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Педагогічні науки
РОЗМЕЖОВАНИЙ СПОСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Алманова Данила Вадимовича
курсант 4-го курсу
факультету підготовки фахівців
для підрозділів стратегічних розслідувань
Науковий керівник:
Пожидаєв Микола Юрійович
старший викладач кафедри
спеціальної фізичної підготовки
Дніпропетровський державний
Університет внутрішніх справ
Сучасна ситуація із молоддю викликає необхідність формування у студентів потреби оволодіння фізичною культурою, і
разом із нею – особистості, здатної до самостійної організації
здорового способу життя. Стан здоров'я підростаючого покоління - найважливіший показник благополуччя суспільства і
держави, який не тільки відображає справжню ситуацію, але і дає
прогноз на майбутнє: трудові ресурси країни, її безпеку,
політичну стабільність, економічний добробут і моральноетичний рівень населення [1]. Усе це безпосередньо пов'язано зі
станом здоров'я дітей, підлітків, молоді. В даний час здоров'я
студентів є предметом пильної уваги, оскільки в силу різних
причин в Україні сьогодні на кожну тисячу обстежених студентів,
за неофіційними даними, шістсот хворих.
Основні причини низького рівня фізичного виховання.
Наразі виникає багато питань, пов'язаних із формуванням нових
підходів до зміцнення фізичного здоров'я студентів. Високі
вимоги до контрольних нормативів і тестів можуть освоїти далеко
не всі студенти. Із загальної кількості студентів, тільки близько
30% можуть впоратися з нормативами на «добре» і «відмінно».
40% на «Задовільно», решта 20% із ними взагалі не впораються в
силу своєї природної морфології, фізичної відсталості, нерегулярних занять фізкультурою і спортом, шкідливих звичок і т. д. 10%
8

студентів мають звільнення від основних занять з фізичної
культури. В результаті цього у багатьох студентів виникають
різні психологічні комплекси: сором, втрата зацікавленості в
заняттях тощо [2].
Основним завданням викладача є пошук індивідуального
підходу до кожного студента. І ось тут на допомогу викладачеві
приходить сукупність можливих форм диференційованого
навчання, певним чином систематизованих і класифікованих.
Принципова відмінність нового підходу полягає в тому, що
рівнева диференціація ґрунтується на плануванні результатів
навчання: явному виділенні рівня обов'язкової підготовки і
формування на цій основі підвищених рівнів оволодіння
матеріалом. Погодившись із ними, і з огляду на свої здібності,
інтереси, потреби, студент отримує право і можливість обирати
обсяг і глибину засвоєння навчального матеріалу, варіювати своє
навантаження при навчанні. Досягнення обов'язкових результатів
навчання стає при такому підході тим об'єктивним критерієм, на
основі якого може видозмінюватися найближча мета в навчанні
кожного студента і перебудовуватися відповідно до цього зміст
його роботи: спрямовувати усі зусилля на оволодіння матеріалом
високого рівня, або продовжувати роботу по формуванню важливих опорних знань і умінь. Саме такий підхід призводить до
того, що диференційована робота отримує міцний фундамент,
набуває реальний, відчутний і для викладача, і для студента сенс,
різко збільшуються можливості роботи із сильними студентами,
відпадає необхідність постійно розвантажувати програми і
знижувати загальний рівень вимог, озираючись на слабких
студентів.
Необхідно відмітити, що принцип виділення рівня обов'язкової підготовки як основи диференціації навчання знаходить
підтримку в світовому досвіді. У кожній дисципліні встановлюються мінімальні, обов'язкові вимоги, що представляють собою
державний стандарт освіти, відповідність якому дає студенту
право на отримання документа про відповідну освіту. В
результаті підстав диференціації виявилися: психофізіологічні
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особливості особистості, фізичні здібності, інтереси, професійні
орієнтації, стан здоров'я. Викладачеві доводиться переглянути
рівень вимог до контрольних вправ, тестів, заміняти одну вправу
іншою. Наприклад, студентам з підвищеною масою тіла замінити
підтягування на перекладині, розгинанням рук в упорі лежачи від
підлоги. У цьому випадку, студент успішно здасть замінене
вправу знаходить почуття впевненості в своїх силах і у нього не
пропадає інтерес до спільних занять з усією групою. Але є
випадки, коли доводиться працювати зі студентами індивідуально, окремо від всієї групи, в основному з дівчатами. На 3-му і
4-му курсах багато студентів починають трудову діяльність і не
завжди регулярно відвідують заняття. Хоча вони із задоволенням
у вихідні дні зустрічаються з друзями в спортивних залах, грають
в футбол, баскетбол, відвідують басейн або тренажерний зал. Для
них доводиться складати індивідуальні завдання. Ці студенти
мають можливість прийти в будь-який зручний для них день і
здати контрольні нормативи з будь-якою іншою групою
студентів. Такий досвід багаторічної роботи в вузі дає позитивний
результат у взаємодії викладача зі студентом і успішного
складання заліку в семестрі.
Отже, перед навчальним закладом стоїть завдання виховати
стійку мотивацію у кожного студента в потребі регулярних
занять фізичною культурою і спортом та веденні здорового
способу життя. Потреба у фізичній культурі - головна спонукальна, направляюча і регулююча сила поведінки особистості,
тісно пов'язана з емоціями, переживаннями, відчуттями приємного і неприємного, задоволення або незадоволення. Задоволення
потреб супроводжується позитивними емоціями, незадоволення негативними. Людина зазвичай вибирає той вид діяльності, який
в більшою мірою дозволяє задовольнити що виникла потреба і
отримати позитивні емоції. Вони мають широкий спектр:
потреба в рухах і фізичних навантаженнях; в спілкуванні,
контактах і проведенні вільного часу з друзями, колегами, з
сім'єю. Одним із завдань вузу є виховати цю потребу в кожному з
молодих фахівців, незалежно від його фізичних можливостей,
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ступеня здоров'я і професійної підготовки.
Література:
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______________________________________________________
УДК 378.14
Педагогічні науки
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Львівського національного
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Дистанційне навчання в умовах обмежувальних заходів щодо
забезпечення
санітарно-епідеміологічного
благополуччя
населення у 2020 році стало викликом сучасної системи освіти.
Масовий перехід навчального процесу освітніх організацій у
дистанційний режим дозволив практично кожному його учаснику
(педагогу, студенту та ін.) отримати новий досвід, дати власну
оцінку можливостям електронного навчання та дистанційним
освітнім технологіям, порівняти з традиційним, класичним
навчанням.
Дистанційне навчання – це процес отримання знань, у якому
викладач і студент фізично перебувають не в одному місці. Тобто
навчання здійснюється віддалено через Інтернет за допомогою
відеодзвінків, онлайн-курсів чи мобільних додатків. Міжнародний ринок електронного навчання зростає шаленими темпами:
очікується, що до 2025 року він досягне позначки 325 мільярдів
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доларів. Це цілком зрозуміло, оскільки онлайн-навчання рентабельне, зручне та корисне для населення в цілому. Однією з його
основних переваг є те, що воно доступне практично кожному.
Віддалене навчання – ідеальне рішення не лише для
студентів, а й для працівників, які хочуть підвищити свою
кваліфікацію, а також для тих, хто з різних причин не може
відвідувати заклад освіти. Можливість отримувати знання, не
виходячи з дому, робить процес навчання комфортним, гнучким
та менш стомливим, наприклад, тому, що не потрібно витрачати
час на збори до навчального закладу чи подолання пробок.
Порівнюючи дистанційну з очною формою навчання, не
важко помітити, що у певних випадках дистанційна в дечому
навіть виграє. З погляду зручності, демократичного ціноутворення
та інших причин, озвучених навчальними закладами як рекламної
компанії, можна зробити висновок, що очна форма навчання
застаріла і її важко зіставити з сучасними реаліям, проте переваги,
які нам пропонує навчання на відстані, скоріше є бонусами, ніж
фундаментальною відмінністю, яка покликана підняти освіту на
новий, більш високий рівень. Наголошуючи на нових можливостях, дистанційне навчання цілком забуває про три кити, на
яких тримається будь-який освітній процес: використання
освоєних навичок на практиці, індивідуальний підхід викладача
та контроль за засвоєнням матеріалу. На жаль, дистанційна форма
навчання неспроможна це забезпечити повною мірою.
Дистанційна освіта – далеко не нова форма навчання для
країн Західної Європи, реалізована у 1960-х роках Міхаелем
Янгом у Великій Британії, а ось наша країна познайомилася з нею
не так давно. Шляхом нескінченної кількості спроб та помилок,
європейські університети відпрацювали ту саму методику
якісного дистанційного освоєння матеріалу, результати якого
максимально наближені до навичок студентів очної форми
навчання. На жаль, не всі українські навчальні заклади можуть
похвалитися якісним підходом до нової форми навчання. Як і у
випадку із західним світом, має пройти час, щоб порівняння
дистанційної форми навчання з очною було практично
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еквівалентним.
Однією з відмінних рис української дистанційної освіти від
західної є кількість спеціальностей, які можна опанувати на
дистанційній основі. Наприклад, у Німеччині є можливість
прослухати курси різного роду, починаючи від медичних
спеціальностей і закінчуючи електротехнічними. Однак, варто
зазначити, що деяким професіям вчитися дистанційно абсолютно
недоцільно, адже складність освоєння матеріалу занадто велика і
без постійного особистого наставництва тут не обійтись.
Практика у будь-якому освітньому процесі відіграє важливу
роль, а дистанційне навчання, на жаль, у належному обсязі її не
надає. Але в європейських університетах, часто приходять до
наступного вирішення цієї актуальної проблеми: видача
обладнання для практичних занять додому. Грамотно складені
відео інструкції та друковані настанови можуть досить швидко
навчити студента користуватися тим чи іншим приладом, а
достатній час, проведений з обладнанням, допомагає розібратися
у складних речах детальніше.
Не менш важливим пунктом є розробка спеціальних
навчальних матеріалів та факультативних баз із завданнями,
адаптованих під дистанційну форму навчання. Інтерактивних
відеолекцій не завжди вистачає для поглибленого вивчення
матеріалу, хоча наочність та вичерпність матеріалу безумовно
важлива. Європейські університети важливу роль віддають
спеціально написаній літературі, що містить усі необхідні аспекти
для самостійного навчання. Принцип пояснення складних речей
простою мовою тут повинен бути зображений якомога зрозуміліше. Методична готовність включає відповідність організаційного
та методичного забезпечення реалізованої форми навчання.
Відомо, що дистанційне навчання висуває особливі вимоги до
рівня підготовки викладацького складу, змісту електронних
освітніх ресурсів. Індикатором методичної готовності є наявність
ефективної методики викладання та забезпечення високої якості
організації навчального процесу. Результати опитувань, аналіз
наукових матеріалів вказують на значні труднощі викладачів у
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розробці та застосуванні електронних освітніх ресурсів, а також у
здійсненні навчального процесу в умовах дистанційного
навчання.
Безперечно, комп'ютери та Інтернет на сьогоднішній день є
незамінними помічниками у комунікації, навчанні, професійній
діяльності тощо. Проте більшість представників старшого
покоління, в тому числі й викладачі навчальних закладів, або не
обізнані в новітніх можливостях спрощення процесу здобуття
освіти, які представляють ІКТ, або відмовляються активно використовувати комп'ютерні технології у викладацькій діяльності.
Отже, існує проблема, яка полягає в дефіциті професійних кадрів,
які мають навички використання дистанційних технологій.
Можливим рішенням цієї проблеми могло б стати запровадження
спеціальних комп'ютерних курсів для викладачів, в результаті
яких буде чітко усвідомлено необхідність впровадження інноваційних технологій у процес навчання та засвоєно як базові
навички володіння ІКТ, так і техніку викладання дистанційного
навчання.
Подальший розвиток дистанційного навчання можливий за
умови подолання зазначених проблем, насамперед шляхом
досягнення ефекту повної присутності всіх учасників освітнього
процесу в одному місці з використанням технології телеприсутності. Визначення, що найбільш точно відображає значення
даного терміна, пропонує Ховард Лічман (Howard S. Lichtman). За
його словами, телеприсутність – це технологічні відеорішення для
спільної роботи, коли відтворюються (передаються) максимально
реалістичні образи учасників, створюючи відчуття повної
особистої присутності. Переваги та можливості технології:
1) створення ефекту повної присутності всіх учасників
освітнього процесу у віртуальній навчальній аудиторії з
реальними образами та поведінкою, встановленням контакту «очі
в очі» максимально наближеному до реальності;
2) створення необмеженої кількості віртуальних навчальних
аудиторій з необхідним навчально-методичним забезпеченням та
можливістю поєднувати віртуальну та реальну дійсність;
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3) збереження традиційної форми проведення занять. Рівень
розвитку техніки та технологій (технології доповненої реальності,
тривимірних голограм та ін.) дозволяють вже сьогодні реалізувати
навчання на новому рівні за допомогою віртуального навчального
середовища. Стримуючим фактором є відсутність доступних
технічних рішень для підготовки доступної інфраструктури та
організації масового навчання. Однак навіть у разі вирішення
цього завдання, у запропонованої перспективної форми проведення навчальних занять зберігаються недоліки. Найбільш очевидним із них є відсутність усього спектра відчуттів. Як відомо, відчуття та сприйняття відіграють важливу роль у підготовці фахівців багатьох спеціальностей. І вже сьогодні пропонується низка
рішень. Наприклад, рукавички із тактильним модулем. Вони не
лише відтворюють рухи у віртуальному світі, а й передають цілий
спектр тактильних відчуттів, створюють фізичний опір.
Сучасні досягнення дозволяють оцінити можливість
створення доступних робочих місць та необхідних умов для
організації перспективного навчання із застосуванням технології
телеприсутності.
На нашу думку, дистанційне навчання, побудоване за
запропонованою моделлю освітнього процесу, може запозичити
традиційні педагогічні технології (зокрема, методику викладання)
та трансформуватися у нову форму відповідно до рівня розвитку
техніки та технологій із забезпеченням якості організації
навчального процесу.
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Значна специфіка й у тактики допиту неповнолітніх. Особливості психіки неповнолітніх пов'язані з обмеженістю їх життєвого
досвіду, знань та уявлень, з недостатньою сформованістю адаптивних поведінкових навичок. У процесі розвитку підлітка у його
психіці відбуваються суттєві зрушення, і насамперед активне розширення системи соціальних зв'язків. Інтенсивний фізичний та
статевий розвиток - найважливіша особливість цього віку. [1, с.45]
Потреба самоствердження - одна з провідних потреб розвитку підлітка. Її реалізація може здійснюватися у межах
контактної малої групи (у компанії), що іноді породжує ряд
негативних явищ. Тому включення підлітка до різноманітних
соціальні групи, у широкі соціальні зв'язки - один із основних
заходів попередження правопорушень серед неповнолітніх.
Допит неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого)
доцільно проводити у кабінеті слідчого. Відповідною строгістю
та офіційністю підкреслюються важливість та значимість
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розслідування для неповнолітнього. При цьому деталізуючі,
уточнюючі та контрольні питання повинні відрізнятися стислою,
граничною доступністю. [2, с.64]
Обстановка допиту має бути спокійною, безконфліктною.
Неповнолітньому допитуваному необхідно спочатку роз'яснити,
якої обставини проводиться допит, його обов'язки та права,
функції присутніх на допиті. Далі можлива ознайомча
(неформальна) бесіда про життя підлітка, про його соціальнопобутові умовах. У бесіду можуть бути залучені всі особи, які
беруть участь у допиті. Встановивши контакт із підлітком,
слідчий спонукає його до вільного оповідання. Ця розповідь може
бути уривчастою, фрагментарною, але її не слід переривати,
підказувати його напрямок. За допомогою контрольних питань
виявляються орієнтація неповнолітнього в послідовності подій,
розуміння їх сутності.
У ході допиту слід дотримуватись ряду педагогічних вимог:
не фіксувати увагу неповнолітнього на обставини, які можуть
завдати шкоди його вихованню, припиняти жаргонні та
нецензурні вирази, не допускати цинічних оцінок, проявів
вульгарності та розв'язності. Водночас мова самого слідчого має
бути гранично коректним. При цьому допустимі іронія, влучні,
гострі визначення, які високо цінуються підлітками. Особливого
майстерності потребує допит малолітніх. [3, с.82]
Залучення дитини до процесу спілкування зі слідчим повинно відбуватися поступово. Спочатку слід дати йому можливість
освоїтися з новим місцем та новими людьми. Спочатку допустима орієнтовна розмова про нього з дорослими людьми, що
супроводжують його, з зверненням до дитини з окремими супутніми питаннями. При цьому мова слідчого має бути короткою,
доступною, але не підробленою під "дитячий стиль".
Для визначення здатності дитини правильно викладати події
їй можна спочатку поставити завдання описати ті події, які
свідомо йому добре відомі. При цьому слідчий має порушувати
діяльність дитини на позитивно-емоційному фоні і уникати
неприємних для нього питань. Переходячи до суті справи,
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слідчий може підвищити мотиваційну відповідальність дитини,
повідомивши, що її свідчення дуже важливі для правильної
оцінки події, що розслідується. Враховуючи особливу чутливість
дітей слід блокувати тенденцію, спрямовану на виправдання
очікування слідчого. На початку допиту треба сказати дитині
якщо він чогось не знає, то повинен відкрито заявити про це.
Однак не слід спеціально фіксувати початок допиту, необхідно
плавно перевести розмову отримання свідчень по суті справи.
При цьому, оскільки діти не здатні до логічного вільного
оповідання, здійснюється діалогічна взаємодія з дитиною, за
окремими епізодам події ставляться конкретні, зрозумілі питання,
що виключають, однак, складні відповіді. [4, с.88]
Питання мають ускладнюватися поступово: спочатку
доцільно з'ясувати коло осіб, які брали участь у злочинній події,
обстановку, яку дитина добре запам'ятала, дії, які вона сама
робила, та лише потім ставити питання зміст самої події.
Можна спонукати дітей повторювати вголос запитання
слідчого. При цьому слід уникати не тільки впливу, що вселяє,
але і будь-якого прояви жорсткості у зверненні ("Ти обов'язково
маєш сказати" і т.д.). Не слід виправляти помилки в мові дитини.
Враховуючи обмеженість обсягу, стійкості та розподіленості
дитячої уваги, підвищену стомлюваність при одноманітній формі
діяльності можна запропонувати дитині зобразити те, що вона
бачив, назвати колір, форму тощо.
Усі питання, пов'язані з травмуючими психіку дитини
обставинами, повинні чергуватись з нейтральними, емоційнопозитивними. У разі сильного душевного хвилювання допит має
бути тимчасовим. припинено, а увагу дитини переключено на
емоційно-позитивні об'єкти.
Література:
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С. 256–265.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день проблема з
паркуванням досить серйозно. Це насамперед пов’язано з прогресуючою урбанізацією. Урбанізація давно стала більш вираженою з
характерними рисами, що все поглинають. Зі зростанням населення міста, чітко видно зростання всієї міської інфраструктури, що
найбільше відбивається на сегменті особистого автотранспорту.
Коефіцієнт доступності парковок у найбільших містах світу
не досягає навіть 80%, а це означає, що з п'яти автомобілістів
один не знайде місця на стоянці і припаркується не там. Коли в
одних містах проекти з використанням розумних механізованих
парковок використовуються повсюдно, в деяких вони все ще
ізольовані, але експерти вважають їхній розвиток неминучим,
оскільки в містах практично немає газонів та ділянок, які можна
було б віддати під паркування.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Питанням щодо
проблем паркінгу приділяли увагу різні вчені: В. Опарін,
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Л. Матвійчук, О. Ніколаєва та ін.
Мета роботи. Висвітлити найактуальніші проблеми паркінгу
та їх розв’язання, визначити “Чому паркінг є важливим сьогодні?”
Переваги у будівництві нових позавулицьких громадських
парковок.
Виклад основного матеріалу. Варто почати з того, що
наявність і вартість паркувального місця є важливим фактором,
який визначає, чи матимуть люди змогу їхати до певного пункту
призначення, а також чи вирішать вони взагалі мати автомобіль.
Хоча контроль за паркуванням і ціни рідко користуються
популярністю серед населення, вони є варіантами політики, які
відносно добре відомі та прийняті навіть у багатьох містах країн,
що розвиваються. Якщо є очевидна нестача місць для паркування,
багато людей можуть погодитися з необхідністю контролю
паркування. Контроль за паркуванням та ціноутворення – це
заходи щодо управління транспортним попитом, які часто
впроваджуються місцевими органами влади.
Існують приклади міст у країнах, що розвиваються, які
мають певну систему управління паркуванням. Однак у багатьох
містах паркування не керується взагалі, керується неправильно
або керується лише на дуже обмежених ділянках.
Деякі з типових проблем, з якими стикаються міста по
всьому світу, але особливо в країнах, що розвиваються,
включають наступне:
• Паркування на вулиці створює проблеми з безпекою та
заторами, блокуючи одну або дві смуги руху, звужуючи вулиці до
однієї, зменшуючи видимість і змушуючи пішоходів йти по
дорозі, якщо немає належних пішохідних доріжок. Крім того, це
може перешкодити доступу служб екстреної допомоги.
• Погане управління вуличними паркуваннями та/або
відсутність інформації про наявність паркувальних місць у зонах
високого попиту призводять до того, що велика кількість
транспорту циркулює в пошуках місця для паркування, що сприяє
заторам та забрудненню.
• Правила паркування не дотримуються або виконуються
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погано, а дотримання та управління іноді є неформальними та/або
корупційними.
• Там, де паркування на вулиці коштує, воно часто дешевше,
ніж паркування поза вулицею. В результаті люди шукають
дефіцитне місце на вулиці, а позавуличні стоянки лежать
напівпорожні.
• Міські та міські центри стурбовані втратою звичаїв на
околиці міста з великою кількістю паркувальних місць, тому вони
реагують, намагаючись полегшити паркування.
З точки зору зменшення візуального впливу вуличного
паркування, зменшення заторів від пошукового трафіку та в
деяких випадках перерозподілу площі вулиці від припаркованих
автомобілів до пішоходів, є значні переваги у будівництві нових
позавулицьких громадських парковок, але витрати на
будівництво значні. Ключовим моментом, який слід підкреслити,
є те, що для отримання прибутку від інвестицій потрібні такі
високі витрати, що важко встановити привабливу ціну щодо
паркування на вулиці. Це означає, що позавуличну автостоянку
потрібно буде субсидувати, якщо вона буде використана, але
місцева влада може вирішити, що субсидія краще орієнтована на
громадський транспорт або паркування та їзди. Крім того, з точки
зору політики, Забезпечення нових позашляхових автостоянок у
центральних районах міст може посилити проблеми із заторами,
оскільки нова легкість паркування може спонукати більше людей
керувати автомобілем. Це означає, що має сенс подумати, чи
можна його замінити паркуванням далі за містом із хорошим
транспортним сполученням – паркуйся та їдь. Нижче наведено
деякі рекомендації щодо громадського паркування поза вулицею.
• Уважно подумайте, чи дійсно він потрібен, чи його можна
надати, припаркувавшись далі за містом (припаркуйте та їдьте) та
хорошим транспортним сполученням. Якщо прийнято рішення
про надання громадського паркування на вулиці в центрі міста
або поблизу нього, то:
• Переконайтеся, що він знаходиться поблизу того місця,
куди люди хочуть піти – очевидний момент, але часто нехтують.
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Навіть якщо автостоянкою керує приватний оператор,
переконайтеся, що місцева влада може впливати на структуру цін.
• Встановіть ціни нижчими за годину для короткочасного
перебування (до 3–4 годин) і набагато вищими за годину для
тривалого перебування, щоб стимулювати текучість місць і
відлякувати пасажирів.
• Встановіть ціни нижчі за вартість паркування на вулиці.
Якщо вуличне паркування біля нової позавулкової стоянки дуже
дешеве або безкоштовне без обмежень у часі, майже ніхто не буде
користуватися новою позавулицею.
• Переконайтеся, що рух на в’їздах і виїздах на автостоянку
та від них не створює заторів, особливо для громадського
транспорту.
• Після того, як автостоянка запрацює, зменшіть/вилучіть
паркування на вулиці, щоб компенсувати це, особливо в районах,
де люди, які шукають місце для паркування та маневрують у
місцях, спричиняють затори.
Висновок. Отже, паркінг потрібно розвивати, якомога
швидше. Для комфорту, як населення так і усього міста.
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Ефективність роботи правоохоронних органів повністю
залежить від нормативно-правових актів, які є чинними в Україні,
зокрема Національна поліція підпорядковується Конституції
Україні (Основний закон держави), міжнародним договорам
ратифікованими Верховною Радою України, Кодексам України,
Закону України «Про Національну поліцію», Постановам
Верховної Ради України, Актам Президента України, Актfv
Кабінету Міністрів України, Актам Міністерства внутрішніх
справ України. Щодо Закону України «Про Національну поліцію», то він був прийнятий в дуже короткий час, тому має чимало
недоліків. Так, Законом визначені основні повноваження[1] та
завдання поліції (стаття 23 Закону України «Про Національну
поліції»), проте не вказано завдання окремо кожного структурного підрозділу, що приводить до частих суперечок: який саме
підрозділ виконує певну задачу? Або ж пункт 9 статті 23 Закону
України «Про Національну поліцію» не визначено куди саме
поліцейський має доставити затриманих чи підозрюваних осіб: у
суд, до поліції, до слідчого судді? [2, с. 4].
Також поліцейський без згоди слідчого судді не може
проводити обшуки, згідно статті 234 Кримінально процесуального кодексу України. Проте, наприклад, в Італії, Іспанії,
Німеччині поліцейський може проводити обшук без згоди
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слідчого судді чи прокурора, що дуже спрощує та пришвидшує
процедуру розслідування, а також допомагає розкрити справу «по
гарячим слідам».
В Україні слова поліцейського часто не є вагомими свідченнями для суду при обвинуваченні особи. Хоча в таких країнах як
Італія, Велика Британія, свідчення поліцейських є основною
доказовою обвинувальною базою. Оскільки оперативна обстановка в тій чи іншій ситуації аналізується краще, завдяки їх високій
професійній та психологічній підготовці. Тому підготовка
висококваліфікованих кадрів – є запорукою бездоганного виконання службових обов’язків поліцейським. [3, с. 4].
Високі вимоги до кандидатів поліцейської чоти – норма для
зарубіжних держав. Майбутній поліцейський повинен мати гарні
фізичні якості, володіти державною мовою на високому рівні,
поважати честь та гідність усіх осіб, незалежно від їх статі, раси,
національності, віросповідування та інших індивідуальних рис,
мати почуття патріотизму до рідної країни, бажання служити та
захищати – даний перелік характеристик є типовим для кожної
країни, України у тому числі.
Проте в країнах ЄС, зокрема Сербії важливою характеристикою для кандидата на державну службу є різко негативне
ставлення до «корупції». Під час реформування правоохоронних
органів у 2000 році було звільнено чимало посадових осіб за
хабарництво, у тому числі тодішнього президента Сербії.
Із хабарництвом активно бореться і Румунія. У цій країні
було створено спеціальну систему «антихабар» для дорожньої
поліції. Електронна система фіксує усі дії поліцейських, що
значно зменшило кількість випадків хабарництва. [4, с. 4]. Що
дещо схоже на нагрудні відеорестратор у правоохоронців
України. Завдяки тому, що камера фіксує усі дії поліцейського,
випадків отримання неправомірної грошової виплати значно
зменшилося.
А найбільш низький рівень «корупції» мають країни, де
поліцейські отримують високу заробітну плату. Так, завдяки
проведеним опитуванням, 94% болгарських поліцейських та 80%
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латвійських визнають дачу неправомірної плати за послугу
неприпустимою, слід зауважити, що у цих країнах заробітна
плата поліцейських є однією з найвищих. А 65% поліцейських
Росії залюбки допоможуть у виконанні певних послуг за
додаткову плату, оскільки в даній країні зарплатня державних
службовців є достатньо низькою. [5, с. 4].
Ще одним важливим аспектом у роботі поліцейського є гарна
взаємодія із населенням. Стаття 11 Закону України «Про Національну поліції»: «Взаємодія з населенням на засадах партнерства»,
вказує на те, що робота поліцейського повинна здійснюватися в
тісній співпраці з населенням, що включає в себе постійне підтримання зв’язків, обмін інформацією, взаємодопомогу між поліцією
та населенням. Однак наразі більшість громадян не довіряє державним службовцям, через їх непрофесіоналізм та небажання захистити людину. Чимало людей коментують роботу поліції негативно
– порушення прав людини, хабарництво. Та найголовніша проблема на сьогодні – зневіра в ефективності в поліції.
В Англії є цікава система взаємодії поліції та населення.
Створені громадські консультативні комітети, які складаються з
різних верств населення, основним завданням яких є визначення
основних потреб у сфері охорони громадського порядку та
пропозиції щодо поліпшення роботи поліції. Таким чином поліція
Англії має високий рівень довіри населення, що неабияк
допомагає у роботі поліцейського. [6, с. 4].
Оскільки Україна прагне бути на найвищих ланках
Всесвітніх сходинок, то і модернізація усіх установ – є важливим
кроком до цієї мети, зокрема модернізація правоохоронних
органів України. Зарубіжні країни мають чимало цікавих практик,
які використовуються в роботі поліцейського, які можна було б
використовувати і в Україні, але з ще кращими доповненнями.
Україна ж все-таки повинна бути однією з провідних країн світу з
діяльності правоохоронних органів.
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к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри економічної та
управлінської аналітики ДонНУ імені Василя Стуса
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бакалавр (студент) ОП
«Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад»,
ДонНУ імені Василя Стуса
Вступ. Після здобуття автономії в Україні посилилася
демографічна ситуація. На це впливає трохи негативних факторів:
спад народжуваності, старіння населення, посилення негативних
тенденцій здоров'я цивілізації, фінансова мінливість в країні, а
також міграційні процеси (з країни їздить більше людей, ніж
повертається). Це все призвело до того, що зараз в Україні
приблизно на 10 млн менш постійного населення, ніж було в
перші роки автономії.
Аналітичний портал «Слово і діло» провело розслідування,
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де визначили що найбільше населення в Україні виникло в 1993
році - 51 млн 870,4 тисячі осіб. Станом початку 2020-го країни
мешкає 41 млн 732,8 тисяч жителів (без обліку захоплених
земель) – це історичний мінімальна кількість упродовж років
автономії. З урахуванням Криму та захоплених земель Донбасу
кількість населення зможе досягати 43 млн 923 тисячі осіб.
Через період самостійності в Україні з'явилося 13,3 мільйонів
дітей. У повному ступені народжуваності з 1991 року зменшився
вдвічі: у 1991 з'явилося 630,8 тис. дітей, у 2019 – 308,8 тис. Рівень
народжуваності почав падати після 2013 року, у середньому
народжується близько 400 тисяч малюків на рік.
Мета роботи. Основною метою моєї роботи є
проаналізувати демографічну ситуацію в Україні протягом
тривалого періоду, визначити проблеми або перспективи цієї
ситуації в майбутньому.
Основна частина. Демографічна обстановка у кожній
державі формується у відповідності з відтворенням жителів і ще
міграційних процесів. Окрім цього демонструє значний процес
стан самопочуття мешканців, що безпосередньо в минулі роки в
Україні значно погіршується. Становище здоров'я чітко також як
загальна група безпосередньо пов'язані з певної областю крім
іншого характером діяльність особи.
В Україні відбувається значне зниження кількості
мешканців. На початку 1993 року було зафіксовано 52,244
мільйонів. індивід нескінченного мешканців України. За даними
перепису жителів в Україні згідно з примхою в 5 грудня 2001р.
індивідуальна кількість нескінченних жителів зібрала 48,241
мільйонів. індивід, кількість населення нашої землі України
дорівнює Сорок 7,950 млн.: представників сильної статі – 22,316
мільйонів. (46,3%), дівчат – двадцятий 5,925 мільйонів. (53,7%).
За даними Єдино Загальнодержавної роботи статистики України,
згідно з капризом у 1 січня 2009р. в Україні жило 46,038
мільйонів індивід, що приблизно відповідає показникам 1972р.
Згідно каприз в 1 січня 2013 року дієслово. кількість
безперервного жителів зібрала 45,373 мільйонів індивід:
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представників сильної статі - Двадцятий, 963 мільйонів індивід
(46%), дівчат - 24,410 мільйонів (54%) (Постанова Офісу
Міністрів України з 08 жовтня 2004 дієслів. роки»; Національний
відділ України згідно з проблемами ВІЛ/СНІДу також іншим
суспільно небезпечним хворобам, 2013; Національний відділ
статистики України, 2013).
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Максимальна кількість жителів в Україні існувало відзначено в 1993 р. - 51 млн 870,4 тис. індивід. Згідно каприз на базу
2020-спорт в країні живе 41 млн 732,8 тис. індивід (без
урахування захоплених земель) - це загальноісторичний як
мінімум через рік самостійності. З урахуванням Криму також
захоплених земель Донбасу кількість жителів здатний доходити
43 мільйонів 923 тис. осіб.
За період самостійності в Україні з'явилося 13,3 мільйонів
дітей. У повному ступені народжуваності з 1991 року зменшився
вдвічі: у 1991 з'явилося 630,8 тис. дітей, у 2019 – 308,8 тис.. Рівень
народжуваності почав падати після 2013 року, у середньому
народжується близько 400 тисяч малюків на рік.
Також в України зменшилась кількість працездатного віку
(16-59 років). З 1991 року до сьогодні кількість населення віком
від 16 років до 59 зменшилось приблизно на 5 млн. При цьому
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кількість людей пенсійного віку 1991 року практично не
змінилась. А от дітей (від 8 до 15 років) в Україні стало значно
менше: 1991-го – 11,8 млн, 2020-го – 6,8 млн.
З’явився новий фактор зменшення кількості населення в
Україні, це Ковід-19, який щодня забирав і досі забирає життя у
людей.
Офіційно в Україні за час епідемії померли понад 53 тисячі
людей. Зрозуміло, що в усіх країнах є проблеми зі статистикою,
але в деяких оцінки в рази більші, ніж офіційні цифри. Серед
таких країн є Росія, де офіційна цифра – 170 тисяч, а незалежні
демографи кажуть, що насправді треба рахувати не смертність від
коронавірусу, а надмірну смертність, і з неї виводити цифру
смертності від Ковіду, тож за їхніми підрахунками за час пандемії
від цієї хвороби померло у 3,5 рази більше, тобто в Росії від
Ковіду померло не менше 600 тисяч людей. Тому вірити
офіційним даним важко і саме цей чинник на разі є також досі
вагомим для сьогоднішньої демографічної ситуації в Україні.
Висновок. Чисельність населення в Україні почала стрімко
зменшуватись, саме після здобуття незалежності. І одним з таких
причин є міграція населення, тобто виїзд з країни, тому що у
людей з’явилась можливість подорожувати і побачити як живуть
люди за кордоном. Особливо зараз гострою проблемою для
України є еміграція робочої сили, а саме великий відсоток людей
їдуть на заробітки або навчання в інші країни і переважно всі там
залишаються і так в наші державі створюється такий фактор, як
старіння нації. Також, не мало значимим фактором є смерті через
Ковід-19, тому що на разі ця ситуація дуже сильно впливає на
кількість населення в Україні.
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Батура Д. В.
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Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
Високий рівень нелегальної міграції є доволі розповсюдженою проблемою, тому що викликає негативні наслідки та
створює загрозу для суспільства та держави. Саме через це
зростає рівень криміналізації суспільства, зокрема кількість
мігрантів, які переховуються від закону, злочинців, терористів,
корупціонерів, а також зростає рівень організованої злочинності.
Через незаконне ввезення мігрантів швидко зростає кількість
злочинів, скоєних як мігрантами, так і щодо мігрантів та
підвищення рівня таких злочинів як торгівля людьми та зброєю,
незаконний обіг наркотиків, тероризм тощо.
Крім того, зростає рівень тіньової економіки та розширення
нелегального ринку праці, виникає міжетнічна напруга, з'являються нові політичні та економічні загрози для держави. Таким
чином, нелегальна міграція самим своїм існуванням становить
потенційну та реальну загрозу належному функціонуванню
нашої держави, тому що наплив нелегальних іммігрантів – це
пряма загроза безпеці. Мова йде про безпеку приймаючої країни,
з одного боку, та безпеку людей, які в ній проживають, з іншого.
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Тому, державний контроль є дуже важливою складовою в
протидіїї нелегальної міграції.
У процесі реалізації своїх повноважень згідно статті 23
Закону України «Про Національну поліцію», а саме ч.1 п. 1-8,
поліція активно використовує різні за характером форми та
методи впливу на суспільні відносини з метою їх регулювання.
Серед цієї сукупності засобів можна виокремити адміністративні
засоби правового захисту, як визначено в юридичній
літературі.[1]
Суть державного контролю – моніторинг та перевірка
розвитку соціальної системи та усіх її елементів відповідно до
визначених напрямків, а також з метою профілактики та
припинення протиправних дії, що перешкоджають такому
розвитку. Окремим видом контролю є нагляд, застосування якого
у разі порушень може супроводжуватися заходами впливу
державно-владного характеру.[5, c. 231]
Органи внутрішніх справ України відповідно до завдань,
встановлених законом, мають такі обов'язки:
- організація протидії злочинам та адміністративним
правопорушенням, які за законом віднесені до їх компетенції,
виявлення, припинення та провадження у справах про
адміністративні правопорушення відповідно до закону;
– запобігання та недопущення в’їзду в Україну або виїзду з
України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд
в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України,
у тому числі згідно з дорученням конкретних правоохоронних
органів; розшук в прикордонних зонах та пунктах пропуску через
державний кордон осіб, які переховуються від органів дізнання,
слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань;
виконання в установленому порядку інших доручень
правоохоронних органів [4];
- організація відповідно до закону та прийом заяв про надання статусу біженця від осіб, які мають намір його набути та були
змушені незаконно перетнути державний кордон України [3];
- прийняття, у взаємодії зі Службою безпеки України рішень
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про видворення іноземців та осіб без громадянства, затриманих у
прикордонних районах під час замаху чи незаконного перетину
державного кордону України, здійснення самостійно або спільно
з Державною прикордонною службою та Службою безпеки
України на контрольованих прикордонних територіях контролю
за дотриманням положень про іноземців та осіб без громадянства,
а також про біженців та осіб, яким не було надано притулок в
Україні. [2];
- охорона, супровід та тримання затриманих – автовласників;
- участь та взаємодія, у межах своїх повноважень, зі
Службою безпеки України у боротьбі та протидії з тероризмом та
виконанні інших покладених на них завдань [6];
Отже, на основі вищевикладеного, можна зробити висновок,
що міграція є однією з основних причин розповсюдження
злочинності, через велику кількість мігрантів, криміналізаціїї
суспільства, торгівлі людьми та зброєю, наркоторгівлі,
терроризму, тощо. Тому необхідно кардинально змінити боротьбу
із нелегальною міграцією. Є гостра потреба ефективного
співробітництва органів державної влади для запобігання
нелегальній міграції та підвищенню авторитету держави, яка
здатна контролювати свою територію, захищати державні
кордони та забезпечувати високий рівень національної безпеки у
сфері міграції.
Література:
1. Закон України «Про Національну поліцію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text
3. Постанова КМУ від 26 грудня 2002 р. № 1983 Про
затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі
посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове
проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-2012-%D0%BF#Text
4. Постанова КМУ від 15 лютого 2012 № 150 «Про
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затвердження Порядку продовження строку перебування та
продовження або скорочення строку тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства на території України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-%D0%BF#Text
5. Адміністративна діяльність органів поліції України :
підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; [О.
І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В.
Сокуренка]. Харків: ХНУВС, 2017. 432 с.
6. Наказ МВС від 05.04.2019 № 251 «Про затвердження
Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної
служби України та Національної поліції України під час
виконання завдань у межах зони відчуження та зони безумовного
(обов’язкового) відселення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0421-19#Text
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ
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Білоніжка Роман,
3 курс, група ІСТ-31д
науковий керівник: Ліна Марущак,
к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
В умовах пандемії та карантину як ніколи потрібно навчитись фінансової грамотності, та управляти своїми фінансами.
Особисті фінанси, це грошові кошти, які людина сама формує, та
управляє ними в продовж життя, а фінансова грамотність це
знання, які формують правильне ставлення до особистих грошей,
і за допомогою цих знань людина приймає правильні рішення.
Управління особистими фінансами це планування всіх доходів і
напрямків витрачання коштів людини, для подальшого розвитку
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[1]. Вивчення цієї теми полягає у досягненні фінансового
благополуччя в житті. Тобто людина стає фінансово незалежна
від батьків, а у старшому віці від держави чи дітей, навчитися
діяти єфективно та приймати рішення самостійно, і потім не
шкодувати про них. Майже кожен відчуває нестачу в грошах, але
не всі хочуть навчитись поводитись з ними.
Велика частина населення України працюючи на звичайних
роботах за мінімальну або середню заробітну плату, навіть не
знають що є фінансова грамотність, та чим вона корисна. Але і є
багато тих, хто поширює цю тему, адже потрібно з малечку
надавати хоча б початкові знання у цій темі, тоді все більше людей в Україні, зможуть зробити, або ж купити те, що запланують.
Є декілька простих правил, дотримуючись яких, можна
мінімізувати витрати:
1. Саме перше це переглянути свої витрати, тобто ви креслити те, що не потрібно, і залишити саме головне. Зробити банальні,
але прості речі, наприклад згадати коли ти останній раз дивився
кабельне, і зрозумівши що зараз воно стоїть без діла, просто
відключити. Простішими словами, витрачати гроші на необхідне:
ліки, комуналку, їжу…
2. Друге правило, це ще й чудова порада, кинути погані
звички, адже алкоголь та куріння не аби як завдають шкоду
нашому здоров’ю, так ще й забирають велику кількість грошей.
Те ж саме з шкідливою їжею та солодощами, без яких наш
організм і так може чудово впоратися.
3. Не купувати лишню валюту, тобто купувати лише тоді
коли є так звані лишні гроші, коли є що їсти, не тоді коли купили
100 у.о. а на наступний день розумієте що нема за що купити
поїсти.
4. Карантин взагалі гарний час щоб почати слідкувати за
своїм здоров’ям і відмовитися від поїздок у транспорті або таксі (
звісно коли це можливо ) та почати ходити пішки, адже це
набагато корисніше, так ще й знижує ризик захворіти, так як не
знаходишся в заповненому трамваї чи тролейбусі.
5. Не потрібно залазити в борги, а простішими словами, як
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це часто буває, не купувати те, на що немає зараз грошей, не за
свої гроші.
6. Потрібно відкладати гроші, з усього ще приносить
прибуток, відкладати таку частину, щоб вистачало на їжу, та
необхідні речі.
7. Потрібно завжди намагатися створити додаткові джерела
заробітку. Зробити так щоб завжди був пасивний дохід, це може
бути що завгодно, будь які акції, блог, чи інше.
8. Почати рахувати свої гроші кожна людина повинна
навчатись управляти своїми фінансами, перестати витрачати їх на
непотрібні речі, і навчитись контролювати себе
9. Одне з головних це те, що не потрібно шкодувати гроші
на свій розвиток, а також на те, щоб навчитись управляти
грошовими потоками та правильно інвестувати.
Дотримуючись цих правил, можна якщо не багато
заощаджувати, то хоча би мінімізувати витрати.
Існує 3 види цілей управлінням особистими доходами. Вони
класифікуються у залежності від періоду який ви оберете,
короткострокові, середньострокові та довгострокові:
Короткострокові, потрібні щоб усунути поточні фінансові
проблеми.
Середньострокові, потрібні щоб усунути проблеми з великими придбаннями
Довгострокові, пов’язані з умінням створення нагромаджень
та інвестицій.
Потрібно розуміти що гроші, це бонус, який людина
отримуєте коли досягаєте поставленої мети, будь то
заощадження, або ж якась масштабна ціль.
Отже проблема в тому, що багато людей не розуміють що на
сьогоднішній день, бути фінансово грамотним, та вміти управляти своїми фінансами, дуже важливий навичок, без якого не
обійтись. Хтось вважає що він вже все знає але продовжує робити
прикрі помилки, які потім можуть перерости в великі проблеми.
Є багато інформації по цій темі, тому потрібно користуватися
цим, та здобувати знання. Багатіти, це вибір кожного, адже
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комусь вистачає того, що він заробляє на звичайній роботі,
комусь цього мало. Але усім потрібно навчитися управляти
своїми фінансами, особливо у такий складний час.
Література:
1. Ясинська Н. А. Управління особистими фінансами /Особистий бюджет та обіл майна /
2. https://www.fg.gov.ua/articles/48009-shcho-take-finansovagramotnist-i-navishcho-vona-potribna.html .
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університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
Вступ. Професійна підготовка кадрів для Національної
поліції України потребує постійного вдосконалення. Це обумовлено низкою причин, серед яких: реформування правоохоронного
відомства, зміна концепції діяльності Національної поліції,
застосування нових форм добору кандидатів на службу в поліцію,
оптимізація структури та змісту службової підготовки
поліцейських. Зазначене вимагає оновлення методичного забезпечення освітнього процесу. Сучасний працівник повинен володіти
не лише знаннями законодавчого блоку, а й розвиненими фізичними якостями та сформованими вміннями і навичками застосування поліцейських заходів примусу. У закладах вищої освіти
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Міністерства внутрішніх справ України формування такого
правоохоронця покладено на спеціальну фізичну підготовку, яка є
навчальною дисципліною, у практичних підрозділах - на фізичну
підготовку, яка є складовою системи службової підготовки
поліцейських.
Проблеми розвитку фізичної підготовки працівників
національної поліції. У сучасних реаліях підготовка професійних та компетентних кадрів для органів поліції є найбільш
актуальним питанням так як система підготовки поліцейських в
навчальних закладах МВС є застарілою та проходить реформування. Основною проблемою поліцейської освіти залишається
давно назріла реформа відомчих вищих навчальних закладів, які
підпорядковані МВС. Для того, щоб навчити здібного кандидата
на посаду поліцейського, який перед цим успішно пройшов
конкурсний відбір, певним специфічним знанням у галузі його
майбутньої діяльності, достатньо проходження ним спеціального
інтенсивного курсу навчання у закладі МВС від шести місяців до
одного року. Особливу увагу приділити необхідно насамперед
вступним, а також випускним іспитам з фізичної та спеціальної
підготовленості правоохоронців. Проблема професійного відбору
молоді, яка вступає до ВНЗ МВС України в широкому плані на
цей час ще практично не вивчалася, а методика її дослідження
потребує коригування з урахуванням вимог сьогодення, загальної
фізичної підготовленості правоохоронців, стану їх здоров’я,
залежить процес засвоєння ними бойових прийомів єдиноборств,
який в більшості випадків вирішує долю заходів по припиненню
протиправних посягань. Так вимоги достатнього рівня фізичної
підготовленості до прийнятих на службу майбутніх правоохоронців в період початкової підготовки та при виконанні є одним з
важливіших факторів для поліцейського. Рівень підготовленості
курсантів недостатній. Кандидати на посаду поліцейського в
більшості випадків не можуть скласти базові нормативи з
фізичної підготовки тому під час навчання вони не покращують
свої навички а намагаються довести свої фізичні здібності до
рівня вступних іспитів. Тому дуже важливо приймати на службу
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кандидатів які фізично та психологічно відповідають стандартам.
Після таких змін кількість майбутніх кадрів для місцевих органів
поліції зменшиться але рівень підготовки та професійності
збільшиться. Також до органів поліції приймають кандидатів з
юридичною освітою які пройшли спеціальний курс підготовки
від 6 місяців до року. За настільки короткий час кандидати не
можуть оволодіти тактико-спеціальної вогневої та фізичної
підготовки в той самий час вдосконалювати нормативно-правову
базу. Таким чином після спеціальних курсів рівень підготовки в
більшості випадків не є достатньою. Тому така підготовка кадрів
є не доречною та не ефективною. Цьому існує багато причин: діяльність правоохоронців проходить в нових умовах, а його
навчання та підготовка в цілому здійснюється за старими
принципами, критеріями та методичними рекомендаціями; низький рівень підготовки правоохоронців (фізичної, спеціальної,
психологічної, професійно-прикладної); - невідповідність рівня
підготовки до Європейського; - недоліки професійного відбору
молоді до правоохоронних органів; - недостатнє практичне
обґрунтування комплексного навчання тактико-спеціальної,
фізичної та підготовці зі зброєю; - низький рівень мотивації до
вдосконалення власної професійної підготовленості та розвитку
фізичних та спеціальних якостей. Основними чинниками зниження впливу фізичних навантажень на результати професійної
підготовленості та процес навчання є: - відсутність типових
програм з СФП; - відсутність достатнього часу для оволодіння
тактико-спеціальних навичок та поводження і використання зброї
- низький вихідний рівень фізичної підготовленості більшості
новобранців, які вступають до вузів МВС України; - неефективне
використання часу, відведеного на фізичну підготовку; - необхідність більшої кількості практикування нових знань - необхідність
більш ретельного проведення ранкової зарядки; Головною метою
вдосконалення фізичної підготовленості майбутніх правоохоронців актуальним питанням є формування фізичних, професійноприкладних та психологічних якостей з урахуванням специфіки
обраного напрямку несення служби у правоохоронних органах, а
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також комплексного підходу об’єднання фізичної, тактикоспеціальної та вогневої підготовки, які будуть імітувати ситуації
самозахисту, переслідування та затримання правопорушника на
практичних зайняттях, а не теоретичних ситуаціях. Також необхідністю залучення спеціалістів які проходять службу в територіальних органах поліції та викладачів з адміністративного та
кримінального права з метою імітацій найбільш широко поширених в оперативно-службових ситуаціях, які з одного боку дадуть
правові підстави застосування отриманих знань на практиці, а з
іншого розгляд реальних ситуацій. Проведені дослідження з
виявлення актуальних проблем, які склалися у ВНЗ МВС України
у процесі підготовки майбутніх правоохоронців, засвідчили про
необхідність вдосконалення існуючої системи та впровадження
інноваційних підходів, що позитивно вплинуть на їх підготовленість.
По-перше, основною проблемою є низький рівень фізичної
підготовленості молоді, яка вступає до силових структур, це
складає певні труднощі при засвоєнні спеціальних та професійноприкладних навиків. По-друге, відсутність єдиної типової
програми з фізичної та спеціальної підготовки у ВНЗ МВС
України та зменшення кількості годин на дисципліну. По-третє,
низька мотивація молоді до занять з фізичної підготовки.
Перспективами подальшого дослідження вбачаються розробка та
впровадження власної програми з фізичної та спеціальної
підготовки до ВНЗ МВС України. Перспектива реформування та
розвитку системи професійного відбору майбутнього поліцейського: по-перше, вдосконалення застарілих систем навчання в
вищих навчальних закладах МВС та перехід на більш сучасну та
практичну європейську систему. Таким чином ми усунемо
застарілу та не ефективну систему відбору та навчання кадрів для
національної поліції піднявши професійність та підготовленість
поліції в майбутньому; по-друге, рівень фізичної підготовки
поліцейських збільшиться і цим зменшить показник злочинності
на території місцевих відділів поліції ; по-третє, рівень довіри до
національної поліції збільшиться так як поліцейських буду мати
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естетичний зовнішній вигляд та відповідати більшості стандартів
населення; Останній та не менш важливий пункт - це заміна від
кількості до професіоналізму поліції. Менша кількість
професіоналів зможуть робити більший якісний обсяг роботи.
Висновок. Національна поліція України - це центральний
орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Сучасний
поліцейський повинен забезпечити безпеку людей, застосовуючи,
вразі необхідності, достатні силові засоби та методи; здатен
розрізняти ситуації небезпеки; за будь-яких обставин діяти без
упереджень, керуючись етичними нормами. Аналіз практики
правоохоронної діяльності засвідчує, що функціональні обов’язки
поліцейського здатна виконувати людина з високим рівнем
відповідальності за результати власної службової діяльності, яка
володіє комплексом знань, практичних навичок і сформованих
професійно важливих рис, набутих під час спеціальної підготовки. Саме ці компоненти забезпечують професійну готовність
працівника поліції до ефективного виконання складних, часом
небезпечних завдань. Нова концепція діяльності Національної
поліції України вимагає від правоохоронця особливої творчої
активності, високого рівня культури, освіченості, здатності до
саморозвитку та самовдосконалення. За таких умов, підвищення
рівня професійної готовності поліцейського - ключовий напрям
діяльності закладів вищої освіти МВС України та відділів
професійного навчання підрозділів Національної поліції.
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За останні декілька років у сучасному суспільному середовищі відбулись значні зміни у сфері комунікації. Сьогодні
надзвичайно важливо вміти вправно та ефективно користуватися
мовою, і тому на заміну старому консервативному устрою
прийшла політично коректна система. Маскувальні слова і вирази
широко використовуються у художніх та рекламних текстах,
газетних статтях, публічних виступах тощо. Саме тому
актуальність нашого дослідження полягає у значному інтересі до
евфемізмів у зв’язку зі стрімким процесом моделювання інтересів
суспільства на тлі сучасних реалій XXI століття.
Евфемізація реалізується у вигляді слів та виразів, які носять
нейтральний або позитивний характер. Евфемізми, як частина
лексикології описані у працях І. В. Арнольд, Г. Б. Артрушиної,
М. І. Мостового та інших у рамках підручників та посібників для
студентів та залишаються актуальними до сьогодні. Предметом
окремого дослідження евфемізми стали у працях В. Б. Великороди, В. Ноубл, К. Аллан та інших, однак наразі інтерес до
41

