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Юридичні науки 

 
ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ НЕГЛАСНОЇ 

РОБОТИ Й ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 
 

 Магда Руслан Миколайович 

курсант IV курсу факультету підготовки  

фахівців для підрозділів кримінальної поліції   

Науковий керівник: Кисельов Андрій Олександрович 

кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції 

доцент кафедри оперативно-розшукової  

діяльності факультету підготовки  

фахівців для підрозділів кримінальної поліції  

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ,  

Сьогодні оперативно-розшукова діяльність є не лише одним 

із ключових напрямів правозастосовної практики, що регулю-

ється окремим законом, а й загальновизнаною науковою спеціаль-

ністю та дисципліною. Теорія ОРД як науки почала формуватися 

в 60-х роках минулого століття і продовжує активно розвиватися. 

Негласна робота оперативних підрозділів не була виділена як 

наукова спеціальність чи навчальна дисципліна. Немає окремого 

законодавчого акта, який би регулював таку діяльність. При 

цьому питання про секретну роботу оперативних підрозділів 

постійно піднімалося теоретиками ОРД, що цілком закономірно, 

оскільки секретна робота завжди визнавалася невід’ємною 

частиною ОРД. Крім того, з прийняттям КПК України (2012 р.) 

[1] в рамках науки кримінального процесу та кримінології 

досліджуються деякі проблеми негласної діяльності оперативних 

підрозділів. 

Теорія ОРД почала зароджуватися в працях криміналістів. 

Досліджуючи особливості розслідування окремих видів злочинів 

та способи розкриття змови у злочинній діяльності, вони змушені 

були розкрити питання конфіденційної співпраці, негласного 

спостереження, розвідувальних опитувань та інших, негласно, 
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способів отримання інформації, необхідної для встановлення 

винних та притягнення їх до відповідальності[2 c.145]. 

У 60-70-х роках минулого століття конфіденційне співкобіт-

ництво вважалося основним предметом дослідження в рамках 

суто секретної роботи оперативних підрозділів. У той же час не 

залишилися без уваги й інші напрямки цієї роботи. Йдеться, 

насамперед, про негласні методи ОРД. На загальнотеоретичному 

рівні вивчалися методологічні, правові, організаційні та тактичні 

засади ОРД. На цьому ж рівні розглядалися такі фундаментальні 

категорії ОРД, як методи, сили та засоби. 

Спеціальний (прикладний) рівень досліджень стосувався 

проблем прихованого співробітництва, використання окремих 

методів і засобів ОРД, діяльності окремих оперативних підроз-

ділів. Крім того, чітко виділився особливий рівень, на якому 

результати досліджень першого та другого рівнів використо-

вувалися для вирішення завдань оперативно-розшукової протидії 

окремим видам (групам) злочинів. Питання негласної дії 

оперативних підрозділів переважно розглядалися спільно з 

іншими. Окремо вони розроблялися у випадках, коли предмет 

дослідження був лише в межах секретної роботи. Зокрема, 

йшлося про наукові дослідження проблем діяльності негласних 

оперативних підрозділів та застосування конкретних негласних 

методів і засобів діяльності[3 c.68]. 

Отже, у структурі сучасних наукових розвідок питань теорії 

ОРД слід виокремлювати шість блоків проблем, що стосуються 

фундаментальних основ ОРД та негласної роботи; окремих їх 

засад; протидії оперативними підрозділами злочинам, передба-

ченим окремими розділами Особливої частини Кримінального 

кодексу України, частиною статей такого розділу, окремою 

статтею або частиною статті або ж злочинів, об’єднаних в окрему 

групу на основі кримінологічних (позавидових) ознак; специфіки 

ОРД і негласної роботи оперативних підрозділів окремих 

правоохоронних органів; проблем протидії оперативними 

підрозділами злочинам певних видів (груп); проведення 

конкретних оперативно-розшукових заходів та негласних 
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(слідчих) розшукових дій, у тому числі з урахуванням 

особливостей протидії конкретним видам (групам) злочинів. 

Література:  

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон 

України від 13 квіт.2012р.Верховна Рада України .URL:http://za-

kon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.  

2. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. 

Частина1: Підручник. – Харків: Вид-во Нац ун-ту внутр. справ, 

2002. – 336с. 

3. Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. / Моісеєв 

Є. М., Джужа О. М., Никифорчук Д. Й. та ін.; за ред. О. М. Джужі. 

Київ: Правова єдність, 2009. 310 с. 

______________________________________________________ 

Юридичні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТИМИ 

КОНФІДЕНЦІЙНОГО(НЕГЛАСНОГО) СПІВРОБІТНИЦТВА 

ЯК НАПРЯМ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Магомеділієв Едуард Геннадійович 

здобувач вищої освіти 4 курсу 

факультету підготовки фахівців для  

підрозділів кримінальної поліції 

Науковий керівник: 

Кисельов Андрій Олександрович 

кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції 

доцент кафедри оперативно-розшукової 

діяльності факультету підготовки фахівців 

для підрозділів кримінальної поліції 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 

У своїй діяльності слідчі та оперативні працівники 

використовують різноманітні методи отримання інформації, 

пов’язаної з їхньою діяльністю, для викриття чи розслідування 
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кримінальних правопорушень. Досить часто на практиці 

використовується негласне співробітництво. 

Оперативним підрозділам для виконання завдань оператив-

но-розшукової діяльності відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 8 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» [1] надається 

право використовувати конфіденційне співробітництво згідно з 

положеннями ст. 275 Кримінального процесуального кодексу 

України [2]. 

Проте, аналіз норм ст. 275 КПК України в сукупності з 

іншими нормами КПК України, а також підзаконними актами 

різних правоохоронних органів, вказує на те, що, слідчий 

особисто не може одержувати (а, відповідно, і використовувати) 

інформацію від конфідентів через відсутність правового 

механізму його роботи з такими співробітниками. 

Щодо використання у кримінальному провадженні інформа-

ції, отриманої в результаті конфіденційного співробітництва, то 

таке використання можливе на різних етапах: на стадії реалізації 

матеріалів оперативно-розшукової діяльності, та під час 

досудового розслідування тощо. Використання конфіденційного 

співробітництва є найбільш ефективним на початковому етапі 

розслідування у випадках затримання осіб та призначення їм 

відповідного запобіжного заходу.  

Переваги цієї форми оперативно-розшукового забезпечення 

розслідування злочинної діяльності організованих  груп чи зло-

чинних організацій полягають у тому, що інформація, отримана з 

дотриманням форми негласності, може бути негайно залучена до 

процесу доказування шляхом проведення відповідних слідчих 

(розшукових) та НС(Р)Д. У такий спосіб забезпечується дотри-

мання принципів повноти й об'єктивності доказування 

М.І. Костін використання результатів оперативно-

розшукової діяльності отриманих під час конфіденційного 

співробітництва пропонує визначати за такими напрямами: 

– для використання їх у доказуванні; 

– для створення процесуальних умов доказування (як 

приводи й підстави для відкриття кримінального провадження, як 
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підстави для проведення окремих слідчих дій); 

– для опосередкованого використання, тобто з метою 

забезпечення процесу доказування [3, с. 69]. 

Г.О. Душейко, спираючись на узагальнення наукових 

досліджень, дійшов висновків, що основними напрямами 

реалізації оперативно-розшукової інформації, отриманої під час 

конфіденційного співробітництва, виступає її використання: 

– для вирішення питання про порушення кримінального 

провадження за оперативними матеріалами; 

– при прийнятті деяких процесуальних рішень, які не 

підлягають обґрунтуванню доказами (про затримання 

підозрюваних, проведення обшуку, обрання запобіжного заходу); 

– для вибору конкретних тактичних прийомів здійснення 

слідчих дій(тактика затримання на місці злочину, огляд, виїмка, 

обшук, допит підозрюваних і свідків); 

– як джерела доказів (за наявності відповідних умов 

предмети й документи, отримані негласним шляхом, згодом 

набувають доказового значення) [4, с. 115]. 

Таким чином, окремим напрямком створення оптимальних 

умов для повноцінного та об’єктивного процесу розслідування в 

рамках оперативно-розшукового забезпечення проваджень в тому 

числі, про організовану злочинну діяльність є забезпечення 

практичної реалізації використання конфіденційного спів робіт-

ництва як НС(Р)Д, передбаченої ст. 275 КПК України. Ця складна 

проблема на сучасному етапі розвитку оперативно-розшукового 

та кримінального процесуального законодавства, безумовно, 

потребує окремого ґрунтовного вивчення про те, що хоча КПК 

України передбачено можливість для слідчого використовувати 

інформацію, отриману внаслідок конфіденційного 

співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у передбачених 

Кодексом випадках, проте такі випадки законодавцем не названо. 

Література:  

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 

18 лютого 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22.  
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2.Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон 

України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (дата звернення: 22.11.2021). 

3. Костін М. І. Роль оперативно-розшукової діяльності в 

доказуванні / Костін М. І. // Часопис Київського університету 

права.  2003.  № 4.  С. 69. 

4. Душейко Г. О. Організаційно-тактичні основи реалізації 

оперативнорозшукової інформації в стадії порушення 

кримінальної справи : автореф. дис. … канд. юр. наук / Душейко 

Г. О. Х., 2001. 205 с. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ 

 

 Мірошніченко Л.В., 

 к. філол. н., доцент 

Мельник Клим 

 студент юридичного факультету 

 Дніпропетровський державний 

 університет внутрішніх справ 

 м. Дніпро, Україна 

Психолінгвістика – це наука системного типу, виникла на 

межі психології та лінгвістики, що має власну «систему коорди-

нат, пов'язану з розробкою широкого кола питань теорії та дослід-

ницької практики, що впливають на різні сфери життєдіяльності. 

Першим ученим, який займався проблемами психолінгвістики, 

був творець наукової лінгвістики Вільгельм фон Гумбольдт. Саме 

йому належить ідея мовної діяльності та розуміння мови як 

сполучної ланки між соціумом та людиною. Розглядав мову в 

діалектиці і як процес, і як готову даність, і як частину психічної 

діяльності, і як суспільне явище.  

