету, і 

якщо не існує розумної пропорційності між використаними 

коштами з цією метою [2]. Метою обмежень може бути: інтереси 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку; запобігти заворушенням або злочинам; охорона здоров'я 

або моральний захист; захист репутації або прав інших осіб; 

запобігання конфіденційному розкритті інформації; підтримка 

влади та неупередженості справедливості [4]. 

Логіка наших міркувань підводить до такого висновку, що 

варто приділити увагу певним умовам щодо порушення або 

недотримання зазначених прав, передбачити відповідальність 

щодо дискримінації, застосовувати мотиваційні пакети до 

поліцейських з метою заохочення дотримання права та свобод. 
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Наприкінці ХХ століття сформувалася незалежна Україна. 

Разом з цим перед нею була поставлена низка завдань. Серед них 

постало питання про створення юридичної термінології. 30 років 

незалежності дають змогу підбити підсумки у сфері правничого 

термінотворення, а саме приділити увагу проблематиці юридич-

ної термінології. 

Актуальність цього питання цікавило низку вчених, але на 

нашу думку, ця тема розкрита не в повному обсязі. Питанням 

проблематики цікавились науковці галузі права, а саме: М.Я. 

Бринц, М.Б. Вербенець, О.В. Гладківська, П.М. Рабінович та ін. 

«Юридична мова в спеціальних дослідженнях пропонується її 

розуміння як логічної системи словесного вираження думки, за 

допомогою якої описується право і його прояви, що характери-
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зується наявністю специфічної термінології, особливих об’єктів 

фіксації і певним колом постійних користувачів та служить 

засобом інтелектуально-правової комунікації» [2]. Як відомо, 

головною проблемою правничої термінології є її правильне та 

доцільне вживання спеціалістами. З кожним роком юридичний 

словник країни поповнюється і розвивається, але, не дивлячись на 

це, іноді застосування цієї термінології не є цілком правильним. 

Це пояснюється тим, що більшість юридичних термінів — 

запозичені слова,  які вживаються у різних мовах світу. Слова 

мають багатогранне значення, тому вони потребують правиль-

ного застосування, інакше втрачають свою значимість. 

Прикладом до аргументу може бути висловлення професора, 

академіка Національної академії наук,  Копиленка Олександра: 

«Якщо читати наш Податковий кодекс чи закон про захист 

персональних даних, то взагалі неможливо збагнути, про що в 

них ідеться, що є наслідком симбіозу думки й мовного канцеля-

ризму», — зазначив він та підкреслив, що ця тема є актуальною 

[1]. Варто додати, що стан юридичної термінології визначає саме 

рівень розвитку нації, суспільства та розвитку держави. Отже, не 

меншою проблемою також є її вивчення. На жаль, українське 

законодавство не приділяє належної уваги щодо юридичної 

термінології, але є чимало шляхів вирішення цієї проблеми. На 

сьогодні опрацювання проблематики юридичної термінології є 

досить важливою складовою для її розвитку, тому потрібно 

більше уваги приділяти проведенню різноманітних конференцій, 

присвячених вивченню цього аспекту. Урядом України розробле-

ні накази та проєкти щодо удосконалення цього питання, 

спрямовані на покращення рівня української юридичної терміно-

логії, а саме: наказ Президента України «Про Раду з питань 

мовної політики» від 24 лютого 1997 р.  та  «Положення про 

Комітет законодавчих ініціатив при Президентові України, про 

Українську комісію з питань правничої термінології» від 23 

серпня 1995 р.  

Отже, проблему юридичної термінології слід вирішувати, 

тому що не правильне вживання чи вивчення термінів в 
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законодавстві призводить до непорозуміння між інститутами 

права. Більшу увагу потрібно звернути саме на відтворення 

юридичних термінів для їх правильного використання та 

нормального вивчення юридичної термінології. 
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В умовах нинішньої економічної кризи в Україні велика 

кількість підприємств та організації перебувають у скрутному 

становищі, що має досить велику проблему неплатежів. Однією з 

основних умов підтримки необхідного рівня ліквідності та 

платоспроможності підприємств, що діють на ринкових умовах, є 

ефективне управління поточною дебіторською заборгованістю. В 

економічній літературі дебіторську заборгованість класифікують 

за різноманітними критеріями. Задля відповідної побудови 

облікової системи та її управління доречно використовувати таку 

класифікацію дебіторської заборгованості, яка зможе дати більш 

деталізовану інформацію для потреб менеджменту. Це сприятиме 

розширенню спектру обліково-аналітичних даних щодо 

дебіторської заборгованості для управління нею. 
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Вважається, що дебіторська заборгованість – це відносини, 

що підтверджені документами, між покупцями у формі кредиту, 

на користь підприємства, які маюсь право на повернення боргу, 

також це авансування постачальників, які в свою чергу мають 

майновий борг перед підприємством. Загальну класифікацію 

дебіторської заборгованості в системі обліку доречно 

представляти в розрізі кількох рівнів, де основними 

визначальними чинниками є інформативність та відповідність 

завданням управління. Досліджена класифікація дебіторської 

заборгованості розкриває економічну природу різних її видів та 

відповідає структурі бухгалтерського балансу. Вона дає змогу 

згрупувати заборгованість за термінами її виникнення, за видами, 

за об’єктами обліку та строками непогашення. 