використання евфемізмів значно зріс у зв’язку з активним
розвитком сфери комунікації, зокрема політичних промов,
інтерв’ю, мотиваційних виступів та ін. Мета роботи – визначити
прийоми передачі евфемізмів на українську мову.
На сьогодні в сучасному світі існує чимало реалій та
делікатних понять, вживання яких вважається непристойним чи
небажаним. З метою нейтралізації понять, які мають табуйований
характер, використовуються одиниці, що показують ту чи іншу
ситуацію у кращому світлі та попереджають негативний вплив на
реципієнта. Евфемізм (Gr. Euphemismos від eu – well та pheme –
speak) представляє собою субституцію виразів грубого,
неприємного характеру словами із м’якою чи невизначеною
конотацією [1, 135].
За О. О. Селівановою, евфемізм – це навмисна заміна мовного знака для усунення небажаних, надто різких, недостатньо
ввічливих слів для їхнього пом’якшення або шифрування через
заборону, зумовлену соціально-політичними, релігійними,
етичними й естетичними чинниками [4, c. 135].
Г. Б. Артрушина вважає, що використання евфемізмів та,
власне, безпосереднє їх існування, спричинене соціальними, або
ж психологічними факторами, більшість із яких мають
стилістичні конотації у своїй структурі. Можна передбачити
існування особливої евфемістичної конотації, котру можна
виокремити у семантичній структурі евфемізму [2, 216].
Розширене трактування евфемізмів у лінгвістиці XXI
століття зумовлено тим, що сучасні евфемізми сфер реклами,
політики, медицини тощо необов'язково є замінниками грубого
чи образливого слова, денотат не у всіх випадках різко негативний, а спектр причин вживання мовцями сучасних евфемізмів
дещо різноманітніший, аніж традиційно вважалося раніше:
1) намір уникнути будь-якого виду табу: great leveller, final
curtain, call (death); intoxicated, balmy (drunk);
2) бажання бути ввічливим (виявлення поваги, прагнення
звучати «аристократично», бажання пом'якшити неприємний
факт чи уникнути дискримінації тощо): memorial service (funeral);
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grief therapist (undertaker); optically darker, visually challenged
(blind);
3) прагнення завуалювати негативні аспекти дійсності в
межах певної професійної, соціальної чи вікової групи: action,
operation, program (invasion, attack); legally accurate, factually
challenged (containing false information);
4) намір здійснити прагматичний вплив на адресата (намагання підвищити статус особи чи якість речей, бажання розвеселити, переконати аудиторію тощо): modern, regular (small);
Mexican two-step, Montezuma's revenge, Napoleon's revenge
(diarrhea) [3, 98].
Таким чином, взявши до уваги прагматичні особливості
вживання евфемізмів нами розглянуто наступні функції
евфемічних субститутів:
Вуаліативна – виявляє прагнення адресанта приховати
аспекти дійсності, про які він не бажає говорити відверто. Ця
функція притаманна усім без винятку евфемізмам; інші функції
діють поряд з вуалітивною та можуть бути більш або менш
виражені. Особливо чітко ця функція евфемізмів простежується в
мовленні політиків та громадських діячів. Щоби приховати
політичні реалії, які можуть викликати негативну реакцію
публіки, мовці використовують одиниці на зразок game (war),
rectification of frontiers, transfer of population (deportation), to
stretch the truth, to embroider the truth (to lie).
Кооперуюча – відображає прагнення комунікантів до
збереження мовленнєвого співробітництва для вирішення завдань
спілкування (особливо чітко виражена в евфемізмах, які вживаються з метою уникнення дискримінації): vertically challenged
(short), physically handicapped (crippled), developmentally disabled
(retarded), hearing-impaired (deaf).
Превентивна – передбачає використання евфемічних слів та
виразів як альтернативи давніх табу, які ще збережені у свідомості людини (виконують евфемізми на позначення денотатів
фізіології людини, смерті, релігійної тематики тощо): Cape of
Good Hope, Temple of Venus (female genitals), Father of Lies, old
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boy, Prince of evil (devil), Creator, Almighty, Savior (God), to sleep (to
be dead), to answer the final summons, to pass away (to die).
Риторична – полягає у намаганні мовця певним чином
впливати на ціннісні установки адресата, змінити його ставлення
до повідомлюваного, спонукати його до певних дій (придбати
певний продукт, обрати певну організацію для отримання послуг
тощо): to re-engineer (to fire), de-luxe (expensive), economy (cheap),
message (commercial).
Елевативна – адресант представляє аспекти реальності у
позитивнішому світлі, гіперболізує низькі чи середні стандарти.
Здебільшого елевативними евфемічними одиницями номінуються
непрестижні професії, товари, організації чи установи, що за
інших обставин не привернули б уваги адресата: large (mediumsized), average-looking (ugly), embalming surgeon (undertaker),
access controller (doorman), sanitation engineer (dustman), podiatrist,
chiropodist (corn-cutter).
Конспіративна – виявляється у навмисній евфемізації
неприйнятних аспектів реальності членами певної соціальної,
професійної чи вікової групи задля ускладнення сприймання
інформації особами, що до групи не належать: magpie (machinegun), company, customer (CIA, FBI), to hemorrhage (to bleed), D & C
(abortion).
Дистортивна – вживання евфемізмів спричинює спотворене
відображення інформації у свідомості адресата; притаманна
політичним, медичним та рекламним евфемізмам. Евфемізми, що
виконують цю функцію, використовуються для найменування
найнеприйнятніших для адресанта аспектів дійсності. Дистортивна функція евфемізмів найбільш негативно впливає на ефективність комунікації та заважає досягненню мовленнєвого співробітництва, тобто виключає реалізацію кооперуючої функції: democracy (dictatorship), rescue mission, brotherly help (invasion) [3, 127].
Переклад евфемізмів є непростим завданням для перекладача, оскільки при відтворенні замінників необхідно враховувати
не лише лінгвістичні фактори, а й також культурну та соціальну
складову. Задля вдалої передачі евфемізмів на українську мову
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застосовують низку перекладацьких прийомів та трансформацій,
зокрема:
Метод підбору еквівалентів та словникових відповідників, який вважається найбільш продуктивним способом
перекладу евфемізмів:
I heard he is economically enabled at the moment - Я чула, що
він зараз безробітний;
Russo feels under the weather today - Русо погано себе
почуває сьогодні;
I’m sick of working on «Herald’s» - Я втомилася працювати
на «Гералдс»;
Russo’s planted his feet on the wrong side of the fence - Руссо
ступив куди не слід.
Наведені у прикладах вирази закріплені у словниках та є
широковживаними, таким чином для відтворення реалій та
сталих виразів перекладач звертається до словників та віднаходить потрібний варіант для перекладу одиниці українською
мовою. Деякі вирази неможливо відтворити дослівно, оскільки
вони можуть втратити свій сенс, тому перекладачі застосовують
вирази, що мають подібне значення.
Переклад за допомогою конкретизації також використовується при передачі політичних евфемізмів українською мовою:
He was caught 7 years ago carrying illegal substances - 7 років
тому його затримали за перевезення наркотичних речовин.
У оригінальній репліці вжито загальний термін, а перекладач
вирішив, використавши конкретизацію, зазначити вид речовин,
які перевозив колишній службовець.
We might have a little challenge in the US next year - В нашій
країні може статися невелика криза наступного року.
Загальний термін, що був вжитий у оригінальному тексті
має евфемістичний ефект і був вжитий з метою приховати
подробиці про кризу, що загрожує економіці США. Однак
автор перекладу конкретизував загрозу, щоб досягти кращого
сприйняття подібної ситуації українським глядачем, чим
усунув ефект маскування у наведеній репліці.
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Описовий переклад був виявлений у випадках, що не мають
еквіваленту чи словникового аналогу в українській мові.
- I have to go see him now. - That’s the projects, sir - Я мушу
його зараз побачити. - Це небезпечний район, сер;
He can send his grandmother to hospice – Він може
відправити свою бабусю до будинку для невиліковно хворих.
Автор перекладу вдався до описового перекладу з метою
повної передачі значення культурного феномену, що не є
притаманним українській культурі.
В окремих випадках способом перекладу, що дає можливість
перекладачу правильно передати зміст лексичної одиниці
оригіналу є лексична модуляція:
His numbers started to be interesting - Його акції почали
підвищуватися у ціні (мова йдеться про негативну тенденцію
економіки)
В перекладі ми втрачаємо евфемізм, а отже перекладаємо
звичайною лексичною модуляцією, яка виражається через
нейтралізацію стилістично забарвленого слова [3, c.187-194].
Евфемізм – це лексична одиниця, яка застосовується для усунення небажаних або недостатньо ввічливих слів, спричинених
соціальними та психологічними факторами, для їхнього пом’якшення або шифрування через заборону, зумовлену чинниками
соціально-політичного, релігійного, етичного та естетичного
характеру. Евфемічні субститути виконують наступні функції:
вуаліативна, кооперуючи, превентивна, риторична, елевативна,
конспіративна та дистортивна. Для збереження автентичності
евфемізмів найчастіше застосовуються наступні прийоми та
трансформації: метод підбору еквівалентів, лексична модуляція (нейтралізація вихідної лексеми, смисловий розвиток),
описовий переклад є найпродуктивнішим методом передачі
евфемізмів.
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Постановка завдання. Фразеологізми вважаються одними з
найбільш своєрідних і національно самобутніх одиниць будь-якої
мови. У своєму значенні вони відображають історію людей,
своєрідність їх культури, побуту, традиції, людські уявлення про
навколишній світ, розкриваючи своєрідність їх світогляду.
Фразеологічні одиниці, різноманітні за формою і значенням,
стилістичним забарвленням, образністю, становлять великий
інтерес для науки перекладу. Основні способи перекладу
фразеологічних одиниць – це фразеологічний еквівалент,
фразеологічний аналог, описовий переклад. Фразеологічний
еквівалент, тобто передача фразеологізма фразеологізмом, – є
найкращим способом. Метою статті є вивчення фразеологізмів з
точки зору збереження їх етнокультурних особливостей
47

семантики при перекладі, а її завданнями у зв’язку з цим є
з’ясування труднощів і способів перекладу англомовних
фразеологізмів українською мовою.
Аналіз досліджень та публікацій. Перекладом обраної
тематики займались багато перекладачів та дослідників цієї
сфери, серед них Брандес М. П., Виноградов В. С., Володіна Т. С.,
Копанев П. І., Кунин А. В., Проботов В. І., Рудківський О. П.,
Савицький В. М., Телія В. М.
Проте серед цих дослідників майже немає українських
мовознавців, переважно російські чи радянські лінгвісти.
Важливою темою дослідження є розгляд особливостей перекладу
фразеологізмів, що використовуються в сучасних англомовних
виданнях, та їх переклад українською мовою. І незважаючи на
явний інтерес фахівців до перекладу та інтерпретації
фразеологізмів рідною мовою, тема актуальна й сьогодні.
Виклад основного матеріалу. Переклад фразеологічних
одиниць –традиційно актуальна тема для перекладацького
загалу, оскільки саме передача іншомовних фразеологізмів
викликає ряд труднощів. У силу свого семантичного багатства,
образності, лаконічності і яскравості фразеологія грає в мові дуже
важливу роль. Особливо широко фразеологізми використовуються в усному мовленні, в художній і політичній літературі.
Вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей
фразеологічних одиниць, які перекладач повинен розпізнати і
зуміти передати їх значення, яскравість і виразність.
Основні способи перекладу фразеологічних одиниць – це
фразеологічний еквівалент, фразеологічний аналог, описовий
переклад.
Фразеологічний еквівалент, тобто передача фразеологізма
фразеологізмом, – є найкращим способом. Він можливий тоді,
коли англійська та українська мови запозичили фразеологічний
зворот з інших мов (найчастіше класичних): Strike while the iron is
hot. – Куй залізо, поки гаряче [1].
Переклад фразеологічним аналогом, тобто використання в
українській мові фразеологічних одиниць, які мають те саме
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значення, але які побудовані на іншому образі. При такому
перекладі слід враховувати, що український образ повинен бути
нейтральним щодо національного забарвлення: Absence makes the
heart grow fonder. – Відстань посилює почуття [1].
Описовий переклад – відмова від перекладу фразеологізмом:
to cut off with a shilling. – залишити без спадщини
До фразеологічних зворотів належать також крилаті вирази
та посилання, які широко використовуються в різних типах
мовлення та стилях мови. До них належать різноманітні цитати –
вислови літературних, біблійних, історичних діячів тощо. При їх
передачі перекладач має керуватися існуючою в українській мові
традицією незалежно від словникового складу слів, що входять до
складу терміна. Між українською та англійською часто є
відмінності. Одне й те саме слово, що входить до складу різних
виразів англійською мовою, може вимагати перекладу іншими
словами через традицію в українській мові. [3].
Передача при перекладі фразеологічних одиниць - дуже
важке завдання. Вибір того чи іншого виду перекладу залежить
від особливостей фразеологізмів, які перекладач повинен
розпізнати і вміти передати їх зміст, яскравість і виразність.
Оскільки фразеологізми широко використовуються в літературі
всіх стилів, то вмілий перекладач не повинен допускати
неточностей у перекладі фразеологізмів. Без знання фразеології
неможливо оцінити яскравість і виразність мови, зрозуміти жарт,
гру слів, а іноді й лише значення цілого висловлювання.
Труднощі перекладу англомовних фразеологізмів українською мовою пов’язані не тільки з розбіжностями будови англійської та української мов, але й, насамперед, з особливим статусом
фразеологічних одиниць, що переважно належать до семантично
неподільних виразів, у яких план змісту не збігається з планом
вираження [6, c. 32]. Ознаками цих одиниць є відносна сталість їх
складу, семантична цілісність значення, відтворюваність, образний характер (значної кількості фразеологізмів) [4, c. 18].
Безперечну складність під час перекладу викликає національнокультурне забарвлення фразеологізмів, т. зв. ідіоетнічний
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компонент їх значення, у разі відтворення якого може не
збігатися лексичний склад, структура, образи вихідних і цільових
фразеологічних одиниць.
Це підтверджує переклад англомовного прислів’я A rolling
stone gathers no moss. За його буквального відтворення засобами
української мови (камінь, який котиться, не збирає моху)
значення цієї одиниці не буде зрозумілим україномовному
адресату, оскільки він не знає, що для англійця мох асоціюється з
багатством і майном, відсутність якого вважається негативним
явищем. Під каменем в означеному прислів’ї розуміється людина,
котра мандрує світом, витрачаючи гроші, і котра в розумінні
англійців не може бути заможною. Саме тому адекватним
перекладом вказаного прислів’я є україномовне прислів’я “Хто
вдома не живе, той добра не наживе”. Лексичний склад цього
україномовного прислів’я, його структура й образ, закладений у
ньому, відрізняються від вихідної англомовної одиниці, проте
його зміст і значення відтворені адекватно.
Зазначимо, що фразеологічних еквівалентів порівняно невелика кількість. Найчастіше до них належать т. зв. інтернаціональні фразеологічні одиниці. У зв’язку з цим В.Н. Комісаров
зазначає, що у разі запозичення різними мовами однієї й тієї самої
фразеологічної одиниці її значення в одній із мов може змінитися,
внаслідок чого з’являються подібні за формою, але різні за
змістом «фальшиві друзі перекладача» [8, c. 82]. Так, наприклад,
англійська фразеологічна одиниця “to lead by the nose” та
українська водити за носа збігаються за формою, але мають різні
значення, оскільки англомовний фразеологізм означає повністю
підкорити, командувати, тоді як український – обманювати.
Висновки. Таким чином, труднощі перекладу англомовних
фразеологізмів засобами української мови зумовлені не тільки
розбіжностями будови англійської та української мов і їх
одиниць, але і складністю семантичної структури, образним
характером, національно-культурною специфікою значення
окремих фразеологічних одиниць. Оптимальним перекладацьким
рішенням у разі передачі англомовної фразеологічної одиниці
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вважається пошук еквівалентної україномовної фразеологічної
одиниці (повного чи часткового еквівалента, який може бути
частковим лексичним чи частковим граматичним аналогом). За
відсутності такої одиниці перекладач застосовує описовий
переклад. Для досягнення максимальної адекватності перекладу
фразеологічних одиниць необхідно використовувати та
комбінувати різні способи та прийоми їх перекладу, а також
перекладацькі трансформації. Вибір того чи іншого виду
перекладу залежить від особливостей фразеологічних одиниць,
які перекладач повинен розпізнати і зуміти передати їх значення,
яскравість і виразність. Перспективи подальших досліджень
зумовлені потребою збереження етнічних особливостей фразеологізмів, детальному аналізі перекладацьких трансформацій, які
можуть використовуватися для перекладу англомовних
фразеологічних одиниць засобами української мови.
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Усі події, що відбуваються у світі, впливають на становлення
та розвиток розмовної мови, а також збагачують лексикон людства новими фразами та виразами. Молодь – невід'ємна частина
суспільства. Будучи «майбутнім нації», вона за всіх часів несла
величезну цінність у розвиток суспільства. Сленг, будучи
невід'ємною частиною мови, постійно розвивається та збагачується. Сьогодні можна спостерігати поширення сленгової лексики у
багатьох сферах життя: на радіо і телебаченні, в пресі та
літературі, в інтернеті та в розмовній мові. Дослідження американського молодіжного сленгу не втрачає своєї актуальності
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протягом останніх десятиліть. Проте на даному етапі розвитку
лінгвістики та перекладознавства сленг становить собою ще
недостатньо вивчену проблему, яка потребує подальшого
дослідження [2, c. 18].
Дослідження ненормативної лексики, зокрема сленгу,
проводяться вітчизняними та зарубіжними лінгвістами давно.
Увага філологів до нелітературних форм мови з новою силою
виявилася в 90-х рр. ХХ століття, що було зумовлено змінами в
мові на тлі політичних, економічних і соціальних перетворень.
Відтак в українському мовознавстві сленг та молодіжний сленг
зокрема досліджували: І. Андрусяк, О. Глазова, П. Грабовий, В.
Дорда, Т. Кондратюк, М. Маковський, С. Мартос, Л. Лисак, О.
Іванова, І. Николів, О. Петришин, О. Романова, Л. Ставицька, Т.
Тимошенко, О. Фурса та ін., багато праць присвятили й іноземні
лінгвісти (М. Адамс, Дж. Колман, Г. Гаревой, В. Балабін, І.
Кириєнков, М. Кронгауз, Е. Маттіелло, Г. Менкен, Е. Партридж,
Л. Тепеш, В. Вилюман, І. Гальперін та ін.). Проте, незважаючи на
досить значну кількість праць, сучасний стан дослідження
проблеми розмежування ненормативних підсистем мови
залишається досить актуальним [2, c. 19 – 20].
Метою цієї статті є аналіз американського молодіжного
сленгу в українській мові та способи його перекладу.
Сучасний англійський дослідник сленгу Е.Партрідж, який
вказує, що слово slang, швидше за все, співвідноситься з дієсловом to sling – to utter. («метати, жбурляти»), і його послідовники
(наприклад, Дж. Грінок та К.І. Кіттрідж) розглядають сленг як
свідоме, навмисне вживання елементів загальнолітературного
словника у розмовній мові в суто стилістичних цілях: для створення ефекту новизни, незвичайності, відмінності від визнаних
зразків, передачі певного настрою мовця, надання висловлюванню конкретності, жвавості, виразності, зримості, точності,
стислості, образності, і навіть щоб уникнути штампів, кліше.
У сленгу, на їхню думку, широко використовуються ономатопія (звуконаслідування), словоскладання, скорочення складу
слова, перетворення власних назв, запозичення, народна
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етимологія, а також новоутворення, окказіоналізми [3, c.47].
Сленг – комплексне, складне та неминуче мовне явище. Його
виникнення завжди обумовлено історичними, соціальними та
культурними тенденціями життя тієї чи іншої мовної спільноти.
Сленг цікавий як з погляду лінгвістичної теорії, так і з позиції
теорії перекладу [4, c. 10].
Найчастіше виділяють такі групи сленгу: «молодіжний
сленг», «бізнес сленг», «SMS-сленг», сленг рокерів, реперів, хіпхоперів, студентів, комп’ютерний сленг, сленг наркоманів,
музикантів, членів неформальних угрупувань тощо. Однак, на
думку дослідників, не можна однозначно поділити ці лексеми за
групами, оскільки вони «не ізольовані один від одного…, отже
можуть вживатися в різних ситуаціях спілкування».
Основні фактори, які характеризують сленг, – це оригінальність, новизна, стислість, образність і дотепність. Сленг допомагає зашифрувати слово та зробити його зрозумілим лише певному
колу людей. Люди, які розуміють ці закодовані слова, відчувають
єднання одне з одним. Для підлітка є важливим встановлення
контакту в новому молодіжному середовищі, яке дуже відрізняється від старшого покоління. І це легко вдається з використанням не літературної мови, а емоційно-експресивної мови сленгу.
Молодь, на думку С. Флекснера [6, c.324], є найактивнішим
елементом, який створює сленг. Американський сленг традиційно
вбирає будь-яке яскраве слово, яке потрапило до нього: You so
Obama – means that you are very cool and intelligent.
Молодіжний сленг замінює складні думки простими та
барвистими словами. Ви можете розфарбувати свій діалог з
іншою людиною яскравими виразами та зворотами, які при цьому
зберігають сенс і підкреслюють усі емоції того, хто говорить. [5,
c. 246].
Молодіжний сленг вирізняється жвавістю, гнучкістю й
несподіваною дотепністю. Наприклад: Fade – погані оцінки в
школі. Know-how – знання. Hot potato – складна і неприємна
проблема. Blood – відмінна відповідь учня. Bicycle – шпаргалка.
Bingo! – Еврика!
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Засоби масової інформації, особливо телебачення, а також
популярні американські серіали, фільми та музика значною мірою
сприяє «англотизації» української мови. Таким чином, молоде
покоління не може не використовувати англійські слова у своїй
мові, оскільки деякі з цих слів давно проникли в українську мову
[8, c.75].
Запозичення з англійської охоплюють всі сфери життя
сучасної молоді. Сфера навчання представлена такими
лексемами:
• Найменування викладачів: тічер або тічка (від teacher) –
(Он ваш тічер іде. - У нас не тічер, а тічка);
• Назви предметів та дисциплін: інгліш або пінгліш (перенесення з – жаргону школярів від English) – англійська мова (На
інгліш йдеш? –Ще не знаю); суб'єкт, суб'єкти (від subject) –
загальна назва для всіх предметів (Ну і які суб'єкти мучимо цього
року?)
• Предмети, що відносяться до студентського життя:
кредитка (від credit book) – залікова книжка (У мене кредитка
святкова - одні трояки); айди, айдішнік (від ID -identification) –
студентський квиток (У мене така фотка в айдішніку – рідна
мама не дізнається) [7, c.191].
Тепер розглянемо сленгізми, що належать до сфери дозвілля.
Їх також можна розділити на наступні категорії:
• Різні студентські заходи: паті (від party) – вечірка
(Складемо іспити – влаштуємо паті); мікс (від mix) – тусовка,
тусуватися (Класний вчора у Лелика мікс був); поінт(від
appointment) – стрілка, зустріч ( Я їй поінт призначив, а вона не
прийшла); файтинг (від fight, fighting) – розбирання, бійка (Як
завжди все закінчилося файтингом: наші хлопчики дуріють після
кухля пива).
• З'ясування стосунків, розбирання: кіпіш (від keep) – скандал
(Прибери цигарки, а то комендант кіпіш влаштує); кілити (від
kill) – бити, вбивати морально і фізично (Готуйся, його братва
прийде нас кілити); батл (від battle) – бійка, битися (Підемо на
батл подивимося);
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• Міжособистісні стосунки: френд, френдитися (від friend) –
друг, дружити (Він мій найкращий френд); лавити (від love) –
любити (Всіх лавити неможливо); лайкати (від like) – любити,
подобатися (А він тебе в інсті лайкає?); кіс, кіснути (від kiss) –
цілуватися (Ну дай я тебе кісну хоч раз).
Розглянемо деякі види перекладу сленгових одиниць.
Дослідник І. Бик розрізняє: 1) еквівалент – постійний рівно значний відповідник певному слову або словосполученню в іншій
мові, який в абсолютній більшості випадків не залежить від
контексту. Перекладачі повинні шукати для кожного з них
постійні відповідники в українській мові; 2) аналог – вибір слова з
ряду синонімів і до уваги при перекладі береться контекст; 3)
пояснювальний або описовий переклад – замість самого слова
вживається пояснення [1, с. 240].
Також без уваги не можна залишити і засоби перекладу
сленгу запропоновані Т. Холстініною. До вищенаведених вона
додає: транскрипцію, транслітерацію та калькування (переклад
слова по частинах) [6, с. 191].
При перекладі американського молодіжного сленгу на
українську використовується описовий переклад, коли у
словниковому складі української мови немає ні еквівалента, ні
аналогів, які відповідають значенню слова чи словосполучення
(оригіналу): prelims – контрольна робота у вузі; nongraded –
метод навчання без заліків і оцінок [9, c. 318]; мixed media –
доповідь, лекція, повідомлення з використанням декількох
допоміжних засобів (кіно, радіо) [11, c. 476].
Використовується також такий засіб перекладу як калькування (air head – порожня голова; pass-fail – залік-незалік) [10, c.
333], але відсоток сленгізмів, перекладених за допомогою цього
засобу перекладу є незначним. Слід памятати, що найбільш
важливими при перекладі сленгових одиниць є фонові знання про
сленг, тобто інформація про ситуацію вживання відповідного
сленгізму.
Захоплення англіцизмами стало своєрідною модою, воно
зумовлене створеними у молодіжному суспільстві стереотипами,
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ідеалами. Таким стереотипом нашої епохи є образ ідеалізованого
американського суспільства, в якому рівень життя набагато
вищий. Додаючи до своєї мови англійські запозичення, молоді
люди певним чином наближаються до цього стереотипу,
долучаються до американської культури, стилю життя.
Підсумовуючи, ми можемо констатувати, що основними
засобами перекладу сленгових конструкцій є пошук відповідного
еквіваленту та експлікація, і лише незначна кількість сленгізмів
була перекладена за допомогою калькування.
Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики й окреслює низку перспектив щодо подальших розвідок,
котрі вбачаємо в залученні ширшої бази наукових матеріалів, що
допоможе
детальніше
описати особливості
перекладу
американського студентського сленгу на українську мову.
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НОВІТНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
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Український державний
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м. Дніпро, Україна
Словниковий склад будь-якої мови перебуває під значним
впливом позамовної дійсності та відбиває динаміку її поступу,
який є об’єктивним процесом, зумовленим загальним прогресом
людства. Формування глобального інформаційного простору,
тенденція до світової інтеграції суспільних та економічних
процесів стимулюють появу нових концептів, які потребують
відповідних експонентів. Це збагачує лексичний склад мов, у
тому числі й сучасної української мови, у якій значну частину
назв нових понять становлять запозичення. Економічні та
суспільні перетворення в Україні, інтеграція в міжнародні
культурні й інформаційні сфери спричинили неабияке зростання
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частки англіцизмів, яке посилилося на початку XXI століття.
Дослідженнями запозичень, зокрема новітніх англіцизмів,
займались сучасні українські мовознавці (Л. О. Симоненко [7], А.
Д. Олійник [5], Д. В. Мазурик [3], Т. М. Рудакова [6], Л. М.
Архипенко [1], О.С. Дьолог [2] та ін. Однак, складні процеси в
новітній українській лексико-семантичній системі, пов’язані з
появою значної кількості запозичень, вимагають вивчення їх
адаптації, характеру зв’язків тощо.
«Надходження англійських слів до української мови реально
відбувається з двох мов – британського та американського
варіантів англійської мови, – які, безумовно, представляють одну
мову, але мають чимало відмінностей. …У цьому випадку краще
наголосити, що надходження відбуваються з двох геополітичних
просторів» [4, c. 282]. Безпосередні контакти України та її
громадян із США і Великою Британією та їх представниками, а
також з іншими країнами Європи та світу англійською мовою як
міжнародною у різних сферах суспільного й наукового життя,
військовому співробітництві (міжнародні зустрічі на найвищому
рівні, підписання договорів, міжнародні кредити) є об’єктивним
результатом і прямих мовних контактів, коли англіцизми
проникають до української мови безпосередньо з мови-джерела.
Одним із шляхів вивчення запозичених англіцизмів є аналіз
тематичних груп, а саме: суспільно-політичне життя (дайджест,
демаркетинг, кілер, лізинг, мерчандайзер, промоушн, ріелтер,
саміт, спікер, стайлінг), культура (бестселер, блокбастер,
екшин, кастинг, продакшн, реаліті-шоу, ремікс, рімейк,
саундтрек), економіка (бізнес-хол, дилер, дистриб’ютор,
маркетинг, мерчандайзинг, офшор, стайлінг, трейдер, ф’ючерс),
повсякдення (армреслінг, рефері, скутер, свінгер, джус, сендвіч,
рейтинг, хеппі енд, шопінг), науково-технічна галузь (блог,
браузер, інтерфейс, клік, мікропроцесор, сервер, софтвер, спам).
Англіцизми останнього десятиріччя потрапляють у більш
сприятливі умови для адаптації, оскільки «в українській мові вже
сформувався значний прошарок запозиченої англомовної
лексики, який сформував культурно і соціально значущий
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простір» [10, c. 244]. Такі лексеми, наприклад, як: імпічмент,
моніторинг, саміт, електорат, піар, офшор, паблік рилейшнз
свідчать про превалювання англіцизмів над іншими засобами
номінації у сучасній суспільно-політичній лексиці української
мови: вони утворені від англійських основ й не набули жодних
ознак української мови, натомість активно вживаються й
функціонують у сучасному політичному дискурсі.
Велику роль у поширенні англіцизмів у сучасному українському лексиконі відіграють ЗМІ, які «досить оперативно
передають різноманітні зміни в світі, контакти між державами і
народами у широкому спектрі соціально-політичного, економічного, науково-технічного, культурного життя» [9, c. 241], що
пов’язано зі своєрідністю ЗМІ, яка виявляється у найшвидшому і
постійному контакті мас-медіа із широкими колами мовців. До
того ж, як усні, так і письмові різні форми діяльності мас-медіа –
це й перші апробаційні джерела на доцільність використання
запозичень і їх засвоєння, а також на відповідність системі мови.
На функціональному рівні однією з найхарактерніших рис
сучасних мовних процесів є повноцінне й рівноправне використання в українському інформаційному просторі одночасно, крім
національного, кількох ненаціональних мовних варіантів одного
джерела або в самому джерелі або окремих джерел.
Доцільно зазначити, що частина нових англіцизмів активно
вживається й функціонує в українській мові без будь-якої не лише
спеціальної, а й загальної лексикографічної фіксації. Це означає,
що у зв’язку з інтенсифікацією англоамериканського впливу
через ЗМІ, рекламу англійською мовою як однією з міжнародних
мов, збільшенням кількості людей, які нею розмовляють або
розуміють її, сучасний процес поповнення лексичної системи
української мови англіцизмами відбувається надзвичайно швидко
й інтенсивно не лише письмовим, а й усним шляхом.
Отже, процес запозичання в сучасній українській мові, який
відбувається на тлі глобалізаційних процесів у суспільстві й
зумовлений специфічними екстралінгвальними чинниками,
характеризується: залученням англо-американського мовного
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матеріалу, безпосередністю запозичання, надходженням значної
частини одиниць саме з підмови ЗМІ, кількісними та якісними
показниками, розширенням тематичних груп, необмеженістю
щодо сфер надходження, широким й активним використанням
англійських графічних вкраплень, англійських однослівних назв,
домінуванням усного шляху запозичання, некодифікованістю
значної частини запозичень.
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ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ
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Булавко Ігор Денисович,
курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців
для підрозділів стратегічних розслідувань
Науковий керівник: Миронюк Роман Вікторович
доктор юридичних наук, професор кафедри
адміністративного права,процесу
та адміністративної діяльності
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Щоденно в нашій країні приймається велика кількість
адміністративних актів. У зв’язку з цим нагальною для вирішення
є проблема зі структурування та впорядкування вказаних актів,
адже така діяльність дозволить в подальшому полегшити
користування та забезпечити ефективне застосування правових
приписів [1, с. 128]. Як цілком слушно з цього приводу зазначає
В. Б. Пчелін «...від того, наскільки правильною, зрозумілою, науково обґрунтованою є класифікація адміністративних актів
органів внутрішніх справ, залежить якість як їх правозастосов62