Дослідник Г. Штейнталь розумів мову лише як процес, він 

розглядав її виключно як індивідуально-психічну освіту. Мета 
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мови є представлення та відображення змісту за допомогою 

психічної та органічної механіки. 

Проблематика безпосередніх чи опосередкованих реакцій 

людини на мовні чи немовні стимули, при цьому вони 

викликають частково таку ж поведінку, що відповідні немовні, 

завдяки виникненню асоціацій між мовним та немовним 

стимулами. Мовленнєва поведінка опосередкована системою 

фільтрів, що затримують та перетворюють мовний стимул (на 

вході) та (або) мовленнєву реакцію (на виході). Така система 

фільтрів, що має вроджений характер, і ототожнюється з мовним 

механізмом або мовною здатністю людини [2]. 

Особливості психолінгвістики першого покоління: 

1) її реактивний характер, вона цілком укладається в біхевіо-

ристську схему стимул-реакція. У цьому психолінгвістика пер-

шого покоління теорія мовного пристосування серед чогось/ 

когось; 

2) атомізм має справу з окремими словами, граматичними 

зв'язками чи граматичними формами; 

3) індивідуалізм – це теорія мовної поведінки індивіда, 

вирваного не тільки з суспільства, але навіть із реального процесу 

спілкування, який зведений тут до найпростішої схеми передачі 

від того, хто говорить до слухача [1]. 

Загальна думка була сформульована щодо проблеми 

інтеграції різних асоціатів при описі асоціативного поля: 

інтеграція різних словоформ при описі асоціативного поля 

(лематизація) – людина, людині, про людину та під. – у лему 

людина потрібна, а об'єднання асоціатів різних частин мови або 

однокорінних асоціатів при побудові асоціативного поля не 

повинно мати місця, це спотворює опис реальної мовної 

свідомості за даними асоціативних експериментів. Об'єднання 

(узагальнення) асоціатів можливе лише за наявності особливих 

завдань дослідження на базі асоціативного матеріалу. 

Лематизація особливо необхідна при побудові зворотних 

словників, які дозволяють простежити асоціативно-вербальні 

зв'язки різних стимулів, визначити ядро мовної свідомості. 
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Актуальні напрями сучасної психолінгвістики. Головними 

проблемами психолінгвістики є породження та сприймання 

мовлення, до яких долучаються психолінгвістика тексту та 

дискурсу (спілкування), а також психолінгвістику мовної здат-

ності, проблематика якої лежить у площинах психосемантики, 

проблем внутрішнього лексикону, мовної свідомості, асоціатив-

ної граматики, мовної особистості. Вікова психолінгвістика 

займається проблемами розвитку мовної здатності та комуніка-

тивної компетенції в широкому розуміння. 

Нейропсихолінгвістика межує з нейрофізіологією й 

спрямована на дослідження зв’язків мовної здатності, пам’яті, 

мовленнєвої діяльності людини з функціями головного мозку, 

нейтронною мережею, проекційними системами мозку, 

нейрофізіологічними системами. Патопсихолінгвістика досліджує 

діагностику й мовленнєву симптоматику психічних захворювань 

із патологією мовлення в умовах несформованості або розпаду 

особистості [2]. Системність поведінки чи діяльності людини 

виявляється безпосередньо виведеної із системності мови – 

психіка у разі накладає певні обмеження на реалізацію мовних 

структур (це стосується, наприклад, обсягу пам'яті) [3].  

Отже, проблеми психолінгвістики актуальні в сучасному 

світі, тому варто приділити вивченню зазначеної теми більше 

уваги. 

Література:  

1. Залевська О.А. Психолінгвістичні дослідження. Слово. 

Текст: збір. т. - М.: Гнозіс, 2018. 543 с. 

2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика.  

Запоріжжя: Просвіта, 2019. 216 с. 

3. Психолінгвістика: методичні рекомендації для здобувачів 

вищої освіти магістерського рівня освітньо-професійної програми 

«Українська мова та література». Вінниця : Видавництво ФОП 

Кушнір Ю.В., 2021. 68 с. 
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«Житомирська політехніка» 

Вступ. В наш час важко уявити сучасну організацію яка 

надає будь-які послуги, без використання інформаційних 

технологій. Система відеоспостереження з функцією обліку 

робочого часу стала закономірним етапом розвитку таких 

структур. Створення інформаційної системи орієнтовано, перш за 

все, на підвищення ефективності роботи організації. В сучасних  

компаніях працює маса співробітників, ефективність і 

результативність яких часто можна оцінювати суб'єктивно або за 

допомогою аналізу звітів з різних Інформаційних систем.  

Система контролю робочого часу співробітників - це функція 

програми обліку робочого часу, що надає оператору можливість 

контролювати місце розташування персоналу в будь-який момент 

часу. Система контролю робочого часу співробітників надає 

собою розділ в меню програми, в якому, задаючи вихідні 

характеристики (конкретний співробітник, місце, час), можна 

отримати місце розташування зазначеного працівника. 

Принцип дії. Модуль розпізнавання облич працює з 

камерою і детектором облич. На першому кроці роботи детектор 

облич визначає появу особи і захоплює його зображення. Далі 

можливі дві схеми роботи модуля розпізнавання обличчя: 

ідентифікація і верифікація. 

У режимі ідентифікації захоплене обличчя порівнюється з 

усіма зображеннями облич, що зберігаються в базі даних. Таким 
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чином з'ясовується, зокрема, наявність людини в базі даних, хто 

ця людина, і скільки в неї робочих годин. 

У режимі верифікації обличчя людини, що скористався 

карткою-перепусткою або будь-яким іншим ідентифікатором 

особистості для проходу через турнікет або двері з електронним 

замком, порівнюється з фотографією власника пропуску, що 

зберігається в базі даних. Таким чином можна з'ясувати, чи є 

людина, яка намагалася отримати доступ, тим, за кого він себе 

видає. 

В налаштуваннях модуля задаються значення ступеня 

подібності (у відсотках), які відповідні кордонам так званих зон 

схожості. Допускається задання трьох зон: червоної (висока 

ступінь подібності), жовтої (середня ступінь подібності) і зеленою 

(низька ступінь подібності). При високому ступені подібності 

розпізнане обличчя, і відсоток схожості зберігаються в базі 

розпізнаних облич. Ступінь подібності візуально відображається 

на моніторі оператора за допомогою відповідного кольору, що 

полегшує контроль роботи системи. 

Крім розпізнавання модуль дозволяє видаляти існуючі 

записи з бази даних еталонних зображень, з якими проводиться 

порівняння, або вносити нові записи, що містять зображення та 

особисті дані людини: ПІБ, відділ, коментар. В якості еталонного 

зображення використовується цифрова фотографія, яка 

заздалегідь завантажена в базу даних модуля. Модуль дозволяє 

перевірити одну фотографію в базі на відповідність біометричних 

стандартам для систем автоматичної ідентифікації особистості 

(ISO 197945). 

Основний матеріал. 

Сучасні методи та технології моніторингу продуктивності 

співробітників за показником досягнення успіху в певній 

діяльності або при досягненні певних цілей. Технології та 

системи моніторингу продуктивності. В сучасних компаніях 

працює маса співробітників, ефективність і результативність яких 

часто можна оцінювати суб'єктивно або за допомогою аналізу 

звітів з різних Інформаційних систем (CRM, ERP, 
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Документообігу). Часто процес оцінки ефективності досить 

тривалий, та проводиться за результатами певних періодів, тому 

що показники KPI збираються з різних систем, а самі звіти вручну 

консолідуються співробітниками. При цьому практично не 

можливо уникнути помилок в зв'язку з «людським фактором». 

Завдання консолідувати і відслідковувати актуальність KPI, в 

цифровому і графічному вигляді вирішує Система моніторингу.  

Література:  
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ЕТАПИ ТВОРЧОСТІ МАЙСТРА ГЛИНЯНОЇ ЗООМОРФНОЇ 

СКУЛЬПТУРИ ВАСИЛЯ ОМЕЛЯНЕНКА 
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завідувачка науково-дослідного сектору  

етнографічної (антропологічної) керамології  

Науково-дослідного Інституту керамології  

Національного музею-заповідника  

українського гончарства в Опішному 

Охарактеризовано етапи творчості майстра глиняної 

декоративної скульптури Василя Омеляненка. 

Ключові слова: Василь Омеляненко, Опішне, глиняна декора-

тивна скульптура. 

The stages of creativity of the master of clay decorative sculpture Vasyl 

Omelyanenko are briefly described. 

http://uran.donetsk.ua/~masters/2011/frt/dyrul/library/article8.pdf
http://uran.donetsk.ua/~masters/2011/frt/dyrul/library/article8.pdf
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Омеляненко Василь Онуфрійович (3.08.1925–28.01.2021, 

Опішне, Полтавщина) – гончар, майстер глиняної іграшки й 

декоративної скульптури, член Національної Спілки художників 

України, член Національної Спілки майстрів народного мис-

тецтва України, заслужений майстер народної творчості України, 

лауреат Всеукраїнської премії імені Данила Щербаківського, 

лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка. 

Василь Омеляненко – легенда вітчизняного гончарства за 

плечима якого 95 років життя, з них 85 років творчості. Про 

життєвий і творчий шлях майстра оприлюднено чимало 

друкованої інформації, відзнято значну кількість відео-сюжетів, 

мовиться в численних радіопередачах. Його ім’я неодноразово 

згадується в публікаціях про українське гончарство, загалом, і 

гончарство селища Опішне, батьківщини гончаря, зокрема. 

Світлини із зображенням творів Василя Омеляненка ширяться 

далеко за межами Опішного. Його глиняні «леви», «барани», 

«коні», «барині», козаки», свічники, куманці іграшки-свистунці 

впізнавані серед творів інших опішнянських мистців, адже за 

кілька десятиліть творчої діяльності майстер створив і відшліфу-

вав власний стиль. Його твори вражають своєю художньою 

довершеністю, красою силуету, пластичною досконалістю 

ліпленого декору. Кожен із них неповторно оригінальний за 

художньо-образним змістом, за індивідуально-емоційною 

виразністю.  