У НП(С)БО 10 дебіторська заборгованість визначається як 

сума заборгованостей дебіторів (боржників) підприємству на 

певну дату [1]. При цьому дебіторами є всі юридичні та фізичні 

особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству 

певні суми грошових коштів. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує 

ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних 

вигід та може бути достовірно визначена її сума (п. 5 НП(С)БО 

10), що означає, якщо підприємство надасть своєму контрагенту 

товари (роботи, послуги) без отримання компенсації, дебіторська 

заборгованість не визнається, адже надходження економічних 

вигід не очікується. Тобто, НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгова-

ність» [1] визначає методи оцінки дебіторської заборгованості на 

етапах зарахування її на баланс підприємства під час 

відображення у фінансовій звітності на дату балансу і під час 

списання з балансу як безнадійної. 

У процесі фінансово-господарської діяльності у підпри-

ємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків із 

контрагентами. Відвантажуючи продукцію, підприємство, 

зазвичай, не отримує оплату одразу, інакше кажучи відбувається 

кредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту 

відвантаження продукції до моменту надходження платежу 
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засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської 

заборгованості. 

Дебіторська заборгованість у відповідності до норм 

НП(С)БО 10 класифікується наступним чином: 1) за строком 

погашення: довгострокова, поточна; 2) за ступенем впевненості в 

погашенні: сумнівна, безнадійна [1]. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує 

ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних 

вигод і її сума може бути достовірно визначена з визнанням 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та 

оцінюється за первісною вартістю. При цьому оцінка дебіторської 

заборгованості залежить не тільки від її виду, але і від причини та 

умов виникнення. Для обліку сум які підлягають отриманню 

застосовуються такі види оцінок: 1) первісна вартість; 2) 

теперішня вартість майбутніх платежів, які очікуються для 

погашення цієї заборгованості; 3) чиста реалізаційна вартість. 

Вагому роль в управлінні дебіторською заборгованістю 

відіграють планування, організація та контроль розрахунків із 

дебіторами. Налагоджений облік та своєчасно проведений аналіз 

зменшують суму дебіторської заборгованості на підприємствах. 

Це дає змогу забезпечити ефективність відповідних сфер 

діяльності суб'єкта господарювання. Перед проведенням 

аналітичного дослідження наявної дебіторської заборгованості, 

потрібно визначити основні його структурні компоненти, які 

мають бути об’єднані між собою. Враховуючи це, організаційно-

економічна модель аналізу дебіторської заборгованості для 

підприємства, повинна включати такі етапи: оцінку складу та 

структури дебіторської заборгованості, аналіз відхилень та 

тенденцій змін у статтях заборгованості за встановлений період. 

Ефективність функціонування такої моделі управління дебіторсь-

кою заборгованістю має базується на певних принципах, а саме: 

повноти; достовірності; оперативності; етапності; динамічності; 

безперервності;  збалансованості. Важливим у процесі аналізу 

також є контроль над співвідношенням дебіторської і кредиторсь-

кої заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгова-
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ності завжди створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і 

робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування. 

Висновки. Отже, реалізація управлінських функцій щодо 

дебіторської заборгованості зумовлює необхідність вирішення 

таких завдань, як дослідження її економічної сутності, точності 

класифікації та етапів виникнення у сучасних умовах господарю-

вання. Дослідження системи управління дебіторською заборгова-

ністю як важливого чинника підвищення ефективності 

формування й використання оборотних коштів підприємств 

набуває особливої актуальності. Дебіторська заборгованість є не 

лише індикатором, що визначає рівень заборгованості, а й 

економічним явищем, що впливає на діяльність суб’єкта 

господарювання в цілому. 

Література:  
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та стратегічних розслідувань 
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Моніторинг діяльності органів влади. Однією з головних 

цілей моніторингу є забезпечення підзвітності уряду та бізнесо-

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0725-99
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вих структур перед громадянами. Організації громадянського 

суспільства за допомогою моніторингу можуть також контролю-

вати, якою мірою обрані громадянами депутати законодавчої 

влади дійсно представляють інтереси своїх виборців. 