ного, так і правотворчого процесу. Така робота вимагає не тільки
наявності пошукових інструментів, але й попередньої якісної
класифікації управлінського інформаційного масиву. Система
класифікації адміністративних актів у даному випадку виступає
пошуковим інструментом для роботи з масивами інформації» [2,
с. 25]. У сфері класифікації адміністративних актів необхідно
визначити стандарти, якими б виступали найбільш стабільні та
загальновизнані частини систем класифікації [3, с. 3].
Отже, сьогодні більшість юристівкласифікують адміністративні акти за наступними критеріями:
1) за юридичними властивостями адміністративні акти
поділяють на нормативні, індивідуальні та змішані. Нормативні
адміністративні акти встановлюють, змінюють, припиняють
(скасовують) правові норми [4, с. 149]. Як правило, вони розраховані на багаторазове та довгострокове використання, регулюють
однотипні суспільні відносини та не мають персоніфікованого
адресата. За їх допомогою деталізуються й конкретизуються
положення норм законів. Індивідуальні адміністративні акти
вирішують конкретне управлінське завдання, мають персоніфікованого адресата, спрямовані на одноразове застосування. Дані
акти базуються на нормативних актах, реалізуючи їх в умовах
певних ситуацій [5, с. 439]. Тобто вони мають правозастосовний
характер.
Різновидом індивідуальних актів є правоохоронні, юрисдикційні рішення. За юридичними наслідками індивідуальні акти
можуть бути зобов’язуючими, забороняючими, правоуповноважуючими та такими, які містять відмови [6, с. 83]. Співвідношення індивідуальних актів із нормативними полягає у
наступному: нормативні акти виступають правовою основою для
видання індивідуальних актів; індивідуальні акти є актами
застосування нормативних актів [7, с. 82]. З цього приводу варто
зазначити, що розмежування нормативнихта ненормативних актів
не має законодавчого визначення та було сформовано судовою
практикою. Змішані адміністративні акти поєднують у собі
властивості як нормативних, так й індивідуальних адміністратив63

них актів. Тобто можуть містити в собі поряд із нормами права
індивідуальні розпорядження ненормативного характеру;
2) за критерієм форми волевиявлення розрізняють письмові,
усні та конклюдентні адміністративні акти;
3) за порядком прийняття адміністративні акти поділяються
на прийняті одноособово, колегіально та спільно двома або
більше органами;
4) залежно від суб’єкта видання адміністративних актів
розрізняють акти,що видаються керівником державного органу,
його заступниками тощо;
5) за формою адміністративні акти поділяються на накази,
рішення колегії, положення, настанови, директиви, статути,
інструкції, розпорядження, вказівки;
6) за предметом правового регулювання адміністративні акти
поділяються на внутрішні (відомчі) та зовнішні. До внутрішніх
належать адміністративні акти,що діють у рамках відомчої
системи. Адміністративні акти зовнішньої дії мають за мету
упорядкування суспільних відносин, що складаються поза
відомчою системою, регулювання яких віднесено до компетенції
даних органів;
7) залежно від ступеня відкритості розрізняють відкриті та
закриті адміністративні акти. Будь-хто може ознайомитись з
відкритими адміністративними актами. Що ж стосується закритих
адміністративних актів, то серед них розрізняють акти з грифом
«Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно»,
«Особливо важливо». Присвоєння відповідного грифу залежить
від розміру шкоди, збитків, яких може зазнати держава, якщо
відомості, що містяться в адміністративному акті, будуть
розголошені.
Таким чином, створення якісної системи класифікації
адміністративних актів надасть можливість оперативніше та
якісніше вирішувати питання, які постають перед відповідними
державними органами у повсякденній діяльності, забезпечить
мінімальні строки доступу до необхідної інформації та дозволить
глибше з’ясувати правову природу адміністративних актів у
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цілому. Все це, безсумнівно, позитивно відобразиться й на
ефективності оскарження таких актів в адміністративному
судочинстві.
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студенту факультету транспортних
та інформаційних технологій
Національного транспортного університету
м. Київ, Україна
Сучасна теорія економіки організації доставки вантажів
базується на принципі FUT – незмінних неописаних технологій.
Недоліком існуючої теорії є використання віртуальної транспозиційної операції, що не враховує фізичний процес перевезення та
фізичний продукт перевезення [1]. Це припустимо з точки зору
економіки та консервативної організації перевезень, але принципово недопустимо для технологічного розвитку процесу перевезення. Тому пропонується використовувати енергоеквівалентну
схему транспортної операції. Метою енергоеквівалентної схеми
транспортної операції є об’єднання гносеологічних можливостей
моделей транспозиційної і транспортно-технологічної операцій
для того щоб інтегрувати усі п’ять видів знань про транспортні
операції (фізичні, технічні та технологічні, організаційні та економічні) [2].
Показник енергетичної ефективності АТЗ на розрахунковому
маршруті визначається за формулою
Π𝑒 =

𝑘𝑣𝑝 × 𝛾ст

(1)
𝑘𝑒𝑝 (𝜂𝑞 + 𝛾ст )
де 𝑘𝑣𝑝 – коефіцієнт швидкості АТЗ на розрахунковому маршруті;
𝑘𝑒𝑝 – паливний коефіцієнт пробігу автомобіля на розрахунковому маршруті;
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𝛾ст – статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності;
𝜂𝑞 – коефіцієнт спорядженої маси.
Коефіцієнт швидкості АТЗ на розрахунковому маршруті
визначається за формулою
𝑘𝑣𝑝 = 𝑘𝑣г × 𝛼г + 𝑘𝑣м ,
де 𝛼г – частка часу роботи АТЗ в міських умовах;
𝑘𝑣г і 𝑘𝑣м – значення коефіцієнта для міського і
магістрального циклів відповідно;

(2)

𝛼1 (1,07 − 6,88 × 𝜓𝑐𝑝 )
(3)
,
0,5 × 𝑡𝑝 + 𝛼2
де 𝛼1 і 𝛼2 – розрахункові коефіцієнти (для міського 𝛼1 = 90,
𝛼2 = 60; для магістрального 𝛼1 = 360, 𝛼2 = 240);
Ψср – середнє значення коефіцієнту опору дороги:
𝑘𝑣 =

𝜓ср = 𝛽д × 𝜓1 + 𝜓2 × (1 − 𝛽д ),

(4)

де βд – частка доріг 1 та 2 категорій, яка припадає на маршрут;
𝜓1 і 𝜓2 – значення коефіцієнтів опору руху АТЗ на дорогах 12 і 3-4 категорій відповідно, ψ1 =0,02 і ψ2 =0,035;
tр – час розгону АТЗ до 60 км/год. (у міському циклі) і до 80
км/год. (у магістральному циклі), с.
Паливний коефіцієнт пробігу автомобіля на розрахунковому
маршруті визначається за формулою
𝑘𝑒𝑝 = 𝑘𝑒г × 𝛼г + 𝑘𝑒м × (1 − 𝛼г ),
(5)
де 𝑘𝑒г і 𝑘𝑒м – значення коефіцієнта для міського і магістрального
циклів;
𝑘𝑒 =

2700 × (20 × 𝜓ср + 0,64) × 𝑘д × 𝐻 × 𝜌

,
1420 × 𝑞 × (𝛾ст + 𝜂𝑞 ) + 1120 × 𝐻𝑎 × 𝐵𝑎
де 𝑘д – коефіцієнт дорожніх умов руху (для міського циклу
𝑘д = 1,1, для магістрального 𝑘д = 0,85);
Н – загальна норма витрати палива на 100 км пробігу;

(6)
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ρ – об’ємна маса палива (ρ = 0,76 для бензину; ρ = 0,84 для
дизельного палива);
q – вантажопідйомність АТЗ, т;
𝛾ст – коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності;
𝜂𝑞 – коефіцієнт спорядженої маси;
𝐻𝑎 і 𝐵𝑎 – висота і ширина АТЗ, м;
Проаналізуємо як впливає коефіцієнт опору дороги на
транспортну енергоефективність АТЗ на прикладі 2-х конкуруючих варіантів автопоїздів (АП) Iveco Stralis, Volvo FH (+ напівпричіп Kogel SN 24). На основі розрахункових даних побудовані
діаграми зміни показника Пе енергетичної ефективності АП від
коефіцієнту ψср опору дороги. Така діаграма представлена на
рисунку 1.
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Рисунок 1 – Діаграма зміни показника енергетичної ефективності АП на
розрахунковому маршруті відкоефіцієнта опору дороги

На основі проведеного багатоваріантного розрахунку на
прикладах автопоїздів Iveco Stralis та Volvo FH встановлено, що
при збільшенні коефіцієнту опору дороги (ψср) значення
показника енергетичної ефективності зменшується. Виявлено, що
Volvo FH є більш технологічним за конкурентний Iveco Stralis та
більш енергоефективним на 17,85 – 23,06 %.
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Висновки.
Виявлено, що для реалізації інноваційних транспортних
технологій на автомобільному транспорті необхідно використовувати математичні моделі теорії енергоресурсної ефективності
автомобілів.
Проаналізовано технічні характеристики автопоїздів та
отримано кількісні характеристики впливу зміни середнього
значення коефіцієнту опору дороги на показники енергоефективності автопоїздів Iveco Stralis, Volvo FH.
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Юридичні науки
ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Васюта Валентина Миколаївна,
студентка ІІ курсу, групи ПІ-21
Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
м.Полтава, Україна
Позитивні зобов’язання держави у сфері захисту прав
людини є актуальним питанням для дослідження в наш час.
Специфіка питання зумовлюється тим, що позитивними зобов'язаннями держави у сфері прав людини є обов'язки держави, що
вимагають від національних органів влади застосувати необхідні
засоби для гарантування прав людини [1]. Ці засоби можуть бути
юридичними, якщо на державу покладається обов'язок накласти
69

санкції на осіб, які порушують Конвенцію про захист прав
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) [2], або
встановити юридичні правила для здійснення певного роду
діяльності чи регламентації поведінки певних категорій осіб.
Позитивні зобов'язання держави можуть включати й практичні
засоби. Не тільки практичні, а й похідні [1].
Значний внесок у розвиток та дослідження позитивних
зобов’язань держави у сфері захисту прав людини зробили
представники середньовічної і ренесансної думки, діячі Реформації, мислителі-лібералісти, вітчизняні та сучасні українські і
зарубіжні вчені: Антонович М., Бадида А., Колодій А., Лемак В.,
Петришин О., Погребняк С., Христова Г., Цвік М., Цвінглі У.,
Шаповал В. та інші.
Метою даної роботи є аналіз сутності позитивних
зобов’язань держави в контексті забезпечення державою прав
людини, незалежно від спрямування.
Христова Г. у своїй статті зазначає, що проблема позитивних
зобов'язань держави у сфері прав людини є невід'ємною частиною
сучасної теорії прав людини та міжнародного, передусім
європейського права. Вона становить методологічне підґрунтя
сучасного аналізу механізму реалізації основоположних прав
людини та входить до усталеного категоріального апарату
західної теоретичної та практичної юриспруденції. Причому
останніми роками ступінь розробки теорії позитивних зобов'язань
держави в галузі прав людини піднявся на якісно новий науковий
рівень, про що свідчать ґрунтовні монографічні дослідження,
підготовлені визнаними західними правознавцями [3].
Проблема позитивних зобов'язань держави у сфері прав
людини становить методологічне підґрунтя сучасного аналізу
механізму реалізації основоположних прав людини та входить до
усталеного категоріального апарату західної юриспруденції.
Останніми роками ступінь розробки теорії позитивних зобов'язань держави в галузі прав людини піднявся на якісно новий
науковий рівень [1].
Доктрина позитивних зобов'язань передбачає, що держава
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повинна не тільки володіти законодавством, що найбільш повно
забезпечує дотримання як негативних, так і позитивних прав, але і
вживати всіх необхідних заходів для того, щоб воно реально
діяло, а не залишалося на папері. Тобто права мають бути
забезпечені не тільки de jure, але і de facto. Але держава вільна у
виборі конкретних заходів, які підлягають застосуванню, щодо
повного та ефективного захисту тих чи інших прав людини.
Позитивні зобов'язання держави не можуть тлумачитись як такі,
що визначають конкретні засоби чи конкретні дії держави.
Єдиним критерієм для визначення того, чи дотримувалась
держава в особі її органів влади цього обов'язку, є ефективність її
дій у конкретній ситуації [1].
Як зазначає в своїй роботі Бадида А. та Лемак В., ЄСПЛ
поступово виробив доктрину позитивних зобов’язань держави.
Згідно неї першою характеристикою позитивних зобов’язань
держави є схвалення необхідних заходів, які на практиці вимагаються від національних публічних властей для захисту права,
точніше вживання необхідних заходів для захисту права, зокрема,
схвалити розумні і відповідні заходи з метою захисту прав індивідів. Такі заходи можуть бути правовими, коли держава встановлює юридичні санкції для фізичних осіб, які порушують права
людини, однак, вони можуть складатися і з практичних заходів.
Перешкода, як факт, може порушувати права людини, встановлені Конвенцією, так само як і юридична перешкода (наприклад,
неврегулювання певного питання). Усунення таких перешкод
вимагає здійснення державою позитивних зобов’язань [4].
Проблема розуміння сутності меж позитивних зобов'язань
держави постала і в практиці ЄСПЛ. Хоча текст Конвенції
акцентує на громадянських і політичних правах, практика ЄСПЛ
засвідчила розуміння ним значення позитивних зобов’язань
держави. Слід погодитися, що загальною юридичною підставою
позитивних зобов’язань держави в межах європейської системи
правового захисту виступає стаття 1 «Зобов’язання поважати
права людини» Конвенції, в якій прямо вказується, що держави
гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією,
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права і свободи передбачені Конвенцією [4].
Практика ЄСПЛ свідчить, що ця стаття виступає не просто
«наріжним каменем» всієї конвенціональної системи, а
самостійним джерелом загальних зобов’язань держави в галузі
прав людини, у тому числі юридичною підставою [3].
Варто навести приклад рішення ЄСПЛ у справі «Осман
проти Сполученого Королівства», в якому заявники скаржилися
на те, що держава не забезпечила захисту права життя для
другого заявника та його покійного батька. ЄСПЛ зазначив, що зі
ст. 2 Конвенції слідує, що за певних чітко визначених обставин,
може також випливати позитивних обов’язок органів влади
вживати превентивних оперативних заходів із захисту людини,
життю якої загрожують кримінальні дії з боку іншої особи. Межі
такого зобов’язання є предметом спору між сторонами [5].
Отже, у сучасному європейському праві та практиці ЄСПЛ
докладно розроблена концепція позитивних зобов'язань держави,
спрямованих на сприяння реалізації та забезпечення ефективного
механізму юридичного, передусім судового захисту основоположних прав людини, а також запобігання їх порушенням із
боку третіх осіб. Саме виконання (невиконання) державою своїх
позитивних зобов'язань у випадках порушення того чи іншого
права, передбаченого Конвенцією, переважно виступає предметом розгляду цієї міжнародної судової установи. Неналежна
обізнаність щодо основних концепцій, якими оперує європейське
право, є одним із вагомих факторів, що обумовлює факт
входження України до країн-лідерів за кількістю звернень її
громадян до ЄСПЛ. Підбиваючи підсумок, варто зазначити, що
необхідно докладати зусилля для розробки доктрини позитивних
зобов'язань держави у сфері прав людини, яка дозволить
визначити основні шляхи її впровадження на різних щаблях
правової системи України, на рівні її інкорпорації в Конституцію
України та чинне законодавство, інтеграції в національну
юридичну науку та освіту, у практичну діяльність органів
публічної влади, передусім практику здійснення правосуддя
судами загальної та конституційної юрисдикції.
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НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Вередіна В.
студентка факультету економіки,
менеджменту та права
Гатаулліна Е. І.
кандидат економічних наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
м. Вінниця, Україна
В умовах сьогодення ключову роль у розвитку національної
економіки у ринковій економіці відіграють більшість держав
світу, таке явище як банківські установи. Розбудова усієї
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банківської системи держави є найбільш оптимальнішою умовою
подальшого зростання її економіки. У даному випадку ця система
має не зупинятися на своєму розвитку та постійного показувати
нові результати від власного виробництва. Саме це зумовлює
необхідність постійного забезпечення розбудови такої системи
через підвищення активності банківських установ на ринку
фінансових послуг держави, підвищення спектру послуг для
задоволення різних потреб споживачів таких послуг, формування
нових джерел доходів.
В нашій країні комерційні банки на сьогоднішній день
надають сукупність різних за своєю природою послуги, які разом
і становлять основну базу банківської діяльності. До базових
таких послуг прийнято відносити депозитні, кредитні послуги,
розрахунково-касове обслуговування клієнтів та операції з
цінними паперами.
Однак у розвинутих країнах світу банківські установи
розвиваються досить швидкими темпами, диверсифікуючи
власну діяльність і створюючи нові послуги відповідно до
особливостей сучасного розвитку національної економіки. Вже на
сьогодні, крім традиційних послуг, банки пропонують своїм
клієнтам значний спектр нових унікальних продуктів для повного
задоволення їх потреб.
В Україні такі послуги не досить розвинуті, що обумовлюється низькими темпами функціонування та розвитку фінансового ринку країни та наявністю достатнього попиту на такі
послуги. Проте, фінансово-економічна криза 2008-2009 років та
економічна криза 2014–2015 років продемонстрували важливість
використання банками диверсифікованого підходу при формуванні системи банківських послуг. Саме наявність нетрадиційних
послуг у портфелі банку надає йому значних конкурентних
переваг на ринку банківських послуг, сприяє зростанню клієнтів
через більш повне задоволення їх потреб у банківському
обслуговуванні [1].
Найважливішими чинниками ефективності розвитку нетрадиційних банківських послуг, тобто так званими «великими
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кістками», є [2]: чітка законодавча база; розповсюдження
інформації про нетрадиційні банківські послуги серед населення
та підприємців; підтримка та заохочення комерційних банків НБУ
у наданні нетрадиційних банківських послуг; розширення
діяльності банків з іноземних капіталом; незначна комісійна
винагорода за надання нетрадиційних банківських послуг;
площина розширення діяльності для комерційних банків.
Основою метою і завданням аналізу нетрадиційних банківських послуг є навчитися аналізувати окремі нетрадиційні банківські послуги, які надаються комерційними банками, та визначати їх
ефективність з використанням балансових даних для аналізу
питомої ваги конкретних операцій у загальних обсягах операцій
банку; визначати відношення обсягів надання нетрадиційних
послуг за різними видами у загальному обсязі операцій банку.
Інформаційними джерелами є дані субрахунків щоденного
бухгалтерського балансу та виписки за аналітичними рахунками.
Аналізуючи кожен із видів нетрадиційних банківських
операцій, перш за все, варто визначити їх частку у загальному
обсязі основний банківських операцій. Для цього використовується метод порівняння обсягів надання нетрадиційних
банківських послуг і одержаних від них доходів з обсягами
виконання основних банківських операцій.
До нетрадиційних для банків України операцій та послуг
можна, зокрема, віднести: факторинг; довірчі (трастові) послуги;
операції з дорогоцінними металами; гарантійні, посередницькі,
консультаційні та інформаційні послуги; фінансовий інжиніринг;
лізинг; тощо.
Розглянемо більше детально дані поняття.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську
діяльність» [4] факторинг розглядається як вид кредитної
операції, яка передбачає придбання права вимоги на виконання
зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та
прийом платежів. Цивільний кодекс України визначає факторинг,
як фінансування під відступлення права грошової вимоги.
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Відповідно до статті 350 Господарського кодексу України [5]
банк має право укласти договір факторингу, за яким він передає
або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження
другої сторони за плату, а друга сторона відступає або
зобов’язується відступити своє право грошової вимоги до третьої
особи.
Факторинг (від англ. factoring - посередник, агент) - це операція, яка полягає у придбанні банком–фактором від постачальника
(продавця) права вимоги боргу покупця у грошовій формі за
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з
прийняттям ризику виконання такої вимоги шляхом купівлі.
Правові основи надання банками трастових послуг та послуг
зі зберігання цінностей трактуються у Законі України «Про банки
і банківську діяльність» № 2121–III від 07.12.2000 р., Цивільному
кодексі України № 435–IV від 16.01.2003 р. та Правилах з
організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених
Постановою НБУ № 63 від 10.02.2016 р. Трастові (довірчі)
послуги (англ. trust - довіра) - це послуги банків з управління
майном і фондовими цінностями, виконання інших послуг в
інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи.
Трастові послуги засновано на довірчих правовідносинах, коли
одна особа (засновник) передає своє майно у розпорядження
іншій особі (довірительному власнику) для управління в інтересах
третьої особи (бенефіціара) [6].
Гарантія згідно зі ст. 546 Цивільного кодексу України (ЦК) є
видом забезпечення виконання зобов’язання і одночасно
регулюється як фінансова послуга. Стаття 560 ЦК України
передбачає, що гарантію може надавати банк, інша фінансова
установа, страхова організація, що підтверджує її визначення як
фінансової послуги у ст. 4 Закону «Про фінансові послуги» [7].
Здійснення банками операцій з дорогоцінними металами
регламентується Законом України «Про банки і банківську
діяльність» № 2121–III від 07.12.2000 р., Законом України «Про
державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
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операціями з ними» № 637/97–ВР від 18.11.1997 р., Постановою
НБУ «Про затвердження Положення про структуру валютного
ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами на валютному ринку України» від 2 січня
2019 року №1 та Положенням Національного банку України
«Положення про здійснення операцій з банківськими металами»
№ 325 від 06.08.2003 р.
Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів у зливках і порошках, що мають
сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних
металів. З металів платинової групи береться лише паладій [6].
Лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в
наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у
виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на
визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи
погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника
(продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем
періодичних лізингових платежів.
Спеціальним законом, що регулює лізингові відносини в
Україні є Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997
№ 723/97-ВР яким визначено тільки один вид лізингу –
фінансовий [3].
Відповідно до цього закону фінансовий лізинг - це вид
цивільно-правових відносин, що виникають із договору
фінансового лізингу.
Асоціація лізингодавців України, проаналізувавши звітність,
оприлюднену Національним банком, відзначає збереження
тренду на зростання кількості і вартості лізингових угод в
звітному періоді. Вартість нових лізингових угод українських
банків склала 6,34 млрд. грн за три квартали 2021 р. Це вказує на
зростання в 68% порівняно з тим самим періодом минулого року.
Динаміка зростання цього сегменту ринку дещо уповільнилась
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порівняно з результатами першого півріччя, коли зростання
склало 113% [8].
У квартальному розрізі, останній квартал став найуспішнішим для банківського лізингу цього року. Так вартість нових
угод в третьому кварталі сягнула 2,6 млрд. грн, що на 45% більше
ніж у другому кварталі, і на 33% більше ніж у першому. Послуги
фінансового лізингу в 2021 році надавали 17 банків, стільки ж як і
минулого року. Частка топ-3 банків продовжує падати і
зменшилась з 65% до 58% від загальної вартості угод за три
квартали. До найбільш активних банків за результатами трьох
кварталів входять: Укргазбанк (21,3% від вартості нових угод всіх
банків), Приватбанк (21,2%) і ПУМБ (16%). Частка двох лідерів банківського сегменту лізингового ринку майже зрівнялась [8].
За результатами трьох кварталів з точки зору динаміки
вирвався вперед банк «Інвестиції і Заощадження». Приріст
вартості його нових угод склав 64663% до аналогічного періоду
минулого року, і сягнув позначки 212 млн. грн. Дуже
активізувався на ринку також банк «Креді Агріколь», який уклав
на 3326% більше ніж за аналогічний період минулого року, або на
загальну суму в 344 млн. грн. Трійку лідерів за динамікою
зростання завершує державний Укрексімбанк, який збільшив
вартість нових угод на 2409%, або до 37,7 млн. грн. [8].
Таким чином, основною сутність банківської діяльності є
надання послуг, що має вагомий вплив на функціонування як
самої банківської системи країни, так і на функціонування
національної економіки загалом. Нетрадиційні банківські послуги
– це реалії сучасного комерційного банку, однак ефективність їх
надання залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників.
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______________________________________________________
Юридичні науки
ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
Волошин Ерік
Під боротьбою із правопорушеннями, в якій беруть участь
громадяни, у дисертації розуміється діяльність членів
громадських формувань правоохоронної спрямованості та
громадян, що виконують правоохоронні функції, але не
перебувають у членстві зазначених формувань, яка полягає у
попередженні та припиненні протиправних діянь, за вчинення
79

яких чинним законодавством передбачено адміністративну чи
кримінальну відповідальність.
Таким чином, адміністративно-правовий статус громадського формування з охорони громадського порядку у сфері
профілактики адміністративних правопорушень та злочинів – це
закріплена нормами адміністративного права сукупність
елементів, які визначають його правове становище у відносинах з
державними та самоврядними органами, фізичними і юридичними особами під час планування та здійснення профілактичних
заходів.
Адміністративно-правовий
статус
громадського
формування у сфері профілактики правопорушень є складною
юридичною конструкцією, яка включає цілі, завдання, функції;
компетенцію; структурно-організаційний блок елементів [1].
Викладене дозволяє зробити висновок, що: а) ефективність
діяльності громадських формувань з охорони громадського
порядку значною мірою залежить від раціонального та
своєчасного поєднання різних її форм, б) усі види форм
діяльності громадських формувань з охорони громадського
порядку спрямовані на захист життя та здоров’я інших громадян,
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, тобто
забезпечення дотримання встановлених правил поведінки,
громадського спокою і нормальних умов життєдіяльності людини
та суспільства [3].
Значно складніше йде справа з визначенням змісту поняття
«громадська безпека» та його співвідношенням з дефініцією
«громадський порядок». Раніше ми згадували, що дане поняття є
конституційним. З урахуванням даних обставин в Стратегії
національної безпеки до 2020 р громадська безпека виділена в
самостійний вид національної безпеки (п. 7) [2]. У той же час в
розділі четвертому Стратегії «Забезпечення національної
безпеки» громадська безпека об'єднана з державною безпекою
(підрозділ 2.) [1]. Звісно ж, що таке об'єднання навіть при безлічі
загальних задач навряд чи можна вважати вдалим за багатьма
підставами. Зокрема, за належністю до функцій держави:
забезпечення державної безпеки переважно відноситься до
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зовнішніх напрямків діяльності, а громадська безпека явно тяжіє
до внутрішніх справ держави. Як наслідок, зміст понять
«державна безпека» і «громадська безпека» не розмежовано, що
ускладнює як наукову розробку цих дефініцій, так і використання
в діяльності відповідних органів виконавчої влади [4].
У поняттях «громадський порядок» і «громадська безпека» є
одне спільне дуже ємне і змістовне слово «громадський». Аналіз
наявної по темі правових джерел і літератури показує наступне.
Стосовно до поняття «суспільний порядок », в тому числі в нашій
його трактуванні, дане слово тяжіє до терміну «суспільство» (в
вузькому і широкому сенсах), тобто порядок в суспільстві.
Порядок, який обумовлений усіма соціальними нормами. В
такому розумінні, на наш погляд, цю дефініцію потрібно і
використовувати як у правотворчості, так і в правоохоронній
діяльності, в тому числі здійснюваної як громадянами, так і
недержавними правоохоронними структурами.
У понятті ж «громадська безпека» слово «громадський» в
працях вчених 60-80-х років ХХ століття (М.І. Еропкина,
Л.Л. Попова, І.І. Веремеєнко) використовується в буквальному
сенсі, наприклад, безпеку в громадських місцях.
Особливістю приводу як заходи забезпечення провадження
виступає сукупність прийняття процесуального рішення уповноваженим на те посадовою особою, що розглядає і (або) переглядає
справу про адміністративне правопорушення, і дії, що складається в примусовому перепровадженні фізичної особи або
законного представника юридичної особи, в проти якого
порушено провадження у справі про адміністративне правопорушення, законного представника неповнолітньої особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, а також
свідка, який ухиляється без поважної причини від явки після його
належного повідомлення, до місця проведення з ним процесуальних дій.
Безпека по загальноприйнятій розуміння - це відсутність
небезпеки, збереження, надійність. Говорячи про поняття
«безпека» стосовно суспільству, можна зробити висновок, що
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громадська безпека являє собою стан захищеності життя і
здоров'я людей від будь-яких негативних обставин, тобто відсутність небезпеки для життя і здоров'я людей. Як зазначених обставин можуть виступати не тільки діяння людей, а й, наприклад,
небезпечну поведінку тварин, які небезпечні явища природи і т.д.
Таким чином, громадська безпека є стан захищеності життя і
здоров'я людей від протиправних посягань та інших обставин. В
якості інших обставин можуть виступати, наприклад, сили
природи. найчастіше порушення громадського порядку і
громадської безпеки взаємопов'язані між собою. Так, наприклад,
стрілянина з гвинтівок в громадських місцях виразно представляє
небезпеку для життя і здоров'я людей, тобто порушує громадську
безпеку. У той же час стрілянина в громадських місцях порушує і
встановлений в суспільстві порядок [3].
Одним дією особа, яка провадить стрілянину зі зброї в
громадському місці, порушує і громадський порядок, і
громадську безпеку. Однак суспільний порядок і безпеку можуть
порушуватися і по окремо. Особа, що розпивають спиртні напої в
громадському місці, виразно порушує заведений в суспільстві
порядок, однак може зовсім і не представляти небезпеки для
суспільства. Питання про співвідношення понять громадський
порядок і громадська безпека залишиться дискусійним, поки не
буде їх єдиного чіткого закріплення правовими нормами.
Якщо немає єдиної думки з приводу того, що належить
розуміти під громадським порядком, а що під громадською
безпекою, то, відповідно, вкладаючи в них різні смисли, можна
цілком справедливо стверджувати, що громадський порядок за
змістом ширше, ніж громадська безпека. Так само як інавпаки громадська безпека ширше, або взагалі говорити про їх
тотожності.
Література:
1. Про участь громадян в охороні громадського порядку і
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Основне завдання підприємства в умовах світової економіці
є отримання великих фінансових результатів у вигляді прибутку
при максимально можливої рентабельності витрат виробництва
та окупності інвестицій. Ці результати залежать не тільки від виду
діяльності, підходів до організації збуту, а й від обраної політики
та організації облікового процесу в цілому.
Створення системи обліку передбачає активне використання
такого обліково-звітного елемента, як облікова політика.
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Облікова політика підприємства, поряд з тим, що вона базується
на нормативно-правових актах, може бути збалансованою лише
тоді, коли при її формуванні враховується специфічний зміст
вимог до організації бухгалтерського обліку та звітності на
підприємстві [1, c.69].
Незважаючи на стандарти, які використовує підприємство
при складанні своєї фінансової звітності облікова політика
визначається як набір конкретних принципів, принципів, угод,
правил і практик, які компанія застосовує при складанні та
поданні фінансової звітності [2, c.60].
Застосовуючи свою облікову політику, керівництво часто
робить ряд суджень, які можуть мати суттєвий вплив на суми,
визнані у фінансовій звітності. Суб’єкт господарювання
зобов’язаний розкривати інформацію про судження, які мають
найбільший вплив на результати діяльності, відображені у
фінансовій звітності.
Розробка облікової політики на підприємстві – це дуже
важливий етап, тому що підприємству прийдеться працювати
багато років і враховувати всі зобов’язання за обліковою
політикою. Політику створюють на довгий час і не можна її
змінювати продовж звітного періоду.
Облікова політика підприємства повинна, з одного боку,
відповідати принципам бухгалтерського обліку в Україні та цілям
підприємства щодо досягнення фінансових результатів, з іншого
боку, облікова політика підприємства має бути спрямована на
розкриття
творчості підприємців, які будуть розвиватися,
виконує потреби ефективності бізнесу та зобов’язання перед
державою.
Розробка та прийняття облікової політики базується не лише
на глибокому і тривалому житті ринкового середовища, потенційних перспективах розвитку бізнесу, нормативно-правовій базі,
а й на інформації, що зберігається бухгалтером-аналітиком після
детальних розрахунків та оцінки фінансових результатів.
Облікова політика має велике значення в функціонуванні
підприємства, але, як показують дослідження, багато підприємств
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не мають документа про облікову політику або не приділяють
належної уваги формуванню облікової політики, яка негативно
впливає на бухгалтерський облік і місце підприємства на
світовому ринку. Надання компаніям більшої незалежності та
свободи у виборі методів і прийомів облікового процесу
допомагає швидше вирішувати проблему взаємовідносин між
бізнес-підприємством і зовнішніми користувачами інформації.
Література:
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На практиці використання конфіденційного співробітництва
під час здійснення ОРД, слід розуміти як встановлення та
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підтримання негласних відносин між оперативним працівником
та особою, яка залучається до виконання конкретних функцій із
забезпечення виконання завдань правоохоронних органів держави. Ці відносини починаються з моменту, коли особа свідомо і
добровільно погоджується сприяти у виконанні покладених на неї
завдань, які можуть бути надані як усно, так і письмово.
У науковому середовищі виникають дискусії щодо такого
заходу, як «використання конфіденційного співробітництва»,
названого новим КПК України (ст. 275) [1]. Сьогодні згадані правові механізми та відповідні можливості передбачені лише для
оперативних підрозділів і лише на рівні підзаконних нормативноправових актів. Тобто слідчий може реалізувати право, передбачене ст. 275 КПК України, лише у взаємодії з оперативними
підрозділами.
У свою чергу, конфіденційне співробітництво, безумовно, не
є частиною інституту слідчих дій, а питання її приписування до
НС(Р)Д досі залишається дискусійним (Д. Сєргєєва зазначає, що
конфіденційне співробітництво є радше заходом забезпечувального й організаційного характеру, який по своїй природі не є
НСРД, однак покликаний сприяти успішному проведенню цих
дій, під час яких він використовується [2, c. 72]).
У свою чергу немає законодавчого механізму, який
передбачав би можливість слідчого поставити перед оперативним
підрозділом завдання використання негласного співробітництва.
При цьому законодавець у ст. 275 КПК України передбачив
два варіанти використання негласного співробітництва у
кримінальному провадженні:
− по-перше, використання інформації, отриманої внаслідок
конфіденційного співробітництва з іншими особами;
− по-друге, залучення цих осіб до проведення негласних
слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених КПК України
[1].
Отже, оскільки норма ст. 275 КПК України не дає чіткої відповіді на запитання, хто має встановлювати таке конфіденційне
співробітництво: слідчий чи оперативний працівник, законо86