Творчий шлях Василя Омеляненко за часовим критерієм 

можна розділити на 3 періоди. 

Перший – (1934 – кінець 1950) ранній період творчості 

(оптимістичний). Це період зародження й поступового зростання 

інтересу до гончарства. Початок творчого шляху Василя 

Омеляненка сягає 1934 року. Саме тоді 9-річний Василь, разом із 

молодшим братом Петром, розпочав ліпити з глини іграшки. 

Поступово брати самотужки навчилися виготовляти пустотілі 

іграшки-свистунці й проколювати їх, аби отримати звук; 
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урізноманітнили асортимент. Перші свистунці Василь і Петро 

збували місцевим гончарям, який возили їх на продаж разом із 

своїми виробами. 1938 року Брати почали здавати свою 

продукцію в місцеву гончарську артіль «Художній керамік». 

Окрім того вони не полишали виконувати свистунці на 

замовлення. 1948 року Василь і Петро Омеляненки опанували 

роботу за гончарним кругом і стали виготовляти вжитковий 

посуд, а також навчилися облаштовувати горни для випалювання 

виробів. Брати Омеляненки  часто самі видобували глину, 

готували її до роботи, виготовляли вироби, декорували,  випалю-

вали, зналися на тонкощах збуту. Отже, наприкінці першого 

творчого періоду їм був відомий увесь технологічний процес 

виготовлення глиняних виробів. Однак, Василь Омеляненко не 

планував пов’язувати своє подальше життя з роботою на 

гончарному підприємстві. До цього його змусили реалії життя. 

Другий період (кінець 1950–середина 1985) творча зрілість, 

«заводський період» (реалістичний). У 1950–1985 роках Василь 

Омеляненко працював у артілі, згодом заводі, «Художній 

керамік», майстром дитячої іграшки, майстром з виготовлення 

декоративної скульптури, майстром творчої лабораторії. Роботу 

розпочав з виготовлення глиняних свистунців, через пів року став 

робити скульптуру малих форм, а роком пізніше – зооморфну 

скульптуру. Його роботи стали потрапляти на виставки з другої 

половини 1950-их років. Особливо бурхлива участь майстра у 

виставках відзначена кінцем 1960-х –1970-ми роками. Вироби 

майстра широко представляли мистецтво України на 

міжнародних виставках у Бельгії, Канаді, Латвії, Японії, Болгарії, 

Югославії, Польщі, США, Норвегії, Великобританії та інших 

країнах світу. Вони зайняли почесні місця в музейних зібраннях 

України та деяких країн Європи. 

Навесні 1971 року Василь Омеляненко став членом 

Національної спілки художників України. Тоді ж про нього, як 

про майстра декоративної скульптури, заговорили й у мистецьких 

колах, почали згадувати у науково-популярних і наукових 

статтях, монографіях, альбомах, публікувати вироби в періодиці. 
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Перша відома мені згадка про Василя Омеляненка в місцевій 

районній газеті датована 1960 роком [3]. Його твори вперше були 

опубліковані у фотоальбомі «Опішня–Решетилівка» 1972 року [2, 

с.11]. 1973 року майстер уперше взяв участь в симпозіумі 

гончарства, який проходив у гончарному осередку Іванець 

Воложинського району Мінської області (нині Республіка 

Білорусь) на місцевому заводі художньої кераміки. 1976 року 

Омеляненко вперше виступив й у телевізійній передачі про 

творчість народних майстрів. Проте, чим вище піднімався у своїй 

творчості майстер, чим більше його відзначало керівництво 

заводу, тим гостріше він відчував неприязнь і заздрість окремих 

членів колективу заводу. Утім, психологічне напруження, складні 

стосунки з колегами спонукали Василя Омеляненка постійно 

рухатися, ще більше вдосконалюватися. Настрої майстра 

позначилися й на його творчих роботах. Саме у період між 

початком 1970-х і початком 1980-х у його творчості з’явилося 

найбільше динамічних «войовничих» образів. Характерні риси 

декоративно-скульптурного посуду (фігурного посуду у вигляді 

тварин) Василя Омеляненка цього періоду, відзначала й 

мистецтвознавець Леся Данченко назвавши їх «бентежні, 

наїжачені, готові кинутися у бійку». [1, с.103] Упродовж другого 

періоду творчості Василь Омеляненко став справжнім майстром 

своєї справи, вправним художником, який прагнув свободи 

творчості.  

Третій період творчості Василя Омеляненка (середина 1985–

2020) –високоліття, «вільний політ» (романтичний). У серпні 

1985 року майстер вийшов на пенсію. Ця подія для нього стала 

довгоочікувано щасливою, бо ще працюючи у заводі, майстер 

мріяв зайнятися улюбленою справою самостійно. Омеляненко 

нарешті звільнився від виконання щоденної заводської норми й 

зміг зосередитися тільки на творчості.  Він мав усі можливості 

для роботи вдома: облаштовану відповідно майстерню, 

гончарний круг, горно для випалювання. Василь Омеляненко став 

уже відомим. Покупці приїздили за виробами прямо додому, 

постійно робили замовлення. Починаючи з 1986 року збірка 
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творів майстра формується в заснованому в Опішному 

Національному музею-заповіднику українського гончарства. 

Вона найчисельніша у світі й, згідно з протоколами фондово-

закупівельної комісії нараховує 587 виробів Василя Омеляненка. 

Це монументальна скульптура, зооморфна скульптура, посуд-

«монетка», глиняні іграшки-свистунці, «барині», «козаки», 

композиції, куманці, свічники й тарелі. 

Переважна більшість вітчизняних мистецьких виставок, 

зокрема тих, де було репрезентовано народну творчість, не 

обходилася без участі опішнянського майстра, завдяки чому його 

вироби постійно поповнювали колекції багатьох музеїв України 

та зарубіжних країн. 1997 року під час Першого регіонального 

симпозіуму глиняної скульптури «Поезія гончарства на майданах 

і в парках України» (Опішне). Василь Омеляненко вперше в 

народному мистецтві звернувся до теми монументальної 

керамічної скульптури, виготовивши «Українського лева при 

двох головах», який став своєрідною «візитною карткою» Музею 

гончарства. Жодна із кількох сотень глиняних скульптур 

Монументального парку не була так часто представлена у різних 

друкованих виданнях. 

 1995 року Василь Омеляненко став лауреатом Всеукраїнсь-

кої премії імені Данила Щербаківського, 1998 – членом 

Національної Спілки майстрів народного мистецтва України, 

1999 удостоєний високої нагороди в галузі народного, 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Державної 

премії імені Тараса Шевченка. 2007 року Омеляненку було 

присвоєно звання «Почесний громадянин Зіньківщини». У серпні 

2021 указом президента України №406/2021 «Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності 

України» Василя Онуфрійовича Омеляненка нагороджено 

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно). 

Василь Омеляненко завжди охоче брав участь у різнома-

нітних мистецьких заходах, зокрема виставках, майстер-класах, 

фестивалях народної творчості, симпозіумах гончарства. Вироби 

третього, останнього періоду творчості Василя Омеляненка 
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поступово стали більш статичними, спокійнішими, «усміх-

ненішими». Загалом майстер дотримувався відшліфованого 

десятиліттями власного стилю, проте намагався урізноманіт-

нювати елементи декору своїх виробів. Останній період творчості 

майстра прикметний формування його романтичного образу, як 

людини-творця від Бога, необарокового генія, дивотворця 

опішнянської кераміки. Всесвітнє визнання огорнуло Василя 

Омеляненка ореолом слави, що, втім, аж ніяк не безпідставно. 

Адже його творчість є одним із найвидатніших досягнень 

опішненського гончарства останньої третини ХХ – початку ХХІ 

століття, а окремі твори стали своєрідною візитною карткою 

українського гончарства, зокрема, і народного мистецтва, в 

цілому. 
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 В сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі великі та 

перспективні підприємства розширюють своє виробництво на 

закордонні ринки. Цей процес є доволі складним, має свої бар’єри 
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та перешкоди. Але, досліджуючи це питання, підприємці знайшли 

шлях до його вирішення – запровадження міжнародних, 

міждержавних або міжрегіональних стандартів на підприємства, 

які б змогли врегулювати торговельні відносини. Важливим 

пунктом для оптимальної зовнішньоторговельної діяльності 

України також є введення стандартів на підприємства. Але 

основна проблема полягає в тому, що це питання ще не досягло 

поширеного та ефективного використання вітчизняними 

компаніями. Українське законодавство намагається впровадити 

європейські стандарти на підприємства країни, але на даний час 

цей процес ще знаходиться на етапі розвитку і потребує багато 

зусиль для його ефективного впровадження.   

Стандартизація – це спільна мова для усіх держав, та зокрема 

мова країн ЄС. Кожна галузь виробництва має певний перелік 

своїх стандартів, які виступають вагомим важелем при 

формуванні партнерських зв’язків з іноземними компаніями. 

Рання стадія зрілості наших компаній, недостатній фокус на 

історії міжнародних підприємств у сфері запровадження 

стандартизації є причинами відсутності прагнення до введення 

європейських стандартів у свою діяльність.   

Унікальною можливістю для України стало підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Від початку запровадження цієї угоди у 2014 році економіка 

країни почала розвиватись в усіх сферах, що були передбачені 

цією угодою. Але головним питанням, що постало перед 

товаровиробниками, була проблема експорту продукції на ринок 

Євросоюзу. Продукція потребувала відповідності до технічних 

регламентів та стандартів, що запроваджені Європейським 

комітетом та іншими органами зі стандартизації. Тож, 

пріоритетною ціллю для України стало підтримка підприємств у 

запровадженні цих норм.  