Захист прав та свобод громадян. Впровадження механізмів та 

каналів подання скарг. Досвід країн з усталеною демократичною 

системою свідчить, що даний вид діяльності дає змогу посилити 

вплив громадян на процедури прийняття рішень органами влади, 

створити сприятливе інформаційне поле та тиск на владу з боку 

ЗМІ, підвищити рівень довіри населення до власної спроможності 

захисту прав і свобод. 

Забезпечення інформаційної відкритості в суспільстві про 

стан корупції та результативність антикорупційних заходів. Тому 

що в інформаційному просторі України політична корупція 

практично не висвітлюється як складна, багатоаспектна проблема. 

Організація просвітницької роботи з населенням та 

окремими соціальними групами. Правова просвіта громадян та 

захист їхніх прав є важливим етапом у процесі протидії корупції. 

Сучасне суспільство називають інформаційним, оскільки 

інформація утворює найважливіший елемент його життєдіяль-

ності. Інформатизація, як процес початку інформаційному 

суспільству торкнулася всіх сфер людського життя. Успішне 

рішення завдань, які стоять перед органами державної влади, 

сьогодні неможливо без використання інформаційних технологій. 

По справедливому зауваженню Т.Т. Гапоєва, «Інформація – 

це освіта, комерція, творчість, незалежність від корупціонера та 

бюрократа. Вона стимулює внутрішній попит, допомагає 

стартапам, без неї немислимі інноваційні прориви, залучення 

іноземних інвестицій [3]. Через війну інформація сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності нашої економіки.  

Для того щоб українець отримував необхідну інформацію в 

будь-якому місці та в необхідному обсязі, потрібні нові 

технології, інфраструктура, грамотне економічне регулювання, 

освіта. Для вирішення цих завдань передбачено кілька основних 

напрямів роботи: зниження технічних обмежень та зняття 
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економічних порогів доступу до інформації, а також подолання 

бюрократичних, відомчих, давно застарілих нормативних бар'єрів 

доступу до інформації» [2].  

Проблема протидії корупції є одним із ключових напрямів 

забезпечення національної безпеки поряд із загальними 

проблемами протидії організованій злочинності та побудови 

інформаційного суспільства. 

Особлива увага у здійсненні такої взаємодії приділяється 

питанням виявлення, попередження та розкриття правопорушень 

у кредитно-фінансовій системі, у галузі видобутку, переробки та 

реалізації сировинних ресурсів, у сфері управління державним 

майном, зовнішньоекономічних зв'язків, промисловості (у тому 

числі підприємств оборонного комплексу), будівництва, архітек-

тури та комунального господарства, сільського господдарства, 

охорони природи та природокористування, культури, науки, 

освіти та охорони здоров'я, захисту та зайнятості населення, 

фондового та споживчого ринку. 

Деякі автори ділять систему державних органів, які здійсню-

ють боротьбу з корупцією, на дві нерівні частини. Перша – велика 

– покликана здійснювати боротьбу з корупцією всередині своїх 

органів як одна з додаткових внутрішніх функцій, друга – менша 

– однією з основних зовнішніх завдань [1, с. 14]. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення теорії та практиці 

оперативно-розшукової діяльності розглядається як комплекс 

спеціальних заходів щодо створення, накопичення осмисленої 

(переробленої до рівня знання) інформації та використання 

системи оперативно-розшукової діяльності з метою виявлення, 

попередження, розкриття та розслідування аналізованих видів 

злочинів [2].  

Найбільш ефективним інструментарієм у створенні таких 

систем оперативно-розшукової інформації став науковий та 

практичний метод аналітичної розвідки та аналітичного пошуку. 

Цей метод повністю орієнтований на постійне та безперервне 

здійснення аналітичної розвідки в цілях відшукання, накопичення 

та аналітичного опрацювання оперативно значущої інформації, 
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що містить первинні ознаки злочинної діяльності на території, що 

обслуговується або в галузях економіки [3, с. 468 – 490]. 

Відомості про злочини, які зафіксовані у реєстраційних 

картках та поміщені до банку даних реєстраційної інформації про 

правопорушення, щодня за робітниками днями суд передає 

електронними каналами до облікового підрозділу за місцем 

знаходження суду [4]. 

Відомості про злочини, вміщені до банку даних реєстрацій-

ної інформації  про правопорушення, слідчі ізолятори, виправні 

установи, виправні установи відкритого типу, кримінально-

виконавчі інспекції, інспекції у справах неповнолітніх органів 

внутрішніх справ щодня у робочі дні повинні передавати по 

електронним каналам в облікові підрозділи за місцем 

знаходження вищевказаних органів. 

Надійшли до облікового підрозділу з реєструючого органу 

електронними каналами відомості про адміністративні правопо-

рушення не пізніше ніж через добу після них надходження 

поміщаються до територіального банк даних про правопору-

шення. 