давець мав на увазі, що слідчий наділяється правом використання
результатів конфіденційного співробітництва у процесі розкриття
злочину та як доказів під час судового розгляду [3, c. 362].
Виходячи з того, що використання слідчим конфіденційного
співробітництва є складовим елементом низки НС(Р)Д, варто
погодитися з думкою про розповсюдження їх загальних вимог, а
саме:
а) відомості про кримінальне правопорушення і особу, яка
його вчинила, неможна отримати в інший спосіб;
б) кримінальне правопорушення, шо належить до категорії
тяжких або особливо тяжких;
в) проводяться виключно у кримінальному провадженні [4].
Підсумовуючи дослідження, можна дійти до висновку, що
досвід відповідної діяльності оперативних підрозділів, а також
напрями її нормативно-правового вдосконалення щодо залучення
до виконання завдань ОРД під час конфіденційного співробітництва, так і під час кримінального провадження ще на
достатньому рівні в науковій літературі не систематизовані.
Вважаємо, що від того, чи ця діяльність здійснюється в ході ОРД,
чи кримінального процесу, її сутність не змінюється. Тому до
чинних законодавчих та нормативно-правових актів, що
регулюють використання конфіденційного співробітництва при
виконанні завдань ОРД, необхідно внести відповідні зміни, які
дозволять здійснювати такі ж види діяльності під час досудового
розслідування.
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Важливість забезпечення права людини на власність визначена у нормативно-правових документах з прав людини,
відповідно до яких кожна людина має право володіти майном як
одноосібно, так і разом з іншими. Ніхто не може бути без підставно позбавлений свого майна [1].
У роботі [2] досліджується ситуація з правами людини в
Україні та проводиться правозахисними громадськими організаціями та експертами у цій галузі. Також аналізується чинне
законодавство, яке сприяє порушенню прав і свобод, та
законопроекти, які можуть покращити ситуацію. Дослідження дає
пропозиції щодо усунення порушень прав людини, у тому числі
майнових, та покращення загальної ситуації [2, с.560]. Українська
система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є
одним із основних питань забезпечення цього права. За останні
роки з набранням чинності Закону [3, ст.2] реформи в цій сфері
просуваються досить швидко. Державна реєстрація речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень, як офіційне визнання і
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підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення
речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав відбувається шляхом внесення відповідних відомостей до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно. Доступ до даного
реєстру на даний час є відкритим для посадових осіб органів
державної влади та місцевого самоврядування, судів, органів
Служби безпеки України, Національної поліції та прокуратури,
Бюро економічної безпеки України, НБУ, Національного
антикорупційного бюро України, Національного агентства з
питань запобігання корупції, приватних виконавців, адвокатів.
Змінами до Постанови [4, п.66] запропоновано неочікувану
норму, що знайшла відображення у п. 66 Порядку державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про
набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно на
підставі заяви спадкоємця та документів, необхідних для
відповідної реєстрації. Застосування цієї норми полягає в
реєстрації тих речових прав, на які померлий мав право за життя,
але не оформив згідно чинного законодавства. Внесення таких
змін на практиці значно спростило процес оформлення громадянами своїх спадкових прав та зменшило навантаження на судову
систему, адже до цього часу подібні питання вирішувалися тільки
в судовому порядку. Слід зазначити, що дана норма
застосовується і у випадку втрати спадкодавцем за життя
оригіналів документів на майно [5].
Та незважаючи на всі проведені реформи у сфері державної
реєстрації багато питань залишаються не вирішеними. За майже
дев’ять років існування реєстру речових прав він так і не став
«єдиним». Значна кількість інформації про зареєстровані права
власності на нерухоме майно, які виникли до 2004 року,
залишається на паперових носіях, які знаходяться в архівах бюро
технічної інвентаризації, які діяли на ті часи. Державним
реєстраторам при реєстрації прав власності на нерухоме майно та
нотаріусам при вчиненні нотаріальних дій необхідно підтвердити
наявність державної реєстрації чи її відсутність. А взаємодія між
цими органами, хоча і врегульована законодавством, на практиці
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майже не діє. Необхідні відповіді надаються здебільшого лише
при зверненні самих власників.
Забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, регулювання земельних відносин,
відбувається шляхом вдосконалення процедури державної
реєстрації земельних ділянок, речових прав на них, взаємодії
Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно.
Проблематичним залишається питання щодо земельних
ділянок, права на які виникли до набуття Закону [3, ст.3]. І хоча
законодавством гарантовано, що речові права на нерухоме майно,
в тім числі і на земельні ділянки, які виникли до 1 січня 2013
року, визнаються дійсними, на практиці виявляються спірними.
Відсутність присвоєного кадастрового номеру земельній ділянці є
ризиком того, що власником цієї земельної ділянки може стати
інша особа на цілком законних підставах. Законодавством не
врегульовано питання перевірки органами місцевого самоврядування прав власності на так звані «вільні землі» під час винесення
ними рішення про передачу у власність земельної ділянки. Тому
отримання кадастрового номера на земельну ділянку, яка вже
належить особі на підставі державного акту про право власності
на землю, але в якому відсутній кадастровий номер — є
необхідною умовою насамперед захисту своїх прав на майно та
для реєстрації цих прав в Державному реєстрі [6].
Слід також зазначити, що проблема порушення прав
власності правоохоронними органами все ще існує. Зокрема,
наприклад, при затриманні транспортного засобу з подальшим
його транспортуванням до оплаченого спеціального місця та/або
стоянки неправомірно збираються відповідні кошти для надання
обов’язкових послуг.
Таким чином, хоча держава намагалася вдосконалити
законодавство, щоб забезпечити дотримання прав власності, цих
дій все одно недостатньо для покращення ситуації в цій сфері.
Я вважаю, що зміцнення та визнання прав людини вимагає:
• привести національне законодавство у сфері прав людини у
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відповідність міжнародним нормам і стандартам;
• посилити юридичне забезпечення прав власності;
• створити належні умови, сформулювати правові механізми
та процедури для кожного для реалізації права власності,
ефективно захищати права власності;
• посилити боротьбу із правопорушеннями проти власності
людини тощо.
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В останні десятиріччя в розвитку англійської мови, як і
багатьох інших мов, ясно простежується тенденція демократизації, під якою, насамперед, розуміється зближення писемнолітературної мови з розмовною. Таке зближення найбільш
очевидно проявляється в значному поповненні лексики та
фразеології «стандартної» мови за допомогою розмовних джерел.
Особливо важливу роль в збагаченні лексики стандартної
англійської мови в останні десятиліття відіграє сленг [1, с. 23] .
В останні десятиліття значний інтерес викликають дослідження молодіжного сленгу, які проводять Л. О. Ставицька, О. О.
Устінова та К. Ю. Шеремета. Дослідженням перекладу сленгу
займалися Я. В. Низенко, Н. О. Григоренко та К. Ю. Шеремета.
Актуальність нашого дослідження полягає у популярності
молодіжного та кримінального сленгу у сучасних американських
серіалах та необхідності визначити прагматику сленгізмів у цих
серіалах із соціолінгвістичної та перекладацької точок зору.
Мета роботи – виявити лексичні та стилістичні засоби
створення прагматичного ефекту та прийоми реалізації сленгу у
перекладі в сучасних американських серіалах.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі
завдання:
– встановити
семантичні
та
прагматичні
аспекти
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використання молодіжного сленгу;
– виявити тематику і прагматику кримінального сленгу у
серіалах;
– визначити особливості перекладу сленгізмів в залежності
від стилістики та семантики цих мовних одиниць.
Матеріалом дослідження є два американських молодіжних
серіали: «13 reasons why», «Master of none», і один кримінальний
– «Orange is the new black».
Будь-яка мова на території однієї країни має певні
територіальні відмінності. Крім того вона ще й є неоднорідною
за своїм соціальним станом. Варіативність мови може залежати
від різних факторів: вік, стать, рівень освіти мовця, професія,
суспільні інтереси і т.д. Появі мовленнєвих особливостей можуть
сприяти приналежність до певного класу, соціальне походження,
або навіть середовище, в якому постійно знаходиться мовник. Все
це дозволяє виокремлювати в одній конкретній мові особливі
словники певних соціальних груп [1, с. 16].
Під «сленгом» (або «загальним сленгом») слід розуміти стилістично забарвлену лексику та фразеологію, яка вийшла за межі
певних соціальних груп, і має, фактично, загальномовний
характер, широко вживається в розмовній мові, але не вважається
«стандартною» або літературною. З точки зору лексико-стилістичного підходу: це мова високо розмовного типу, що розглядається нижче рівня стандартної освіченої мови і складається з
нових слів, що вживаються в якомусь особливому сенсі [7, с.16].
Основне завдання перекладача – майстерно виконати
різноманітні перекладацькі трансформації для того, щоб текст
перекладу якомога точніше передавав всю інформацію, що
містить текст оригіналу, дотримуючись відповідних норм мови
перекладу [6, с. 297].
Кримінальний сленг представляє складність для перекладу у
тому, що багато сленгізмів можуть бути незафіксованими у
словниках, враховуючи таку їх ознаку, як нецензурність, недовговічність та тенденція до зникнення. Вибір засобів вираження в
мові перекладу залежить безпосередньо від з’ясування значення
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слова у контексті. Остаточний варіант перекладу повинен
передавати не тільки значеннєві відтінки слова, але й експрессивно-стилістичну забарвленість слова [2, с. 20].
Укладачі словників, як правило, обмежуються стилістично
нейтральними варіантами лексичних одиниць, що передають
лише їх загальний зміст. Тому завдання перекладача, який працює
з художнім текстом, де зустрічаються дані сленгізми, полягає в
тому, щоб відшукати еквівалент відповідного сленгізму в мові
перекладу, який характеризувався б приблизно однаковою з ним
експресивністю та емоційною забарвленістю [5, с. 40].
Найдоцільніше, вживати, на наш погляд, такі методи перекладу: еквівалент, аналог, заміна образу, генералізація та цілісне
перетворення.
Еквівалент. Перекладацький еквівалент – це такий засіб
перекладу, що відтворює зміст іншомовного оригіналу на одному
з рівнів еквівалентності [4, с. 184].
Переклад сленгізмів найчастіше здійснюється за допомогою
еквівалентних відповідників, стилістично нейтральних варіантів
чи просторіччя [6, с. 297].
Наведемо кілька прикладів перекладу сленгових одиниць за
допомогою еквівалентних відповідників: snowflake – дуже
чуттєва людина, слабак. Наприклад, «Don't criticize Jane for what
she did. She's a snowflake and you'll only upset her» [9] (переклад:
«Не засуджуй Джейн за це. Вона ще та плаксійка, і це лише
засмутить її»). В перекладі ми замінили слово на еквівалентний
відповідник «плаксійка».
В деяких випадках за відсутності прямого еквіваленту можна
обмежитися стилістично нейтральними варіантами, що
передають лише загальне значення сленгової одиниці. Таку
функцію пошуку в українській мові достатньо експресивних і
образних відтінків сленгізмів виконує сам перекладач [6, с. 297].
Аналог. Одним із важливих аспектів при виконанні
перекладу зниженої лексики мови оригіналу слід вважати пошук
можливих функціональних аналогів зниженої лексики в мові
перекладу.
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Переклад за допомогою аналога – вищий ступінь з точки
зору перекладацької майстерності і методики перекладу. При
перекладі аналогом потрібно вміти вибрати з декількох синонімів
один, найбільш придатний у всіх аспектах, причому не завжди
його можна знайти у словнику [4, с. 184].
Наприклад, метафора «cockroach», що означає «тарган»,
презирливо використовується в’язнями по відношенню до
наглядача, як до людини, яка не дотримується своїх слів: «A man
who ain't got his word is a cockroach. Yeah, I’m talkin’ bout you!»
(«Той, хто не дотримується своїх слів – брехливий пес. Так, я
зараз саме про тебе!») [9]. У перекладі ми використали
функціональний аналог, який існує в українській мові.
Заміна образу вихідної мови стандартним образом цільової
мови. У таких випадках перекладач воліє передати думку автора
за допомогою образу, більш властивого цільовій культурі та
відмінного від вихідної. Вибір такої стратегії перекладу
здійснюється за наявності розбіжностей у метафоричних
картинах світу двох мов, тобто за відсутності в цільовій мові
метафоричної моделі, що збігається за складом концептів з мовою
вихідною [3, с. 95].
Іноді у серіалі «13 reasons why» зустрічається вираз «idiot
box», який перекладається як «телевізор, зомбоящик». Наприклад,
«So...So what did she say?» «She huffily declared that she wouldn't
have an idiot box in her home» [7] (переклад: «І, що вона сказала?»
«Вона роздратовано заявила, у її домі немає місця зомбоящику»).
Багато людей, й не тільки молодь, вважають телевізор «коробкою
ідіотів», тому можуть вільно вживати цей сленгізми у мовлення.
У перекладі ми замінили образ із «коробки ідіотів» на
«зобмоящик».
Генералізація. Такий спосіб перекладу полягає у міжмовному
перетворенні лексеми мови джерела з вужчим семантичним
полем на лексему мови перекладу з ширшим семантичним полем.
Наведемо приклад: Uber, що в перекладі означає таксі.
Виникнення цього сленгу пов’язане із американською службою
таксі Uber. Наприклад «All right, um, well, should I call an Uber or
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something?...Um, there's an Uber that's, like, three minutes away»
(«Так, що ж, я наберу службу таксі…Хм, тут неподалік є тачка, за
три хвилини буде») [9]. В українській мові немає відповідника
сленгізму «Uber», так як він є американською реалією. Тому, ми
використали прийом генералізації, але компенсували переклад
сленговим словом «тачка».
Метод цілісного перетворення. Цей метод змінює внутрішню
форму будь-якого відрізка мовленнєвого потоку, хоча загальний
зміст залишається незмінним. При цьому ступінь змістової
спільності між перекладом та оригіналом залишається невисоким
і визначається метою комунікації або ідентифікацією ситуації.
Наприклад: «Is it your car?» «Yeah, spot on!» «Looks godsome!
Must've cost a bomb» [8] (переклад: «Це твоя тачка? » «Ага,
вгадав!» «Виглядає офігенно. Вона мабуть коштує цілий
статок»). Даний вираз із серіалу «Master of none» є зразком
стертої гіперболи. У цьому діалозі є такий вираз як «Spot on!», що
перекладається як «Вгадав!». Ми переклали, використовуючи
метод цілісного перетворення.
Отже, як бачимо з прикладів, найбільшою проблемою при
перекладі сленгізмів є збереження та правильна передача
емоційно-експресивного забарвлення та стилістичного відтінку.
Не завжди ці умови виконуються. Відбувається це через те, що
перекладачі необізнані з відповідним шаром лексики. Виправити
цей недолік, можна лише, якщо фахівці перед тим як робити
переклад будуть ретельно досліджувати і вивчати відповідну
лексику. Найлегше це зробити, шляхом вивчення соціального
прошарку населення, який користується такою лексикою, аналіз
реалій життя цих людей та спілкування з ними. Лише в таких
випадках буде досягатися найвищий рівень точності і
правильності перекладу, що буде переконувати глядача у
реальності подій, які відбуваються на екрані.
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Культурний компонент перебуває у нерозривному зв’язку із
мовним і мовленнєвим, адже вивчення іноземної мови передбачає повноцінне опанування відповідними національними
характеристиками. При цьому процес викладання культури
країни, мова якої вивчається, включає не лише надавання
інформації про різні культурні аспекти цієї конкретної країни,
але й забезпечення вільного застосування зазначеної мови у
соціокультурному середовищі. Тому мовна компетенція повинна
завжди поєднуватися із компетенцією міжкультурного спілкування, оскільки під час комунікації люди не обмежуються лише
обміном даними, але й є носіями власної ідентичності. Окрему
увагу слід звернути на важливість проксемічної компетенції,
потрактованої як компетентність просторової організації
середовища, в якому відбувається щоденна діяльність, згідно з
канонами, продиктованими конкретною культурою. Відтак,
здобувач вищої освіти (учень), що вивчає іноземну мову, має
навчитися «знати, що робити з мовою», повинен здобути,
паралельно із лінгвістичною компетенцією, також соціальнопрагматичну компетенцію, яка разом із соціокультурною
дозволяє йому діяти через мову [1].
У контексті викладання італійської мови слід зауважити, що
культурна компетентність передбачає, що викладач повинен
знати, як італійці організовують своє сімейне, соціальне і
політичне життя. У цьому плані культурна компетентність
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кваліфікується не лише як знання італійської культури (міф про
Bel Paese), вона має також проілюструвати ті зміни, які зазнала
Італія за останні роки, і сприяти розвіюванню стереотипів та
заохоченню учнів до процесу культурізації (інкультурація у
власній культурі та акультурація в італійській культурі).
Викладач італійської мови повинен підвести своїх студентів до
порівняльного аналізу, до роздумів над культурними моделями
та над цінностями власної культури, які часто відрізняються від
італійських цінностей. Тому культурна компетентність стає
необхідною умовою соціалізації, а мова – інструментом взаємодії
та інтеграції.
Варто наголосити на тому, що викладання італійської
культури не повинно обмежуватися характеристикою минулого
цієї країни, доцільно надавати інформацію про оновлений
портрет Італії: її географію, населення, суспільство, сім’ю,
повсякденне життя, соціальні відносини, вільний час тощо.
Окрему увагу рекомендовано звернути на оволодівання
кінезичною компетенцією (жести, міміка, пози тіла, характерні
для кожної мовної спільноти, які часто ризикують бути
неправильно розшифрованими носіями різних культур).
Наразі процес викладання італійської мови здебільшого
структурований досить традиційно: із граматикою в центрі
дидактично-педагогічного комплексу, до якого іноді додають
загальну бесіду. Італійську мову як «мову культури» часто
вводять як засіб «високого» змісту, тоді як опис сьогоднішньої
Італії та її сучасного соціально-культурного контексту часто
взагалі відсутній [2]. Видається необхідним із самого початку
знайомства з іноземною мовою інтегрувати культурні елементи з
лінгвістичними, модифікуючи та адаптуючи методики та теми
відповідно до лінгвістичної компетенції учнів: від початківців до
більш просунутих. Фактично, кожен викладач має пам’ятати про
аудиторію учнів, до якої він звертається, і підбирати предмети
культури та засоби навчання відповідно до віку, походження та
інтересів здобувачів освіти. Із появою Інтернету у світі кількість
«віртуальних» контактів з Італією збільшилася, і сьогодні
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викладачу доступні більш різноманітні ресурси, методи навчання
та технологічні засоби.
На наш погляд, у ході вивчення італійської кухні можна
розглянути її в рамках теми «Італійська мова за столом:
італійська мова та культура через їжу», де за рахунок
застосування різноманітних матеріалів (відео сегментів, фільмів
RAI, кліпів, пісень, онлайн-матеріалів), спробувати поєднати
мову, культуру та суспільство із метою вивчення багатих і
різноманітних кулінарних традицій двадцяти регіонів півострова.
Цей контекст служить відправною точкою для стимулювання
навчання та інтерактивного спілкування у класі та для
поглиблення знань про географічну, культурну та гастрономічну
ідентичність кожного регіону.
Варто підкреслити, що наразі існують кількісні дидактичні
студії, присвячені дослідженню відносин між мовою та
культурою, а точніше вивченню мови культурними шляхами.
Наприклад, Б. Каваторта (Університет Арізони) нещодавно
створив курс, заснований на піснях, відео YouTube і фільмах, які
виступають як єдиний текст для модуля про історію, суспільство
та культуру Італії від шістдесятих років до сьогодні. Окреслений
курс можна використовувати на мовних уроках (на різних
рівнях), він також може слугувати вступним інструментом до
більш конкретного літературного курсу [3].
Враховуючи той факт, що більшість нашого спілкування
відбувається за допомогою невербальних кодів, вивчення
культури є дуже важливим, оскільки ми не можемо ефективно
комунікувати без адекватної соціокультурної компетенції. Звідси
важливість використання автентичних матеріалів, а не насильно і
фальшиво сконструйованих. В Італії зафіксовано велику
кількість таких нових видань з іноземної мови, як Nuovissimo
Progetto italiano, Сorso di lingua e civiltà italiana (Telis Marin);
DIECI, corso di lingua italiana per stranieri, (Euridice Orlandino);
NUOVO Espresso, un corso di lingua italiana diviso in sei livelli (da
A1 a C2) in linea con le indicazioni del Quadro Comune Europeo per
le Lingue (Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo) і под. В усіх цих
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начальних виданнях гармонійно поєднано функціональнокомунікативний підхід із граматичним, до того ж в них представлено правдивий портрет сучасної Італії, її мови та культури.
Наголосимо на тому, що без правильного розуміння
культурного виміру навіть найбільш прості за граматикою
речення можуть бути неправильно потрактовані та сприйняті.
Якщо в кінцевому рахунку «створення культури» також означає
створення фільтру, способу дивитися та розшифровувати
реальність, то викладачі італійської мови в усьому світі повинні
надати учням ті інструменти, які дозволять їм не лише
спілкуватися в іноземній країні, але й побачити та зрозуміти
міжкультурну взаємодію.
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Наразі, стандартизація об’єднує в собі увесь накопичений
роками досвід, розвиток і вдосконалення науки. Вона базується на
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нерозривному виробничому процесі, і являє собою важливу
ланку в розвитку і системі управління технічним рівнем якості
продукції та всіх технологічних процесів, які для цього необхідні.
Особливістю стандартизації є широкий діапазон сфери її
застосування. На сьогодні не існує жодної сфери, яка б не мала
стандартизації. Тому, поліпшення якості, умов та вимог можливе
тільки за рахунок стандартизації [1, с.14-15].
Якщо ж говорити про споживчу сферу, сферу харчової
промисловості, можна виділити ряд вимог, які контролює
стандартизація. До них можна віднести:
− проектування;
− виробництво;
− експлуатація;
− етикування;
− маркування;
− зберігання;
− транспортування.
На кожному з цих етапів стандартизація забезпечує
економію витрачених ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу
продукції.
В останні роки стандартизація харчових продуктів має
вагоме значення, адже вона впливає як на збутові ланцюги
продажу, так і на глобальні виробничі процеси. Нині харчову
промисловість, методи визначення показників, можна проводити
за такими категоріями стандартів, як стандарти ISO, EN, IDF та ін.
[2, с.72-73].
На сьогоднішній день є проблеми, які перешкоджають
впровадити систему харчової безпеки європейського зразка у
діяльність українських товаровиробників харчової продукції. Для
цього необхідно залучати до роботи державну політику, яка
допоможе впровадити нові механізми харчової промисловості в
Україні.
Наша країна, наразі, займає провідні позиції у ланцюзі
поставок харчової продукції, сировини для інших країн. Однак, в
умовах високої конкуренції за новий та власний ринок збуту
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товару, а головне за довіру споживача, вона вимушена
оперативно реагувати на всі зміни в законодавстві.
Для цього необхідно впровадити сучасні зміни в системі
харчової безпеки України, які будуть надавати безпечні переваги
у даній галузі. До таких змін можна віднести:
− надання споживачеві інформації щодо харчових продуктів,
тим самим підвищувати репутації товаровиробників;
− забезпечення безпеки і якості продукції;
− надання прозорої інформації про склад та інгредієнти
продукту;
− підвищення конкурентоспроможності харчової продукції
вітчизняного виробництва;
− покращення попиту на продукцію, за рахунок чого зросте
обсяг виробництва та реалізація товару [3].
Запровадивши всі зміни, можна отримати якісну, а головне
безпечну систему харчової безпеки України та вивести її на новий
рівень поставок харчової продукції.
Найголовнішим завданням державної політики в запровадженні системи харчової безпеки є висока якість продуктів. Адже,
найвагомішою потребою споживача є безпечна та якісна
продукція. Основою успішної економічної діяльності як підприємств, так і держави є висока якість товару. Тому, українські
товаровиробники вимушені проходити всі етапи стандартизації,
сертифікації для розвитку та ефективної роботи підприємств.
З вищесказаного можна стверджувати, що основним завдання української політики є розвиток харчової промисловості, для
задоволення всіх потреб споживачів та впровадження і вдосконалення експортного потенціалу країни. Адже, наша країна має всі
необхідні переваги для розвитку і вдосконалення системи харчової безпеки, такі як ресурсне забезпечення, природний та людський потенціал, географічне розташування. Якщо правильно використати наявні ресурси, можна забезпечити країні ключове місце
на світовому та регіональних продовольчих ринках [4, с.32-33].
Безпека та якість харчових продуктів, безпосередньо,
впливають на стан та розвиток країни в цілому. Вона повинна
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стати основним питанням суспільної охорони здоров’я, адже
харчова промисловість формує нормативно – правову базу і
відіграє ключову роль у формуванні політики.
На сьогоднішній день в нашій країні, є особливим той факт,
що підхід з боку державної політики в сталому розвитку та
ефективності малих та середніх підприємств харчової промисловості є надто низький. Необхідно розуміти, що харчова
промисловість регулює стан якісного здоров'я населення.
Тому, роботу з вдосконаленням харчової промисловості слід
починати, саме на державному рівні, запроваджуючи нові
стандарти та спрямовуючи роботу харчових підприємств на
європейський рівень якості продуктів.
Отже, можна зробити висновок, що проблеми якості і безпеки харчових продуктів на сьогодні набувають великої
актуальності, адже забезпечення захисту життя та здоров’я
населення країни, а особливо їх прав та інтересів є найголовнішим принципом європейської політики, досягнення стандартів,
до яких прагне Україна [5, с.16-17].
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Мова програмування Python займає лідируючу позицію за
популярністю серед розробників у 2021 році згідно зі статистикою, наданою Інститутом інженерів електротехніки та електроніки (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) [1]. Таку
ж тенденцію у поширеності мови було зафіксовано і в рейтингу
на основі TIOBE Programming Community Index, де Python займає
перше місце за листопад 2021 року [2]. Дійсно, мова Python
набула великого поширення завдяки її універсальності, а саме
завдяки існуванню широкої стандартної бібліотеки, яка дозволяє
застосовувати Python у різноманітних областях, особливо при
розробці веб-застосунків, наукових дослідженнях, машинному
навчанні (Machine Learning) та науці про великі дані (Big Data).
Саме через популярність Python у вирішенні задач, де
фігурують велика кількість даних та суттєві обчислення, ця мова
потребує оптимізації. Засоби паралелізму дозволяють суттєво
оптимізувати програми, написані на мові Python. Як вже було
зазначено, Python надає велику кількість бібліотек для зручності
високопродуктивних обчислень. Однак, виконання паралельного
програмування за допомогою Python може бути досить складним
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через глобальне блокування інтерпретатора (Global Interpreter
Lock, або GIL) [3].
GIL було розроблено для спрощення роботи з пам'яттю на
рівні інтерпретатора та розробки модулів мовою C. GIL не дозволяє в одному інтерпретаторі Python ефективно використовувати
більше одного потоку. Інакше кажучи, саме через GIL виконувати
байт код може лише один потік. Це не тільки полегшує інтеграцію непотокобезпечних розширень і бібліотек C в екосистему
Python, а ще й робить однопотокові програми дуже продуктивними.
Але це приводить до того, що GIL унеможливлює паралельність обчислень з використанням великої кількості потоків і
загальної пам'яті. Оскільки у сучасному світі активно використовуються багатоядерні обладнання, то таке обмеження є суттєвим.
Існують різні способи подолання способів подолання GIL. У
цій роботі будуть розглянуті два рішення цієї проблеми багатопоточність та багатопроцесність.
Перший підхід – багатопоточність. Потоки дозволяють
запустити виконання кількох завдань у конкурентному режимі у
межах процесу інтерпретатора. При цьому потрібно пам'ятати про
GIL. Усі потоки виконуватимуться одним CPU, навіть якщо
завдання можуть виконуватися паралельно. До характерних рис
потоків належить спільне використання пам’яті,
відносна
незатратність з точки зору обчислень та меньший обсяг
обчислювальних ресурсів у порівнянні з процесами. Потоки
потребують механізми синхронізації для коректної обробки
даних. Модуль concurrent.futures у Python надає інтерфейс
високого рівня для асинхронного виконання викликів.
Багатопроцесорність, яку було обрано в якості другого
підходу, пропонує використовувати процеси замість потоків.
Процеси дозволяють виконувати завдання на різних ядрах
комп'ютера. Це є вагомим для задач, які пов'язані з CPU. Для
кожного процесу створюється своя копія ресурсів, виділяється
пам'ять, кожен процес має свій GIL. Це робить процеси більш
важкими у порівнянні з потоками. Це означає, що на відміну від
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потоків, вони не поділяють пам'ять та не потребують
синхронізації пам’яті. Важливо зазначити, що процесу
виділяються окремі ресурси: пам'ять, процесорний час. Запуск та
зміна процесів є затратнішою за запуск та зміну потоків, та
загалом процеси вимагають більше обчислювальних ресурсів, що
є недоліком цього способу. У Python багатопроцесорність
реалізована за допомогою пакету multiprocessing [4].
При виборі між багатопоточністю та багатопроцесністю
необхідно пам’ятати правило: якщо завдання в основному
споживають ресурси процесора, то варто використовувати
процеси, якщо введення-виведення, то потоки.
Отже, було визначено, що хоч глобальне блокування
інтерпретатора унеможливлює паралельне виконання програми,
його можна обійти. У цій роботі були розглянуті два способи
забезпечити паралелізм, а саме багатопоточність та багато процесорність. І хоч ці засоби мають певні обмеження та недоліки,
вони забезпечують паралельну обробку даних, яка може значно
зменшити час виконання програм. Варто зауважити, що сьогодні
мова програмування Python є інструментом для багатьох фахівців
у сфері великих даних, а також широкого спектру інших задач, де
питання часу обробки є суттєвим. Саме тому паралелізм в Python,
який забезпечує оптимізацію програм, є актуальними сьогодні.
Література:
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Юридичні науки
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ
ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ.
Дворяк Оксана Владиславівна,
рядовий поліції, курсант першого курсу
факультету підготовки фахівців
для підрозділів превентивної діяльності
Навчальний керівник
Шевяков Максим Олександрович,
капітан поліції, старший викладач
кафедри адміністративного права,
процесу та адміністративної діяльності
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
На сьогоднішній день дуже часто між водіями та працівниками поліції виникають суперечки щодо зупинки транспортного
засобу та перевірки документів ,які посвідчують особу. За
висновком цього конфлікту водій може бути притягнутий до
адміністративної відповідальності за статтею 185 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Згідно статті 34 частини 4 Закону України «Про національну
поліцію» встановлені конкретні підстави для проведення такої
перевірки,а саме якщо існує достатньо підстав вважати що:
a. В транспортному засобі знаходиться правопорушник або
особа, свобода, якої позбавлена незаконним шляхом.
b. В транспортному засобі перебуває річ, продаж якої забороняється або яка несе небезпеку для життя або здоров’я людини.
c. Якщо транспортний засіб є інструментом скоєння злочину, або перебуває в місці, де може бути вчинене кримінальне
правопорушення, для запобігання якого проводиться поверхневий огляд.
Однак тут йде про підстави перевірки транспортного засобу.
Отже,на мій погляд,підстави поверхневої перевірки особи та
її речей потрібно деталізувати.
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Під час проведення поліцейським поверхневого огляду
транспортного засобу, водій має право вимагати від нього
пояснень щодо підстав для огляду транспортного засобу, оскільки
поверхнева перевірка транспортного засобу є заходом, що
обмежує права особи , працівник поліції повинен з'ясува́ти водію
про його права при огляді.Водій повинен показати поліцейському
що знаходиться в солоні та багажнику автомобіля. Поліцейський
зможе лише спостерігати за діями власника автомобіля,але не має
право до чогось торкатись.Працівник поліції під час здійснення
поверхневої перевірки автомобіля не має право перебувати в
середині транспортного засобу. Якщо під час поверхневої
перевірки транспортного засобу було виявлено підстави,тоді
працівник поліції може здійснити перевірку транспортного
засобу.
Перевірка транспортного засобу може бути проведена лише
якщо було вчинене адміністративне правопорушення та складання відповідного протоколу про адміністративне правопорушення,
в якому буде описані підстави та причини проведення огляду,
його результати.
Винятком з вищезазначених видів огляду є огляд поліцією
охорони.
Цей вид огляду тісно пов'язаний з організаціями,що
знаходяться під його охороною на підставі договорів.
Він врегульований відповідним наказом МВС України від
25.11.2003 р. №1430 «Про організацію службової діяльності
цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України».
Саме цей наказ є дійсним і його положення застосовується за
аналогією до поліції охорони,що зараз входить до Національної
поліції України.
Сьогодні при застосуванні поліцейського превентивного
заходу потрібно пам’ятати про вимоги статті 29 ЗУ «Про
національну поліцію». Такими вимогами є пропорційність,
законність.
Кожний напрям діяльності поліції є метою діяльності МВС
,яка в свою чергу уточнюється завданнями ,визначеним для цих
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підрозділів з перелічених напрямів діяльності поліції. Зміст
основних напрямів діяльності поліції дозволяє зробити висновок
про те, що законодавчо на поліцію покладено такі функції:
забезпечення правопорядку шляхом захисту прав і свобод
людини і громадянина в межах повноважень,виявлення та
припинення правопорушень,забезпечення безпеки дорожнього
руху та забезпечення охорони громадського порядку.
Як ми бачимо, роль поліції в забезпеченні правопорядку не
обмежується тільки підтриманням громадського правопорядку,
діяльність поліції охоплює весь соціальний простір.
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ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЦИВІЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ
Денисюк Вікторія,
здобувач вищої освіти юридичного відділення
Науковий керівник: Руденко Олена Анатоліївна,
к.ю.н., старший викладач кафедри права
Галицького коледжу
імені В’ячеслава Чорновола
Україна
Інтеграція України у європейське співтовариство, імплементація міжнародних стандартів в національне законодавство, а
також підвищення рівня права на захист безпосередньо залежать
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від опанування світового досвіду. Головною умовою взаємозв’язку України з європейськими процесами є закріплення
основних засад демократії.
15 грудня 2017 року набула чинності нова редакція Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України). Як
наслідок, значна кількість інститутів судочинства зазнала
істотних змін. Не став винятком один із ключових інститутів у
цивільному судочинстві – інститут процесуального представництва, де передумовою виступали зміни внесені у Конституцію
України в частині правосуддя.
Проблемам інститутів самопредставництва та представництва приділялась увага в працях вчених, таких як: М.П. Курила,
О.С. Ткачука, С.О. Халатова, М.С. Шакаряня, М.Й. Штефана,
С.А. Чванкіна та ін.
Представництво як окремий інститут сформувався ще у
Стародавньому Римі, і для того, щоб знайти своє законодавче
закріплення, пройшов довгий шлях розвитку та становлення.
Утім, варто зазначити, що ЦПК України не містить чіткого
визначення представництва, а науковці це поняття трактують порізному. У юридичній літературі зустрічаються такі терміни як:
«представництво в суді», «процесуальне представництво»,
«судове представництво». Проаналізувавши цілий ряд наукових
статей, можна зробити висновок, що ці поняття ототожнюють та
узагальненим вважають термін «представництво».
Вітчизняна література виділяє різні критерії для класифікації
представництва: за ступенем необхідності (обов’язкове і необов’язкове), за підставами виникнення (законне і добровільне), за
інтересами осіб, яких представляють (представництво фізичних
осіб, представництво юридичних осіб, представництво держави)
тощо [2].
Вивчивши норми законодавства, що були чинні до набрання
чинності у 2017 р., безумовно виділяли 2 види представництва за
критерієм підстави виникнення – законне (обов’язкове) і договірне (добровільне), які передбачені і нині. Проте, звернувшись до
ст. 58 ЦПК України, де зазначається, що сторона, третя особа, а
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також особа, якій законом надано право звертатися до суду в
інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі
особисто (самопредставництво) та (або) через представника.
Вказані положення деталізуються у ч. 3 вказаної статі, у якій
передбачено, що юридична особа бере участь у справі через свого
керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти
від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника[1]. На
підставі вищезазначеного, можна стверджувати, що законодавець
додав ще один вид представництва – самопресставництво.
Тому на сьогоднішній день важливо з’ясувати, що таке
інститут «самопредставництва», до чого він зобов’язує особу, чи
можливе представництво у всіх видах категорій справ та всіх
видах провадження та окремо зупинитись на питанні
підтвердження повноважень особи.
На сьогоднішній день нова редакція ЦПК України щодо
можливості договірного представництва прописана таким чином,
що застосування можливе лише в наказному і позовному провадженні (загальному і спрощеному). А в окремому провадженні
можливе тільки законне представництво і самопредставництво[3].
Отже, основними проблемами правового регулювання
самопредставництва в цивільному судочинстві є:
1. Тільки самопредставництво і законне представництво
застосовується у всіх видах та категоріях справ;
2. Закріплення в ЦПК України такого виду представництва
як «самопредставництво», оскільки це не відповідає сутності
інституту представництва і є недоцільним;
Щодо питання підтвердження повноважень особи, що має
намір здійснювати самопредставництво – то з фізичними особами
це питання не є проблематичним, така особа приймає участь у
судовому засіданні на підставі документу, що посвідчує її особу.
Щодо юридичних осіб, то питання дещо складніше. Частиною 3
статті 58 ЦПК України передбачено, що юридичні особи беруть
участь у справі через своїх керівників або членів виконавчого
органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону,
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статуту, положення (самопредставництво юридичної особи) [1].
Отже, для підтвердження повноважень особи, яка має намір
здійснювати самопредставництво в інтересах юридичної особи
потрібно встановити:
1. Фізичну особу, яка з’явилась до суду, – на підставі
документа, що її посвідчує;
2. Зв’язок між фізичною особою та юридичною особою, у
інтересах якої здійснюватиметься представництво. Для чого слід
проаналізувати статут, положення, накази про призначення особи
на певні посади, протоколи загальних зборів, тощо;
3. Визначити обсяг повноважень фізичної особи, що передбачені зазначеними документами. Відповідні документи надаються до суду в належним чином завірених копіях, які
долучаються до матеріалів справи;
Актуальним питанням у такому випадку є повноваження
суду щодо перевірки наявності чи відсутності у особи, яка
підписала зазначені документи, та особи, яка засвідчила їх копії –
права підпису від імені юридичної особи.
Відповіді на дане питання немає, оскільки це неможливо без
відповідних законодавчих змін. Законодавець, надаючи доступ
суддям до державних реєстрів та відкриваючи реєстри до
загального доступу не вносить кореспондуючих змін до
повноважень суду щодо користування такими реєстрами та
використання їх відомостей як доказів у справі в цілому чи з
метою встановлення певних відомостей процесуального
характеру. Така проблема невизначеності порядку використання
реєстрів та їх відомостей зводить нанівець повноваження суддів
щодо доступу до них і, відповідно, потребує невідкладного
реагування як зі сторони юридичної спільноти в цілому так і зі
сторони законодавця, шляхом впровадження у чинне законодавство кореспондуючих правових положень [4].
Отже, інститут представництва у національному законодавстві набуває важливого значення у забезпеченні вільного
доступу до правосуддя, дотриманні принципів змагальності і
рівноправності осіб у цивільному судочинстві, а сама роль
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представника зростає. Для того, щоб вдосконалити інститут
представництва, необхідно ввести у Цивільний процесуальний
кодекс України чітке визначення поняття представництва та в
подальшому більше приділяти уваги статусу представника.
Інститут самопредставництва, на думку більшості науковців, є
недоцільним, оскільки особа, яка є безпосереднім учасником
судового процесу і здійснює захист своїх прав, не може захищати
сама себе, оскільки представництво – це особа представляє іншу
особу в суді, інших органах влади, або перед іншою особою, а не
сама себе.
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Питання щодо дискримінації існувало в ході всієї історії
людства, починаючи з появи держав. Проте, лише в середині XX
століття в рамках міжнародно-правової системи був закріплений
принцип недискримінації особистості, що заборонив всі прояви
дискримінації і мав на меті гарантування кожному члену
людського суспільства рівний обсяг прав і свобод.
Будь – яка нерівність прав людини, яка в свою чергу впливає
на порушення основоположний свобод і цінностей є актуальною
на сьогоднішній день. А тому дедалі більшої уваги в міжнародних
документах набуває значення заборона дискримінації. Вона являє
собою не лише дії, які в свою чергу є недопустимими у ставленні
до інших людей, а і обов’язки держав у покаранні та забезпеченні
правової рівності.
Проблематикою даного питання в свою чергу займалися такі
вчені, як Заєць С. [1], Мартиновський Р. [1], Федорович І. [2],
Вовк В., Супрунова М., Равлінко З., Вітрук М., Жалій Т., Вайс М.,
Ярош О. та багато інших.
На світовій арені однією із найгостріших проблем сучасності
є проблема заборони дискримінації. Здавна заборона дискримінації вважається важливим міжнародним принципом в галузі прав
людини. Найголовнішим завданням норм, які постають перед
людством у міжнародних документах є викорінення всіх форм
дискримінації.
На даний момент тема дискримінації включена в перелік
багатьох міжнародних документів. Серед яких: Конвенція про
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ліквідацію дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 р., Конвенція
щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965 р.,
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від
16.12.1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні та
культурні права від 16.12.1966 р., Конвенція про права дитини від
20.11.1989 р. та багатьох інших.
Проте, наразі жоден міжнародний документ немає чітко
встановленого визначення терміну «дискримінація». Саме через
це, даний поняття протягом свого розвитку встигло отримати з
приводу різних випадків такі конотації як гноблення, зверхнє
ставлення, несправедливість, неприязнь, обмеженість прав і
багато інших [1, с. 45] .
Зазвичай у міжнародних документах зазначається, що та
держава, яка ратифікувала їх, бере на себе відповідальність та
обов’язок забезпечити абсолютно всім людям, які перебувають на
території й у межах її юрисдикції, права людини без відмінностей. Перелік даних відмінностей включає в себе расу, колір
шкіри, релігію, сексуальну орієнтацію, соціальне походження,
власність і так далі.
Наприклад, на думку Зайця С. та Мартиновського Р., у ст. 55,
62, 73 Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
від 21. 12. 1965 р., виключаються політична, расова та релігійна
види дискримінації в міжнародних взаємовідносинах [1, с. 47] .
Натомість, Законі України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні» був прийнятий ще у 2012 році.
Цей закон визначив поняття дискримінації, окреслив широкий та
відкритий перелік захищених ознак, пояснив різні форми
дискримінації та встановив за неї відповідальність. Точніше
окреслено можливу відповідальність за дискримінацію, адже цей
Закон не встановлює окремої санкції, не дає посилання та не
містить змін до інших Кодексів, а лише проголошує, що
відповідальність може бути цивільна, адміністративна та
кримінальна. До цього були прийняті ще два окремі закони, які
визначали та забороняли дискримінацію за окремими ознаками —
Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
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жінок і чоловіків» у 2005 році, та зміни до Законі України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» у
2009 році [2, с. 74-75].
Загальна декларація з прав людини від 10.12.1949 р. є одним
з найперших документів, у якому сформульована заборона
дискримінації. Згідно ст. 7 вище зазначеної Декларації зазначається про те, що: «Всі люди є рівними перед законом і мають
права, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом» [3].
Пізніше про заборону дискримінації було зазначено у
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від
04.11.1950 р. У ст. 14 даної Конвенції йдеться, що : «Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути
забезпечене без дискримінації за будь – якою ознакою – статі,
раси, кольору шкіри, мови, релігії…або за іншою ознакою [4].
Наступним міжнародно – правовим актом, який забороняє
дискримінацію є Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації від 21.12.1965 р. Ст. 5 даного міжнародного
документа зазначає: «Заборонити і ліквідувати расову
дискримінацію у всіх її формах і забезпечити рівноправність
кожної людини перед законом, без розрізнення раси, кольору
шкіри, національного чи етнічного походження, особливо щодо
здійснення…політичних прав, зокрема права брати участь у
виборах – голосувати і виставляти свою кандидатуру – на основі
загального і рівного виборчого права, права брати участь в
управлінні країною, так само як і в керівництві державними
справами на будь – якому рівні» [5].
16 грудня 1966 року були прийняті документи в рамках
діяльності ООН – це Міжнародний пакт про громадянські та
політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні та
культурні права, які в своєму змісті широко доповнили Загальну
декларація про права людини з питань заборони дискримінації. За
даними статистики, Пакти були ратифіковані станом на 2020 рік,
170 країнами [6].
Метою двох Міжнародних пактів було доповнення вже
існуючих механізмів, шляхом створення нових міжнародних
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організаційно-правових засад, щодо ще більшого викорінення
дискримінації у всіх її проявах [6].
Заборона дискримінації є діяльністю всіх держав відносно
прав людини. Норма, яка забороняє дискримінацію, вважається
основою, а також і системо утворюючим показником, який
систематизує норми міжнародного права [7, с. 34].
Отже, враховуючи вище сказане, можна зробити висновок,
що дискримінація – це будь – яка поведінка, що в свою чергу
заперечує рівне здійснення прав. Заборона дискримінації наразі є
загальновизнаною нормою міжнародного права. Спочатку ця
норма була закріплена в договірному праві, але згодом обігнавши
практику національних держав і стала прикладом для її вдосконалення в Статуті ООН. У міжнародному підході щодо заборони
дискримінації лежить доволі проста, проте і доволі ефективна
формула. На даний момент тема дискримінації включена в перелік багатьох міжнародних документів. Закон України «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні» був прийнятий
ще у 2012 році. Цей закон визначив поняття дискримінації, окреслив широкий та відкритий перелік захищених ознак, пояснив різні
форми дискримінації та встановив за неї відповідальність.
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В останні роки кількість кібератак зростає. Від хакерських
атак страждають усі сфери - бізнес, медицина, освіта, інфраструктура, державний сектор, а збитки сягають мільярдів доларів.
Технології машинного навчання вже зараз широко застосовуються в інформаційних системах для збільшення продуктивності
праці, підвищення продажів, навчання тощо. Їх використання в
захисті від кібератак в останні роки стає одним з ключових
напрямків в інформаційній безпеці
Машинне навчання (англ. machine learning) – це підгалузь
штучного інтелекту в галузі інформатики, яка часто застосовує
статистичні прийоми для надання комп'ютерам здатності «навчатися» (тобто, поступово покращувати продуктивність у певній
задачі) з даних, без того, щоби бути програмованими явно [1].
Досліджуючи вже існуючі зловмисні програми, можна
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виявити певні характерні особливості атак. Наприклад, спосіб,
яким вони потрапляють на пристрої жертв, вразливості, які для
цього використовуються, процедуру зараження, та ін. Аналізуючи
всю цю інформацію, можна побачити певні шаблони в поведінці
зловмисних програм і в подальшому відрізняти їх від безпечних
програм. Але це потребує обробки великої кількості даних.
Машинне навчання може допомогти як в задачах аналізу і
сортування вже існуючих даних, так і в виявленні загроз в режимі
реального часу на основі вже існуючих даних. Об’єми даних, які
може обробити комп’ютер, в рази перевищують людські
можливості. Основні задачі, які вирішує машинне навчання –
регресія, класифікація, кластеризація, прогнозування, зменшення
розмірності, пошук правил та виявлення аномалій в даних.
Методи машинного навчання традиційно поділяють на три
групи:
• навчання з вчителем,
• навчання без вчителя,
• навчання підкріпленням.
Навчання без вчителя використовується при роботі з
нерозміченими даними і має на меті пошук закономірностей в
них. Одним з алгоритмів є кластеризація – розбиття заданої
вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, які називаються
кластерами, так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів, а
об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися [2]. Кластеризація
зазвичай не є самостійною задачею, а одним з етапів вирішення
поставленої задачі. Її результати використовуються в подальшому
для аналізу даних, тренування та побудови складних моделей. За
допомогою кластеризації можна швидше обробити великі об’єми
даних, виявити характерні риси невідомих атак. Прикладами
алгоритмів кластеризації є K-means, ієрархічна кластеризація,
FOREL, affinity propagation, DBSCAN тощо.
Одним з прикладів практичного застосування кластеризації є
її використання для детектування аномалій у хмарному
середовищі. Аналізуючи журнал подій у хмарному просторі,
можна виділити підозрілі, аномальні події (зміна імені або
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розширення файлу, доступ до хмарного середовища з незвичної
IP-адреси або у нехарактерний час і т.д.). Усі підозрілі події
матимуть ознаки, що виділяють їх серед звичайних подій. Після
застосування алгоритму кластеризації, можна побачити кластери
«нормальних» подій, та аномальні події або кластери таких подій.
Література:
1. Машинне навчання [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Машинне_навчання
2. Machine learning [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https:// en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
3. Кластерний аналіз [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кластерний_аналіз
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МАШИНОБУДУВАННЯ
Нестеренко М.М.
кандидат технічних наук
Жепко А.Ю.
студент кафедри будівельних машин і обладнання
Національний університет «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка»
В Україні на цьому етапі розвитку соціально-економічних
відносин спостерігаються проблеми, пов'язані зі зменшенням
промислового виробництва на багатьох промислових підприємствах. Згідно з дослідженням фахівців Державної служби
статистики України [1], серед 1521 опитаних підприємства лише
37% відзначають збільшення замовлень у 2016 році порівняно з
попереднім періодом. Загалом суб'єктами господарювання
відзначаються такі проблеми провадження діяльності:
- зниження попиту на промислову продукцію;
- нестача робочої сили при неналежному рівні автоматизації
бізнес-процесів;
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- нестача сировини, матеріалів, устаткування;
- фінансові обмеження.
Важливим питанням є технічне забезпечення вирішення
зазначених вище проблем. Безумовно, існує багато факторів не
техніко-технологічної природи, які спричинили цю кризу, але все
наше дослідження базується саме на автоматизації та її
перспективах для України та зарубіжних країн партнерів.
Автоматизація виробництва є вищим рівнем розвитку
машинної техніки, коли регулювання та управління виробничими
процесами здійснюються без участі людини, а лише під її
контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва
призвело до появи якісно нової системи технологічних машин з
керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних
обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів,
інтелектуальних засобів вимірювання та контролю інформаційно
об'єднаних промисловими мережами. З цього визначення можна
виділити кілька ідей:
1. Автоматизоване виробництво використовує сучасні та
спеціально розроблені методи. Це дає нам можливість кооперації
зі спеціалістами з різних країн та галузей. Також це дає
можливість йти пліч-о-пліч із науково-технічним прогресом.
2. Створення попиту на ринку автоматизації породжує необхідність у спеціалістах, тому будуть створені робочі місця для
молодих фахівців.
3. Зменшення трудомісткості та матеріаломісткості виробленої продукції та більш висока її якість сприятимуть виходу на
зовнішні ринки збуту.
Розглянемо приклади застосування автоматизації виробництва та перспектив розвитку цієї галузі в Україні.
У нафтогазовидобувній промисловості основним напрямком
автоматизації виробництва є автоматизація контролю над
роботою нафтових і газових свердловин, у бурінні спускопідйомних операцій шляхом запровадження автоматів спускопідйому. Ця галузь є досить перспективною для нашої країни,
оскільки ми не можемо собі дозволити виробляти неякісну
122