Додаток ІІІ до Угоди описує підходи та методи гармонізації 

стандартів. Основними поняттями, що зазначені в цій угоді стали 

не лише чіткі закони та правила, в яких мова йде про загальні 

вимоги до безпеки товарів, а й про закони, що відносяться до 
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певних окремих галузей виробництва. Всі вони перелічені у 

цьому додатку та повинні відповідати технічним умовам 

стандартизації ЄС [2, c. 66]. 

 За даними звіту про виконання Угоди про асоціацію за 2015-

2020 роки можна сказати, що дотримання умов та норм 

стандартизації, які запроваджені в ЄС, призвело до внутрішніх 

змін країни, підвищилась якість продукції, безпека життя 

громадян. Україна з кожним роком оновлює свою нормативну 

базу, замінюючи застарілі стандарти на сучасні. Так, вже 

скасовані 14 475 чинних в Україні ГОСТів, розроблених до 

1992 року. Законодавство почало запроваджувати стандарти, 

гармонізовані з європейськими та міжнародними. Програма 

Уряду спрямована до мети загального скасування застарілих 

стандартів [1, c. 37-38].  

Україна обрала політику запровадження європейських 

стандартів як для загального розвитку економічно вигідних умов 

торгівлі з ЄС, так і для підвищення якості виробництва 

підприємств, що підпорядковуються таким стандартам. 

Організація та координація діяльності з питань стандартизації, 

включаючи роботу технічних комітетів із питань стандартизації, а 

також статус організації-компаньйона в Європейських комітетах 

зі стандартизації CEN та CENELEC покладено на ДП 

«УкрНДНЦ» [1, c. 38]. Основні стратегії державної політики, що 

розроблені цим органом, по досягненню гармонізації з 

європейським законодавством, зумовлять розвиток вітчизняних 

підприємств. Результатом такої діяльності стануть: збільшення 

кількості стандартизованих та сертифікованих продуктів на 

ринку, які будуть гарантувати найвищу їх якість; зростання 

кількості експорту на ринок Європейського Союзу; зменшення 

імпортованої продукції через загальне задоволення громадян 

країни високоякісними виробами; стратегія на майбутнє - 

підвищення ефективності підприємств у виробленні продукції за 

нормами та стандартами.  

Дивлячись на досвід ЄС у створенні, нормалізації та 

впровадженні стандартизації у виробництво продуктів та послуг 
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можна прослідкувати певну динаміку цін. За допомогою 

державної підтримки та належного фінансування виробництв 

країн ЄС усі підприємства перейшли на європейські стандарти 

якості. На ринках країн не було жодної вітчизняної десерти-

фікованої чи нестандартизованої продукції. Внаслідок цього 

увесь асортимент представленої продукції був якісним і від того 

часу не було необхідності у конкурентній боротьбі між 

виробниками саме за якість продукції. Тому вартість виробів 

стала порівняно невеликою.  

Варто зазначити, що для України було б важливо слідувати 

цій стратегії, якої дотримувався ЄС. По-перше, це буде сприяти 

збільшенню якісної продукції на ринку та не дасть недоброго-

вісним виробникам перебувати на ньому. По-друге, ціна на 

продукцію нормалізуються та стабілізуються, тому великої 

різниці між вартістю на одну продукцію не буде.  

Ще однією важливою сферою, якый потрібно приділити 

увагу, є митна. Саме вона буде регулювати процеси експорту 

товарів вітчизняного виробника. За 2015-2020 роки ця сфера була 

гармонізована на 44%. До основних завдань, які треба вдоскона-

лювати відносяться: спрощення митних процедур, зменшення 

податку на запровадження національної електронної транзитної 

системи, захист прав інтелектуальної власності під час перемі-

щення товарів через митний кордон, забезпечення та затверд-

ження порядків заповнення митних декларацій окремих типів, 

надання можливості вітчизняним підприємствам використо-

вувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для перемі-

щення товарів від країни відправлення до країни призначення 

тощо [1, с. 51-52].  

Від 21 липня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив 

Стратегію 

реформування державного управління України на 2022-2025 

роки. Ця концепція спрямована на побудову спроможної 

сервісної та цифрової держави. Основними напрямками в яких 

буде відбуватись державне регулювання будуть: захист прав та 

інтересів громадян, належне адміністрування, та управління всіма 
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процесами за Програмою підтримки вдосконалення врядування 

та менеджменту, а також дотримання системи принципів і 

критеріїв оцінки державного управління. Варто зазначити, що всі 

напрямки будуть базуватись на європейських стандартах, а також 

на досвіді держав - членів ЄС та держав Організації економічного 

співробітництва та розвитку [3].  
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З розвитком новітніх технологій не залишилася осторонь і 

банківська система України. Сьогодні кожний банк у своїй 

діяльності використовує електронні платежі. В Україні банківські 

картки почали використовувати не так давно, проте досвід 

попередніх років показав позитивні тенденції щодо перспектив 

розвитку безготівкових розрахунків в Україні. Однією з причин 
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не досить масового поширення безготівкових розрахунків серед 

населення є те, що в Україні не розвинена мережа розрахунків 

платіжними картками. Мало обізнане про безготівкові розрахунки 

сільське населення та люди похилого віку. Вдосконалення 

механізму безготівкових розрахунків завжди залишається 

актуальним питанням.[1,53] 

Платіжні карти з’явилися в США в 1950-х роках і були 

розроблені як заміна чекової книжки для покупців, які багато 

подорожують. Розрахунки з використанням платіжної картки 

гарантувалися банком, а не тільки платником, і тому вирішува-

лася проблема довіри. З’явившись у середині минулого століття, 

банківські картки набули поширення у понад 200 країнах світу і 

стали невід’ємним атрибутом цивілізованого суспільства. 

Сьогодні банківські картки є ключовим елементом 

електронних банківських систем. Операції з банківськими 

платіжними картками, з одного боку, розширюють спектр послуг 

банку, а з іншого – є потужним джерелом ресурсів як в іноземній, 

так і в національній валютах.  

Власник банківської платіжної картки має цілу низку 

переваг: надійність збереження власних коштів навіть у разі 

втрати платіжної картки (досить тільки повідомити банк про 

втрату картки); зручність під час розрахунку за певні товари чи 

послуги як у нашій країні, так і за кордоном, оскільки 

автоматична конвертація здійснюється за більш вигідним курсом, 

ніж в обмінних пунктах, і можна проконтролювати свої витрати. 

Також у власників платіжних карток з’явилася ще одна 

можливість оплачувати рахунки, не виходячи з оселі. 

Банківська платіжна картка (БПК) - це персоніфікована 

пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є 

ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її 

власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в 

різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки 

до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банко-

матах, а також користуватися іншими додатковими послугами та 

певними перевагами.[2] 
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Створену за роки незалежності систему електронних 

платежів в Україні умовно можна розділити на три сегменти – це 

загальнодержавна система електронних міжбанківських платежів, 

двосторонні міжбанківські розрахунки, системи роздрібних 

електронних платежів. 

Система електронних міжбанківських платежів Національ-

ного банку України (Система електронних платежів – СЕП) була 

створена в 1993 році. Основною метою системи електронних 

платежів стала відмова від паперової форми проведення 

розрахунків у банківській системі, що дало змогу досягти значної 

економії коштів, підвищити швидкість і оперативність здійснення 

платежів і поліпшити надійність та рівень безпеки міжбанківсь-

ких платежів. 

Станом на 1 жовтня 2021 року кількість учасників СЕП ста-

новила 73, із них 71 банк України, Державна казначейська служба 

України, Національний банк України. Тоді як на кінець 2001 року 

загальна кількість установ – учасників СЕП становила 1562 

(включаючи Національний банк України та його структурні 

підрозділи, Державне казначейство України та 156 банків – 

юридичних осіб. Із загальної кількості 613 установ були безпосе-

редніми учасниками СЕП, а решта учасників мала доступ через 

внутрішньобанківську платіжну систему головного банку)[3]. 

Важливим фактором, який стримує розвиток електронних 

платежів в Україні, є високий рівень використання в економіці 

країни готівки під час здійснення платежів. Це викликано 

високою часткою тіньової економіки і низьким рівнем довіри 

споживачів до системи загалом і до електронних платежів і 

платіжних інструментів зокрема. Оскільки розвиток роздрібних 

безготівкових платежів починався в Україні практично з нуля, то 

протягом останніх років цей ринок характеризувався досить 

високими темпами зростання обсягів наданих послуг, кількості 

учасників і власників електронних платіжних інструментів.  

Ринок платіжних карт в Україні активно розвивався 

протягом останнього десятиліття. Разом із розвитком банківської 

системи і поширенням міжнародних платіжних систем на 
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українському ринку значно збільшилася кількість власників карт і 

банків – членів банківських платіжних систем. 

Кількість та обсяги операцій, що здійснюються з 

використанням платіжних карток, наведено в табл. 1. За 

аналізований період спостерігається тенденція до збільшення 

обсягів та кількості операцій з використанням платіжних карток, 

що пов’язане з розвитком торгівлі та сфери послуг, зокрема зі 

збільшенням кількості терміналів, популяризації послуг через 

мережу Інтернет, можливістю дистанційної оплати за продукцію. 

Також до зростання обсягів операцій з використанням платіжних 

карток привела інфляція, адже зростання цін в Україні за 

аналізований період склало приблизно 2 рази. 

 

Таблиця 1 . Кількість та обсяги операцій з використанням платіжних 

карток, емітованих українськими банками за 2017-2020 роки [3] 
Роки Обсяги операцій, млн. грн. Кількість операцій. млн. шт. 

Безготівкові 

розрахунки 

Отримання 

готівки 

Усього Безготівкові 

розрахунки 

Отримання 

готівки 

Усього 

2017 834 957 1 289 721 2 124 678 2 311 780 3 091 

2018 1 297 627 1 579 722 2 877 349 3 073 842 3 915 

2019 1 798 358 1 778 366 3 576 724 4 167 890 5 057 

2020 2 208 726 1 748 635 3 957 361 5 211 786 5 997 

 

Тому більш показовими з точки зору розвитку ринку 

платіжних карток є динаміка кількості операцій з використанням 

платіжних карток та структура таких операцій (рис. 1).  