Протягом доби обліковий підрозділ, після поміщення до 

територіального банку даних про правопорушення відомостей 

про адміністративні правопорушення, надсилає по електронним 

каналам до реєструючого органу відповідне повідомлення [3]. 

Відомості про адміністративні правопорушення, передані до 

облікового підрозділу реєструючим органом з порушенням 

порядку надання реєстраційного номера цього адміністративного 

правопорушення, фіксації відомостей про адміністративне 

правопорушення та їх передачі до органів внутрішніх справ, 

обліковий підрозділ протягом доби від часу надходження 

повертає назад, тобто передав цю інформацію реєструючий орган. 

Відповідно реєструючий орган також протягом доби повинен 

усунути зазначені порушення та повторно передати відомості про 

адміністративні правопорушення в облікове підрозділ. 
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Не можна не визнати, що «мережеве» суспільство, що 

формується, починає серйозно впливати на «класичне» 

суспільство: електронна держава, електронне правосуддя, 

електронні документи, електронний підпис, електронні докази 

тощо. Йде повсюдна конкуренція цифри та класики. 

Як наслідок, у процесуальній науці інтенсивно зростає 

кількість наукових публікацій, присвячених такому предметному 
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аспекту, як електронне правосуддя. Безпосередній вплив це і на 

інститут судового доказування, в який впроваджено конструкцію 

про електронних доказів. 

Всупереч історичним тенденціям, що мали місце ще до 

електронної ери і які стосуються природних процесів удоскона-

лення діловодства і документообігу в «присутних» місцях, що 

ніяк не зачіпають правової сутності того процесу, який вони 

обслуговували, сучасна процесуальна наука робить множинні 

зусилля для пошуку електронних доказів своєї власної особливої 

законодавчої ніші [1]. 

Стрімкий розвиток передових інформаційних та комуніка-

ційних технологій, їх широке застосування не тільки в 

комерційній сфері, а й у повсякденному житті зрештою не могли 

не позначитися на нормах російського громадянського та 

адміністративного судочинства. 

Слід зазначити, що майже сорок років тому у цивільному 

судочинстві стали долучатися до матеріалів справи документи, 

підготовлені за допомогою електронно-обчислювальної техніки. 

Додатковою умовою використання електронних документів як 

докази у справі була вимога про їх перетворення на придатну для 

звичайного сприйняття та зберігання форму [3]. 

Важливим є і матеріальний бік питання – з появою електрон-

ної документації відсутня необхідність у спеціальних місцях 

зберігання матеріалів справи та обов'язок наймати кваліфікованих 

архіваріусів.  

Буде спрощено роботу з кореспонденцією, а також 

полегшено пошук необхідних відомостей у справі, суди зможуть 

не лише отримувати документи в електронному вигляді, а й 

надсилати їх сторонам та третім особам [1]. 

Безумовно, із запровадженням нових технологій виникає 

специфічна термінологія, з якою спочатку складно розібратися 

[2]. Безперечно, виникають і проблеми технічного характеру: 

перехід на електронну систему правосуддя, широке застосування 

електронних документів як засобів доведення зобов'язує суди 

здійснювати технологічне реформування, у тому числі покупку 
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нового сучасного обладнання, залучення технічних фахівців для 

організації коректної роботи [4]. 

Однак це проблеми тимчасового характеру: щороку суди 

оновлюють комп'ютеризовану базу, підвищують рівень своїх 

працівників. шляхом проведення спеціальних курсів [4]. 

В Україні її стрімко створюється цілісна правова система для 

використання електронних документів як доказів у судочинстві. 

Враховуються міжнародні тенденції, приймається значна 

кількість нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу. 

Водночас законодавець має звернути увагу на певні упущен-

ня як теоретичного, так і практичного значення і спробувати 

усунути існуючі прогалини та колізії у законодавстві [3]. 

Доказове право як структурний підрозділ процесуального 

права – це цілком стійка правова спільність, чиї норми мають 

власну організацію, що склалася під впливом природних 

еволюційних процесів розвитку вчення про докази та судову 

практику.  

Основою цієї організації є єдність термінів та понять, яка не 

може бути підмінено термінологією, що означає розвиток 

зовнішніх по відношенню до права процесів. Інтегрований 

характер інституту судового доказування дозволяє регламентува-

ти те, що збігається, що властиво окремим сегментів доказування. 

У його існуючих нормах можна знайти відповіді на всі питання, у 

тому числі й пов'язані з електронними доказами, виключаючи 

процедурно-технологічні [3]. Існуючого нормування у сфері 

власне процесуального законодавства цілком достатньо 

ефективного використання електронних доказів, решта – питання 

прикладного характеру, які мають надмірно обтяжувати процесу-

альне право. Штучне привнесення спеціальної термінології до 

процесуальних кодексів може лише нашкодити теорії цивільного 

судочинства, його процесуальної форми та теорії доказів у 

цілому. 
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