продукцію за рахунок величезної кількості. Також не слід
забувати, що в Україні присутні навчальні структури, які готують
майбутніх спеціалістів у даній сфері, студенти яких не можуть
вважатися професіоналами без досвіду роботи.
У автомобільній промисловості автоматизація виробництва
пов'язана головним чином із процесом збирання автомобілів на
конвеєрі. Сучасний конвеєрно-прибиральний комплекс в автомобільній промисловості – одна з найбільш високоавтоматизованих
ланок машинобудування. Прогрес у цій галузі дозволить нам
запозичувати та інтегрувати нові технології та відкрити ринок
праці та найму для зарубіжних замовників.
У безперервних технологічних процесах матеріальний потік і
інформація, що відображає його, безперервні. Матеріальний
потік, який проходить через технологічне обладнання та відчуває
там у кожний момент часу зміни своїх властивостей, безперервний. Це різноманітні хімічні реактори, процеси приготування
харчових продуктів, металургія, системи постачання теплом,
водою та електроенергією. Для управління таким виробництвом
потрібне узгодження динамічних характеристик об'єкта
управління та системи автоматичного регулювання у всьому
інтервалі зміни регульованих величин. [2]
Розвиток автоматизації та попит на ринку праці призведуть
до збільшення попиту на мікроелектроніку на різні прилади із цієї
сфери. Відтак можливість виробничої бази в Україні та
збільшення обсягів виробництва для існуючих виробництв
принесе конкурентні переваги країні.
Вище згаданий метод технічної боротьби з неефективністю
сучасних підприємств можна частково вирішити за допомогою
підтримки з боку державних органів підприємств, що мають план
на автоматизоване виробництво. Застосування автоматизації
призведе до збільшення обсягів виробництва як на внутрішньому
ринку, так і на зовнішньому ринку, що сприятиме економічному
зростанню промисловості України.
Література:
1. Очікування промислових підприємств щодо перспектив
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розвитку їх ділової активності. –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Автоматизація неперервних технологічних процесів.
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих
навчальних закладів / Я. І. Проць, О. А. Данилюк, Т. Б. Лобур
/ Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. — 239 с.
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За останній час в умовах карантинних обмежень дуже
поширилась гіподинамія серед населення. Не оминула вона і
студентське середовище. Вплив обмеженої рухової активності на
організм людини проявляється у втраті фізичної працездатності,
порушенні обміну речовин, зниженні опірності, а звідси –
підвищена стомленість, млявість, апатія, сонливість, стрімке
зростання захворюваності [3, с.149]. Саме тому фізичне
навантаження є одним із найважливіших факторів оздоровлення,
основою покращення соматичного здоров’я та умовою
формування здорового способу життя.
У свою чергу ефективність занять у значній мірі залежить від
змісту програм, за якими вони здійснюються. Тільки ті фізичні
вправи, які виконуються людиною мотивовано, свідомо, із
бажанням, цікавістю й викликають позитивні емоції, принесуть
відчутний ефект у зміцненні та збереженні здоров’я, покращенні
фізичної підготовленості студенток [2, с.104]. І саме цим вимогам
відповідає шейпінг [1, с.62].
Тому, актуальною є проблема
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запровадження як очних, так і он-лайн занять фізичними
вправами у ВНЗ із застосуванням шейпінг-технологій.
Метою нашого дослідження було визначити вплив занять
шейпінгом на розвиток таких фізичних якостей як сила та
гнучкість у студенток І курсу ІЕФ ЛТЕУ.
Експеримент тривав 5 місяців, два з яких проводився онлайн. Було створено контрольну (21 чол.) та експериментальну
(19 чол.) групу. Студентки КГ займались за традиційною
програмою фізичного виховання для ВНЗ, а студентки ЕГ – в
межах навчального заняття за шейпінг-програмою «Класік»
тривалістю 55 хв. Заняття проводилися двічі на тиждень.
Порівняння змін силових показників та гнучкості проводилось за
аналізом результатів проведення тестів на визначення сили м’язів
пресу і рук (піднімання в сід за 1 хв., згинання і розгинання рук в
упорі лежачи) та гнучкість (нахил тулуба з положення сидячи).
Аналізуючи результати дослідження можна стверджувати,
що до початку експерименту достовірних розбіжностей між
показниками студенток контрольної та експериментальної груп
не було (p < 0.05). Це підтверджують приблизно однакові на
початку експерименту значення силових показників та показників
гнучкості студенток в ЕГ і КГ. Отримані результати свідчать про
зміну показника тесту на силу м’язів пресу при першому і
останньому тестуванні в експериментальній групі з 30,01 ± 4,53
до 43,26 ± 3,82 разів (на 44,49%) (P < 0,05) (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка показників сили та гнучкості
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У той же час у контрольній групі – зміни склали 12,52% (P <
0,05). За час експерименту відбулися зміни і показників сили рук
обох груп, однак в експериментальній групі названі зміни
виявилися більшими: з 8,31±0,61 до 9,52±0,31 разів, тобто
покращились на 9,96 %, тоді як у контрольній групі зміни були
скромніші − показник покращився лише на 1,56 % ( з 8,24±0,53
до 8,37±0,26 разів) (P < 0,05).
Позитивні якісні зміни при проведенні експерименту
відбулися також у показниках гнучкості ЕГ. Показник з цього
тесту у експериментальній групі змінився з 12,48 ± 2,62 до 18,76 ±
3,07 см (на 50,32%) при P < 0,05. У контрольній групі позитивної
динаміки показника гнучкості не спостерігалося. Протягом усього
періоду експерименту результати КГ коливались в межах
початкових показників. При останньому тестуванні в контрольній
групі показники гнучкості знизились на 12,31% (P < 0,05).
Таким чином, студентки експериментальної групи мали
перевагу у прирості як силових показників, так і гнучкості. А
отже, протягом педагогічного експерименту різниця між
показниками сили та гнучкості зросла на користь студенток, які
займалися за програмою шейпінг-тренування. Через п’ять місяців
занять результати рухових випробувань були достовірно
кращими в експериментальній групі.
Отже, враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що
сучасна перебудова навчального процесу вищої школи потребує
запровадження нетрадиційних форм занять фізичними вправами
у ВЗО. А використання шейпінг-програми у навчальному процесі
ЛКА є одним із дієвих факторів покращення функціонального
стану та рівня фізичної підготовленості студенток, сприяє
підвищенню рівня силової підготовки та гнучкості студенток.
Література:
1. Гумен, В. М. Шейпінг в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів : монографія / В. М. Гумен ; Федерація
шейпінгу України ; Львівський ДУФК ім. І. Боберського. – Львів :
ЛДУФК, 2016. – 228 с.
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2. Жданова О. Зміни рівня фізичної працездатності студенток молодших курсів під впливом занять шейпінгом і туризмом /
О. Жданова, В. Василькова // Проблеми активізації рекреаційнооздоровчої діяльності населення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : ЛДІФК, 2006. – С. 103-106.
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2001. – Випуск 2. – С. 148–151.
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Анотація. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
починається з розробки облікової політики, яка передбачає вибір
прийомів, методів і порядку організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. У процесі формування облікової
політики більшість підприємств стикається з відповідною
кількістю проблем.
Ключові слова. Облікова політика, проблеми облікової політики,
бухгалтерський облік, нормативні документи, наказ про облікову
політику.
Встановлення облікової політики на підприємстві є відповідальним процесом. Важливо, як підприємство працюватиме не
один рік і буде враховувати свої активи та зобов’язання
відповідно до розробленої ним облікової політики. Це вимагає
більш зваженого підходу до його розвитку, але сьогодні існує все
більш формальний підхід. Тому що ефективне визначення обліко127

вої політики містить не тільки знання наявних нормативних
документів, а також здібність творчо нею скористатись.
Основними проблемами облікової політики підприємства є:
− виникнення проблеми з першого етапу роботи над обліковою політикою, а саме при визначенні напрямків побудови
бухгалтерського обліку. У керівника підприємства можуть бути
різні цілі, які вплинуть на розробку документа;
− відсутність єдиного нормативного документа щодо
облікової політики підприємства;
− часте виникнення помилок у результаті використання
елементів, які не належать до бізнесу та завжди не призначені для
використання в обліковій політиці підприємства. Таке трапляється
і прикладом є коли сільськогосподарське підприємства використовує наказ в обліковій політиці торгівельного бізнесу і навпаки;
− повільний процес уніфікації правил і стандартів бухгалтерського обліку України з європейськими нормами та рекомендаціями, наближення його до світової практики та умов ринкової
економіки.
Щоб уникнути помилок, необхідно ефективно налагодити
аналітичну роботу на підприємстві, яка дозволить проводити
аналіз та використовувати його результати, особливо для
формування певної облікової політики. Також для уникнення
помилок облікової політики під час розвитку підприємства
необхідно керувати плановими бухгалтерськими проектними
документами та розробляти їх поетапно, оптимізувати процес.
Висновок.
Таким чином, можна зробити висновок, що облікова політика є не легким процесом, який потребує технічних, кадрових та
організаційних ресурсів, і не припиняється після затвердження
наказом про облікову політику, триває до припинення діяльності
підприємства.
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КВІНТЕСЕНЦІЯ АЛОГІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ
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Сірий-Козак Г.О.,
учитель української мови та літератури
Приватна школа «Чарівний світ»
м. Полтава, Україна.
Проблема алогізму в літературних творах постійно цікавить
дослідників. Багатоаспектність цього явища і пов'язаних з ним
категорій сприяє появі різних інтерпретацій і концепцій.
Авангард в російській літературі ХХ століття став розквітом
абсурду. Поширення ідей абсурду пов'язане з творчістю ОБЕРІУ
(об'єднання реального мистецтва), натхненником якого був
Данило Хармс. Твори письменника гармонійно співвідносяться з
філософією абсурду, яка сформувалася в струнку систему на
матеріалі праць французьких екзистенціалістів.
Алогізм – це літературний прийом, який полягає в нависному
порушенні (розриві) логічного зв’язку з метою створення
комізму, іронії й т.ін. У літературі митці умисно використовують
його, щоб досягти різноманітних цілей: ілюстрації складного
емоційного стану персонажів або зображення ірраціональності,
парадоксальності дійсності; створення комічного, гротескного
або іронічного ефекту.
Алогізми в літературі мають такі ознаки:
• протиставлення сутностей, що не містять нічого
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протилежного;
• авторські відхилення від однієї випадкової асоціації до
іншої;
• абсурдне або беззмістовне твердження;
• співставлення сутностей, що не мають спільних рис;
• порушення логічного звязку між фразами або реченнями;
• недотримання причинно-наслідкових звязків між подіями
або у ході думок;
• невідповідність між синтаксичною та смисловою структурами тексту.
Онтологічні ідеї дисгармонії, роз'єднаності, абсурдною
дійсності, тотальної відчуженості й самотності людини
простежуються в творчості не тільки Д. Хармса, а й у творах
А. Камю, Ф. Кафки, В. Набокова. Тема несвободи, безглуздого
існування, агресивного людині середовища поповнила тексти
письменників-абсурдистів. Мотиви абсурду зафіксовані також у
творах М. Булгакова, М. Зощенка, А. Аверченка та інших
письменників.
Теоретичні аспекти вивчення літератури абсурду привертали
увагу багатьох літературознавців, зокрема поняття «абсурд»
досліджували Г.Бінова, О. Буреніна, В. Лопатін, «гротеск» –
Т. Дормідонова, І. Волосків, Л. Геллер, а «парадокс» – О. Бірюкова, В. Семенова, О. Яшина. Учені аналізували сутність, структурні компоненти, функціональні можливості літератури, яка має
перелічені алогічні прийоми та компоненти.
Прийомами алогізму, які найповніше виражають його
квінтесенцію є абсурд, парадокс і гротеск.
Більшістю словників термін «абсурд» тлумачиться як
нісенітниця, безглуздість, порожні, беззмістовні визначення [2; 4;
6; 7]. Звернемося до витоків лексеми. Латинське слово absurdum
(лат. аb surdu, «до глухого», «до тупого») за своїм змістом тотожне значенням «нісенітниця», «комунікативна невдача». Отже,
аналізоване поняття має застосовуватися в мовних ситуаціях і
розглядатися з позиції теорії мовних актів. Однак слово «абсурдне» застосовується щодо тексту, тобто мовного твору [1].
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Згідно з концепцією, запропонованою Г. Померанцем та
А. Трифоновим, під абсурдом слід розуміти не відсутність сенсу,
а сенс, який не відчутний. Абсурд – безодня, що відокремлює
правильний розумний світ пізнання від безладної хаотичної
гармонії, що продувається вітрами сенсу [3]. Г. Померанц називає
абсурд то «прикордонною вартою розуму», то «кордоном
формалізованого мислення, без якого воно не в змозі функціонувати» [3, с. 435]. Деякі дослідники вважали, що з позиції
класичної філософії на всьому шляху розвитку абсурду, по суті,
він сприймався як «виворіт», зворотний смисловий бік, його
перетворена форма [5].
Мистецтво ХХ століття характеризувалося прагненням до
нераціонального. Так абсурд вперше став метою. Відповідно до
теорії Т. Адорно, «естетика потворного» – це своєрідний протест
проти абсурдної реальності. У різних авангардистських творах
більшою мірою проявлялося безглузде.
Мистецтво незалежно від форми абсурдного не може бути
вичерпаним. Граничний абсурд протиставляється всякому
вислову, так як для його втілення необхідна мінімальна зв'язність.
Абсурд в мистецтві, а література будучи його важливою
складовою виявлялася як гра в абсурд, що має правила, а абсурд в
найвищій стадії (абсолютний) не підкоряється правилам, оскільки
все заперечує. Автори багатьох творів мистецтва, не бачучи сенсу
в реальних подіях, в силу творчого задуму, бажання створити
новий ефект прагнули передати характер абсурду.
Література абсурду – це літературний стиль або лейтмотив, у
якому демонструється безглуздість, парадоксальність або комізм
звичайних життєвих умовностей, правил і законів, за допомогою
гри логічними значеннями, описів механістичності, безцільності
існування людини, викриття непорозуміння між окремою
особистістю і суспільством [1].
Кожна історична епоха неминуче впливала на формування
різних характеристик абсурду. Поступово теорія абсурду
поповнювалася новими ідеями, елементами, розширювалися
сфери його функціонування [1]. Джерелами абсурду можна
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вважати середньовічну карнавальну культуру. Саме карнавал
дозволяв людині відчути себе іншим, приміряти роль, розкрити
свої таємні бажання під покровом маски, бути в двох світах. Хоча
карнавальна гра не є абсолютним абсурдом, але могла ним стати,
якщо блазень в масці короля став би королем.
Отже, термін «абсурд» багатозначний, літературознавці
виділяють три значення: естетична категорія, яка характеризує
негативні якості світу; це слово, яке включає в себе поняття
логічного абсурду, що заперечує раціональність (перверсія /
втрата сенсу); метафізичний абсурд (позамежний розум). Сучасна
абсурдистика – це консистенція буденно-реалістичного натуралізму і видовищного іллюзіонізму технологічних інновацій.
Динамічно змінна дійсність навколишнього світу розмила межі
між абсурдом і реалізмом. Інакше кажучи, між цими поняттями
зникли відмінності, реалізм нового часу знайшов риси абсурду.
Парадокс, як і абсурд, є стилістичною домінантою ряду
зарубіжних і вітчизняних письменників. У літературознавчих
критичних роботах парадокс розглядався на матеріалі творчості
О. Уайльда, Г. Честертона, Б. Шоу. У художніх творах зазначених
авторів рясно використані парадокси.
Парадокс і абсурд слід розглядати і як «нісенітницю», яка не
дає можливості звести репліку, висловлювання або мету вчинків
до загальнозначимого змісту.
У ряді понять, пов'язаних з абсурдом, слід звернути увагу на
термін «аномалія», що визначається як нерівність, неоднаковість,
неправильність, невідповідність, відхилення від норми.
Термін «парадокс» грецького походження (paradoxos –
такий, що суперечить загальноприйнятому, незвичайний,
дивний). Тлумачні словники, розкриваючи суть поняття, трактують так: 1) Дивне, яке розходиться із загальноприйнятою думкою,
висловлювання, а також думка, що суперечить (іноді тільки на
перший погляд) здоровому глузду. Говорити парадоксами. 2)
Явище, яке здається неймовірним і несподіваним. II дод.
парадоксальний, -а, -е (до 1 знач.) [8]. «Словник літературознавчих термінів» розширює понятійні рамки парадоксу, повідом132

ляючи, що він може бути представлений у формі каламбуру,
афоризму, гри слів або дотепів: «Чим менше жінку ми любимо, //
Тим більше подобаємося ми їй» (О.С. Пушкін); «Одиниця –
дурниця, одиниця – нуль» (В. Маяковський) [6].
Велика радянська енциклопедія повідомляє, що витоки
терміна «парадокс» слід шукати ще в античній філософії,
використовувалося поняття для незвичайної, оригінальної подачі
нової думки. Так як оригінальність певної позиції сприймалася
простіше, ніж впевненість в її помилковості чи істинності,
парадокс дуже часто сприймався як незалежне свідчення
самобутності висловлювань, особливо коли зовні був ефектно
одягнений в форму афоризму. Парадокс природно привертає
увагу слухачів чи читачів. При усному висловлюванні думки він
вражає несподіванкою висновків, порушує природний уявний
потік, оскільки істотно віддалений від загальної логіки викладу і
традицій стилістики. Саме ці якості дозволили парадоксу стати
важливим елементом ораторської майстерності.
Цікаво, що в художніх творах зарубіжних авторів, парадокс
для сучасних читачів може звучати то цілком серйозно (Джефферсон «Війна – таке ж покарання для переможця, як і для
переможеного»), то відверто пародійно. В останньому випадку
можна навести як приклад різноманітні висловлювання відомого
драматурга Б. Шоу ( «Не роби з іншим так, як хочеш, щоб він
вчинив із тобою: у вас можуть бути різні смаки»). Чимало
подібних зразків виявлено в творах О. Уайльда («Не відкладай
на завтра те, що можеш зробити післязавтра»). Слід зауважити, що парадокс грає значну роль в поетиці прислів'їв ( «Тихіше
їдеш – далі будеш» і т.д.) і певних літературних жанрів (байка І.
Крилова «Вельможа» заснована на парадоксі: дурень-правитель
потрапляє в рай ... за лінь і неробство). У вітчизняній і зарубіжній
дитячій поезії багато відомих авторів (Л. Керролл, Е. Милі, К.
Чуковський) широко використовують небилиці, безглуздості. У
цьому випадку мова йде про парадокс як про художній прийом.
Термін «гротеск» має італійське коріння, звучить як grottesco,
що позначає химерний. Гротеском визначається вид комічного,
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коли автор навмисно порушує кордони правдо подібності,
зображуючи людей, предмети або явища, при цьому фантастично
перебільшує якісь деталі, малюючи їх потворно-комічно. В основі
гротеску лежить злиття протилежного: реального і нереального,
смішного й страшного, комічного і трагічного, прикрасного і
потворного [6]. Гротеск має схожі риси з фарсом. Він відрізняється від гумору, іронії, сатири тим, що смішне в ньому уживається зі
страшним. Таким способом письменник в конкретному творі
показує життєві протиріччя і моделює гостросатиричний образ.
Прикладами служать незабутні образи на сторінках художніх
творів М. Гоголя («Ніс»), М. Салтикова-Щедріна («Історія одного
міста»), В. Маяковського («Баня», «Клоп»). Аналогічні образи
створені в прозі Е. А. Гофмана («Крихітка Цахес на прізвисько
Цинобер»), В. Гюго («Собор Паризької Богоматері») та інші.
У літературознавчих дослідженнях виділені два підходи до
дослідження гротеску: 1) гротеск характеризується як форма або
компонент світогляду; 2) гротеск як художній прийом.
Аналіз сучасних літературознавчих публікацій про поняттях
«абсурд», «парадокс» і «гротеск» дозволяє зробити висновки, що
вони можуть функціонувати не тільки як фігури, прийоми, а й
ставати конструентами структури сюжету, портретної характеристики, художнього світу творчості письменника, жанровою
формою. За своєю природою відповідають сатиричній спрямованості художнього тексту. Письменники використовують їх для
залучення уваги читача / глядача, для створення сильного художнього ефекту, як стилістичні елементи. Вживання абсурду, парадоксу і гротеску пов'язано з процесом деформації текстового
матеріалу, з необхідністю осягнення суперечливості показаних
ситуацій або образів, а також для досягнення комічного або абсурдного звучання. Абсурд, парадокс і гротеск є квінтесенцією
алогізму в літературі.
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В сучасних економічних умовах більшість підприємств
об’єднує одна проблема – відсутність фінансових ресурсів у
необхідному обсязі, що може призвести до порушення платіжної
дисципліни та зниження рівня фінансової стійкості суб’єкта
господарювання. Саме вміння вижити в таких умовах залежить
безпосередньо від уміння аналізувати обсяг та структуру
грошових потоків для запобігання можливого банкрутства
підприємства. Тому буде доцільним здійснити аналіз обсягу та
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структури грошових потоків на основі фінансової звітності
підприємства за 2018-2020 роки ПРАТ «Імпульс».
Щоб дослідити структуру засобів та джерел їх утворення, в
першу чергу необхідно визначити питому вагу статей балансу,
використовуючи медодику вертикального аналізу. В табл. 1
відображено обсяг усіх оборотних активів ПРАТ «Імпульс» за
2018-2020 рр.
Таблиця 1
Динаміка обсягу оборотних активів ПАТ «Імпульс» за 2018-2020 роки
Роки
Назва статті
1

Відносне
відхилення
2019/
2020/
2018
2019
7
8

2018

2019

2020

2

3

4

1389

1568

-1697

179

-54,99

12,89

572

1160

-257

588

-31,00

102,80

222

0

-689

-222

-75,63

-100,00

469

297

-689

-172

-59,50

-36,67

126

111

-62

-15

-32,98

-11,90

1218

558

-1103

-660

-47,52

-54,19

0

0

-

-

Запаси
3086
Виробничі
829
запаси
Незавершене
911
виробництво
Готова
1158
продукція
Товари
188
Дебіторська
заборгованість
за продукцію,
2321
товари, роботи,
послуги
Дебіторська
заборгованість
за розрахунками:
з бюджетом
0
Інша поточна
дебіторська
177
заборгованість
Гроші та їх
6
еквіваленти
Готівка
Рахунки в
6
банках
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Абсолютне
відхилення
2019/
2020/
2018
2019
5
6

1

96

1

95

-

9500,00

290

144

113

-146

63,84

-50,34

0

0

-6

0

-100,00

-

0

0

0

0

-

-

0

0

-6

0

-100,00

-

Витрати
майбутніх
періодів
Інші оборотні
активи
Усього за
розділом II

0

0

1

0

1

-

-

0

24

28

24

4

-

16,67

5520

2922

2395

-2598

-527

-47,07

-18,04

Аналізуючи обсяги оборотних активів ПРАТ «Імпульс»
можна зробити висновки, що в загальному обсязі оборотні активи
підприємства мали стрімку тенденцію щодо їх скорочення.
Упродовж 2018 року підприємство наростило оборотні активи на
загальну суму 5520 тис. грн.. За результатами діяльності 2019
року загальний обсяг оборотних активів підприємства скоротився
аж на 47,07% порівняно з попереднім періодом та становив 2922
тис. грн.. Упродовж 2020 року оборотні активи скоротилися на
527 тис. грн., тобто на 18,04% менше порівняно з результатами
діяльності 2019 року. Гроші та їх еквіваленти в 2018 році склали
6 тис. грн., але упродовж 2019-2020 років дана стаття оборотних
активів мала нульове значення. Така тенденція може свідчити про
наявність недостатнього забезпечення ПРАТ «Імпульс»
грошовими коштами та їх еквівалентами.
Упродовж аналізованого періоду обсяги виробничих запасів
мали хвилеподібний характер, для прикладу в 2018 році їх
значення було 829 тис. грн., наприкінці 2019 року їх обсяги
скоротилися на 257 тис. грн., проте вже через рік спостерігається
тенденція до зростання, а їх загальна сума склала 1160 тис. грн.. В
період з 2018 по 2020 роки спостерігається стрімке скорочення за
статтею «Незавершене виробництво». Для прикладу, за
результатами діяльності 2018 року сума незавершеного
виробництва склала 911 тис. грн., вже через рік його обсяги
скоротилися майже на 76%, а наприкінці 2020 року дана стаття
мала нульове значення. Також спостерігається стрімке
скорочення обсягів готової продукції упродовж аналізованого
періоду. В результаті діяльності 2018 року підприємство
виготовило продукцію на загальну суму 1158 тис. грн., вже через
рік спостерігається скорочення продукції майже на 60%
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порівняно з минулим роком, а наприкінці 2020 року їх обсяг
зменшився на 172 тис. грн.. Найменшу частку загальних запасів
займають товари підприємства, проте навіть їх обсяги щороку
мають тенденцію щодо скорочення. Отже, скорочення запасів
ПРАТ «Імпульс» може свідчити про їх раціональне використання,
ліквідацію наднормових залишків ТМЦ, вдосконалення їх
нормування, встановлення чітких договірних умов з
постачальниками сировини та матеріалів, покращення організації
складського господарства тощо.
Слід зазначити, що дебіторська заборгованість, а саме її
обсяги прямо пропорційно залежать від зростання або скорочення
продажів, договірних умов розрахунків з покупцями, періодів
відстрочок платежів, платіжної дисципліни покупців тощо. Від
так, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та
послуги в 2018 році склала 2321 тис. грн., в 2019 році скоротилася
на 47,52% та становила 1218 тис. грн., а наприкінці 2020 року її
обсяги ще скоротилися на 660 тис. грн. порівняно з минулим
роком. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
упродовж 2018 року мала нульове значення, проте вже упродовж
2019-2020 років спостерігається стрімке зростання її обсягів.
Слід зазначити, що дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом є високоліквідною, адже за даною статтею
обліковується податковий кредит, зокрема переплати за
податками зборами та іншими платежами до держбюджету.
Таким чином, скорочення дебіторської заборгованості ПРАТ
«Імпульс» може свідчити про скорочення періоду її погашення,
наявність відмінної кредитної політики підприємства, збільшення
обсягів продажів та зростання ділової активності компанії.
Грошові потоки ПРАТ «Імпульс» включають в себе часткові
грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності. Пропоную здійснити аналіз грошового потоку
підприємства за 2018-2020 роки (табл. 2).
Грошові потоки в залежності від напрямку руху прийнято
розділяти на додатні та від’ємні. З табл. 2.2 видно, що упродовж
аналізованого періоду загальних обсяг додатного грошового
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потоку мав хвилеподібний характер. За результатами діяльності
2018 року обсяг вхідних грошових потоків складав 9641 тис. грн.,
проте через рік спостерігається різке скорочення активів на
48,2%. Позитивною тенденцією є нарощення додатних грошових
активів наприкінці 2020 року, їх загальний обсяг склав 10323 тис.
грн., що на 106,6% більше порівняно з результатами діяльності
2019 року.
Таблиця 2.
Динаміка грошового потоку ПАТ «Імпульс» за 2018-2020 роки
Показник

2018 2019

Всього
додатного
9641 4996
грошового
потоку, в т.ч.:
Від операційної
8809 4996
діяльності
Від
інвестиційної
832
0
діяльності
Всього
від’ємного
-9541 -5160
грошового
потоку:
Від операційної
-9515 -5160
діяльності
Від фінансової
-26
0
діяльності

2020

Динаміка
Динаміка
2019/2018
2020/2019
абсолютна відносна абсолютна відносна

10323

-4645

-48,2

-15319

106,6

10323

-3813

-43,3

-15319

106,6

0

-832

-100,0

0

0,0

-10185

4381

-45,9

15345

97,4

-10185

4355

-45,8

15345

97,4

0

26

-100,0

0

0,0

Упродовж 2018-2019 рр. спостерігається негативна тенденція
щодо стрімкого скорочення грошових активів від операційної
діяльності. Проте вже наприкінці 2020 року спостерігається
позитивна тенденція, адже підприємство упродовж року значно
наростило грошові потоки за рахунок операційної діяльності, їх
обсяг склав 10323 тис. грн.. В 2018 році підприємству вдалося
наростити грошові активи від інвестиційної діяльності на
загальну суму 832 тис. грн., проте упродовж 2019-2020 рр. ПРАТ
«Імпульс» скоротив свої активи до нульового значення. Додатні
грошові потоки від фінансової діяльності упродовж аналізованого
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періоду мали нульове значення.
Іншу частину фінансових активів підприємства займають
від’ємні грошові потоки. Упродовж аналізованого періоду вихідні
грошові потоки не мали стабільної тенденції, їх рух мав
хвилеподібний характер. Для прикладу, наприкінці 2018 року
від’ємний грошовий потік ПРАТ «Імпульс» становив 9541 тис.
грн., через рік спостерігається скорочення на суму 4355 тис. грн.,
а вже упродовж 2020 року їх обсяги значно зросли порівняно з
минулим роком та склали 10185 тис. грн.. Основну частину
від’ємних фінансових активів ПРАТ «Імпульс» займають грошові
потоки від операційної діяльності.
Отже, за результатами діяльності 2018 року підприємство
витратило коштів на суму 9515 тис. грн., наприкінці 2019 році
обсяги від’ємних грошових потоків скоротилися майже в 2 рази
та складали 5160 тис. грн., проте упродовж 2020 року ПРАТ
«Імпульс» стрімко наростив вихідні грошові активи порівняно з
минулим роком зі значенням 10185 тис. грн.. Від’ємні грошові
потоки від інвестиційної діяльності ще в 2018 році становили 26
тис. грн., проте упродовж наступних років їх обсяги звелися до
нуля. Своєю чергою грошові потоки від фінансової діяльності
підприємства упродовж досліджуваного періоду не нарощувалися
та мали нульове значення.
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З поняттям «інвестування» тісно пов'язаний термін «інвестиційна привабливість». Саме поняття «привабливість» означає те,
«що привертає себе увагу». Тому для того, щоб керувати інвестиційною привабливістю НПФ, необхідно вирішити завдання щодо
проведення комплексу взаємопов'язаних та взаємозумовлених
заходів, які охоплюватимуть усі основні фактори, що забезпечують привабливість фонду у поточному та перспективному
періодах [1.с.163].
Спочатку дамо оцінку інвестиційної привабливості НПФ
«Емерит Україна» з використанням показників, наведених у
таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінка інвестиційної привабливості НПФ «Емерит Україна» за 2020 рік
Потенціал залучення
Назва
Розрахунки
Активність АД=КУ1-КУ0 (3.1)
діяльності АД=70011-70469
АД=-458 осіб
Доходність Д = Па/Ас × 100% (3.2)
Д = 199277/ 198305× 100%
Д = 100,5%
Кількість КУ=70011 осіб
учасників

Потенціал розміщення
Назва
Розрахунки
Надходження Пк. = ПН1 − ПН0 (3.5)
коштів
Пк. = 68199 – 67634
Пк. = 565 тис грн
Розмір
ЧА= 206037 тис.грн
чистих
активів
Вибуття
Вк. = ПВ1 − ПВ0 (3.6)
коштів
Вк. = 61441 − 57802
Вк. = 3639 тис.грн
Коефіцієнт Кзр = УОП1 /КУ1 × 100% Свобода
Сврб. = 100 − ПВ1
зрілості
(3.3)
використання /ПН1 × 100% (3.7)
Кзр = 10323/ 70011 × 100% ресурсної
Сврб. = 100 − 61441/
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Кзр = 14,7%
Потенційни Пенс. = ЧА/ КУ1 (3.4)
й розмір
Пенс. = 206037/70011
пенсії
Пенс. = 2943 грн

бази
Коефіцієнт
фінансової
стійкості

68199 × 100%
Сврб. = 99,1%
Кст. = ВЗ / А × 100%
(3.8)
Кст. = 0/ 198305 ×
100%
Кст. = 0%

де: КУ – кількість учасників;
Па – прибуток від розміщення пенсійних активів;
Ас- середня вартість активів за рік;
УОП – кількість учасників, які отримують пенсію;
ЧА - чиста вартість активів;
ПН – надходження пенсійних внесків;
ПВ- вибуття пенсійних внесків;
ВЗ – сукупний внесок засновника;
Індекси 1 та 0 – значення показника відповідно на кінець та
початок року.
Активність діяльності фонду показує, наскільки ефективною
є діяльність із залучення нових учасників, цей показник є
негативним і становить 458 осіб, тобто відбулося скорочення
учасників.
Доходність склала 100,5%, вона розраховується прибуток від
розміщення пенсійних активів до середньої вартості активів за
рік, цей показник свідчить про позитивну інвестиційну
прибутковість.
Коефіцієнт зрілості становить 14,7%, показує, наскільки
НПФ наблизився до масового здійснення пенсійних виплат. Кзр
<1 означає, що НПФ зрілий.
Надходження коштів у порівнянні з попереднім роком
склало 565 тис.грн, Якщо враховувати, що вибуття коштів
дорівнювало 3639 тис.грн., це свідчить про негативну фінансову
діяльність ВНПФ «Емерит-Україна».
Коефіцієнт свободи використання ресурсної бази свідчить
про те, що в ВНПФ «Емерит-Україна» ресурси постійно
знаходяться в обігу.
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Ну і, нарешті, останній коефіцієнт, це коефіцієнт стійкості
він свідчить про те, наскільки фонд здатний гарантовано
виконувати свої зобов'язання під впливом несприятливих
чинників. Нульова сума власного капіталу вказує на незадовільну
діяльність підприємства з точки зору власника.
Таким чином, звертаючи увагу на всі розраховані показники
та коефіцієнти, можна зробити висновок, що інвестиційна привабливість ВНПФ «Емерит-Україна» знаходиться на задовільному
рівні. Далі ми розглянемо заходи щодо підвищення інвестиційної
привабливості фонду засобами маркетингової стратегії.
Збільшення кількості учасників - головна точка зростання
ринку НПФ, вважає більшість фінансистів. Крім того, Україна
впритул підійшла до прийняття закону про обов'язкові накопичувальні рівні пенсійної системи, що підвищить зацікавленість
населення у додаткових пенсійних накопиченнях.
Дослідження показало, що практика інвестування пенсійних
резервів, яка склалася в НПФ, орієнтована на короткострокові
інвестиції. У структурі непропорційно велику роль відіграють
векселі та інші цінні папери засновників або афілійованих з ними
структур. В той же час НПФ, маючи в своєму розпорядженні
довгострокові по природі фінансові ресурси, можуть здійснювати
довгострокові інвестиції [2.с.201]. Стимулювати переорієнтацію
під час інвестування пенсійних резервів необхідно податковими
заходами, наприклад, засобом пільгового оподаткування доходів
від цінних паперів, що знаходяться в інвестиційних портфелях
НПФ протягом кількох років. Кошти пенсійних резервів та
пенсійних накопичень, вкладені у довгострокові інструменти
фінансового ринку, вирішують відразу кілька завдань, по-перше,
приріст і збереження коштів пенсіонерів, а по-друге, виступають
джерелом коштів на фінансування найважливіших соціально
значимих національних проектів [3].
На наш погляд, в інвестиційній пропозиції ВНПФ «ЕмеритУкраїна» необхідно загострити увагу на найбільш важливих для
конкретного інвестора факторах інвестиційної привабливості. На
наш погляд, розробка і реалізація заходів по підвищенню
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інвестиційної привабливості полягає в реалізації програми
зв’язків з інвесторами. Вплив на інвестора полягає в представленні інформації про себе і стимулювання вибору інвестором
даного НПФ в якості об'єкта інвестицій.
При формуванні заходів налагодження зв'язків з інвесторами
доцільно:
- розробити інформаційну стратегію і тактику;
- розробити і реалізувати комплекс спеціальних заходів для
певних цільових і контактних груп інвесторів, фінансових
аналітиків, представників впливових засобів інформації
(презентації, конференції, брифінги, виставки, ярмарки, публікації
про діяльність фонду тощо).
Тактика маркетингових відносин з інвесторами може передбачати виконання наступних видів інформаційної підтримки:
- інформаційно-аналітичне обслуговування інвесторів, в тому
числі за їхніми запитами;
- моніторинг законодавчої і нормативно-правової бази.
Важливим напрямком маркетингових відносин з інвесторами
також є робота з контактними аудиторіями (групами); інвесторами (корпоративними і приватними); діючими та потенційними
акціонерами; фінансовими і біржовими аналітиками; брокерами,
бухгалтерами, банкірами, тобто інвестиційними консультантами.
Залучення вищого керівництва в питання зв'язків з інвесторами забезпечує наявність постійного, чіткого і повноцінного
потоку інформації на адресу інвесторів. При цьому важливо, щоб
питання зв'язків з інвесторами розглядалися як найважливіший
фактор формування стратегії діяльності.
НПФ, як інвестор, постійно балансує між прибутковістю і
надійністю. При цьому НПФ обмежені вузькім колом інструментів, щорічними звітами про прибутковість і власною системою
забезпечення безпеки.
В результаті проведених досліджень можна пропонувати як
захід щодо підвищення інвестиційної привабливості ВНПФ
«Емерит-Україна»
застосування маркетингових інструментів,
зокрема планування проведення PR-кампанії. Для цього оберемо
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календарний план. Він найчастіше використовується, так як в
ньому дії і заходи розташовані в хронологічному порядку. PRкампанія спрямована на кілька груп громадськості, тому для
кожної із цільових аудиторій складемо план. Звичайна таблиця самий простий тип календарного планування PR-кампанії полягає в інформуванні аудиторії про просування продукту НАФ
- обов'язкове пенсійне страхування (таблиця 2) .
Таблиця 2
Приклад календарного планування заходів PR-кампаніі
ВНПФ «Емерит-Україна»
№

Заходи

Строки
Звітність
Затрати,
проведення
тис грн
1етап Прес-конференція 1 грудня 2021р - публікації в ЗМІ (1
30
для ЗМІ «Як
раз)
заробити за рахунок
-вихід на телебаченні
коштів
сюжеᴛіʙ (1хв. 3 рази)
роботодавця»
2етап Організація виступів 1 грудня – 20
Звіт про проведені
спеціалістів на
грудня 2021р
зустрічі і кількість
крупних
укладених договорів
підприємствахна місцях (звіт
клієнтах фонду
керівників підрозділів
і філій НПФ)
3етап Організація продаж 1 грудня – 20
Звіт про кількість
послуг фонду у
грудня 2021р укладених договорів і
відділеннях ВНПФ
потоках споживачів,
«Емерит-Україна»
поведінці споживачів,
їх думок і висловів.
Диференціація
поведінки в
залежності від місця
продаж (звіт
керівників підрозділів
і філій НПФ)