Спостерігаються позитивні зміни щодо використання 

платіжних карток. Так, з метою отримання готівки платіжною 

карткою виконано всього 39 % усіх операцій за 9 місяців 2021 р. 

(у 2019 р. – 50 % операцій), тоді як для безготівкових розрахунків 

платіжною карткою скористалися у майже 61 % випадків.  

Також позитивною є динаміка за обсягами таких операцій, 

проте не настільки яскравою та показовою. Порівняно з 2019 р., 

коли готівкою отримано 50 % усього обсягу операцій з 

використанням платіжних карток, можна говорити про зміни у 

структурі розрахунків з використанням платіжних карток. Така 

динаміка розвитку ринку платіжних карток є позитивною та 
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сприяє зменшенню тіньової економіки та легалізації розра-

хунків.  

 

 

Рисунок 1. Структура операцій з використання платіжних карток в 

Україні за 9 місяців 2019-2021 років[3] 

 

Про розширення платіжної інфраструктури, що позитивно 

впливає на розвиток ринку платіжних карток, свідчить 

збільшення кількості платіжних терміналів, банкоматів.(рис. 2)  

 

 

Рисунок 2. Платіжна інфраструктура, тис. од.[3] 
 

Серед банків за кількістю емітованих платіжних карток та 

ступенем розгалуженості інфраструктури їхнього обслуговування 

станом на 1 січня 2021 р. лідерами є ПАТ  «Приватбанк», АТ 

«Ощадбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль». 

Більше половини усіх безготівкових транзакцій проводиться 

в мережі Інтернет (рис. 3). Темпи зростання платежів через 
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мережу Інтернет щороку збільшуються.  

 

 

Рисунок 3. Операції з використанням платіжних карток через мережу 

Інтернет в Україні за 9 місяців 2020-2021 року [3] 

 

Кількість операцій та загальна сума подвоюється щороку. 

Протягом 9 місяців2021 року обсяг операцій через мережу 

становить приблизно чверть від кількості та суми всіх 

безготівкових операцій із платіжною карткою (25,6% та 23,6% 

відповідно). Протягом цього періоду в Україні було здійснено 

понад 2741,06 млн. операцій з використанням платіжних карток 

через мережу Інтернет на загальну суму 1699,27 млрд. грн.  

У даний час ринок платіжних інструментів поділений між 

міжнародними платіжними системами, зокрема MasterCard та  

Visa (рис.4).  

Майже всі операції з використанням платіжних карток — 

99,8% кількості та 99,3% суми — торік було здійснено в 

міжнародних системах MasterCard та Visa.  

Отже, ринок платіжних карток в Україні вже пройшов стадію 

формування та зараз активно розвивається. Про це свідчать збіль-

шення частки активних платіжних карток, стабільне зростання 

кількості та обсягів безготівкових розрахунків, удосконалення та 

розширення платіжної інфраструктури тощо. Розвиток ринку 

платіжних карток є невід’ємною складовою детінізації економіки 

1293,06
1 448

842,37 856,9

0

500

1000

1500

2000

За 9 місяців 
2020 року 

За 9 місяців 
2021 року

Кількість операцій, млн. платежів
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України, легалізації доходів і витрат, оптимізації розрахунків 

тощо. Тому задля подальшого розвитку ринку платіжних карток в 

Україні виокремлено напрями вдосконалення та заходи, що 

забезпечать стимулювання розвитку цього ринку. 

 

 

Рисунок 4. Розподіл операцій, здійснених з використанням платіжних 

карток у розрізі платіжних систем за 2020 рік [3] 

 

Необхідними заходами, що стимулюватимуть подальший 

розвиток ринку платіжних карток в Україні, є:  

– підвищення фінансової грамотності населення з метою 

інформування не лише про можливості використання платіжних 

карток, але й про переваги безготівкових розрахунків, зокрема 

фінансові;  

– навчання персоналу виконанню операцій з використанням 

платіжних карток з метою зменшення витрат часу, випадків 
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шахрайства та неякісних розрахунків з вини працівника;  

– забезпечення розвитку платіжної інфраструктури та 

стимулювання (через пільги та преференції) безготівкових 

розрахунків з використанням платіжних карток;  

– стимулювання безготівкових розрахунків шляхом введення 

обмежень на розрахунки готівкою, запровадження нових 

функціональних можливостей для здійснення безготівкових 

розрахунків з використанням платіжних карток.[4] 

Література:  

1. Смолень Р.П., Українець І.М Розвиток безготівкових 

розрахунків в  Україні. Наука й економіка. 2012. №2(26). С. 53-57. 

2. Банківська платіжна картка. URL: https://pidru4ni-

ki.com/18060203/finansi/bankivska_platizhna_kartka 

3. Офіційний сайт Національного банку України. URL: 

https://bank.gov.ua/ (дата звернення 10.12.2021) 

4. Легкоступ І.І., Ваганова О.В., Ринок платіжних карток: 

стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні.  Науковий 

вісник Чернівецького університету. 2019. № 809. С. 63-71 
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Початок конфлікту на території України поставив Францію у 

доволі складне становище. До 2014 Україна для Франції не була 

стратегічно важливою державою, в той час як відносини з РФ 

були доволі міцними та продуктивними. Ще й досі згадки про 
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Україну в французьких ЗМІ найчастіше відбуваються саме в 

контексті дій Росії, а приблизно 20% французів вважають 

президента РФ сильним лідером. Розглядаючи відносини Росії та 

Франції через призму України потрібно брати до уваги позицію,  

в якій опинилась Франція. 

З одного боку, коріння Російсько-Французьких відносин 

дуже глибоке. Ці держави побудували між собою щільну систему 

економічних зв’язків, які заважають Франції поступати 

радикально в російському політичному векторі. Великі обсяги 

торгівлі з РФ, а також певна енергетична залежність частково 

зв’язує руки Франції і робить тверду позицію підтримки прагнень 

України щодо вступу в НАТО та ЄС економічно невигідною.  

Але з іншого боку, втручання Росії в територіальну цілісніть 

України висвітлює прогалини в безпековій політиці ЄС та ставить 

під сумнів верховенства права на Європейському континенті. 

Вирішення Українського питання повинне довести здатність 

Європи самостійно себе захищати без втручання Америки чи 

інших сил.  Україна стала лакмусовим папірцем для Європи, який 

має довести можливість її функціонування, а також підтвердити 

статус Франції та Німеччини, як лідерів регіону. Також, Франція, 

яка дотримується загального курсу ЄС, не може не розділяти 

думки інших держав-членів Європейського Союзу, для яких 

українське питання стоїть гостріше (Польща, Литва, Естонія). 

Саме ці два важливі аспекти дають зрозуміти всю неодно-

значність ситуації в якій опинилась Франція. Вона розділяє 

позицію ЄС щодо України, але й прагне діяти самостійно в 

питанні врегулювання відносин з Росією. Як учасник Нормандсь-

кого формату для неї важливим є вирішення конфлікту на 

Донбасі, але радикальних рішень на користь України від неї 

чекати не варто, адже це може значно погіршити її стосунки з РФ, 

а Франція,  як раніше заявив Емануель Макрон, прагне 

встановити більш довірчі відносини між ЄС та Росією. Зараз вона 

радше прагне вести діалог між двома сторонами конфлікту. 

Попри це неможна відкидати зночущість санкцій, які 

запровадив Франція проти Російської Федерації , адже ці санкції 
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вплинули не лише на економіку РФ, але й на французьку 

економіку також, обсяги торгівлі між цими двома державами 

скоротились вдвічі до кінця 2015 та незначно вирослили до кінця 

2020. І хоч позиція Франсуа Олланда, 24 президента Франції, 

були твердішими ніж у його наступника, Еммануеля Макрона, 

Париж незмінно стверджує, що події на сході України є 

незаконним вторгненням з боку Москви та одноголосно засуджує 

політику Росії. Одночасно з цим Франція не ініційовуватиме 

посилення санкцій проти Росії без прямої загрози, з наведених 

вище причин. Але й скасовуваи санкції без виконання Мінських 

домовленостей не збирається.  

Розвиток французької політики щодо введенняя санкцій 

проти РФ зараз залежить від двох важливих аспектів: 

1. Можливе загострення ситуації на сході України чи 

повномасштабне вторгнення Росії, на що Франція незможе 

невідреагувати як один з лідерів регіону. Оскільки в своїй позиції 

вона чітко підтримує Україну то і діятиме вона відповідно. 

2. Вибори, які незабаром наступлять в Франції і від 

результату яких залежатиме вектор її зовнішньої та безпекової 

політики. Як відомо, праві та крайні праві партії в Франції 

надають бперевагу співпраці з РФ, а в свою чергу представниця 

однієї з крайніх правих партій Ле Пен навіть зустрічалась з 

президентом РФ в Криму. Логічно, що перемога представника 

цих політичних напрямів на президентських виборах Франції є 

неприпустимою для України.  

Франція, швидше за все, не стане застосовувати жорсткіші 

заходи для врегулювання ситуації на сході України без 

загострення ситуації, якщо покладатись лише на Нормандський 

формат то в найкращому разі конфлікт на території України може 

перейти в статус «замороженого», але не вирішитись. Попри це, 

важливо звертати увагу Франції на цей конфлікт та наголошувати 

на подальшому застосуванні санкцій, які все-таки виснажують 

економіку Росії, що, в подальшому, може допомогти вирішити 

ситуацію на Сході України іншими шляхами. 
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Питання ціннісних орієнтирів у визначенні свободи людини і 

громадянина характеризується варіативністю підходів до її 

визначення, неоднорідністю думок щодо її властивостей та 

новими дослідженнями її проявів. Саме тому актуальність роботи 

полягає у дослідженні цієї теми та розкриття сутності свободи. 

Теоретичну основу дослідження склали праці таких вчених, 

філософів та правознавців: Петрушенко В.Л., Пунда О.О., Гаєк 

Ф.А. [1-3]. 

Різні правознавці визначають поняття «свобода» по-своєму. 

Наприклад, Петрушенко В. Л. вважає, що свобода – фундамент-

https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dossiers-pays/russie/la-france-et-la-russie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dossiers-pays/russie/la-france-et-la-russie/
https://france.mfa.gov.ua/
https://www.ifri.org/?fbclid=IwAR0PFcSxWsEY-pUWvQ72qaK42arKLZ5TUtsPB0zlVaLW3Y-OQG4YqhE0mSY
https://www.ifri.org/?fbclid=IwAR0PFcSxWsEY-pUWvQ72qaK42arKLZ5TUtsPB0zlVaLW3Y-OQG4YqhE0mSY
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тальна властивість людини, яка зумовлена її неспеціалізованістю, 

життєвою неузасадненістю та невкоріненістю у буття та 

проявляється через здатність людини самій визначати зміст, мету 

та спрямованість своїх дій, мати можливість обирати тип і спосіб 

поведінки [1, с. 186]. 

Свобода – одна з найголовніших рис особистості. Умовно 

свободу розділяють на внутрішню та зовнішню. Внутрішня 

свобода притаманна людині від народження. Втручання держави 

у внутрішню свободу неможливе. Держава може надавати лише 

право вираження проявів свідомості людини. Тобто, держава 

регулює лише зовнішній аспект свободи. 

У соціально-філософській праці Гаєка Ф.А. “Конституція 

свободи” зазначається, що стан свободи – це стан взаємин між 

людьми, коли примус одних супроти інших буде мінімальний [2, 

с. 19]. 

Свобода вкладена у саму сутність людини, є її природною 

властивістю та виступає невід’ємним благом кожного. Тому 

можна впевнено сказати, що свобода виступає беззаперечною 

цінністю для всього суспільства. 

Застосування поняття свобода до колективу більше, ніж до 

окремих осіб, доречне тоді, коли ми говоримо про бажання 

народу бути вільним від іноземного рабства і самому визначати 

власну долю. Хоч ідея національної свободи схожа з ідеєю 

особистої свободи, це не одне й те ж саме; і зусилля досягнути 

першу не завжди свідчить про прагнення другої [2, с. 21].  

Свобода полягає у бажанні чогось певного. Хоча звичайна 

людина вбачає свободу у можливості вчиняти вільно, але саме у 

цій довільності – причина її невільності [2, с. 34].  

Свобода має на увазі не тільки те, що індивід може вибирати 

і несе за цей вибір тягар відповідальності. Вона також означає, що 

індивід повинен відповідати за наслідки своїх дій, заслуговуючи 

на похвалу чи покарання. Свобода і відповідальність нерозривні 

[2, с. 77]. 

Пунда О.О. зазначив, що будь-якої іншої форми і втілення 

свободи у суспільному житті людей, крім правової, людство до 
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сьогодні ще не вигадало. Проте це неможливо ані логічно, ані 

практично. Люди є вільними в міру їхньої рівності, і рівні в міру 

їхньої свободи. [3, с. 36]. 

Дивлячись на це, можна виділити два взаємопов’язані 

поняття: “свободу у праві” та “право на свободу”.  

Свобода у праві – це система встановлених суспільством 

можливостей здійснювати свою поведінку відповідно до 

визначеного законом ступеня необхідності та бажання у певний 

період часу, що забезпечується державою. Ідея свободи 

закріплена у ст. 23 Конституції України, відповідно до якої 

“Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 

якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та 

має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується 

вільний і всебічний розвиток її особистості” [4]. 

Право на свободу – це сукупність нормативно-правових 

конструкцій регулювання морально зумовленої поведінки 

фізичної особи у різноманітних проявах свободи у праві. [3, с. 44].  

На мою думку, право є кордоном між свободою i свавіллям, 

що обмежує друге заради першого. Іншими словами, саме право 

захищає свободу кожного індивіда від свавілля державної влади 

та інших людей.  

Надання окремим людям більшої свободи в порівнянні з 

іншими може порушувати правову рівність, але не створить 

свободу. Порушення цієї рівноваги призводило до буржуазних 

революцій i встановлення формальної рівності. Таким чином, 

свобода i рівність – невід’ємні одне від одного, оскільки свободу 

можна виразити тільки через норми і принципи формально 

правової рівності всіх індивідів.  

Підсумовуючи все вищесказане можна зазначити, що 

свобода та ціннісні орієнтири її вивчення – це досить складне 

явище, яке потребує комплексного вивчення. Свобода виступає 

природною ознакою й одночасно необхідністю людини, є 

втіленням самодостатності та індивідуальності кожного. 

Різноманітність видів свободи дає змогу детальніше ознайо-

митися з її істинною суттю, а дослідження взаємозв’язків свободи 
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з іншими явищами (право, мораль, відповідальність) сприяє 

встановленню її основних проявів. Особливість свободи полягає у 

її суперечності: якщо вона сама себе усуває, то вона є необме-

женою. Так визначається зв’язок відповідальності зі свободою, 

адже ці поняття нерозривні. Право є основним виразником та 

формою втілення свободи. Україна, формуючи демократичну 

державу, визнала у законодавстві найбільш важливі та 

найнеобхідніші прояви свободи людини. 
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У другій половині ХХ століття змінився підхід дослідження 

процесу комунікації. Вивчення тільки вербальної складової 

медіації змінилось вивченням співвідношень мови та теорії знаків 

та знакових систем, до використання яких звертаються 

співрозмовники в процесі комунікативної взаємодії.  

Вивченням даної теми займаються багато науковців, адже 
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вона є пріоритетною в системі сучасного мовознавства. Цій 

проблемі присвячені роботи Ф.С. Бацевича, Дж. Борга, І. Н. 

Горєлова, Г.Ю. Крейдліна, В. О. Лабунської,  Л. В. Солощук, І. І. 

Серякової та ін. 

Медіація подібна на переговори за інтересами, оскільки вона 

грунтується на пошуку рішень, які будуть кращими для обох 

сторін, шляхом реалізації  роботи з їх бажаннями, а не з 

правовими позиціями, однак за присутності професійного 

посередника та за наявності певних правил і структури[1].  

Важливою складовою в медіації є техніки медіатора, які він 

використовує в процесі її проведення. Однією з них є невербальна 

комунікація. Медіатор повинен ефективно виробляти та 

сприймати вербальні та невербальні сигнали. 

Складовими невербальної комунікації є розуміння 

медіатором: 

- Виразу обличчя, 

-  Контакту очей, 

- жестів, міміки,  

- пози, тактильних контактів, 

- дистанції спілкування, 

-  інтонації, 

- Невербальних бар’єрів. 

Науковці зазначають таку статистику, що словесне 

спілкування в бесіді займає менш ніж 40%, а більше 60% 

інформації передається за допомогою невербальних засобів 

спілкування. При цьому 87% інформації надходить у людський 

мозок через зорові канали, 9% -  через слухові та 4%  - через інші 

органи чуття. Також можна зазначити, що 55% інформації 

сприймається через вирази обличчя, пози та жести, а 38% - через 

інтонацію та тембр голосу [2, с. 213]. 

Під час невербальної комунікації медіатору важливо 

контролювати власні тілесні жести та міміку, вони не повинні 

видавати оцінку чи прихильність до когось з сторін медіації. 

Посередник не повинен використовувати повчальні, обвинувальні 

формулювання, а також використовувати осудливий тон голосу, 
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вони можуть зруйнувати довіру між медіатором та сторонами.  

Для збільшення спокою та впевненості учасників медіації варто 

застосовувати впевнений, спокійний, рівний, низький тон 

голосу[3, с. 109].  

Особливістю невербальних компонентів комунікації є те, що 

вони постають раніше, ніж вербальна частина мовлення, яка 

сприймається після попередньо вираженої невербальної частини. 

В порівнянні з вербальними засобами спілкування, які основним 

чином відтворюють інформацію ознайомчого характеру, 

невербальні компоненти сприяють передачі відомостей оцінного 

характеру, яка дає змогу визначити позиції мовця до самої 

інформації та  адресата[4]. 

Медіатор повинен добре розумітися в проявах невербальної 

комунікації та розуміти наскільки добре сторони готові до 

медіації. Першим проявом готовності до медіації є поза у якій 

знаходиться співрозмовник. Якщо один з учасників медіації 

займає позу « руки на поясі», то це показує насамперед агресію. 

Якщо ж руки складені навпроти грудей, то це означає закритість 

до перемовин.  Також цю ознаку характеризують складені руки та 

перехрещені ноги.  Щодо відкритості до проведення медіації, то 

це виявляється у відкритих руках та рухах, демонстрації долонь 

та відкритій посмішці. Невербальний бар’єр можна визначити 

через демонстрацію предмета як бар’єра, наприклад, коли при 

розмові людина закривається папкою чи іншим предметом. 

Тільки хороший медіатор вчасно зрозуміє саме за невербальними 

ознаками, що якась із сторін не готова до медіації.  

За невербальними ознаками медіатор може виявити обман, 

когось зі сторін медіації. Жестами, які вказують на брехню є  

торкання до обличчя, часте кліпання, погляд в різні боки, 

усмішка, «бігаючий» погляд тощо. Це важливо, адже однією з 

умов проведення медіації є чесність та відкритість. 

Метою невербальної комунікації є надання співрозмовнику 

сигналів про те, що ви його слухаєте, поважаєте, зацікавлені в 

ньому та його справі, при цьому зберігаєте нейтральність до 

сторін медіації[2, с. 213 ]. Перш за все нейтральність виявляється 
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у реалізації відкритого спілкування між медіатором та сторонами. 

Медіатор, як правило, сидить за столом перед учасниками 

медіації, тобто дотримується дистанції. Тут насамперед і 

виявляється нейтральність посередника. Неупередженість та 

незалежність медіатора відбивається у його невербальній 

поведінці: у кінетичних, зорових та просторових сигналах, які 

свідомо чи мимоволі передаються медіатором у процесі 

медіації[5]. 