Таким чином, витрати на проведення заходів PR-кампанії
ВНПФ «Емерит-Україна» очікуються в сумі 30 тис. грн., зокрема,
проведення 1 етапу (публікації в ЗМІ і вихід сюжету про
проведення прес-конференції). Решта 2 і 3 етапи не несуть
додаткових витрат для НПФ, а контроль і звітність покладається
на керівників підрозділів і філій фонду.
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Запропоновані заходи дозволять підвищити інвестиційну
привабливість ВНПФ «Емерит-Україна» наступним чином:
- шляхом інформування широкого загалу: глядачів ТВ, читачів ЗМІ, працівників великих компаній про переваги пенсійного
страхування в НПФ дозволить розширити кількість учасників
фонду;
- виступи і конференція дозволять налагодити з потенційними страховиками «зворотний зв'язок». Даний спосіб дозволяє
підвищити довіру засновників до НПФ і в довгостроковому плані
зміцнить впевненість страховиків в правильному виборі
пенсійного фонду;
- залучення великих компаній до діяльності НПФ підвищить
репутацію і відповідно інвестиційну привабливість;
Отже, поставлена на початку завдання по проведенню
комплексу заходів, які будуть охоплювати всі основні фактори, і
забезпечувати привабливість НПФ в поточному і перспективному
періодах вирішена.
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Економічні науки
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ
Алла Капля, магістр
економічних наук та економічної кібернетики
Завідувач відділення (заочного)
Дніпрорудненський індустріальний коледж
В найбільш широкому розумінні інституційні інвестори – це
фінансові посередники будь-якого типу. Наведене визначення
відокремлює їх від індивідуальних інвесторів, що володіють
портфелями, всі доходи від яких належать безпосередньо їм
самим» [1,с.11].
Аналогічної точки зору дотримується В.Д. Базилевич
[2,с.185], зазнаючи, що «значні інвестиційні надходження до
страхової компанії від різних видів страхування та інших джерел
свідчать про те, що страхові компанії – це дуже авторитетні
інвестори. Іноді їх розглядають як інституційних інвесторів, що
акумулюють значні капітали та розпоряджаються ними тривалий
час, активно впливаючи на процес суспільного відтворення».
Інвестиційні можливості страхових організацій визначаються
сумою їх власних капіталів та накопичених страхових резервів. У
період становлення страхової компанії, її інвестиційні можливості
обмежуються розмірами статутного фонду, а отже, і спроможність для маневрування та прийняття рішення у страховика у
даний період дуже обмежені.
У подальшому, коли страховик активізував роботу на страховому ринку, його можливості зростають за рахунок страхових
платежів, що формують страхові резерви. Саме обсяги страхових
резервів обумовлюють потенціал інвестицій страховика,
призводять до структурних змін у його інвестиційному ресурсі
(частка структурного фонду, відносно частки страхових резервів,
зменшується).
Значення інвестиційної діяльності проявляється як на
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макроекономічному рівні, так і на рівні окремих страхових
компаній. На мікрорівні ефективна інвестиційна діяльність
характеризує можливості окремої страхової компанії стабільно
виконувати свої зобов’язання при настанні страхових випадків.
Це підтверджується наступними властивостями, що притаманні
страховому бізнесу:
- Інвестиційний дохід може бути джерелом приросту
власного капіталу страховика, який використовується в
надзвичайних ситуаціях для страхових виплат;
- Успішна інвестиційна діяльність дає можливість страховій
організації використовувати частину інвестиційного доходу для
покриття збитків по страхових операціях;
- Інвестиційна діяльність дозволяє страховій компанії залучати страхувальників до участі в прибутку через систему нарахування бонусів, премій, надання різних видів додаткових послуг.
Таким чином, на мікрорівні інвестиційна діяльність є
необхідною складовою ефективного функціонування страхової
компанії, а на макрорівні вона є необхідною для національної
економіки, оскільки страхування в усьому світі розглядається як
один з наймогутніших резервів внутрішніх інвестицій та фінансових ресурсів, більш довгих і більш дешевих, ніж банківські
кредити.
Страховий ринок – «це особлива соціально- економічна
структура, певна сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі–
продажу є страховий захист, формуються пропозиція і попит на
нього. Страховий ринок можна розглядати також як форму
організації грошових відносин з формування та розподілу
страхового фонду для забезпечення страхового захисту
суспільства, як сукупність страхових організацій (страховиків),
які беруть участь у наданні відповідних послуг» [3, c. 61].
Вцілому, фінансова безпека та тенденції розвитку страхового
ринку є важливою складовою економічної безпеки держави. Саме
активна страхова діяльність має виступати підґрунтям
позитивних зрушень в економіці держави, як це відбувається в
усіх розвинутих країнах.
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Обмеження прав людини не нове явище, воно використовувалось і раніше в умовах воєнного або надзвичайного стану. Проте його застосування завжди було локальним та стосувалось лише
окремих територій або людей, а в 2020 р. з цим явищем зіткнувся
весь світ, коли почалась пандемія Covid-19. Через це питання
визначення критеріїв правомірності обмеження прав та свобод
людини і громадянина є актуальним питанням на сьогодні.
Обмеження прав та свобод людини і громадянина – це
міжгалузевий інститут, який визначає певні обмеження в
реалізації прав відповідно до закону в умовах надзвичайного або
воєнного стану. [1, ст.359] Зокрема, головним джерелом цього
інституту є не тільки міжнародні документи, такі як Загальна
декларація прав та свобод людини і громадянина або Конвенція
про захист прав людини та основоположних свобод, але й
національне законодавство – Конституція, як документ вищої
юридичної сили. Звідси походить поняття обмеження
конституційних прав, тобто тих прав, які передбачені Конститу149

цією.
Правомірним же обмеження прав вважається таким, що
встановлюється національним законом, має тимчасовий або
постійний характер, відповідає принципам пропорційності,
справедливості, законності та обумовлені вагомими причинами за
для забезпечення безпеки суспільства в цілому, а не тільки
окремої особи. Підтвердження цьому можна знайти в ст.29
Загальної декларації прав та свобод людини і громадянина, яка
зазначає: «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина
повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені
законом виключно з метою забезпечення належного визнання і
поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог
моралі, громадського порядку і загального добробуту в
демократичному суспільстві».[2] Разом з цим Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод зазначає у ст.18,
що обмеження прав можливо лише в тих межах, які встановлені
Конвенцією, зокрема такі положення містять ст.9, ст.10, ст.11
тощо. [3]
Важливим питанням в контексті вивчення правомірності
обмежень є визначення передумов. Світовий досвід демонструє,
що кожна країна сама встановлює в Основному Законі конкретні
підстави, як приклад, Конституція Словацької республіки разом з
іншими визнає таку передумову, як обмеження права на
пересування за для охорони здоров’я. Схоже положення містить
Конституція ФРН, яка передбачає обмеження свободи пересування в умовах боротьби з епідеміями. Саме таке конкретне
визначення умов встановлення обмежень прав та свобод не
викликає колізій у законодавстві та не ставить під сумнів
правомірність таких заходів. [4, ст.35]
Окрім цього, конкретизація підстав та межі обмежень
можуть визначатись в національних Законах. Як приклад, можна
навести Закони України «Про правовий режим надзвичайного
стану» та «Про правовий режим воєнного стану», «Про
судоустрій і статус суддів» тощо. Такі Закони визначають
конкретні підстави обмежень, їх межі та права і свободи, які не
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можуть бути обмежені. Зокрема, ст. 19 і ст.20 Закону України
«Про правовий режим надзвичайного стану» визначають, що не
можуть бути обмеженні права людини, передбачені ч. 2 ст. 64
Конституції України, а саме право на життя, повагу, особисту
недоторканість тощо, тобто на основоположні та невідчужувані
права людини і громадянина. [6] [7]
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що будь-яке
обмеження прав та свобод людини і громадянина має відповідати
в першу чергу принципу законності, та передбачатися
положеннями міжнародних документів, таких як Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод та Загальна
декларація прав та свобод людини і громадянина, а також
положеннями Основного Закону держави. Разом з цим,
обмеження прав та свобод людини і громадянина не мають
стосуватись основоположних прав, таких як право на життя, на
гідність та недоторканість, право на рівність перед законом,
недоторканість житла тощо.
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Сучасна правова система України постійно потерпає змін
та доповнень, що зумовлено імплементацією норм Європейського
Союзу. Одна з таких норм стосується саме впровадження медіації, яка вже довела свою ефективність на прикладі зарубіжних
країн (США, Великобританія, Білорусь, Російська Федерація
тощо). В Україні процес затвердження нового механізму вирішення спорів на законодавчому рівні завершився 16 листопада 2021
року – Верховна Рада України прийняла закон "Про медіацію".
Однак проблематика застосування медіації в Україні зумовлена
низкою факторів, головними з яких є відсутність поінформованості та недовіра українського суспільства [2, ст. 26].
Ефективність медіаційної процедури обумовлюється її
перевагами щодо судового процесу: досягнення найбільш
прийнятного рішення для обох сторін, зменшення емоційної
напруженості, економія часу та фінансових затрат тощо. Це
означає, що імплементація медіації необхідна насамперед завдяки
її здатності доходити компромісу як головної мети процесу
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врегулювання [1, ст. 20].
Що стосується головних аспектів впровадження медіації,
то треба розглянути модель проведення процедури, підготовку
професійних кадрів та законодавче закріплення.
Зарубіжна практика наводить розподіл процесу на
приватну медіацію, медіацію супутню з судовим розглядом та
судове
посередництво.
Це
розмежування
демонструє
мінімізовану участь судді в процесі медіації, яка спрямована в
першу чергу на задоволення потреб обох сторін [3, ст. 256].
Якщо розглядати базові вимоги до самого медіатора, то
практика виокремлює досягнення певного віку, наявність базової
освіти, перебування в спеціальному реєстрі, наявність практики
та спеціальне навчання [1, ст. 22]. Сьогодні не існує в Україні
єдиної організації, що займається підготовкою кадрів, проводить
іспити та сертифікацію, розробляє стандарти професії. Проте вже
діють понад 30 приватних організацій, які займаються навчанням
медіаторів та впровадження медіації загалом. Така практика надає
можливість обмінюватись досвідом за для формування спільних
поглядів на організацію та забезпечення медіації в цілому.
Як згадувалось вище, із законодавчою базою підніметься
рівень застосування процедури. Адже такі важливі питання, як
визнання головних принципів медіаційної процедури, визначення
прав, обов’язків та відповідальності медіатора, як посередника,
передбачення вимог до виконання рішення, прийнятого в
результаті процедури, а також спеціальних положень щодо вимог
до підготовки медіатора, як професіонала, вже законодавчо
затвердженні.
Сьогодні Закон України «Про медіацію» визначає, що
медіація може бути застосована до звернення до суду або
третейського суду, міжнародного арбітражу та під час досудового
розслідування,
судового,
третейського,
арбітражного
провадження, або під час виконання рішення суду, третейського
суду чи міжнародного комерційного арбітражу. Дія прийнятого
Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з
проведенням медіації з метою запобігання виникненню спорів у
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майбутньому або вирішення наявних суперечок, у тому числі
сімейних, цивільних, господарських, трудових, адміністративних,
а також у справах про адміністративні правопорушення, у
кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з
підозрюваним (обвинуваченим) [4].
Таким чином, ми можемо констатувати важливість
медіації для української правової системи, що може слугувати
доказом суспільно спрямованої системи захисту власних інтересів
та прав людини загалом, дасть можливість мирного методу
вирішення конфліктів із задоволенням потреб обох сторін. А
прийняття профільного закону 16 листопада 2021 р. офіціально
закріпило діяльність медіаторів, сформувало єдині стандарти та
принципи професії, що зумовить підвищення довіри суспільства
як до процедури медіації, так і до судового процесу.
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У статті розглянуто особливості створення та практичне
значення іміджу психолога-консулльтанта. Додатково звернути
увагу на існування потреби у дотриманні двох ключових
елементів формування іміджу практикуючого психологаконсультанта, якими є спеціальні внутрішні та зовнішні чинники.
Обгрунтовано необхідність не лише залучення професійних
іміджмейкерів, але й самостійної роботи психолога над власним
іміджем з метою побудови довірливих відносин із клієнтом.
Ключові слова: психолог-консультант, імідж, довіра клієнта,
іміджеві фактори, взаємовідносини.
Постановка
проблеми.
Діяльність
практикуючого
психолога-консультанта виступає в якості одного з різновидів
можливого доступу до людини. Це викликає необхідність
цілеспрямованого формування власного іміджу метою якого
виступає створення образу, який здійснюватиме вплив на людину
і на її психіку. У цьому зв'язку виникає достатньо логічне питання
стосовно того, чи існує реальна зацікавленість психолога у
створенні власного іміджу та його формування, чи він повинен
лише відноситись до всіх однаково? Саме цим можливо
обгрунтувати актуальність дослідження зазначеного питання та
його цікавість в умовах сучасного розвитку суспільства.
Мета статті полягає у проведенні аналізу особливостей та
неофбхідності формування іміджу психолога-консультанта як
фактора довіри до нього.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання та
особливості іміджу практикуючого психолога-консультанта, а не
просто психолога, виступають предметом дослідження не
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достатньо великої кількості робіт, проте серед них можливо
виокремити праці наступних авторів: Є.О. Петрової, О.О. Єлісєєвої, М.В. Гамезо, Г.А. Глотової, Є.Ю. Артем'євої, В.Ф. Петренка,
А.Г. Шмельова та інших. При цьому необхідно зауважити, що такі
дослідження проводилися у межах зарубіжної наукової роботи, а,
отже, даному питанню недостатньо приділено уваги у вітчизняній
науковій літературі.
Виклад основного матеріалу. У структурі професійної
компетентності психолога саме імідж відіграє одну із ключових
ролей. При цьому, враховуючи той факт, що ним провадиться
діяльність саме у сфері консультування, можливо стверджувати,
що на імідж впливає інтегральні якості особистості психолога, що
знаходять свій прояв у різноманітних формах його реалізації в
умовах реальної ситуації, а також рівень якості та професійних
навичок, його досвід, цінності й таланти, набуті у процесі
навчання. Отже, психолого-консультативна діяльноість виступає в
якості важливого фактора формування іміджу психолога
консультанта [1].
Для початку пропонуємо звернути увагу на визначення
такого поняття як «консультант». Так, за загальним правилом під
зазначеною категорією розуміється фахівець, який надає поради.
Тобто, якщо мова йде про консультанта-фахівця у сфері
психології, то можливо стверджувати про його діяльність
стосовно надання порад чи висновків з питань, що стосуються
саме цієї сфери. Отже, психолога-консультанта можливо
сприймати в якості радника клієнта.
У відповідності до іншої точки зору, психолог-консультант
взагалі не може розглядатися як людина, що має моральне право
на надання будь-яких порад. Окрім цього, психолог-консультант –
це та особа, яка приймає на себе відповідальність за подальші дії
свого клієнта. Отже, психолог консультант є професійним
психологом-практиком, який надає психологічну допомогу людям
з метою корекції взаємовідносинта підвищення якості її життя [2].
До складу психолого-консультативної компетенції можливо
віднести окремі різновиди, що класифікуються в залежності від
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форм організації та за сферами психологічного консультування.
Так, в залежності від організаційної форми можливо виділити
наступні субкомпетенції:
• індивідуальне консультування,
• консультаційна бесіда,
• консультаційне інтерв’ю,
• групове консультування,
• надання консультацій за телефоном чи за допомогою
мережі Інтернет,
• заочне консультування тощо.
У свою чергу, залежно від сфер психологічного
консультування вирізняють наступні:
⎯ інтимно-особистісне,
⎯ сімейне,
⎯ психолого-педагогічне,
⎯ професіональне,
⎯ організаційне,
⎯ експертне,
⎯ посередницьке тощо.
При цьому, якщо враховувати специфіку діяльності
психолога, можливо виокремити наступні субкомпетенції, які
впливають на формування іміджу психолога-консультанта:
⎯ безумовне прийняття клієнта, концентрація на його
життєвій ситуації, орієнтації на його норми та цінності;
⎯ розмежування особистих та професійних відносин;
⎯ взаємодія між консультантом та клієнтом;
⎯ конфіденційність, дотримання етичних норм;
⎯ емпатичне розуміння тощо [1].
Таким чином, можливо стверджувати, що формування
психологічно- консультативної компетенції є однією з найбільш
складних завдань у процесі підготовки та практичної діяльності
психолога.
Однією з професійно значущих якостей особистості психолога-консультанта виступає особиста відповідальність за власний
імідж. Прояв цієї якості залежить від іміджевої компетенції
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психолога. З одного боку, імідж - результат життєдіяльності людини, а з другого - засіб управління його життєвої перспективою.
Для початку пропонуємо звернути увагу на загальні підходи
до розуміння такої категорії як «імідж». Так, досліджуючи дане
питання Є. Перелигіна зауважу, що імідж є символічним образом
суб'єкта, який формується у процесі його взаємодії з іншими
індивідами та відноситься до сфери професійної діяльності будьякої особи [5]. При цьому, зазначена категорія є досить загальною,
оскільки до її складу входить не лише спеціально розроблені,
створені або сформовані характеристики зовнішнього вигляду, але
й внутрішнє «наповнення» людини, тобто її індивідуальні
особливості [6, с. 121].
Поняття та сутність іміджу також розглядав В.Ф. Маценко,
який зауважив, що створення позитивного ділового іміджу
забезпечується поєднанням двох основних компонентів, якими є:
зовнішня та внутрішня привабливість. До першої категорії ним
віднесено:
⎯ здатність до обрання та носіння одягу і зачіски;
⎯ володіння гарними манерами, зокрема, можливість обрання найоптимальніших жестів, поз, постави, правил привітання;
⎯ виразність міміки та високий рівень володіння нею;
⎯ уміння використання простору для спілкування тощо.
У свою чергу, до другої категорії автором віднесено наступні:
⎯ вміння подобатися людям;
⎯ мистецтво для правильного вибудовування спілкування;
⎯ наявність особистих якостей, за допомогою яких
формується позитивний імідж;
⎯ уміння здійснювати вплив на оточуючих тощо [3].
Додатково слід звернути увагу на таку категорію як «професійно важливі якості», під якою можливо розуміти індивідуальні
психологічні якості та властивості особистості, що визначають
можливість успішного виконання професійної діяльності. Вони
поділяються на загальні, такі як пунктуальність, відповідальність,
стресостійкість і спеціальні якості, необхідні саме в рамках
професії, що розглядається.
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Професійно важливі якості можуть бути стійкими,
вродженими властивостями характеру та особистості, які
неможливо або дуже важко розвинути, мінливими під впливом
втоми від тривалої або напруженої роботи та розвиваються, що
набувають у процесі навчання, тренуються.
Нижче перерахуємо якості, які, як вважає Дж. Д. Гай,
сприяють вибору професії консультанта та плідному розвитку у
ній. Хоча цей список не є вичерпним, він містить ті якості
людини, які роблять його більш менш здатним працювати
консультантом.
1) Допитливість та допитливість. Люди з такими якостями
здатні виявляти природний інтерес до інших.
2) Здатність вислуховувати. Вміння використовувати
слухання як стимулюючий фактор.
3) Легкість у підтримці розмови. Здатність отримувати
задоволення від словесного обміну.
4) Емпатія та розуміння. Уміння поставити себе на місце
іншої людини, навіть людини протилежної статі або належать
іншій культурі.
5) Емоційність. Емоційні люди вільно виявляють
різноманітні почуття, від гніву до радості.
6) Інтроспекція. Здатність бачити чи відчувати свій
внутрішній стан.
7) Здатність до самопожертви. Готовність відкласти власні
справи, щоб вислухати іншу людину чи потурбуватися
насамперед про проблеми інших людей.
8) Толерантність до близьких відносин. Здатність
підтримувати емоційну близькість.
9) Комфорт у відносинах із владою. Здатність визнавати
владу, зберігаючи певний рівень незалежності.
10) Почуття гумору. Уміння сприймати неоднозначні сторони
життєвих подій та бачити кумедне в них [7].
Варто окремо відзначити деякі характеристики професіоналізму, розкрити їхню суть. Дотримання конфіденційності –
«зобов'язання консультанта не поширювати відомості про
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клієнта» сприяє довірливим відносинам з-поміж них. Консультант
може використовувати відомості про клієнта лише з професійною
метою.
Рівень освіти – консультанту необхідно мати освіту у галузі
психології, людського розвитку та консультування. Триступенева
модель підготовки та сертифікації психолога-консультанта
включає: теоретико-практичне навчання, проходження особистої
терапії з висновком консультанта, проходження супервізії.
Життєвий досвід та вміння робити з нього висновки.
Консультантам, яким довелося успішно впоратися деякими
життєвими, психологічними труднощами, у ряді випадків буде
легше зрозуміти клієнта і допомогти у вирішенні його проблем.
Здатність працювати з позицій пережитого емоційного досвіду.
Щирість – одне з основ створення стабільного, робочого
терапевтичного альянсу. Це означає, що в інформації, що
надається клієнту, не повинно бути жодних спотворень. Для нього
консультант є психологічною опорою та джерелом допомоги у
тестуванні реальності, тому так важливо бути чесним. Але це не
означає, що треба говорити про все, що стосується предмета
розмови, а на консультанті лежить відповідальність говорити
тільки те, що потрібно для процесу і результату. Однак, про те, що
частина інформації замовчується, так само важливо повідомити.
Зробити це терапевтично – окремий вид мистецтва.
Толерантність до невизначеності – вміння поводитися з
невизначеністю, що дозволяє почуватися комфортніше у процесі
роботи. Якість, необхідне консультанту, оскільки сама професія
має на увазі часте перебування у ситуації невизначеності.
Найчастіше консультант не може заздалегідь знати, з якою
проблемою прийде новий клієнт або як зміниться запит
нинішнього клієнта між сесіями. Впевненість у своїй інтуїції та
адекватності почуттів, готовність до певного ризику допомагають
переносити напругу, створювану цією ситуацією [7].
Психолог може використовувати два способи створення або
перетворення свого іміджу, призначеного для людей, які можуть
стати його клієнтами, або звернутися до послуг іміджмейкера, або
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вирішити цю проблему власними зусиллями. Звернення до послуг
іміджмейкера - спеціаліста, який цілеспрямовано займається
формуванням іміджу замовника - має деякі переваги. Очевидно,
що іміджмейкер компетентний, досвідчений фахівець, який знає,
який імідж необхідно створити, для кого, і знає, як це зробити.
Але тут постає низка запитань: кого можна назвати
іміджмейкером, звідки вони беруться, хто і де їх готує?
Навчальних закладів, які готують іміджмейкерів на
державному рівні, в Україні немає. Різні курси, семінари тощо, які
заявляють про себе як навчальні заклади з підготовки
іміджмейкерів, або «імідж-технологів», насправді зосереджені на
навчанні візажистів, перукарів, стилістів, які можуть відіграти
якусь роль у розробці іміджу, але тільки на рівні зовнішнього
вигляду замовника. Це звичайно необхідно, але недостатньо для
повноцінного формування іміджу тієї чи іншої людини. Сьогодні
як іміджмейкерами визнаються, як правило, фахівці, що
працюють у сфері реклами, PR, менеджменту, але головним
чином такими виступають висококваліфіковані психологи.
Фахівці, які працюють у сферах соціальної, політичної,
економічної психології, психології менеджменту, реклами,
безумовно, і насамперед претендують на звання кваліфікованого
іміджмейкера. Знаючи механізми формування власних
індивідуальних та професійних особливостей, вимоги клієнтів,
психолог за відповідної мотивації може цілком успішно впоратися
із завданням формування чи перетворення власного іміджу.
Одним із факторів, що істотно впливають на формування
такого іміджу є саме соціально-професійна компетентність
психолога. Іміджева компетенція передбачає наявність здатності
та готовності психолога-консультанта самостійно та успішно
вирішувати наступні завдання.
По-перше, оволодіння майстерністю пыдбирати «потрібні
слова». Звичайно, в процесі консультування психологу не
доводиться виступати перед тією чи іншою аудиторією,
демонструючи своє ораторське мистецтво. Проте, у процесі
спілкування з клієнтом від психолога-консультанта на практиці
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необхідно отримати наступне:
⎯ говорити мовою не стільки професійною, скільки
зрозумілою та доступною для клієнта;
⎯ дотримуватися необхідного темпу
мови, грамотно
користуючись прийомами паузації;
⎯ використовувати
можливості мовної техніки та
голосоутворення;
⎯ застосовувати
логічну
та
емоційно-експресивну
інтонацію;
⎯ володіти дикцією, що забезпечує чітку і ясну вимову
кожного слова та фрази загалом.
По-друге,
оволодіння
майстерністю
невербального
спілкування з клієнтом, що передбачає необхідність:
⎯ управління своїми жестами та рухами тіла;
⎯ володіння мімікою та пантомімікою;
⎯ управління своєю кінетикою - рухами та розташуванням
тіла у консультативному просторі [1].
По-третє, встановлювати та підтримувати контакт із клієнтом
під час консультації. По-четверте, формування консультативного
простору. По-п'яте, вміти застосовувати на практиці закони
створення та вдосконалення свого зовні привабливого вигляду, що
передбачає необхідність знання основ дизайну одягу,
косметології, візажу, перукарської справи – всього того, без чого
не можна змоделювати свій ефективний професійний імідж.
Звичайно, є професійні косметологи, модельєри, стилісти
тощо, але завдання психолога, націленого на створення або
перетворення власного іміджу, полягає в тому, щоб об'єднати
зусилля цих професіоналів в єдину особистісну конструкцію.
По-шосте, розвиток особистісних характеристик у процесі
іміджування – важливої умови позитивного особистісного
зростання, професійної успішності, можливості самореалізації.
По-сьоме, вибудовувати самому технологію самопрезентації.
І це не весь перелік вимог, що висуваються до іміджевої
компетенції психолога-консультанта. Підкреслимо, що у цьому
випадку йдеться про компетентність психолога у формуванні
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свого власного іміджу, а не іміджу когось іншого. Для психолога,
зацікавленого у створенні, підтримці, а за необхідності і
перетворення свого іміджу, останній постає як найважливіший
конструкт у системі цінностей психолога-консультанта [1].
Таким чином, при оцінюванні іміджу увага сприймаючого
зупиняється на певних елементах «картинки», яка створює ореол
послання. При формуванні власного іміджу психологу не
потрібно замінювати власні особистісні якості, а слід шукати
адекватні та автентичні йому іміджеві форми презентації. Слід
акцентувти увагу на тих елементах в іміджі, які сприймаються як
довірчі, а також інтегрувати їх із власною ідентичністю. Ці
елементи мають бути залучаючими і спонукати клієнта до
комунікації, але з суперечити реальному «я» психолога.
Особистісні якості психолога та його ставлення до
консультування – це умови для успішного створення
терапевтичного клімату. Терапевтичний клімат має на увазі
створення довірчої обстановки, яка неможлива без якостей, що
виділяли вищеназвані вчені, а саме конгруентність, яка має на
увазі щирість контакту, автентичність, здатність до емпатії, повага
до людей і толерантність до невизначеності, здатність приймати
відповідальність і бути в глиб. Крім цього, психолог повинен мати
сильну особистісну ідентичність, тобто володіти внутрішньою
позицією, і бути зрілою особистістю. Перелічені якості є
основними критеріями успішності консультування.
У деяких дослідженнях іміджу психолога виявлено, що
особливості віку та статі мають як позитивний, так і негативний
вплив на образ психолога у сприйнятті людей, які не займаються
психологією. Дослідники відзначали, що жінка-психолог
цінується більше, ніж чоловік, а образ чоловіка-психолога у
свідомості людей більше асоціюється з науковою діяльністю [4].
Висновки. Таким чином, поняття іміджу має складну
структуру і включає безліч аспектів: стиль одягу та аксесуарів,
манеру мови, будову тіла, запахи, особисті якості. Імідж – це
образ «я» загалом і зовнішня «картинка», що створюється
особистістю у житті чи професії протягом певного часу.
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Створення свого образу є важливою проблемою для
індивідуальності психолога, а також для клієнтів, які шукають
знаки або маркери в іміджі психолога, що дозволяли б їм
відчувати довіру.
Для побудови довірчих відносин психолог-консультант
повинен забезпечити безпечний і підтримуючий процес без
вторгнень, зберігати конфіденційність, поважати принципи,
етнічну приналежність та способи реагування клієнта, утримувати себе від засудження, стереотипізації, бути неупередженим та
надійним. Завдання психолога бути прозорим, відкритим.
Відкритість та довірливість у контакті з клієнтом починаються та
досягаються за рахунок іміджевого впливу психолога на контекст
взаємодії.
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Одним із найяскравіших представників класичної (академічної) парадигми розвитку філософії в українській діаспорі
вважається Д. Чижевський. Аналізуючи його філософські погляди
звернімося до онтології та гносеології. Навчаючись у західноєвропейських університетах мислитель з необхідністю долучився і до
тих традицій філософування які на той час популяризувалися на
Заході. Якщо спробувати звести до певної системи онтологічні
переконання філософа приходимо до висновку про три
основоположні вектори, що були визначальними у формуванні
його доктрини. Насамперед слід взяти до уваги вплив на нього
класичної онтології яку можна відслідкувати впродовж багатьох
століть (від грецької онтології до трактування основних
онтологічних проблем представниками німецької класичної
філософії). Наступним етапним вченням можна виокремити
співвідношення «неокантіанство – феноменологія». І врешті не
слід забувати про певний вплив на Д. Чижевського містицизму.
Так, говорячи про містику в одній із своїх лекцій філософ
зазначає: ««Містика» – слово це часто вживають або просто як те
саме, що й «релігія», або щоб визначити щось таємниче,
незрозуміле, загадкове, темне… Слово це значить у філософії
щось інше: всяке вчення, що учить про сполучення, поєднання
людини, людської душі з Богом, звемо «містикою» [1, с. 374].
Говорячи про онтологічні та гносеологічні погляди мислителя
можемо звернутися до низки його статей таких як: «Початки й
кінці нових ідеологічних епох», «Сімнадцяте сторіччя в духовній
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історії України», «До проблеми двійника у Достоєвського», «П.
О. Куліш – український філософ серця» і т. д.
Для прикладу, аналізуючи поняття «загального», дослідник
зазначає, що дана проблема виступає однією із центральних проблем філософії. Досліджуючи названу проблему він звертається до
поняття безпосередності чи безпосереднього буття. Адже якщо
виходити із положення про всеохоплюваність цього поняття з
необхідністю приходимо до цілісності буття як такого яке
фактично саме «підказує» досліднику свою всезагальну природу,
навіть на перших етапах аналізу буття як деякого всезагального
феномену. Своєю чергою безпосередня даність виступає як деяке
утворення, що є структурованим та ритмізованим у просторі і
часі, але подібне жодним чином не впливає на загальну єдність
буття. «Повторення» в межах безпосередності означає: не будучи
абсолютною тотожністю, специфікуючись і ритмізуючись уже в
самому факті протікання, у тривалості своїй, безпосередність в
той же час не розпадається, не розсипається на елементи абсолютної відмінності» [1, с. 375]. Мислитель зазначає, що найкраще
зазначену ритмізованість можна прослідкувати у повторі, але
подібні повтори не можна розглядати як деяку абсолютну
тотожність. У цьому контексті вони виконують роль групування
довкола певних центрів. Як наслідок дослідник диференціює
чотири категорії без посередності, а саме: повторення, утягнутість, сполученість та рух. Уникаючи деталізації він доводі
влучно вирішує проблему вразливості деяких моментів своєї
теорії, даючи доволі загальну характеристику буття.
Відтак підсумовуючи можемо зазначити, що постать та
творча діяльність Дмитра Чижевського дозволяє вважати його
одним із провідних діаспорних філософів який витупив
репрезентантом класичної парадигми у розвитку української
філософії.
Література:
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Проблема засмічення навколоземного космічного простору
космічним сміттям виникла відразу після запусків перших
штучних супутників Землі в середині минулого сторіччя. І с
кожним роком ситуація тільки погіршується. На сьогодні на
низьких навколоземних орбітах знаходиться, за різними
оцінками, приблизно 20 тис. техногенних об’єктів загальною
масою до 5 тис. т. Кожен з цих об’єктів може загрожувати
експлуатації діючих космічних апаратів (КА).
Одним із можливих способів зниження чисельності
космічного сміття є його відведення з використанням різних
методів. Ці методи поділяють на активні та пасивні.
Активний метод полягає в створенні імпульсу реактивною
двигунною установкою космічного апарату, що відводиться. Цей
метод потребує наявності у складі космічного апарату запасу
компонентів палива, а також його повну роботоздатність.
При пасивних методах відведення космічного апарату відбувається при взаємодії засобів відведення з навколишнім середовищем, наприклад, атмосфера Землі, сила сонячного тиску, магнітне
поле Землі та ін. Робоче тіло і роботоздатність космічного апарату
в даних випадках не потребується, але, в більшості випадків,
використання цих методів потребує багато часу.
У роботі [1] розглядається відведення космічного апарату
масою 1000 кг з висоти 2000 км. У ній вказано, що в цих умовах
оптимальним і майже безальтернативним засобом для відведення
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є сонячний вітрильний пристрій (СВП). Там же приводиться
методика розрахунку необхідної площі сонячного вітрила, а
також розрахунок одного з основних проектних параметрів –
маси системи. У якості прототипу використовується сонячний
вітрильний пристрій з каркасною будовою, тобто, мембрана СВП
кріпиться до діагональних стійок.
Для покращення масових характеристик системи відведення
в даній роботі пропонується використання сонячного вітрильного
пристрою з більш перспективною конструкцією, яка називається
«геліоротор» [2], або вітрило роторного типу. Принципово він
складається з певної кількості лопатів із світловідбиваючої
мембрани. Відмінність від каркасної схеми полягає у відсутності
каркасу, а підтримання форми забезпечується за рахунок
відцентрової сили, яка виникає внаслідок обертання навколо
повздовжньої осі космічного апарату. Завдяки цьому
«геліоротору» притаманні деякі переваги, порівняно з каркасною
схемою, а саме, через відсутність каркасу маса системи менша,
система розгортання має більш просту конструкцію, простота
керування, та простота масштабування характеристик.
Для порівняння характеристик у даній роботі розрахована
маса вітрильного пристрою роторного типу зі значенням площі,
аналогічним значенню, яке було отримано в результаті
розрахунку у роботі [1], воно складає 1200 м2. Параметри СВП
для масштабування характеристик запозичені з [2], а саме,
мембрана складається з одного шару майлару товщиною 2,54
мкм, густиною 1380 кг/м3, та двох шарів алюмінію (густина 2700
кг/м3) товщиною 0,1 мкм кожен, маса поперечних ребер жорсткості складає 1 кг, маса системи розгортання та забезпечення
роботоздатності сонячного вітрила - 8 кг. Принципово розрахунок
складається з розрахунку об’єму мембрани, а з урахуванням
густини можна одержати масу мембрани. Маса усієї системи
складається з маси мембрани, маси ребер жорсткості та маси
системи розгортання і забезпечення роботоздатності СВП.
В результаті розрахунку отримаємо масу системи відведення.
Вона склала 13,9 кг. Для порівняння, маса системи відведення з
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каркасним вітрилом із роботи [1] оцінюється як 33,7 кг.
Висновок: використання перспективного типу сонячного
вітрильного пристрою дозволяє зменшити масу системи
відведення у даному випадку на 58%, порівняно з каркасним
СВП. Це, у свою чергу, призведе до підвищення ефективності та
зменшення кінцевої вартості системи відведення у складі КА, що
може розширити область застосування пристроїв для відведення
космічних апаратів, і у перспективі, зменшити засміченість
навколоземного простору.
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У другій половині двадцятого століття у всьому світі
з'явилася необхідність вдосконалення систем освіти, в тому числі
і в сфері фізичної культури. Головною причиною цього явища
стало виникнення суперечності між стрімкими темпами
накопичення свіжих знань в сучасному світі у всіх сферах життя
людини і обмеженими можливостями їх засвоєння людьми і
наростаючими темпами захворюваності населення.
Характер навчальної діяльності учнів, не вимагає високої
рухової активності, але підготовка у вищому навчальному закладі
вимагає вивчення великого обсягу теоретичних знань.
Обсяг інформації, який зараз дається кожній хто навчається,
перевищує обсяг минулого століття в 2-3 рази, а в окремих
випадках і більше. Це призводить до перерозподілу навчального
часу, часто не в інтересах занять фізичними вправами.
Виходячи з вище викладеного, можна припустити, що в
зв'язку з високою завантаженістю не всі проходять навчання в
вузах мають можливість регулярно займатися фізичною
підготовкою, що, в кінцевому підсумку, позначається на рівні
розвитку фізичних якостей, формуванні рухових навичок. У даній
ситуації необхідно грамотне розв'язання суперечності між
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об'єктивним відсутністю великих фізичних навантажень в
повсякденній діяльності та вимогами до достатньої фізичної
підготовленості, продиктованої нормативними актами, що
регламентують фізичну підготовку. Наявність такого протиріччя
призводить до недооцінки значущості занять фізичними вправами
і спортом для формування професійної готовності до майбутньої
трудової діяльності. Вважаємо, що достатній рівень фізичної
підготовленості дозволяє послабити дію втоми або усунути його,
легше переносити несприятливі умови зовнішнього і внутрішнього середовища, зберегти високий рівень працездатності і,
отже, успішно виконувати завдання навчання.
Аналіз методичної літератури, показало, що розробка
методик, що дозволяють в короткі терміни якісно підвищити
рівень фізичної підготовленості, ведеться давно.[1,с.65]
В основу більшості рекомендацій були покладені наступні
принципи:
- застосування фізичних вправ прикладного характеру;
- здійснення фізичної підготовки в формі ранкових фізичних
вправ, тренування в процесі навчальних занять;
- переважно тренувальний характер проведених занять;
- застосування комплексного методу проведення занять.
За кордоном також робилися спроби пошуку шляхів
інтенсифікації занять фізичною підготовкою, фітнесом.[2,с.123]
Раціональним вважається виконання фізичних вправ в
короткий проміжок часу, що залишає достатню кількість часу на
виконання професійних обов'язків, бізнес, навчання та різні види
підготовки, але короткі за часом заняття не були достатньо
ефективними і не давали відчутного результату. В кінцевому
підсумку, в США в 80-і роки минулого століття тренер Грег
Гласман визначив основні положення тренувальних методик
високо-інтенсивного функціонального тренінгу, який отримав
назву «KrossFit». За своєю суттю Кросфіт - це система загальної
фізичної підготовки.[3,с.23]
Сенс кросфіта - в коротких високо-інтенсивних тренуваннях,
центральну частину системи тренувань складають високо171