Отже, у взаємодії медіатора з учасниками медіації 

невербальна комунікація займає значуще місце. Виходячи з цього 

медіатору важливо володіти не лише високим рівнем мовленнєвої 

діяльності, а й культурою невербального спілкування, адже вона 

іноді розповідає про співрозмовника значно більше, ніж його 

слова.  Володіння засобами невербальної комунікації у діяльності 

медіатора сприяє досягненню хороших результатів процедури 

медіації. У зв’язку з цим, проблема значущості та важливості 

невербального компонента в структурі діяльності медіатора 

заслуговує на особливу увагу й вимагає ретельного дослідження.  
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 Право власності на природні ресурси та загального 

водокористування  постало досить дискусійним після набуття 

Україною незалежності та переходу до ринкової економіки. 

Одним із головних питань на порядку денному в останнє 

десятиріччя постало право власності на землі сільськогоспо-

дарського призначення. Але за галасом, що відбувається з 

приводу останньої проблеми, не менш важливим також постає 

визначення права власності й на водні об’єкти. 

 Права власності на води викликано здебільше тим, що на 

відміну від права власності на землі, землі водного фонду не 

можуть перебувати у приватній власності. Розподілення на тих, 

хто підтримує дану позицію та противників останньої 

відбувається, як правило за критерієм наближеності житлового 

будинку до земель водного фонду. Мається на увазі, що 

громадяни не зацікавлені проходом сторонніх осіб через власну 

земельну ділянку. Утім, особи, які не мають безпосереднього 

доступу до водних об’єктів мають право користуватися останніми 

на загальних підставах, крім певних законодавчо закріплених 

виключень. 

 Саме через таку складову права власності як користування 

громадянам гарантується вільний та безперешкодний доступ до 
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водних об’єктів. 

 Досліджуючи визначення загального водокористування 

слушною є теза А. К. Соколової про те, що право загального 

водокористування гарантується громадянам саме для реалізації їх 

особистих, побутових та життєво необхідних  потреб [1]. 

 Право загального водокористування встановлюється у ст. 47 

Водного кодексу України та тлумачиться як користування 

громадянами водними об’єктами для задоволення їх потреб 

(купання, плавання на човнах, любительське і спортивне 

рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без 

застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) 

безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими 

особами та без надання відповідних дозволів [2].  

 Доцільно також зазначити про прибережні захисні смуги в 

аспекті даного питання, адже у встановлених Земельним 

кодексом України межах певні території (прибережні захисні 

смуги) не можуть перебувати у приватній власності [3]. Утім, в 

Україні є досить поширеним ігнорування згаданих приписів 

законодавства та забудови території прибережних захисних смуг. 

 Більш того, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного 

доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального 

водокористування» (далі – Закон), встановлена заборона 

обмеження загального водокористування громадян у тому числі 

обмеження купання та плавання на човнах, любительського і 

спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору 

доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних 

захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або 

фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом [4]. 

 Також А. К. Соколова приділяє цьому питанню особливу 

увагу, зауважуючи, що можливість реалізації права загального 

водокористування є одним із найважливіших та виокремлює 

низку положень, які присвячені цьому питанню в екологічному 

законодавстві: водні об’єкти надаються в користування на умовах 

оренди без обмеження права загального водокористування, крім 



 

45 

випадків, визначених законом; орендарі водного об’єкта 

зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення 

права громадян на загальне водокористування (купання, плавання 

на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо); при 

визначенні таких місць перевага надається традиційно 

розташованим місцям масового відпочинку; у межах населених 

пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального 

водокористування, крім випадків, визначених законом; заборона 

загального водокористування водними об’єктами, наданими в 

користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є 

підставою для розірвання договору оренди [5].  

 Важливо зауважити, що водні об’єкти дозволяється надавати 

громадянам та юридичним особам на умовах оренди. В такому 

випадку водокористувач зобов’язаний доводити до відома 

обмеження загального водокористування. Зазначені обмеження 

обов’язково мають бути погоджені з державним органом, що 

надав водний об’єкт в оренду, а також передбачені у 

відповідному договорі оренди. 

 На нашу думку така конструкція не виправдовує заходів 

захисту права загального водокористування в Україні. Згідно з 

дослідженням Transperency International Україна займає 139 

сходину в рейтингу сприйняття корупції, а тому ризик незаконної 

співпраці водокористувачів із посадовими особами є досить 

високим. Відповідно зазначені обмеження доволі часто не 

передбачені договором, а лише фактичні бажання 

водокористувача обмежити доступ сторонніх осіб до водного 

об’єкту [6]. 

 Прикладом може виступати розподіл території земель 

водного фонду Одеської області. Постановою Одеській міської 

ради ухвалено розподіл 70 на 30, тобто: 70% території, яку беруть 

в оренду, можуть використовувати під платні послуги, а 30% – 

під безкоштовні. Також вільними для проходу мають лишатись 5 

метрів уздовж води. Натомість, орендовані території в результаті 

були огороджені парканом. 

 Ініціюванням та прийняттям змін, що передбачає Закон, 
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визначається вектор на гарантування безперешкодного доступу 

громадян до водних об’єктів. Нажаль, практика притягнення до 

відповідальності порушників правового режиму вод не завжди 

завершується застосуванням фактичного накладення стягнення та 

знесення обмежувальних споруд. Утім, держава постійно 

вдосконалює інститут права власності на води, а тому в 

перспективі всі приватні водні об’єкти можуть бути 

загальнодоступними, а дії щодо їхньої фактичної приватизації 

визнані незаконними. 

 До сказаного додамо, що користування землями водного 

фонду безпосередньо пов’язано з водокористуванням, і значить, і 

земельне, і водне законодавство України повинні передбачати 

положення про використання, охорону і відтворювання вод 

(водних об’єктів), а також земель водного фонду [1]. 
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Підлітковий вік – це важливий період, так як формуються 

основи моральності, соціальні норми, ставлення до себе та 

оточуючих, до суспільства. Стабілізуються основні риси 

особистості та характеристики індивіда. Всі ці якості 

розвиваються у спілкуванні з підлітками. Спілкування для дитини 

стає провідним видом діяльності. В цей час весь внутрішній світ 

переноситься з дому у зовнішній світ, тобто до однолітків та 

дорослих. Міжособистісні відносини відіграють життєво 

важливу роль у формуванні та розвитку самосвідомості, і 

оптимального образу «Я».   

У статті розглянуті особливості міжособистісних відносин у 

підлітковому віці, які допоможуть розширити та поглибити 

уявлення про міжособистісні стосунки та вікові особливості 

підлітків. Проаналізовані данні можуть використовуватися в 

практичній психології для виявлення соціальної адаптації та 

особливостей взаємин в групах та для подальшої колекційної 

роботи з дезадаптивними дітьми.  

Міжособистісні відносини є необхідною умовою для життя 

людини, без нього неможливе повноцінне формування 

особистості. Ізольована від суспільства особистість не зможе 

повноцінно розвиватися, також не можливий розвиток 

психічних функцій та процесів.  

Потреба спілкування у дитини виникає з 4-5 років і збільшується 

з віком. У 13-14 років підлітки переорієнтуються з дорослих 

(батьків, вчителів і оточуючих їх дорослих) на більш-менш рівних 

однолітків. Цей зсув може бути повільним і поступовим або 

різким і швидким, але такі зміни обов’язково будуть.   

Міжособистісні відносини - це взаємодії з людьми, тому людина 
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піддається процесу соціалізації у суспільстві. У процесі 

міжособистісних відносин та взаємодій дитині складно 

створювати нові засоби взаємовідносин. При формуванні 

сучасної структури суспільства учням властиві навички 

міжособистісних відносин, у зв'язку зі збереженням старих 

принципів, які багато в чому незастосовні в суспільстві. 

Особливо важливо розвивати навички позитивних взаємин у 

старшокласників, оскільки нездатність налагодити стосунки 

може стати перешкодою для успішного розвитку в суспільстві. 

Для корекції та розвитку міжособистісних відносин 

враховуються вікові особливості, особливості поведінки, 

інтереси та цінності протягом періоду. 

Ключові слова: міжособистісні відносини, підлітковий вік, 

особливості віку та поведінки, діагностика.  

Підлітковий вік – це період прийняття відповідальності за 

свою долю та початок справжнього дорослого життя, адаптація 

до життя, включаючи прийняття багатьох умовностей, соціальних 

норм, ролей та поведінки, яка не відповідає внутрішнім нормам 

особистості. 

Міжособистісні відносини мають складну структура, яка 

впливає на все рівні організації і є основою соціалізації. Адекватні 

міжособистісні відносини є запорукою повноцінного перебігу 

психічних процесів у людини, що впливають на більшість видів 

діяльності. Сприяє гармонії особистості, являється рушійним 

чинником і передумовою у розвитку психіки дитини. 

Відповідно до культурної історії Т. Лучина вважає, що в 

процесі особистої взаємодії та спілкування з дорослими та 

однолітками дитина переживає історичний досвід, який є 

основою психічної та практичної діяльності. У підлітковому віці 

відбувається зростання соціальної згуртованості, змінюються 

умови життя, розвиваються поведінкові навички та поведінкові 

здібності, що забезпечують індивідуальні риси характеру. Саме в 

цьому віці відбувається формування дитини як самостійного 

члена суспільства, цілісний погляд на світ, розвивається 

мультикультурий вплив на соціальні відносини з дорослими та 

однолітками [9].    
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Метою нашої роботи є вивчення та дослідження особли-

востей міжособистісних відносин у підлітковому віці.  

Методологічними основами дослідження послужили 

положення вітчизняної та зарубіжної психології про діяльнісно-

особистісний підхід до дослідження соціально-психологічних 

феноменів поведінки людини; про зумовленість особистісного 

розвитку біологічними та соціальними факторами.  