інтенсивні кардіо-комплекса або гібридні тренування на інтенсивну роботу в змішаному режимі (кардіо-силова) з максимальною
потужністю. У таких комплексах завдання стоїть зробити за
мінімальний час зазначений обсяг роботи, або виконати за
вказаний час максимальний обсяг роботи. Зазвичай виконується
один комплекс в день. Тренування - короткі, в середньому менше
півгодини, іноді менше 15-20 хвилин. Таким чином, з підготовчої
(розминка) частиною і заключної (приведення організму в
початковий стан) весь тренувальний процес укладається в 45-60
хвилин. Програма, розроблена Гласманом, завдяки своїй ефективності і спрямованості на практичне застосування, незабаром
привернула пильну увагу різних військових і поліцейських
відомств. В даний момент засоби масової інформації часто
характеризують Кроссфіт як «одне з найбільш швидкозростаючих
спортивних рухів на планеті».
Вивчивши наявну літературу, ми прийшли до висновку про
те, що більшість дослідників при розробці змісту і методики
занять свідомо чи інтуїтивно, прямо або побічно, більш повно або
частково застосовують різні способи підвищення інтенсивності
навчально-тренувального процесу. Це виражається в підвищенні
обсягу тренувального навантаження, зусиль при виконанні вправ,
збільшення темпу рухів, скорочення пауз для відпочинку;
застосування більш раціональних методів і методичних прийомів
навчання прикладним навичкам. Високо-інтенсивні тренування
не можуть бути тривалими за часом, але вони дозволяють
розвивати базові рухові якості силу, швидкість, витривалість,
гнучкість і спритність, отже, ці тренування за змістом є загальною
фізичною підготовкою (ЗФП), базової для прикладної фізичної
підготовки. Вважаємо, що ЗФП має забезпечувати підготовку за
наступними десятьма напрямами: 1) підготовленість серцевосудинної системи; 2) гнучкість; 3) м'язова витривалість; 4) сила;
5) потужність ( «вибухова» сила); 6) розвиненість почуття
рівноваги; 7) хороша координація рухів; 8) реакція; 9) швидкість;
10) співвідношення м'язової і жирової тканин в організмі.
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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЧЕРЕЗ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ
Костенко М.А
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факультету підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліціії
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
м.Дніпро, Україна
Провідний керівник:Шевяков М.О
старший викладач кафедри адміністративного
права, процесу та адміністративної діяльності
Держава посилює безпеку дорожнього руху завдяки
використанню технічних пристроїв і адміністративно-правових
заходів. Для впровадження тих чи інших пристроїв потрібно
проводити тривали дослідження та обробляти велику кількість
статистичних вибірок для різних критеріїв [1, с.47]. На нашу
думку, технічні пристрої працюють набагато ефективніше, тому
що, практично, немає впливу суб’єкта на них, але це потребує
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великих витрат. При цьому не потрібно знижувати користь
адміністративно-правових заходів впливу на учасників дорожнього руху. Адміністративно-правові заходи значно дешевше при
впроваджені і не менш ефективніші. Вирішити задачу значного
підвищення безпеки дорожнього руху буде можливо тільки
завдяки сумісному використанню адміністративно-правових,
інформаційно-правових та науковотехнічних способів впливу [2,
с.75]. Тому розробка та впровадження адміністративно-правових
заходів підвищення безпеки дорожнього руху є актуальною
задачею.
Для забезпечення сучасного рівня безпеки дорожнього руху
в Україні пропонується, в першу чергу, створити окреме
управління (як це вже зроблено в багатьох країна Європи),
наприклад, національне управління (агенція) безпеки дорожнього
руху, яке буде координувати міжгалузеві співвідношення у цій
сфері. Тому що без єдиного координаційного управління та
належного закону до нього, не можливо якісно і ефективно
захищати громадян від небезпеки на дорогах країни. Регулювання
з боку правової системи слід вважати найважливішим
компонентом державного управління у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху [3, с.84].
Більшість негараздів виникає за низький рівень культури
поведінки на дорогах. Показник належного навчання пішоходів і
водіїв завжди на пряму залежить від кількості травмувань та
смертності у ДТП.У нас в країні цей показник ще з радянського
періоду наднизький у Європі. Навчання безпеки дорожнього руху
треба змінювати з самого початку. Потрібно розглянути
доцільність програм виховання дітей в освітніх закладах щодо
безпеки дорожнього руху. Викладати безпеку дорожнього руху в
школі необхідно окремо від безпеки життєдіяльності. Підготовка
водіїв також потрібує постійних змін і вдосконалення, наприклад,
збільшення терміну навчання і вимогливого іспиту на водійські
навички претендентів з отримання водійського посвідчення.
Великі сподівання покладали на реформу системи штрафів за
порушення правил дорожнього руху, але очікувальних
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результатів поки що вона не надала. У громадян завжди
залишається багато способів їх уникнути або значно зменшити.
Цю систему потрібно і надалі вдосконалювати, а не тільки
підвищувати рівень штрафів.
Велика кількість ДТП виникають через низьку взаємодію
учасників руху з одного боку та контролюючих органів влади,
забезпечуючих організацій з технічними засобами безпеки та
наукових установ з другого боку. Взаємодія між учасниками руху
і контролюючим органом влади не повинна знаходитися тільки в
площині попередження і покарання учасників дорожнього руху, а
додатково в їхній продуктивній взаємодії. Взаємодія повинна
впроваджуватися напряму на регіонального координатора, який
буде обробляти та систематизувати всі звертання громадян щодо
дорожнього руху в цілому.
Безпека на дорозі в першу чергу полягає у виконанні правил
дорожнього руху її користувачами. Ми зараз не будемо
розглядати таки фактори як стан дорожнього покриття,
транспортного пристрою та інфраструктури, але вони також
залежать від суб’єктів дорожнього руху. Якщо кожен громадянин
буде вчасно реагувати на будь які неправомірні дії збоку влади
або водіїв та ішоходів через, наприклад, мобільний зв’язок (у
вигляді додатку з можливістю передачі медіа контенту), тоді і
відповідні органи також вчасно зреагують на цей запит. Теж саме
можна зробити і через спостереження камерами, але потрібно
знати де саме їх потрібно встановити. Це місце може бути
знайдено завдяки запитам громадян або дослідженням науковців і
поліції. Кожен водій обов’язково повинен виконувати всі правила
дорожнього руху і діяти для підвищення безпеки дорожнього
руху через той самий мобільний додаток і вказувати на ДТП,
аварійну зупинку, стан дорожнього покриття, дорожні умови
тощо. В свою чергу координатор буде відповідно реагувати на
цей запит, наприклад, через технічні служби, служби порятунку,
медичної допомоги і поліції. Цей сервіс зараз потрібно впроваджувати сумісно з провідними виробниками автотранспорту.
Тільки через таку скоординовану взаємодію всіх зацікавлених
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сторін можна підняти рівень безпеки дорожнього руху.
Висновки. Органам державної влади необхідно розробляти
довгострокові стратегії розвитку автомобільного транспорту і
структур, які забезпечують безпеку дорожнього руху, тому що не
має розвитку економіки держави без відповідної ефективної
транспортної інфраструктури. Забезпечення високого рівня
безпеки дорожнього руху треба починати через посилення
адміністративно-правових заходів і вдосконалювати за рахунок
впровадження інноваційних технічних рішень.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У
ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Коценко Алла Олександрівна,
студентка
Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного
Університету імені Ярослава Мудрого
м. Полтава, Україна
Україна 17 липня 1997 р. ратифікувала Конвенцію про захист
прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. і
тим самим взяла на себе зобов’язання гарантувати права,
закріплені в ній, та визнала юрисдикцію Європейського суду з
прав людини з питань тлумачення й застосування цієї Конвенції.
Пункт 1 ст. 6 Конвенції серед прав, які повинні гарантуватися
державами, закріплює право кожного на справедливий і
публічний судовий розгляд його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,
який вирішить спір щодо його прав та обов’язків [1].
Дана тема привернула увагу таких вчених, як Курило О.О.
[2], Матат Ю.І. [3], Грень Н.М. [4] та багатьох інших.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України положення
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є
частиною національного законодавства України [5]. Також згідно
із ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» суди зобов’язані
застосовувати при розгляді справи Конвенцію та практику
Європейського суду з прав людини(далі по тексту ЄСПЛ) як
джерело права [6]. Проблема порушення Україною права на
справедливий суд у практиці ЄСПЛ є актуальною, бо у нашому
законодавстві право на справедливий суд передбачене, але воно
неодноразово порушувалося і порушується з боку розгляду
деяких категорій справ нашими судами. У таких випадках
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громадянам нашої держави залишається сподіватися лише на
перегляд цієї справи ЄСПЛ і винесенням правомірного рішення.
За результатами діяльності ЄСПЛ у 2012 році Україна посіла
четверте місце серед держав-учасниць Конвенції за кількістю
поданих скарг до цієї міжнародної судової установи. Згідно з
даними, оприлюдненими у щорічному звіті про результати
діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини, станом на 31 грудня 2012 року у ЄСПЛ на
розгляді перебувало 128 100 справ проти держав-учасниць
Конвенції, з них проти України ― 10 450 справ. Станом на 31
грудня 2015 року у Європейському суді перебувало 64 850 справ
проти держав-сторін Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, з яких 13 850 ― проти України, що
становить 21,4 % від загальної кількості справ. Загалом за
останній рік Судом розглянуто 83 справи проти України [8].
Серед найбільш поширених проблем, що призвели до
порушення Конвенції є: тривале провадження досудового
слідства у кримінальних справах та тривалий розгляд справ
судами; пoгaне поводження щодо особи, якa пеpебyвaє пiд
кoнтpoлем деpжaви (в мiсцяx досудового тримання під вартою
або в мiсцяx викoнaння пoкapaнь); неефективнiсть poзслiдyвaння
кpимiнaльних спpaв, яке пpoвoдилocь пpaвooxopoнними оpгaнaми
зa фaктaми смеpтi, зникнення oсiб, a тaкoж зa фактами пoгaнoгo
пoвoдження зі сторони представників деpжaвних оpгaнiв,
пеpедуciм y місцях досудового тримання осіб під вартою aбо в
мiсцяx викoнaння пoкapaнь; недoлiки законодавства та судової
практики, якi пpизводять до тримання особи під вартою без
належної законної підстави; недоліки судової практики, що
призводять до порушення права особи на справедливий судовий
розгляд.
Недоліки застосування кримінального процесуального
законодавства України щодо порушення прав та основоположних
свобод людини за статтями 3, 5, 6 Конвенції призводять також до
фінансових втрат державного бюджету України у зв’язку із
виконанням рішень ЄСПЛ щодо відшкодування шкоди, завданої
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такими діями, в тому числі судів. Наприклад, за даними
Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2019 та 2020 роках на виконання
рішень ЄСПЛ по суті скарг з державного бюджету України було
сплачено близько 2 млрд грн та 3 млрд гpн відповідно. Ці кошти
могли бути направлені на розвиток нашої країни чи на благо
підростаючого покоління, але через недосконалість і
неправомірність судових рішень держава їх витрачає на
відшкодування збитків, які ж завдає національне правосуддя.
ЄСПЛ у 2016 році виніс 73 рішення щодо України. Це
значно більше в порівнянні з попереднім роком, в якому винесено
51 рішення. Найбільше порушень, знайдених в Україні,
стосувалися права на свободу і безпеку, нелюдське та принизливе
ставлення, права на чесний суд і ефективне лікування. Станом на
31 грудня на розгляді ЄСПЛ перебувало близько 80 тисяч подань.
Найбільше з них стосувалося України - 23%, Туреччини (16%),
Угорщини (11%) та Росії (10%) [7].
Як свідчить практика, непоодинокими були випадки
відсутності реагування судів першої інстанції на повідомлення
обвинувачених про застосування до них незаконних методів
проведення дізнання і досудового слідства. Порушення вимог п. 1
ст. 6 Конвенції були констатовані у таких рішеннях ЄСПЛ,
винесених у 2011-2012 роках: «Паскал проти України» (рішення
ЄСПЛ від 15 вересня 2011 року), «Буров проти України»
(рішення ЄСПЛ від 17 березня 2011 року), «Коробов проти
України» (рішення ЄСПЛ від 21 липня 2012 року) та ін. Суди
першої та апеляційної інстанції зобов’язані ефективно реагувати
на заяви про застосування незаконних методів дізнання та
досудового слідства [10].
Суди в цілому дотримуються вимог статей 3, 5, 6 Конвенції,
однак не достатньо готові до практичного впровадження підходів
і позицій ЄСПЛ.
Застосовуючи практику ЄСПЛ, суди не завжди чітко й
однозначно розуміють, у чому полягає правовий зміст такого
застосування. Тому досить поширеним у діяльності судів є
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абстрактне посилання на практику ЄСПЛ без вказівок на
конкретне рішення міжнародного судового органу. Часто в
судових рішеннях міститься посилання на конкретне рішення
ЄСПЛ, але без зазначення співвідносності його з нормами
національного права й обставинами конкретної справи. Ще
однією проблемою є відсутність єдиних критеріїв застосування
практики ЄСПЛ [9].
З огляду на зазначене судам при здійсненні судочинства
необхідно ширше застосовувати норми міжнародного права.
Зважати, що обов’язковим є не тільки врахування рішень ЄСПЛ,
постановлених щодо України, а й застосування поряд із нормами
національного законодавства України норм Конвенції та
практики ЄСПЛ і щодо інших країн-учасниць Конвенції з метою
недопущення порушення прав людини та основоположних
свобод. Ухвалюючи рішення у кримінальних справах (провадженнях), з метою недопущення неправильного тлумачення та
застосування норм Конвенції у контексті кожної конкретної
справи свої висновки підтверджувати практикою ЄСПЛ,
викладеною у його рішеннях.
Для того, щоб усунути виявлені недоліки та для подальшого
покращення роботи судів потрібно:
1) кожного року проводити узагальнення практики
застосування судами положень Конвенції та практики ЄСПЛ при
здійсненні судочинства та направляти матеріали узагальнень
разом із копіями відповідних рішень до Верховного Суду;
2) незалежність судової влади, її рівноправність з іншими
гілками державної влади є ознаками правової держави, в якій
кожен громадянин має право на захист своїх прав і свобод повноважним, незалежним, неупередженим і об’єктивним судом. Тому
важливою гарантією є також незалежність і безсторонність суду;
3) з огляду на неодноразові довготривалі затримки при
призначенні судових засідань, організації технічного запису
засідань та оголошення вироку, потрібно забезпечувати розгляд
справ заявника національними судами в розумний строк та з
дотриманням права на справедливий суд.
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Аналізуючи практику ЄСПЛ людини щодо України, можна
зробити висновок, що причини порушення прав людини частіше
за все полягають у недосконалому законодавстві нашої держави
або в його недосконалому практичному застосуванні державними
органами та судовими інстанціями.
Україна крок за кроком перебуває на шляху до утвердження
верховенства права. Можна сподіватися, що у майбутньому
застосування положень Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та практики Суду з прав людини
національними органами та судовими інстанціями дозволять
уникати констатації Європейським судом порушення Україною
положень Конвенції, в тому числі того, що стосується права на
справедливий суд.
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Юридичні науки
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГОСТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
Кравчук М.О.,
курсант факультету підготовки фахівців
для підрозділів стратегічних розслідувань
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ, Україна
Теорія та певна практика адміністративного судочинства
безпосередньо надають особливого значення одному із елементів
структури адміністративно-процесуальних відносин, а саме
суб’єктам, які згідно до чинного законодавства України мають
статус учасників судового процесу в цілому. Особливістю
адміністративного процесу можна виділити той факт, що в ньому
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поєднується співвідношення статусу громадян, як суб’єктів
звернення до суду, а також суб’єктів владних повноважень.
Конституція України, а саме в змісті статті 55 чітко визначає,
що наша держава гарантує кожній людині і громадянину захист
свої права, свобод та законних інтересів від порушень та протиправних посягань будь-якими не забороненими законом засобами.[1] Дана норма передбачає те, що право на захист можливе
лише у разі його відповідного порушення, тому логічним є
спочатку обґрунтувати факт наявності даного порушення.
Необхідно зазначити той факт, що від правильності та
відповідної ефективності обраного способу судового захисту
прав, свобод та законних інтересів особи залежить сам результат
вирішення адміністративної справи та забезпечується певне
поновлення юридичного становища особи чиї права були
порушені. Право на судовий захист відповідним чином гарантує
захист прав людини лише у разі ефективного поновлення
порушеного права. Наприклад, практика прийняття рішень
Європейським судом з прав людини показує нам, що даний орган
неодноразово наголошував, що саме правосуддя за своєю суттю
визнається таким лише за умови, що вони безпосередньо
відповідає вимогам принципів права та забезпечує ефективність
поновлення прав осіб у разі їх порушення.
Відповідно до змісту положень чинного Кодексу адміністративного судочинства України вищезазначений захист передбачається процесуальними гарантіями, які полягають: 1)
особливому завданні адміністративного судочинства; 2) активній
ролі суду у з’ясуванні всіх обставин будь-якої справи, яка є в його
юрисдикції; 3) можливості виходу суду за межі позовних вимог;
4) невичерпності способів захисту прав особи та інші.[2] Також в
статті 5 вищезазначеного нормативно-правового акту чітко
висвітлюється способи, якими уповноважені особи адміністративного суду можуть здійснювати процес захисту осіб, чиї права
були порушені.[3]
Також, доцільним є зазначити, що право на доступ до суду
закріплюється в положеннях статті 6 Конвенція про захист прав
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людини і основоположних свобод і посилання на неодноразово
здійснювалося у практиці прийняття рішень Європейським судом
з прав людини, адже її зміст висвітлює норми при яких
відповідне звернення може підлягати дозволеним за змістом
обмеженням, в тому числі, щодо умов прийняття скарг.[4] Це є
ефективним саме тому що макі обмеження не можуть нашкодити
безпосередній суті права доступу до суду та мають переслідувати
виключно легітну мету, а також має бути обґрунтована
пропорційність між застосованими засобами та поставленою
метою справи по суті.
Зробивши аналіз судової практики доцільним визначити те,
що наявними є проблемні питання, які пов’язані із визначенням
способів захисту порушених прав осіб, а також їх ефективного
поновлення, адже певним чином трапляються випадки відмови у
задоволенні адміністративного позову через здійснення
помилкового обрання позивачем способу захисту порушення
права. Через відповідні помилки, необхідним є встановити факт
окремого порушення прав, свобод та законних інтересів певної
особи після чого адміністративний суд з огляду на спеціальне
завдання адміністративного судочинства має виключне право
вийти за межі позовних вимог та поновити порушене право у
належний та ефективний спосіб.
Отже, можна зробити висновок, що визначення та захист
правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства
мають окремі особливості та порядок застосування, який чітко
визначається в нормативно-правових актах України. На жаль,
існують і випадки, які створюють певні актуальні проблеми, які
пов’язані із визначенням способів захисту порушених прав осіб, а
також їх ефективного поновлення, але законодавство нашої
країни намагається удосконалити та викоренити будь-які прояви
даних проблемних питань.
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університет внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна
В будь-якій країні права, свободи та законні інтереси людини
і громадянина визнаються найвищим соціальним благом, яке
охороняється державою. При порушенні основоположних прав,
особа може звернутися до суду (виходячи із сфери порушення) з
вимогою вчинити заходи задля їх поновлення. Конституція
України, а саме в Розділі 2 чітко визначає перелік всіх прав,
свобод та законних інтересів людини, за порушення яких
законодавством передбачається відповідальність. [1] Ефективність захисту цивільних прав цілком залежить від того, чи не
затягувала особа з відповідною реалізацією свого права на захист,
зокрема у випадках, коли особа звертається за примусовою
реалізацією свого порушеного права через суд. Це залежить від
дотримання особою передбаченого законодавством строку
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позовної давності, адже її значення полягає в тому, що саме цей
інститут цивільного права виступає однією із гарантій захисту
прав і обов’язків будь-якої людини за національним
законодавством України.
Глава 19 ЦК України в змісті своїх положень визначає
поняття та порядок застосування строків позовної давності, а
також передбачає можливість відмови у задоволенні позову та
неможливості відновити своє порушене право в суді, у разі
пропуску строків позовної давності без поважних на те причин.
Сама по собі позовна давність являє собою строк, в межах якого
особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
цивільного права чи інтересу (стаття 256 Цивільного кодексу
України) [2]
Сутність позовної давності безпосередньо полягає у
стабілізації та упорядкування цивільно-правових відносин,
зміцненні договірної дисципліни, а також створення умов, що
полегшують роботи юрисдикційних органів. Також, доцільним є
зазначити той факт, що сама по собі позовна давність надає
потерпілій особі чітко законодавчо визначений, однак цілком
достатній строк для здійснення захисту свого порушеного права.
Відносно цього, зазначимо, якщо особа не дотрималася цього
строку на свою користь, то вона може втратити своє особисте
право на примусовий захист свого порушеного права зі сторони
юрисдикційного органу.
Щодо її особливості, то можемо зазначити те, що відповідно
до частини 3 статті 267 ЦК України позовна давність може бути
застосована судом за заявою сторони у спорі до фактичного
моменту винесення ним остаточного рішення [2] і звідки
випливає також і певна складність самого механізму застосування
позовної давності. При аналізуванні юридичної літератури,
доцільним визначається зазначити думки науковців збоку
складності механізму позовної давності.
Серед науковців домінує думка вищезазначеного факту
обґрунтування її складності, а саме: 1) складність полягає саме у
суб’єктивному складі – суб’єктом ініціювання визначається
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сторона у спорі (зазвичай є відповідач), а суб’єктом застосування
є суд, адже чинне законодавство не передбачає жодних
альтернативних юрисдикційних органів, які були б наділені
правом застосовувати
позовну давність
до спірних
правовідносин; 2) в безпосередньому ході розвитку цивільноправових відносин позовна давність може бути застосована лише
на стадії їх судового розгляду, тобто тоді якщо сторони вдаються
до інших юрисдикційних чи неюрисдикційних способів захисту,
вони не можуть самостійно чи за ініціативою органів державної
влади застосовувати позовну давність до спірних правовідносин.
[3]
Також, доцільним є зазначити, що юридично позовна
давність настає з моменту застосування її судом на підставі заяви
відповідача, і лише з даного моменту можуть настати наслідки її
подальшого застосування. Але, визначимо, що момент саме
фактичного її настання висвітлюється ключовим задля
юридичного застосування, адже саме правильність установлення
цього моменту визначає, чи звернулася особа з позовом в межах
строку позовної давності чи ні. Отже, фактичний сплив строку
позовної давності не впливає на захист спірного
правовідношення, проте лише з цього моменту можливою є
імовірність втрати особою права на примусове здійснення свого
порушеного права в майбутньому. [4]
Отже, можна зробити висновок, що сама по собі позовна
давність являє собою дуже складний механізм, який передбачає
строк, в межах якого особа може відповідним чином звернутися
до юрисдикційного органу з вимогою про захист свого
цивільного права чи інтересу, у разі порушення. Також, доцільно
зазначити той факт, що позовна давність має свої особливості, які
доводять її значимість та ефективність при забезпечення захисту
власних прав та інтересів осіб, які є учасниками цивільноправових відносин.
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У сучасному світі простежуються різного плану зміни, але
духовність – це найцінніше, що має людина, адже завдяки їй
забезпечується внутрішнє наповнення особистості, показується на
скільки особистість є внутрішньо розвиненою та високоморальною. Не малу роль у розвитку духовності відіграють книги,
саморозвиток людини. А це можливо за допомогою рідної мови,
тому таким актуальним наразі є вивчення питання мови як
чинника формування і розвитку духовності.
Як відомо, є низка наукових публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Серед вчених, що досліджували
цю тематику варто виокремити таких: Р. Вечірко, Д. Гринчишина,
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А. Капелюшного, О. Сербенської, З. Терлак та інших. Але
питання залишається відкритим і варте уваги щодо його детально
і ґрунтовного вивчення.
Мова як одна із форм культури володіє здатністю
«закодовувати, зберігати й передавати надзвичайно великий обсяг
знань, спостережень і узагальнень, що випливають із практичної
діяльності маси людей. Розвиненість національної мови, її
словниковий склад, внутрішня розчленованість на одиниці різних
рівнів свідчать про рівень національної культури. А володіння
рідною мовою є головним критерієм соціальної ідентичності й
самодостатності людини і нації» [4, c. 2]. Як будь-яке суспільство
удосконалюється, розвивається через засоби мови, так і держава
починається з мови і ґрунтується на ній. Можливість мови
проникати у внутрішній соціальний світ є передумовою
створення міцного державного організму. Слушною з цього
приводу є думка професора В. Куця: «Мова – явище водночас
індивідуальне й соціальне: вона обслуговує і кожну окрему
людину, і суспільство в цілому, причому обидві її функції
взаємопов’язані і невіддільні одна від одної. Мова однаково
спрямована як у внутрішній, так і в зовнішній, соціальний світ
людей. Цим вона забезпечує єдність індивіда і суспільства,
безперервне їхнє взаємозбагачення і взаємопідтримку» [3, c. 2].
Як писав В. Гумбольдт: «Мова є неначе зовнішнім проявом духу
народів: мова народу є його дух, і важко уявити собі щось більш
тотожне» [4, c. 2]. Саме мова формує думку, і тому через неї
лінгвіст пропонував вивчати духовні особливості того чи іншого
народу.
Отже, мова може розглядатися як «явище, що сприяє
об’єднанню цілого ряду спільнот у більш велику і створює
оптимальні умови функціонування держави. Реалізація мовного
потенціалу відбувається через її функціональну парадигму» [3, c.
2]. Розвиток національної мови тісно пов’язаний із духовним
життям народу, його самосвідомістю, культурою, вірою. «Ступінь
зрілості народу і ступінь глибини його духовної культури – то
ступінь розвитку рідної мови, «між життям людини і життям
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мови не має великої різниці» [4, c. 2].
Українська мова посідає провідне місце не лише в навчанні, а
й у повсякденному суспільному житті. Її вплив є беззаперечним,
оскільки щодня, за словами сучасного мовознавця О. Радченка,
мова «виявляється за допомогою сили». Мова у житті людини є
не лише інструментом впливу чи формою втілення людських
потреб, а й духовним життям людини, оскільки функції мови є
організмом духу так само, як будова м’язових волокон, коло
кровообігу, розгалуження нервів – організмом тіла. «Мова –
суспільне явище, без якого неможливе існування людства, а
також це спосіб повсякденного життя» [1, c. 42].
Проблема формування духовності – одна з із найбільш гострих проблем сьогодення, адже духовність надає надзвичайності
усім психічним характеристикам людини. «Проблеми духовності
належать до числа основних психологічних та філософських
проблем. Життєво важливі задачі, котрі стоять перед сучасною
цивілізацією – це подолання соціальної й національної несправедливості, припинення національної кризи, що потребує корінного
перетворення свідомості багатьох людей, тобто нового духовного
відродження суспільства» [2, c. 3].
У цьому контексті слушною є думка сучасних лінгвістів Н.
Непийводи та В. Чуріни про те, що знання мови як у побутовому
житті, так і в професійній діяльності потрібне «не як сукупність
правил, а як культура співжиття в суспільстві, картина
світобачення, засіб формування і самовираження кожної
особистості». Про те, що мова є духовною «оселею буття» та
«житлом людської сутності» писав і німецький філософ М.
Гайдеггер. Отже, споконвіку мову вважали ознакою духовного
життя людини, яка безпосередньо бере участь у житті та
формуванні кожної особистості [1, c. 42].
Духовність – це завжди ціннісне домобудівництво
особистості. Це безкінечний шлях до формування свого
внутрішнього світу, що дозволяє людині не залежати повністю
від контексту, зовнішнього життя, тобто залишатися собі
тотожним. Духовність – це взагалі весь ціннісний досвід людства,
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який не поділяється за епохами. Духовність виступає, як
цілісність розвитку особистості, як заклик згори зробити те, що не
робиться природним чином. Заклик, який потребує
індивідуальної розшифровки. Духовність – це спосіб життя. Але
що саме впливає на її формування? Суспільство в якому живе
особистість? Умови проживання в сім’ї? Однозначної відповіді на
ці питання не існує, оскільки «на формування духовності
впливають усі вище згадані чинники та багато інших. Проте в їх
єдності названі впливи можна об’єднати поняттям психокультура
особистості, що не може формуватися без рідної мови» [2, c. 3].
У науковій думці не має єдиної концепції історичного
розвитку української мови. Найбільш грунтовними дослідження є
розвідки Ю. Шевельова та О. Шахматова. Академік Ю. Шевельов
висупає гіпотезу про виокремлення української мови із
праслов’янської. О. Шахматов припускає, що українська мова
походить із «спільноруської прамови». О. Потебня вважає, що
східнослов’янська мовна територія у далекому минулому
становила певну спільність – руську мову, з якої пізніше
витворилася основа української мови. «Можна тепер напевне
сказати, що поділ руської мови відбувся у часі раніше ніж час ХІ
століття» [4, c. 2].
Таким чином, варто зробити висновок, що більшість вчених
схиляються до думки, що мова дійсно є одним із важливих
чинників, що забезпечують формування і розвиток духовності,
збагачують нас внутрішньо та розвивають нашу особистість. Ми
погоджуємося з цими поглядами, адже рідна мова – це
найцінніше, що ми маємо.
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Автор піднімає питання щодо особливостей формування
ціннісних орієнтацій учнівської молоді, основних соціальнопедагогічних умов їх формування та наводить методичні
рекомендації щодо поліпшення даної роботи у освітньому
процесі.
Ключові слова: соціально-педагогічна робота, учнівська молодь,
ціннісні орієнтації.
В духовному житті сучасного суспільства існує низка
проблем: девальвація цінності дитинства, зниження рівня
толерантності молоді, занепад інституту сім'ї, посилення серед
молоді прагматизму та індивідуалізму. Наразі загально державного значення набуває проблема формування ціннісних
орієнтацій учнівської молоді, оскільки рівень духовності та
моралі, культурні запити й потреби молодих людей, їх життєва
позиція, світогляд та практичні дії є вагомими важелями
національного виховання та сприяють збереженню та примноженню матеріальних і соціально-духовних надбань суспільства.
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Науковці наголошують на пріоритетній орієнтації освіти на її
результати: формування загальнокультурної компетентності,
самовизначення, розвиток індивідуальності і самоактуалізацію
особистості, її соціалізацію, адже соціалізація – це передовсім
процес засвоєння правил, норм культурного життя, поведінки,
набуття системи цінностей, уявлень і установок, розвиток і
самозміна людини [1].
Ми погоджуємося із думкою науковиці А. Сікалюк, яка
визначає поняття «загальнолюдські цінності» як «реальні поняття,
які є сукупністю абсолютів, що забезпечують єдність людства,
усвідомлених і оцінених об’єктом у співвідношенні з ідеалом і
особистісним досвідом у сфері етичної свідомості» [2].
Поняття «ціннісні орієнтації» з’явилося в науковій літературі
в результаті досліджень, що виконувалися на перетині
різноманітних наук. Б. Ананьєвим наведено наступне трактування
цінних орієнтацій «це своєрідний центр, у якому сходяться
пошуки соціологів, соціальних психологів і психологів» [3].
Ціннісні орієнтації визначають такі наступні показники:
загальне спрямування інтересів особистості; ієрархія індивідуальних переваг і взірців; цільова та мотиваційна програма; рівень
домагань і престижних переваг; міра готовності й рішучості [4]
Формування ціннісних орієнтацій відбувається під час
засвоєння соціального досвіду та має вияв у цілях, ідеалах,
інтересах та інших проявах людини. Більшість досліджень
присвячується аналізу ціннісних орієнтацій через їх прояви у
різних сферах життєдіяльності [5]. Ціннісні орієнтації містять у
собі стійке, соціально-зумовлене, вибіркове ставлення людини до
сукупності матеріальних і духовних суспільних благ та ідеалів.
На формування ціннісних орієнтацій у підлітковому віці
впливають соціальні зміни, що відбуваються у суспільстві та
визначають динамічність соціалізації. Завдяки особливостям
підліткового періоду ціннісні орієнтації формуються як стійка
властивість та сприяють становленню світогляду особистості.
Основними механізмами становлення ціннісних орієнтацій
учнівської молоді є: соціальні (інтеріоризація та екстеріоризація
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культурного досвіду суспільства як системи соціальних
цінностей, яка опредмечена у різних формах матеріального
втілення); психологічні (ставлення як єдність пізнавальнооцінних утворень у процесі розвитку свідомості і самосвідомості
людини; взаємодія соціально-психологічних компонентів
особистості – установка, інтереси, мотиви, цілі, переконання – із
суспільними умовами у процесі утворення ціннісних орієнтацій);
− педагогічні (учіння, виховання та діяльність особистості у
нерозривному зв’язку) [6].
Виоремлюємо
наступні
компоненти
сформованості
ціннісних орієнтацій учнівської молоді: когнітивний, емоційний,
поведінковий.
Когнітивний компонент відображає наявність в учнів
необхідних і достатніх знань про загальнолюдські цінності і
способи їх реалізації. Ми вважаємо це важливим критерієм,
оскільки без розуміння сутності загально людських цінностей, їх
взаємозв'язку реалізація підлітком очікуваних в суспільстві
зразків поведінки буде поверхневою, суто наслідувальною.
Емоційний компонент розкриває емоційне ставлення учнів
до загальнолюдських цінностей, а також відображає домінуючі
цінності в індивідуальній системі цінностей учнів. В
індивідуальній системі цінностей особистості виділяємо наступні
групи: цінності виживання і самоствердження, традиційні
цінності і цінності значущості інших, цінності творчості і
особистісного зростання.
Поведінковий компонент вказує на ступінь сформованості
звичок ціннісної поведінки, позитивних якостей особистості,
стійкість системи ціннісних орієнтацій. Ми вважаємо це
критерієм, оскільки наявність знань про цінності і декларування
їх значущості особистості не завжди супроводжуються успішною
реалізацією цих цінностей в поведінці.
На нашу думку, соціально-педагогічними умовами
ефективного становлення ціннісних орієнтацій, як складного
соціально-психічного утворення в учнівської молоді, відповідно
до виокремлених компонентів є наступні:
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− Збагачення змісту освітнього процесу ціннісно-орієнтованими знаннями про професійні, соціально-громадські,
морально-етичні та духовні цінності, опора на позитивні
історичні традиції вітчизняної культури (когнітивний компонент).
− Гуманізація навчально-виховного процесу, побудова
співробітництва вчителя та учнів на основі взаємоповаги,
взаєморозуміння, взаємовизнання (емоційний компонент).
− Організація цілеспрямованої пізнавальної та творчої
діяльності щодо формування ціннісних орієнтацій у старшокласників (діяльнісний компонент).
Процес формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді
виглядає наступним чином. Він передбачає пізнання і накопичення інформації про цінності (когнітивний компонент); забезпечення педагогічного впливу на особистість на рівні свідомості,
рівні емоцій і почуттів(емоційний компонент); а також на рівні
просоціальної, реальної поведінки (діяльнісний компонент).
Розглянемо особливості формування ціннісних орієнтацій
учнів на прикладі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4. З метою визначення динаміки процесу формування
ціннісних орієнтацій учнівської молоді було проведено
соціально-педагогічний експеримент. В роботі було використано
методику анкетування. За результатами діагностики можемо
говорити про наступне. Найбільше молодь турбують такі
проблеми, як навчання – 35%, особисте життя – 34%, матеріальне
становище – 32% . Взірцем для наслідування для більшості є мати
– 43%, батько – 29%, кумир із світу музики – 22%, інші відповіді
склали 6%. Батьки для більшості є авторитетом 42%, друзями
45%, інші відповіді 13%.
Діагностика ціннісних орієнтацій учнівської молоді відбувалась за допомогою методики М. Рокіча «Ціннісні орієнтації». За
результатами обробки даних експерименту ми визначили три
рівні сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді. Показники та шкала оцінок цих рівнів представлені на малюнку 1.
Отримані результати дозволяють судити про те, що у групі
дітей, що приймали участь в експерименті наявні підлітки із
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стійко негативним та ситуаційно – негативним ставленням до тієї
чи іншої групи цінностей. При цьому більше високі результати
отримано за шкалою цінності сім’я: стійко позитивне та
ситуаційно – позитивне ставлення, що свідчать, що цінність сім'ї
високо значуща для підлітків. Високі результати за шкалою
«Ставлення підлітка до знань» говорять про те, що підлітки
допитливі, у них є стійке прагнення пізнання нового. Вони
вважають, що успішність професійного зростання, кар'єри
безпосередньо пов'язана з глибиною знань та прагненням їх
отримання. Учні із середнім рівнем сформованості ціннісних
орієнтацій в міру відповідальні, не завжди проявляють активність,
сором'язливі і нетовариські. Учні з низьким рівнем сформованості
ціннісних орієнтацій неуважні, неорганізовані, неактивні, що
свідчить про низький рівень сформованості комунікативних і
організаторських здібностей.
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Рис.1. Розподіл учнів за рівнями сформованості ціннісних орієнтацій
учнівської молоді (констатуючий етап експерименту)

За даними дослідження було створено та впроваджено
методику формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді, що
сприяло покращенню ефективності даного процесу в ході
освітньої діяльності. Методика сприяла оптимістичному
налаштуванню учнів на майбутнє, орієнтації їх на цінності сім'ї, а
не на матеріальні. Методика забезпечила ефективне формування
когнітивного, емоційного й діяльнісного компоненту ціннісних
орієнтацій.
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Рис.2. Розподіл учнів за рівнями сформованості ціннісних орієнтацій
учнівської молоді (контрольний етап експерименту)

Узагальнені результати виявлення рівня сформованості
ціннісних орієнтацій підлітків на констатувальному та
контрольному етапах експерименту представимо на гістограмі
(рисунок 3):
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Рис.3 Розподіл учнів за рівнями ціннісних орієнтацій учнівської молоді
(контрольний етап експерименту)

Аналіз результатів експерименту дозволив зробити наступні
висновки, що когнітивний компонент зріс на 27%, емоційний на
25%, діяльнісний – 31%. Значно скоротилася кількість підлітків із
вираженим ситуаційно –негативним ставленням до цінностей, а
за деякими групами цінностей воно і зовсім стало рівним нулю.
Реалізація соціально-педагогічних умов дала змогу значно
покращити процес формування ціннісних орієнтацій учнівської
молоді. Когнітивний компонент ціннісних орієнтацій сформовано
за допомогою вправ та ігор, що допомагають отримати знання
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стосовно професійних, соціально-громадських, морально-етичних
та духовних цінностей. За допомогою гуманізації навчальновиховного процесу за організації співробітництва учнів та соціального педагога сформовано емоційний компонент. Організація
цілеспрямованої пізнавальної та творчої діяльності щодо
формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спряла
формуванню діяльнісного компоненту ціннісних орієнтацій.
Отже, реалізація даної методики дала змогу учням здійснити
переоцінку ціннісних орієнтацій та визначити певні цілі на
майбутнє.
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Педагогічні науки
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Кузнецова В.М.,
кандидат пед. наук, старший викладач,
Харківська державна академія дизайну та мистецтв
м. Харків, Україна
На сучасному етапі перед вищою школою стає завдання
підготовки фахівців з високими професійними та особистими
компетенціями. В цьому контексті особливо гострим є питання
розвитку іноземного професійно-орієнтованого спілкування
випускників, що дозволить їм проявити себе в ролі повноцінних
та компетентних учасників міжкультурної комунікації. Це, в свою
чергу, зумовлює необхідність приділяти особливу увагу розвитку
діалогічного мовлення під час навчання іноземної мови.
Під діалогічним мовленням розуміють процес мовленнєвої
взаємодії двох або більше учасників спілкування, до того ж в
межах мовленнєвого акту кожен з учасників виступає як слухач і
як мовець. Тому діалог є формою активного міжособистісного
мовленнєвого спілкування, яке характеризується організованістю, структурованістю, смисловою і прагматичною зв'язністю [4].
Існують різні підходи до навчання діалогічного мовлення, з
яких виділяють два основних. Перший підхід «зверху вниз» є навчанням діалогічному мовленню, яке розпочинається зі слухання
діалогу-зразка з його подальшим варіюванням, а згодом і створенням власних діалогів в аналогічних ситуаціях спілкування. Другий підхід «знизу вверх» передбачає засвоєння спочатку елементів діалогу (реплік діалогічної єдності), а потім самостійну
побудову діалогу на основі запропонованої навчальної комунікативної ситуації, що не містить прослуховування діалогівзразків [2].
На заняттях з іноземної мови у вищій школі доцільно
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використовувати різні види діалогічного мовлення. Наприклад,
діловий діалог, як динамічний тип діалогічного мовлення,
допомагає розвитку прямого взаємного спілкування в офіційноділовій сфері. Оволодіння уміннями ініціювати і підтримувати
ділову розмову в етикетному діалозі передбачає опрацювання
реплік, які виконують фактуальну функцію та функцію встановлення контакту, в мінідіалогах. Ознайомлення з усно-мовленнєвими формулами встановлення контакту полегшує цей нескладний
процес навчання: знайомство з діловим партнером (May I
introduce? Meet, This is); обмін особистою та діловою інформацією (What do you do? How are things with? Have you ever?);
початок розмови (Look here! Listen! I say!); управління процесом
спілкування (I don’t follow you. Say it again, please. What do you
mean? I didn’t quite understand what you said).
Складність діалогу підвищується, коли зростає кількість
комунікантів і темп мовлення, а також, якщо відбувається зміна
ролей, комунікативних намірів співрозмовників тощо. В діалозіобміну думками/враженнями, діалозі-дискусії комуніканту
необхідно вміти аргументувати свої висловлювання, спонукати,
переконати співрозмовника.
На заняттях студентам необхідно набути навички комбінувати репліки згідно з комунікативними намірами, використовуючи
відповідні усно-мовленнєві формули: виклад думки (I would like
to begin by, I would like to comment on the problem of, I would like to
mention briefly that); аргументація думки (there are three points I’d
like to make, in my opinion, as far as I’m concerned); спонукання
(What do we do next? Why not? What would you say about? What’s
your idea about? Do you like it? When?); зміна предмета ділової
розмови (by the way, before I forget, that reminds me). Практика
інтенсивного обміну репліками, поява проблеми, процес пошуку
вирішення проблемної ситуації роблять діалог-дискусію складнішим для оволодіння. Швидкий темп мовлення, нерівномірне
співвідношення мовленнєвих мотивів спів розмовників визначають необхідність високого рівня володіння мовним матеріалом
[3].
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Не меншого значення для розвитку діалогічного мовлення у
майбутніх фахівців набуває й навчальний діалог. Робота з
діалогом-зразком орієнтована на оволодіння студентами
зразковими висловлюваннями та свідоме оперування мовним
матеріалом у діалогічному мовленні. Важливо практикувати у
студентів уміння здійснювати різні зміни у тексті діалогу та
формувати уміння і навички створювати діалог за зразком. Робота
з діалогом-зразком може здійснюватися за такими вправами:
слухання діалогу з попередніми настановами (завданнями);
читання і аналіз змісту та особливостей форми діалогу;
відтворення прочитаного діалогу в особах; відновлення
деформованого діалогу; доповнення пропущених реплік діалогу;
створення діалогу за аналогією до зразка але в іншій ситуації (із
зміною співбесідника, із зміною мети спілкування) [1].
Отже, для розвитку діалогічного мовлення студентів вищої
школи на заняттях з іноземної мови викладачам слід прагнути до
оволодіння студентами різних видів діалогічних компонентів
(реплік повідомлення, запитання тощо) з переходом на рівень
мікродіалогів та діалогів із вищою складністю (діалог-обмін
думками, діалог-дискусія). Також, слід приділити увагу відповідності висловлювань студентів в конкретних мовленнєвих
ситуаціях, різноманітності специфічних для діалогу мовних
одиниць та мовленнєвих засобів, мовленнєвій активності та
ініціативності партнерів.
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СПЕЦИФІКА КОМПЕТЕНЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Кулайстра Віталія Іванівна,
студентка юридичного факультету
Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
м. Полтава, Україна
Специфіка компетенції Уповноваженого з прав людини в
Україні є актуальним питанням для дослідження в наш час.
Актуальність зумовлюється специфікою інституту омбудсмена,
його унікальності, впливу на захист прав людини, підвищенні
контролю за державними органами влади.
У системі гарантій прав і свобод людини у сучасних
демократичних державах важливе місце займає інститут
парламентського уповноваженого у правах людини (омбудсмана).
Омбудсман є спеціальною посадовою особою, до компетенції
якої належить розгляд звернень громадян, іноземців та осіб без
громадянства щодо порушення прав людини з боку державних
органів та посадових осіб. Це незалежна посадова особа, що
виступає свого роду посередником в адміністративних спорах,
здійснює контроль за додержанням прав людини та уповноважена
з цією метою проводити розслідування, рекомендувати коригуючі
дії та подавати доповіді [1, с. 49].
Значний внесок у розвиток та дослідження специфіки
компетенції Уповноваженого з прав людини в Україні зробили
праці наступних вчених: Зеленцова А.Б. [1], Закоморної К.О. [3],
Лохматов Е.А. [4], Марцеляка О.В. [5; 7], Банаха С.В. [8],
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Георгіца А.З. [9] та багатьох інших.
Метою даної роботи є аналіз сутності специфіки компетенції
Уповноваженого з прав людини в Україні.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
діяльність якого врегульована ст. 55, 85, 101 Конституції України
[2], є однією із інституційних гарантій додержання прав і свобод
людини, що встановлюється державою. Загалом, для визначення
служби, що безпосередньо займається захистом прав і законних
інтересів людини, пов’язаних з відносинами з органами
виконавчої влади і управління, у світі використовується термін
«омбудсман» [3, с. 47-50].
Прийнято вважати, що термін «омбудсман» походить від
давньошведського слова «umbud», що у перекладі означає
«представник», або «особа, котра користується довірою і котра
представляє інтереси інших осіб» [4, с. 45-46].
Досить повне та вдале визначення інституту омбудсмана
дала Закоморна К.О. : «це незалежний, політично нейтральний,
допоміжний та самостійно функціонуючий державний
спеціалізований орган, що володіє нетрадиційними методами
дослідження та реагування на факти порушень прав і свобод
людини посадовими особами органів незалежно від форми
власності державної та публічної влади» [5, c. 47].
Для кожної конкретної держави характерною є своя
національна схема побудови цієї служби. Як свідчить практика,
сьогодні фактично немає держав, які б закріплювали тотожний
правовий статус інституту омбудсмана.
В нашій країні специфіка компетенції уповноваженого з прав
людини регулюється перш за все Конституцією України [2].
Окрім того, прийнято окремий законодавчий акт, яким є Закон
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР [6]. Даний Закон закріплює
правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, призначення на посаду, звільнення з посади та
припинення його повноважень, організацію його діяльності,
повноваження та гарантії забезпечення такої діяльності.
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Марцеляк О.В. на підставі проведеного аналізу чинного
законодавства розвинутих демократичних країн вважає, що
основними рисами інституту омбудсмана є такі особливості:
1) це спеціальний контрольно-наглядовий, правозахисний
орган державної влади (посадова особа);
2) статус омбудсмана визначається положеннями конституції
країни чи спеціальним законом;
3) важливою рисою інституту омбудсмана є його
незалежність;
4) це політично-нейтральний орган;
5) у більшості країн омбудсман призначається на свою
посаду парламентом, проте в чималій кількості держав участь у
призначенні омбудсмана бере не тільки парламент, а й інші
органи державної влади (глава держави, уряд тощо), які мають
право чи рекомендувати свої кандидатури на цю посаду, чи
самостійно призначати омбудсмана;
6) інститут омбудсмана буває як одноособовим, так і
колегіальним органом;
7) омбудсман реалізує свої повноваження, порушуючи
провадження за зверненнями громадян чи діючи за власною
ініціативою;
8) сфера його діяльності – відносини між громадянином і
державним органом, організацією, установою, об’єднанням
громадян, їх посадовими особами тощо, а найчастіше – це
контроль у сфері взаємовідносин «громадянин – виконавча
влада»;
9) діяльність омбудсмана має неформальний характер;
10) як правило, омбудсман не наділений повноваженнями
приймати імперативні рішення у справі [7, c. 21].
Банах С.В. у своєму дослідженні зазначає, що під функціями
омбудсмана слід розуміти основні напрями та види нормативнорегламентованої та організаційно-забезпеченої правозахисної
діяльності омбудсмана, а також способи його впливу на суспільні
відносини, що розкривають якісну характеристику даного
інституту, його соціальну сутність і призначення, визначають
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його місце і роль у забезпеченні реалізації й захисті прав і свобод
людини і громадянина [8, c. 93].
За способами та засобами діяльності Марцеляк О.В.
пропонує таку класифікацію функцій омбудсмана [7, c. 21]:
1) контрольно-наглядова;
2) правозахисна функція;
3) функція співпраці з органами влади, установами,
організаціями;
4) правовідновлювальна функція;
5) арбітражна (третейська) функція;
6) функція попередження порушень прав людини;
7) консультативна функція;
8) інформаційна функція;
9) аналітична функція;
10) функція ініціювання реформ у галузі забезпечення прав
людини (реформаторська функція);
11) організаційно-управлінська функція тощо.
Ці функції у науковій правовій і політологічній літературі
розглядаються ще як «технологічні» (владні) або «організаційні»
функції [9, c. 308].
Отже, підсумовуючи зазначене, варто сказати, що специфіка
компетенції Уповноваженого з прав людини в Україні спрямована на захист прав і свобод людини і громадянина. Аналіз
конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини свідчить про те, що він є модифікованим варіантом інституту омбудсмана і його схема відповідає
практиці врегулювання статусу цього контрольно-наглядового
правозахисного інституту. Омбудсман є спеціальною посадовою
особою, до компетенції якої належить розгляд звернень громадян,
іноземців та осіб без громадянства щодо порушення прав людини
з боку державних органів та посадових осіб.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ В
АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Куліш М.О.
здобувач вищої освіти юридичного факультету
Науковий керівник: Шестак Л.В.,
к.ю.н., доцент
Національний університет
«Чернігівська політехніка»
м. Чернігів, Україна
Вирішення спорів через суд являється основним засобом
захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб, але
завантаженість судової системи, тривалість розгляду адміністративних справ свідчить про те, що вирішення правових конфліктів,
особливо в сфері адміністративного судочинства, потребує
запровадження альтернативних можливостей для їх врегулювання. Однією із таких альтернатив є медіація.
На сьогодні в Україні медіація як професійна діяльність
потребує певної теоретичної основи, акумуляції й апробації всіх
наукових розробок, емпіричних даних, що були накопичені
досвідом зарубіжних фахівців із початку розвитку медіації, а
також введення єдиного понятійного апарату в цій галузі.
Актуальність удосконалення адміністративно-правового
забезпечення медіації зумовлюється тим, що її ефективне
застосування в межах адміністративного судочинства дасть змогу
вирішити важливу для сучасної системи адміністративних судів
проблему – розвантажити їх від надмірного обсягу справ, які
перебувають у їх провадженні.
Проблематика медіації стала предметом дослідження
Ф.Й. Мемеля, О. Адамантіс, В. Баранова, О. Белінської, О. Бобрової, Н. Бондаренко-Зелінської, Я. Валюк, Л. Власової, О. Ващук,
А. Гайдука, О. Горової, Ю. Губар, С. Задорожної, В. Землянської,
Г. Єременко, В. Кудрявцева, Л. Мамчур, Ж. Мішиної, Н. Прокопенко, В. Тісногуз, К. Шершун, А. Чернеги та ін.
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У загальному розумінні медіація – це структурована
добровільна та конфіденційна процедура позасудового
врегулювання спору, в якій медіатор (посередник) допомагає
сторонам у розумінні їхніх інтересів та пошуку ефективних
шляхів для досягнення взаємоприйнятного рішення [1, с. 55].
Сторонами у цьому процесі є фізичні або юридичні особи, які
уклали договір з медіатором задля вирішення певного конфлікту.
Щодо можливості впровадження медіації в систему
адміністративного судочинства України, Фрідріх-Йоахім Мемель,
медіатор, головуючий суддя адміністративного суду м. Гамбурга
у статті «Про можливості впровадження медіації в рамках
діючого Кодексу адміністративного судочинства України» [2]
зауважує, що оскільки в Кодексі адміністративного судочинства
України конкретно не зазначено про наявність інституту медіації
як частини судової практики та відсутні посилання на
нормативно-правові акти, має місце можливість пропонувати
медіацію як частину діяльності адміністративних судів. Після
отримання справи певним суддею необхідно спочатку вирішити
питання, чи допускає суддя або учасники процесу вирішення
даної справи за допомогою медіації. Обговоривши, наприклад, у
рамках підготовчого провадження на попередньому судовому
засіданні доречність проведення медіації з учасниками процесу
та, отримавши згоду на це, суддя відкладає провадження і передає
спір на розгляд судді-медіатору адміністративного суду. Якщо
медіація проведена успішно, то укладається кінцева угода між її
учасниками, як наслідок відбувається закриття позовного
провадження по справі. У тому випадку, якщо учасники процесу
або суддя-медіатор вважають, що медіація не дала належного
результату, матеріали повертаються до відповідної судової
колегії, яка продовжує позовне провадження по справі. Тому, на
думку науковця, впровадження судової медіації в адміністративних судах України, як частини їхньої адміністративної
діяльності, не вступає в протиріччя з нормами КАС України.
Деякі науковці доцільно зауважують, що спори, які вирішуються в порядку адміністративного судочинства, не можуть бути
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вирішені, застосовуючи медіацію, оскільки однією зі сторін
завжди виступає орган публічної влади. Наприклад, зміна
порядку та умов виконання зобов'язань публічного характеру
щодо окремої особи за своєю суттю може розцінюватися як
порушення рівності та однакового застосування закону до інших
зобов'язаних осіб. Окрім того, враховуючи специфіку
правовідносин, медіацію неможливо застосувати у суперечках
щодо порядку проведення та оскарження результатів виборів,
референдуму, а також таких правовідносин, в яких досягнення
компромісу неможливе апріорі. Однак, процедуру медіації можна
застосовувати у деяких категоріях адміністративних спорів,
зокрема щодо оскарження рішень органів влади чи місцевого
самоврядування, дій чи бездіяльності державних службовців,
спорів, що виникають у процесі прийняття громадян на державну
службу, її проходження, звільнення з посади тощо. Наприклад, у
спорах, де приватні особи оскаржують нормативно-правові акти
органів місцевого самоврядування, консенсусу можна досягнути
у тому випадку, якщо особа не наполягатиме на визнанні такого
рішення протиправним або нечинним, натомість вони погодяться
на певну компенсацію завданої шкоди, заподіяної особі таким
актом. Можливий також й інший варіант, коли суб’єкт владних
повноважень погодиться змінити положення нормативноправового акта законним способом або у встановленому законом
порядку визнати його таким, що втратив чинність, а приватна
особа не наполягатиме на відшкодуванні завданої таким
рішенням шкоди.
Слід зазначити, що в державах Європейського Союзу
медіація розглядається не лише як метод альтернативного
вирішення спорів, де конфлікт уже виник, а й як метод, який
використовується для запобігання виникненню конфлікту у
майбутньому, що, безсумнівно, розширює межі застосування
цього інституту. З огляду на те, що процесуальна гнучкість
процедури медіації дозволяє використовувати її в різних
ситуаціях, чіткої регламентації методів медіації не існує.
Законодавці майже всіх держав ЄС свідомо відмовилися від
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спроб їх чіткого врегулювання. Насамперед це пов'язано з тим,
що гіпертрофована зарегульованість процесу та методів медіації
може згодом призвести до стагнації в її розвитку.
Для України, в цілому, питання необхідності впровадження
Закону «Про медіацію» довгий час було дискусійним. З однієї
сторони, це пов’язано з тим, що медіація є таким способом
вирішення спорів, для застосування якого у приватній сфері не
потрібно обов’язкового існування певної законодавчої бази.
Процедура є добровільною та гнучкою для сторін по своїй суті та,
здебільшого, проводиться на договірних засадах.[3] Однак, задля
запобігання правових колізій, законодавче запровадження
процедури медіації є вкрай важливим.
На наш погляд, практичне використання альтернативного
вирішення спорів в адміністративному судочинстві є доволі
позитивним кроком, оскільки поступове впровадження інституту
медіації в систему адміністративного судочинства сприятиме
розвитку правової культури громадян та дозволить частково
розвантажити систему адміністративних судів України. На жаль,
сьогодні вона має суто формальний характер.
Запровадження альтернативної процедури врегулювання
спорів можливе у двох варіантах: безпосередньо у судовий та
позасудовий процес. З одного боку, позасудовий порядок
вирішення спору надасть сторонам більше простору для обрання
тих чи інших способів досягнення консенсусу. Окрім того
позбавить сторін від зайвих витрат, зокрема судового збору
(вважатимемо витрати на професійну правничу допомогу та на
медіатора рівносильними). З іншого, однією із сторін спору
завжди виступає суб’єкт владних повноважень, який зобов’язаний
діяти тільки у межах, визначених законом. Про яку гнучкість у
такому випадку може іти мова? До того ж існує ризик зловживання цим положенням. Так, уклавши угоду за результатами
медіації, якою на суб’єкт владних повноважень було покладено
обов’язок вчинити певну дію, що не передбачена нормативноправовими актами, або відсутня конкретизована у законі
процедура вчинення такої, відповідне положення угоди не буде
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виконано з об’єктивних причин.
Ще одна проблема полягає у відсутності гарантій у системі
забезпечення виконання угод за результатами медіації.
Відсутність механізму забезпечення виконання угоди, прийнятої
за результатами медіації, суттєво знижує ефективність та
доцільність такої процедури.
На нашу думку, запровадження процедури медіації
адміністративних спорів саме у судовий процес є більш
доцільним. Так чи інакше, такий підхід буде гарантувати
кінцевий результат – фактичне виконання рішення, прийнятого за
результатами медіації. У такому випадку угода, прийнята
сторонами, матиме юридичну силу судового рішення, до того ж
нівелює ризики зловживання суб’єктами владних повноважень
положенням, щодо їх діяльності лише у рамках закону, оскільки
буде прийнято на основі і в межах чинного законодавства.
Отже, доцільність запровадження медіації в адміністративне
судочинство
першочергово
пояснюється
можливістю
розвантажити систему адміністративного судоустрою, але її
запровадження у правове поле України потребує ретельного
дослідження, зокрема з точки зору наведених проблем.
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Проблеми протидії статевій дискримінації в Україні є
актуальним питанням для дослідження в наш час. Актуальність
зумовлюється тим, що неодноразово можна спостерігати випадки,
коли в різних життєвих ситуаціях особі потрібно боротись за
робоче місце, як приклад, при цьому протидіючи статевій
дискримінації, яку створює начальник на роботі. Такі ситуації
відбуваються не тільки при працевлаштуванні, але й оплаті праці,
представництвом у владі, просуванні в кар’єрі. А скільки
стереотипів про жінок переходять із покоління в покоління у
свідомості українців. Одним словом статева дискримінація в
Україні це досить поширене явище, як на телебаченні, так в
політиці чи побуті [1].
Значний внесок у розвиток та дослідження проблем протидії
статевій дискримінації в Україні зробили наступні вчені: Вознюк
К. [4], Равлінко З.П. [9], Лян Минь Янь [10] та багато інших.
Метою даної роботи є аналіз проблем протидії статевій
дискримінації в Україні.
Статева дискримінація – це упередження чи дискримінація
людей через їхню стать або ґендер. Переважно поширений вид
обмеження прав – дискримінація за статевою ознакою, причому
вона може зачіпати в рівній мірі і чоловіків, і жінок. Гендерна
дискримінація може проявлятися в наступних питаннях:
1) отримання освіти;
2) працевлаштування, розвиток кар’єри та диференціація
оплати праці;
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3) участь у виборах і вирішенні політичних або соціальних
питань;
4) рішення сімейних проблем, виховання дітей;
5) домагання, насильство, застосування фізичної сили [2].
Обмежуючи дії будь-якого статі важливо пам’ятати, що не
завжди це може бути правомірним. При подібних міркуваннях
потрібно відштовхуватися від того, що є заняття, які краще
виходять у чоловіків або у жінок. Існують обмеження, пов’язані з
умовами праці, фізичною силою і репродуктивною функцією [2].
Гендерна рівність є основоположним принципом у системі
захисту прав людини, який прямо закріплений у Статуті ООН.
Україна підтвердила свою відданість забезпеченню прав жінок
шляхом прийняття Цілей сталого розвитку ООН до 2030 р. та
основних
угод,
присвячених
гендерній
проблематиці
(насамперед, Конвенції ООН з подолання всіх форм
дискримінації щодо жінок [3]). Окрім того, гарантії гендерної
рівності чоловіків та жінок (зокрема, у сфері зайнятості, освіти,
навчання, економічній, соціальній та сфері прийняття рішень)
були закріплені Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС [4].
На національному рівні українське законодавство гарантує
рівність чоловіків та жінок в Основному законі (системне
тлумачення ст. 21-24 Конституції України [5]), Законі України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
[6] та Законі України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» [7] тощо.
Постановою КМУ від 11.04.2018 р. № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» [8]
закріплено шляхи і способи розв’язання проблеми протидії
статевій дискримінації в Україні, до яких належать наступні:
1) удосконалення нормативно-правової бази, механізму
проведення гендерно-правової експертизи та впровадження
статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків:
- урахування гендерного компонента в програмах еконо213

мічного та соціального розвитку з урахуванням актуальних
потреб галузей і регіонів;
- розширення переліку статистичних показників за ознакою
статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце
проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо);
2) підвищення професійного рівня державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:
- зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної
служби та управління людськими ресурсами;
- внесення до програм курсів підвищення кваліфікації
державних
службовців
і
посадових
осіб
місцевого
самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків;
- подолання гендерних стереотипів;
3) протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації
більше ніж за однією ознакою, зокрема удосконалення механізму
реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та
дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі,
розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних
заходів за його результатами;
4) виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:
- збільшення частки жінок серед народних депутатів
України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного
значення);
- зменшення розриву в оплаті праці;
5) залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських об’єднань, діяльність яких спрямовується на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
суспільстві, зокрема зміцнення державно-приватного партнерства
у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
Отже, можна зробити висновок, що статева дискримінація в
Україні – це досить поширене явище. На наш погляд, названі
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шляхи і способи розв’язання проблеми протидії статевій
дискримінації в Україні є вартими уваги та дієвими. Від себе
хотілося б додати, що на наше переконання, даний перелік варто
доповнити ще врахуванням практики ЄСПЛ, де у своїх рішеннях
він закріпив заборону дискримінації за ознаками статі (справа
«Комісія проти Німеччини», справа «Комісія проти Франції»,
справа «Джеймс проти Ради округу Істлей», справа «Веллер
проти Румунії» та багато інших). Також варто, щоб враховувалась
практика не тільки по відношенню до громадян нашої держави, а
й інших країн.
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Анотація. В даній статті розглядаються проблеми сучасного
морського піратства та класифікація піратських груп.
Сформульовано пропозиції щодо регулювання боротьби з ними.
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Вступ
Вчинення антисоціальних явищ на морських просторах у
вигляді тероризму та піратства з деструктивним чинником
дотримання режиму законності як на національному, так і на
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міжнародному рівні. Тривала практика існування вказаних
транснаціональних злочинів до теперішнього часу продовжує
чинити загрозу міжнародній безпеці шляхом впливу на
економічну, політичну військову сфери суспільних відносин.
Одночасно, можливо констатувати відсутність важелів впливу на
попередження та знищення цих явищ внаслідок неоднозначності
процедур застосування міжнародних угод в означеній сфері.
Проблему, яка розглядається в даній статті вивчали такі
зарубіжні науковці: Г. Вордлоу, Д. Коломбос, Дж. Ламберт, Ф.
Лісі, А. Лоу, М. МакДугел, М. Нордквіст, Л. Онненгейм, У. Сломансон. А також вітчизняні науковці: Т.В. Аверочкіна, Д.Л. Іванова, Л.П. Калініченко, В.В. Серафімова, Н.О. Федчун.
Актуальність дослідження. Незважаючи на високу ступінь
наукової розробки окремих питань протидії піратству та
тероризму на морі, досі не існує комплексного підходу до
дослідження даного явища в цілому. Недостатність розробок на
теоретичному рівні, наявність практичних правових питань та
актуальність теми зумовили необхідність теоретичного
обгрунтування та внесення науково аргументованих пропозицій,
рекомендацій щодо адаптації вітчизняного законодавства у сфері
боротьби з піратством та тероризмом на морі до міжнародноправових стандартів та подальшого його удосконалення.
Мета. Дослідницька робота полягає у тому, щоб на підставі
аналізу наукових джерел визначити сутність, особливості та
систему міжнародно-правового регулювання боротьби з
піратством та актами тероризму на морі, а також сформулювати
пропозиції щодо удосконалення її функціонування.
Основна частина.
Морська злочинність не є породженням сучасності. Історично формування поняття «міжнародний злочин» як злочину,
загального для всіх держав, пов'язується в першу чергу з
піратством.
Однією з найбільш інтернаціональних і транскордонних
проблем, що перебувають у сфері уваги світового співтовариства,
стала проблема протидії актам тероризму й піратства на морських
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просторах. Економічна, політична й соціальна шкода, яку завдає
міжнародна морська злочинність, обчислюється мільярдами
доларів і тисячами людських життів відповідно. Зрозуміло, що
такий стан речей провокує формування й динамічний розвиток
систем і структур, які чинять опір морським розбійникам, а також
популяризацію таких категорій, як «боротьба з піратством»,
«боротьба з морським тероризмом».
Необхідно акцентувати увагу на тому, що від дій піратів
страждають практично всі учасники морської торгівлі:
відправники вантажу й вантажоодержувачі - торговельні
компанії, яким належить перевезений товар; перевізники судноплавні компанії, яким належать судна; страхові компанії,
шо страхують і судна і вантажі.
У залежності від складу учасників сучасних піратів
підрозділяють на три групи [1, с. 304]. До першої групи належать
невеликі зграї, які просто грабують команду й швидко ховаються.
До другої групи вважають належними банди, що не тільки
грабують команду, але й захоплюють вантаж судна. Третю групу
становлять великі бандитські організації, які захоплюють не
тільки вантаж, але й саме судно, перетворюючи його на
«корабель-примару», який використовується надалі для нападу на
інші судна й для інших піратських дій.
Розрізняють сучасних морських піратів і за таким критерієм,
як тяжкість злочину. Недостатня охорона в портах створює
можливості для таких піратських дій, як напад і грабіж судна біля
причалу й на рейді. Міжнародне морське бюро визначає цей тип
піратських дій як дрібний злочин зі збройним пограбуванням.
Напад і грабіж судна у відкритому морі й у територіальному
морі Міжнародне морське бюро кваліфікує як злочин середньої
тяжкості: збройний напад і грабіж, що тягнуть за собою серйозні
каліцтва чи вбивства. їх чинять добре організовані злочинні
групи, що діють із «материнського» корабля-бази. Цей тип
морського піратства є переважаючим і найнебезпечнішим.
Викрадення суден з метою перетворення їх на засіб для
нелегальної торгівлі Міжнародне морське бюро кваліфікує як
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тяжкий злочин, заздалегідь спланований і добре підготовлений
транснаціональний злочин. Його чинять великі зграї
високопрофесійних і озброєних бандитів, завжди готових
скористатися вогнепальною зброєю. Цей тип піратства має своїм
наслідком феномен «кораблів-примар».
Слід зазначити, що поширення сучасних високих технологій
сприяє зросту морського піратства. Розвиток Інтернету,
мобільного зв’язку й інших засобів комунікації та інформації
дозволяє морським розбійникам легко заволодівати необхідною
інформацією, яка стосується графіка плавання, характеру
вантажу, складу команди, що дає їм можливість ретельно
спланувати напад і добре до нього підготуватися.
У наш час збиток від піратства досягає небаченою розміру.
Засоби масової інформації практично щодня повідомляють про
піратські захоплення суден і заручників. Однак ще десять років
тому неможливо було її уявити, що ця небезпека зачепить
інтереси України.
Важливу роль у процесі боротьбі зі злочинами міжнародного
характеру відіграє міжнародно-правове регулювання, від
ефективності функціонування якого в цілому залежить
ефективність боротьби зі злочинами міжнародного характеру,
чиненими на морі. Саме існування міжнародно-правового
регулювання об’єктивно необхідно й визначається потребою в
правовому закріпленні. Воно становить собою різновид
соціального управління, що є об'єктивно необхідною функцією
будь-якої соціальної системи [2]. Слід зазначити, що без
міжнародно-правового регулювання не можуть нормально
відбуватися процеси всередині міждержавної системи по боротьбі
зі злочинами міжнародного характеру, спрямовані на виконання
цією системою своєї цільової функції.
Головну регулюючу роль у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру, вчиненими на морі, відіграють принципи
міжнародного права.
Призначення принципів у праві полягає у тому, щоб
здійснювати узагальнене закріплення засад суспільного ладу;
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забезпечувати однотипне формулювання норм права; забезпечувати їх вплив на суспільні відносини шляхом правового
регулювання та інших видів правового впливу.
Особливо важливе регулююче значення серед цих принципів
належить стандартам поведінки, закріпленим у загальних
(основних) принципах міжнародного права. Порушення цих
стандартів становить загрозу суспільству в цілому. До них
належать такі принципи:
- суверенної рівності держав;
- сумлінного виконання міжнародних зобов’язань;
- мирного вирішення міжнародних спорів;
- незастосування сили й загрози силою;
- невтручання у внутрішні й зовнішні справи;
- територіальної цілісності держав;
- непорушності державних кордонів;
- співробітництва;
- загальної поваги прав людини. [3, с. 17]
До спеціальних принципів, які характерні в цілому для
міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю,
можна вважати належними принципи:
- невидачі політичних емігрантів;
- неминучості покарання;
- гуманності;
- захисту прав громадян за кордоном. [3, с. 22]
Окремі принципи, що є принципами міжнародного морського права, одночасно поширюються й на сферу боротьби зі
злочинами міжнародного характеру, чиненими на морі. Ці
принципи відображають специфіку діяльності держав па морі, а
також ураховують статус морських просторів, у межах яких вона
здійснюється.
В основі вжиття заходів щодо протидії злочинам міжнародного характеру в межах територіального моря й внутрішніх
вод прибережних держав лежить загальновизнаний суверенітет
держав над цими водами. У межах таких просторів держави
можуть вільно регулювати поведінку суден, а також здійснювати
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кримінальну юрисдикцію на борту іноземного судна відносно
злочинів міжнародного характеру, чинених у цих водах,
відповідно до свого законодавства. Винятки становлять випадки,
суворо передбачені міжнародним правом.
Для ефективної боротьби з піратством і морським тероризмом повинні більш активно розбудовуватися договірні процеси
на двосторонньому й багатосторонньому рівнях, при цьому
пріоритетними напрямами такого співробітництва слід уважати
залучення військово-морських сил держав для припинення
незаконних атак на морські судна і розвиток системи
міжнародного кримінального переслідування осіб, винних у цих
діяннях.
Висновок. В даній дослідницькій роботі на підставі аналізу
наукових джерел визначено сутність, особливості та систему
міжнародно-правового регулювання боротьби з піратством та
актами тероризму на морі також сформульовані пропозиції щодо
удосконалення її функціонування.
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У міру зростання страхової культури, правової обізнаності,
розвитку сучасних технологій спрощується доступ клієнтів до
інформації про ринок страхових послуг, про окремі страхові
компанії, спрощується аналіз альтернатив на базі офіційної
інформації, а також доступ до відгуків інших клієнтів, виникає
можливість робити свої висновки, обирати і змінювати
страховиків відповідно до своїх потреб та очікуваних вигод. Щоб
забезпечити необхідний рівень задоволеності клієнтів та зберегти
їх лояльність, потрібні страхові продукти, які відповідають
очікуванням, динамічні процеси з виведення продукту на ринок
та його доведення до клієнта, бездоганне клієнтське
обслуговування, що в кінцевому підсумку вимагає оперативності
й високої гнучкості роботи компанії.
Оптимізація фінансових процесів може бути досягнута, якщо
ресурси, співробітники й технології об’єднуються для зниження
операційних витрат, підвищення ефективності бізнесу та
зниження ризиків.
Подібні зміни (необхідність яких, здавалося б, лежить на
поверхні) приховують у собі й певні ризики. До вже наявної на
даний момент конкуренції, яка поступово загострюється і
демонструє ознаки подальшого наростання, з часом неминуче
додасться зменшення маржі та зниження загальної рентабельності, що потребують від страхової компанії жорсткої фінансової
дисципліни і грамотного антикризового управління.
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Антикризове управління в даному контексті переслідує дві
рівнозначні мети: запобігти настанню кризи в страховій компанії
і, в разі, якщо першу мету реалізувати не вдається, – вивести
компанію з кризи. З цього випливає, що антикризове управління у
страхуванні розглядається не лише як управління організацією,
спрямоване на вихід із кризи, а й як управління, спрямоване на
підтримку загальної ефективності діяльності страхової компанії.
Досягненню ефективності в реалізації економічного механізму антикризового управління в страховій компанії сприяє такий
інструмент управління, як контролінг, під яким у загальному
сенсі розуміється механізм «управління управлінням».
Даний інструмент управління отримав значне поширення в
США і Західній Європі. В Україні і країнах СНД контролінг
почали застосовувати лише на початку 90-х років XX століття,
проте на сьогодні українські страхові компанії, в тому числі СК
«ВУСО», часто нехтують контролінгом, незважаючи на
позитивне застосування його на практиці.
Щодо страхової галузі то, як показує практика, контролінг
часто використовується лише у великих страхових компаніях, які
мають змогу виділяти значні фінансові кошти на заходи,
спрямовані на підтримку всіх функцій контролінгу [1]. Середнім і
малим бізнесом даний інструмент застосовується рідко, що
пояснюється відсутністю фінансових можливостей або
небажанням керівництва страхової компанії впроваджувати
сучасні інформаційні системи управління бізнесом.
Як показує дослідження наукової та ділової літератури, на
даний момент існує значна кількість визначень контролінгу. Узагальнюючи всі визначення контролінгу, можна виділити дві протилежні думки. Перша думка, якої дотримується більшість вчених
і керівників організацій, полягає в тому, що визначення контролінгу можна сформулювати як функцію з постачання керівництву
компанії інформації; дана функція спрямована на прийняття стратегічних і оперативних рішень. Протилежна думка полягає в тому,
що контролінг – це інструмент, в рамках якого здійснюються
бюджетування або управління витратами та їх планування.
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Розглядаючи контролінг з позиції стратегічного й
оперативного управління, доцільно навести такі визначення: 1)
стратегічний контролінг спрямований на прогнозування
можливих кризових ситуацій та їх запобігання; 2) оперативний
контролінг в антикризовому управлінні передбачає підготовку
рішень зі швидкого реагування на негативні зміни зовнішнього і
внутрішнього середовища [2]. На нашу думку, контролінг – це
комплексна система управління організацією, спрямована на
координацію взаємодії всіх елементів системи і контролю їх
ефективності, з метою досягнення поставлених цілей та реалізації
потенціалу організації. По суті, контролінг у страхуванні
забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів
прийняття рішень при управлінні страховою компанією і може
бути частиною прийняття певних рішень у рамках певних систем.
Сучасний контролінг у СК «ВУСО», як показує практика,
включає в себе управління ризиками (страховою діяльністю СК
«ВУСО»), велику систему інформаційного постачання компанії,
систему оповіщення шляхом управління системою ключових
фінансових показників, управління системою реалізації
стратегічного, тактичного й оперативного планування та систему
менеджменту якості.
Контролінг в діяльності СК «ВУСО» є синтезом постійного
моніторингу значущих змін, контролю, економічного аналізу й
діагностики фінансового стану, планування СК «ВУСО»,
інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень.
На нашу думку, при формуванні та становленні системи
контролінгу в СК «ВУСО» необхідне дотримання низки умов:
1) по-перше, функція контролінгу повинна перебувати у
прямому віданні керівництва засновників СК «ВУСО». Ця умова
сприяє поліпшенню якості управління і дозволяє оперативно
реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища СК
«ВУСО». До того ж, як показує практика, контролінг у СК
«ВУСО» часто здійснюється фінансовим контролером, до
обов’язків якого, як правило, входять бюджетування та зниження
витрат компанії;
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2) по-друге, контролінг повинен бути інтегрований у
систему, але при цьому повинен бути дотриманий принцип
«автономності». На нашу думку, контролінг ефективний лише в
тому випадку, якщо він повністю «відстежує» діяльність СК
«ВУСО» за заданими параметрами, але при цьому залишається
незалежним інструментом, що відображає дійсність, та не
підлаштовується під певні «корисливі» цілі керівництва СК
«ВУСО»;
3) по-третє, контролінг повинен здійснюватися з вико ристанням інформації первинного порядку. При формуванні системи
інформаційного забезпечення у процесі функціонування системи
контролінгу, на нашу думку, керуватися наступними
принципами:
− правильність за фактом. Дана умова означає, що повідомлювана інформація відповідає запитуваній інформації, та є
релевантною. Під релевантністю в даному контексті ми
розуміємо таку особливість інформації, яка відповідає
очікуванням користувача, є відображенням дійсності в розумінні
джерела інформації;
− правильність за формою. Дана умова означає, що
повідомлювана інформація надається у певній формі. Як показує
практика, найчастіше інформаційний обмін у страхових
компаніях здійснюється хаотично і не має впорядкованої
інформаційної структури. На нашу думку, відсутність єдиної
структури викладу інформації та невідпрацьовані алгоритми
транзакції інформації можуть бути каталізатором кризових явищ
у СК «ВУСО»;
− достовірність. Дана умова означає, що повідомлювана
інформація відповідає факту, не спотворена і надходить для
аналізу в первинному вигляді. Насправді в більшості випадків, як
показує практика, інформація сприймається суб’єктивно,
втрачаючи частину достовірності, що в подальшому призводить
до помилкових рішень;
− точність. Дана умова означає, що можлива похибка у
повідомленні є відомою і враховується при прийнятті рішення;
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− своєчасність.

Дана умова означає, що запитувана
інформація надходить вчасно. Безумовно, ця умова є особливо
актуальною тоді, коли організація переживає кризу.
− достовірність джерела. Дана умова означає, що джерело
інформації не є зміненим. Це особливо важливо у великих
страхових компаніях, коли ланцюжок зв’язків набуває значних
розмірів й інформація передається від одного джерела до іншого;
− правильність трансформацій інформації. Дана умова
означає, що під час транзакції інформації факт залишається
незмінним і надходить для аналізу в тому вигляді, в якому він був
отриманий джерелом із самого спочатку;
− архівне зберігання оригіналів. Дана умова є важливою з
точки зору ретроспективного аналізу. З огляду на те, що всі
процеси й етапи функціонування страхової компанії мають
циклічний характер, доцільність архівування отриманої
інформації та прив’язка її до рішень, ухвалених на її основі, є
особливо актуальними в умовах кризи, коли при прийнятті
рішень враховується минулий досвід організації й вибудовуються
можливі моделі функціонування організації;
− управління правами доступу (зміст документів). Дана
умова означає, що доступ до інформації повинен бути
розподілений між відповідними відділами та співробітниками
страхової компанії. Розподіл прав доступу значно підвищує
рівень інформаційної безпеки організації та знижує ймовірність
витоку інформації, що у свою чергу є позитивним фактором у
досягненні потрібного ефекту від виконаних дій;
− реєстрація змін. Дана умова означає, що будь-які маніпуляції з інформацією фіксуються певним чином із зазначенням
змін, особи, яка їх здійснила, часу і дати.
Головною метою програмної підтримки контролінгу в СК
«ВУСО» є забезпечення керівництва достовірною інформацією
про поточний стан справ СК «ВУСО» та прогнозування наслідків
змін внутрішнього або зовнішнього середовища.
Контролінг, на нашу думку, в організаційній системі СК
«ВУСО» доцільно виділити в окремий підрозділ, який
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відповідатиме за якісні перетворення в компанії. Питання
якісного перетворення в даному випадку є ключовим, оскільки
основною рисою будь-якого свідомого перетворення організації є
перехід на більш якісний ступінь розвитку. Функцію контролера в
цій страховій компанії доцільно реалізувати через відділ якості та
наглядову раду, яка безпосередньо підпорядкована керівництву
СК «ВУСО». У свою чергу, відділ якості, на нашу думку,
виходячи з потреб контролінгу повинен бути розділений на
внутрішній та зовнішній. Внутрішній контролінг виконує функції
внутрішнього аудиту СК «ВУСО». Зовнішній контролінг слід
підпорядкувати взаєминам із контрагентами, клієнтами СК
«ВУСО» та іншими об’єктами, здатними вплинути на діяльність
страхової компанії.
Частину функцій контролю за діяльністю СК «ВУСО»
доцільно надати наглядовій раді. Даний орган управління складається із засновників компанії або осіб та організацій, безносередньо зацікавлених у ефективному функціонуванні СК «ВУСО».
Таким чином, контролінг як метод ефективного функціонування страхових компаній є необхідним і доцільним для всіх
етапів функціонування організації [5; 6]. На нашу думку, при
формуванні та становленні системи контролінгу в страхових
компаніях необхідно враховувати наступні умови: функцію
контролінгу має здійснювати керівництво компанії; контролінг
повинен входити до загальної системи управління компанії;
контролінг повинен здійснюватися на основі об’єктивної
інформації (внутрішньої та зовнішньої); контролінг повинен бути
виділений у самостійний підрозділ компанії. При цьому,
контролінг повинен бути розділений на внутрішній (внутрішній
аудит організації) та зовнішній (контроль взаємовідносин із
контрагентами та клієнтами страхової компанії). Ми
рекомендуємо частину функцій контролінгу покласти на
наглядову раду страхової компанії.
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Педагогічні науки
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ
ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Лушпай Т.І.
спеціальність 053 «Психологія»
Миколаївського міжрегіонального інституту
розвитку людини ЗВО Університету «Україна»
Науковий керівник – Олексюк О.Є.
канд.пед.наук
Серед незначної кількості наукових робіт з теми дослідження
українських авторів, вагомими є дослідження Т. Дуткевич, В. Канащенкової, К. Назаренко, Л. Шкребтієнко. На наш погляд, у
роботі К. Назаренко «Патріотичне й інтернаціональне виховання
дітей дошкільного віку» [2] методологічно виправданими є
рекомендації щодо використання у виховному процесі форм та
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методів педагогічної роботи, що враховують закономірності
психічного розвитку дитини дошкільного віку, а також механізмів
формування її «Я-концепції».
Особливе значення у вирішенні поставленого завдання вчена
надає шостому та сьомому року життя дитини, оскільки саме цей
період характеризується активним розвитком її пам’яті та
основних психічних пізнавальних процесів, збільшенням мовного
запасу. Дослідниця зазначає: «у дітей з’являється самостійний
інтерес не тільки до зовнішнього боку явищ і подій, а й до
існуючих зв’язків і залежностей між ними, здатність до
найпростішого їх аналізу й узагальнення. У них спостерігається
більш допитливий інтерес до суспільного життя» [2, с. 14–15].
Авторка пропонує використовувати дві основні групи
педагогічних методів формування патріотичного почуття в
дошкільників:
а) вербальні та наочні методи;
б) практичні методи.
До першої автор відносить спостереження, екскурсії,
зустрічі, розповіді, бесіди, читання книжкового матеріалу,
розгляд картин та різного ілюстративного матеріалу, творів
декоративно-прикладного
мистецтва
свого
народу
та
представників інших національностей, сприйняття змісту
діафільмів з патріотичної тематики, слухання пісень, ігри тощо.
Ці методи спрямовуються на забезпечення в дітей уявлень, що
мають патріотичне значення та формування елементарних
соціально значущих суджень. До другої групи методів К.
Назаренко відносить наступні: залучення дітей до елементарної,
але суспільно значущої праці; відтворення елементарних
патріотичних вражень та уявлень у малюнках, видах творчої
діяльності. Ця група методів є необхідною для забезпечення
умінь елементарної соціально доцільної поведінки [2, с. 16].
Відзначимо, що є виправданою значна увага вченої до джерел української народної творчості, а саме оповіданням, казкам,
віршам, фрагментам літературних творів як засобам, що «дають
можливість в образній, доступній формі розповісти дітям про
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події, явища, факти, які вони не можуть сприйняти безпосередньо. Через казки дошкільнята знайомляться з фольклором різних
народів, вірші емоційно забарвлюють їхні знання» [2, с. 20].
З метою закріплення в дітей елементарних суспільно
значущих уявлень авторка рекомендує проведення літературних
ранків (на теми «Мій рідний край», «Моя країна») як форм
виховної роботи. К. Назаренко звертає увагу на необхідність
ретельної розробки конспектів занять, побудови сценаріїв
виховних заходів для кожної вікової групи дітей. Ці розробки
передбачають визначення конкретної мети, завдань, педагогічних
засобів, методів та прийомів, що є доцільними та відповідають
меті патріотичного виховання.
Значення художнього мислення дитини дошкільного віку для
її подальшого виховання та розвитку визначає В. Канащенкова [1,
с. 106], яка вважає за доцільне залучати дошкільників до
конкретної творчої діяльності, знайомити їх із змістом творів
образотворчого та літературного мистецтва, з їх авторами, які
працюють у регіоні проживання дітей, та в своїх творах
відображають красу та самобутність краю. [1, с. 106].
Такий підхід є виправданим, оскільки сприйняття дитиною
цих творів мистецтва сприяє активізації в неї позитивних емоцій,
що дозволяє поступово поширювати та закріплювати її позитивне
уявлення про рідний край. Накопиченню позитивних емоцій у
малюків сприяє багатократність відчуття їх дитиною, що складає
основу для забезпечення в структурі майбутнього патріотичного
почуття дошкільника важливого емоційного компонента.
Отже, цілеспрямоване патріотичне виховання повинно
поєднувати любов до найближчих людей з формуванням такого ж
ставлення і до певних феноменів суспільного буття. З цією метою
факти життя країни, з якими ознайомлюють дошкільнят,
ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих,
батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з
дітьми у громадських справах. Однак лише ознайомлення із
суспільним життям не вирішує завдань патріотичного виховання.
Водночас не можна ігнорувати значущості ознайомлення дітей з
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українськими народними традиціями, піснями, святами.
Основою цього розвитку є духовно-моральний та соціокультурний компоненти.
Патріотизм виступає в єдності
духовності, громадянськості та соціальної активності особистості,
яка усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з Вітчизною.
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