Границі стадії підліткового віку приблизно збігаються з 

навчанням в середній школі від 11-12 до 15-16 років. Але слід 

зазначити, що головним критерієм є анатомо-фізіологічні зміни у 

організмі [6]. 

Явною ознакою підліткового віку є статеве дозрівання. Його 

показники визначають межі віку. Початок поступового 

збільшення секреції статевих гормонів починається у 7 років, але 

інтенсивне збільшення відбувається у 13-14 років. Це 

супроводжується різким збільшення росту, розвитком вторинних 

статевих ознак. Виходячи з цього, Т. Ушеніна ділить підлітковий 

вік на три групи [13]:  

1) Молодший підлітковий вік – 12-13 років. 

2) Середній – 14-15 років. 

3) Старший – 16-17 років.  

Вітчизняні психологи, наприклад як В. Мясищев, вважають 

міжособистісні відносини у життєвій системі людини займає одне 

із головних місць. Аналізуючи «розташування» міжособистісних 

відносин у соціально-психологічній літературі [2]. 

Г. Андрєєва зазначає, що вони розглядаються насамперед 

стосовно системи соціальних відносин: у серії, на базовому чи 

верхньому рівні соціальних відносин (В. Кузьмін); як відбиток у 

свідомості суспільних відносин (Платонов). Але авторка 

стверджує, що природу міжособистісних відносин можна 

правильно зрозуміти, якщо їх не ставити в один ряд із 

соціальними відносинами, і розглядає їх як особливу серію 

відносин, що виникають усередині кожного типу соціальних 

відносин, а не поза ними [7]. 

Підлітковий вік характеризується вченими як перехідний, 
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важкий період. Н. Журавльова писала, що це як друге 

народження, в якому змінюється відношення до світу, до людей, 

ставляться вже інші питання, змінюються інтереси. Тип 

поведінки та ставлення до навколишнього середовища молодої 

людини трансформується під впливом психофізіологічних 

факторів, зумовлені віком, тривогою, занепокоєнням. Змінюються 

серцева та м’язів тонус, що викликає дисгармонію у координації 

руху, незграбність, яка з часом проходить. Різкі зміни параметрів 

тіла викликають у них певний психологічний дискомфорт, який 

вони намагаються приховати комплексуючи або поводячи себе 

зухвало. Емоційна нестабільність збільшує сексуальне збудження, 

яке слідує за нормальним процесом статевого дозрівання, який 

ґрунтується на ендокринних змінах в організмі [5].  

Міжособистісні відносини - це суто особисті відносини та 

зв'язки між людьми чи групами, незалежно від умов та характеру 

їхньої спільної діяльності. Він заснований на емоційних 

переживаннях, як одна конкретна людина викликає в іншого. Такі 

почуття діляться на два види: 

➢ Почуття, що сприяють зближення особистостей. 

➢ Почуття, що відштовхують одну особу від іншої.  

Коли ми порівнюємо характер міжособистісних взаємин у 

різних соціаціях людей, ми можемо побачити подібності та 

відмінності. Подібність у тому, що у спілкуванні є чинники, від 

яких залежить успішне вирішення завдань, що стоять перед 

групою. Кожна спільнота також має свій вид діяльності. Так, для 

навчальної групи - це набуття знань, навичок та умінь; для 

спортивної команди – досягнення, призначене для досягнення 

наміченого результату змагань; для сім'ї - виховання дітей, умови 

проживання, організація дозвілля та багато іншого. Тому у 

кожному типі спільнот чітко проглядається переважаючий вид 

міжособистісних стосунків, що забезпечують головну для цієї 

спільноти діяльність. 

Міжособистісні відносини мають три компонента: когнітив-

ний (гностичний, освітній), афективний (емоційний), поведінко-

вий (практичний, регулюючий). Когнітивний компонент полягає 
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у знанні того, що вам подобається чи не подобається у стосунках 

з партнером. Афективний компонент відображає емоційний стан 

індивіда пов’язаних із взаємовідносинами. Внутрішня структура 

цього компонента має напрямки від позитивного до нейтраль-

ного, від нейтрального до негативного і навпаки. Позитивне 

мислення виявляється у безлічі позитивний та яскравих емоціях, 

які свідчать про бажання зблизитись. Нейтральне ставлення до 

партнера виражається у відсутності турботи та має форму 

байдужості. Негативні стосунки проявляються в різних 

негативний емоціях і демонструють небажання зближатися. 

Поведінковий компонент характеризується конкретними діями. 

Стосунки можуть буди дружніми (це якщо один індивід 

подається іншому) та натягнутими (якщо особистості не 

комфортно з партнером). Людські відносини можуть регулював-

тися домінуванням – рівністю – підпорядкуванням та залежністю 

– незалежністю [8].    

Етапи розвитку відносин: 

I. Рівень знайомства – виникнення взаємодій, сприйняттів і 

оцінок одне одного, які найчастіше визначають характер відносин 

між собою. 

II. Етап взаємовідносин (приятельські відносини) – виникнення 

взаємовідносин, формування внутрішніх переживань людей по 

відношенню один до одного на раціональному та на емоційному 

рівні. 

III. Товариські відносини – відносини та взаємна підтримка, 

довіра. 

IV. Дружні стосунки – інтереси, цілі, які поєднують їх.     

З глибини відносин, вибіркового вибору партнерів, функції 

відносин, Н. Обозов розробив класифікацію міжособистісних 

відносин: побачення, дружба, товариство, дружба, любов, шлюб, 

кревність і деструктивні відносини.   

Виділяючи кілька рівнів показників у структурі особистості 

(загальний характер, соціокультурний, психологічний, індивіду-

альний), Н. Обозов наголошує, що різні типи міжособистісних 

відносин передбачають включення до спілкування певних рівнів 
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показників особистості. Тому головний критерій - це мета, 

глибина залучення людини до відносин [11]. 

У роботах О. Гуменюк, дитячі відносини з іншими людьми 

розглядаються як загальний процес інформації, ніж як розвиток 

життя (де дорослий виступає як посередник), бо як засіб 

існування. При цьому вони фізично втрачають самооцінку та 

рівень енергії [4].  

Виняток становлять наукові роботи М. Лисина, головним 

об’єктом дослідження являється спілкування дитини з іншими 

людьми, яке розуміється як завдання, засноване на відносинах з 

іншими людьми та уявленні себе та інших [10]. 

Центром уваги М. Лисина було внутрішня картина 

спілкування, тобто потреби та мотиви спілкування, які насправді і 

є ставленням до інших [1].    

Слід співвіднести поняття «спілкування» та «ставлення». 

Тому що спілкування – це досить широке поняття, тобто діяль-

нісний підхід і вважається особливим видом діяльності. Міжосо-

бистісні стосунки – це частина проблематики спілкування. 

Міжособистісні стосунки також інтенсивно вивчалися у лінії 

психології відносин, заснованої А. Лазурським та В. Мясищевим. 

В основі цієї тенденції лежить концепція особистості, джерелом 

якої є індивідуально-цілісна система суб'єктивно-оцінного 

ставлення до дійсності. Характерно, що діяльнісний підхід 

розвивався переважно у межах теоретичної та експериментальної 

психології, а психологія відносин розвивалася у межах 

психологічної практики [10;14].    

В. Постовий виділяє три форми міжособистісної взаємодії 

підлітків [12]: 

❖ Інтимно – особистісне спілкування: 

• взаємодія, заснована на особистих симпатіях, - «я» і «ти»; 

• до такого спілкування виступає участь співрозмовників у 

проблемах один одного; 

• виникає із загальних цінностей учасників та позитивно 

вирощується за рахунок розуміння думок, почуттів та емоцій 

один одного; 
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• форма – дружба, любов. 

❖ Стихійне – групове спілкування: 

• стосунки засновані на випадкових контактах – «я» та 

«вони»; 

• такі стосунки призводять до появи молодих компаній, 

нетрадиційних груп та субкультур;  

• у процесі такого спілкування поведінка дорослих може 

включати агресію, підвищену тривожність та ізоляцію підлітка. 

❖ Соціально – орієнтоване спілкування: 

• відносини засновані на спільному виконанні суспільно-

важливих справ – «я» та «суспільство»; 

• таке спілкування служить соціальним потребам людей і є 

фактором, що сприяє розвитку форм соціального життя груп.   

Додаткову інформацію про особливості міжособистісних 

відносин у групі можна отримати, вивчаючи параметри групової 

структури [13]:  

1. Формально-структурний вимір дає уявлення про 

супідрядність позицій індивідів у системі офіційних відносин у 

малій групі та фактично повністю зафіксовано у штатному 

розкладі організацій.  

2. Соціометричний вимір характеризує підпорядкованість 

позицій індивідів у системі міжособистісних переваг групи і 

представлено як у класичній версії соціометричної структури 

групи, так і в її автосометричній модифікації. Підпорядкованість 

позицій визначається спостереженням, експериментом чи 

анкетою. По суті, соціометричний вимір означає мету, яка є 

проекцією неформальної структури групи. 

3.  Комунікативний вимір реалізується в комунікативних 

мережах, що фіксують підпорядкованість позицій індивідів 

залежно від їхнього розташування в системах інформаційних 

потоків і концентрації в них деякої інформації про групу. Моделі 

комунікаційних мереж певною мірою визначають групову 

ефективність, що виникає через певні фактори.  

4. Ставлення влади, що відбиває вертикаль субординації 

індивідів залежно від своїх впливу групи. 



 

54 

5. Лідерство як один із вимірних параметрів у структурі 

невеликої групи. Він визначається ієрархією становища індивідів 

залежно від своїх ціннісного потенціалу та вкладу у життя групи. 

Це вимір груповий структури найяскравіше виявляється у 

інструментальної та емоційної ролі менеджменту. 

Слід зазначити, що з дослідницьких цілей досягається баланс 

між об'єктивізмом і суб'єктивізмом, досягається з допомогою 

розглянутих методів. Також необхідно пам'ятати, що переваги 

методів в одній галузі реалізації стають значним недоліком в 

інших. 

Шкільний період робить великий внесок у розвиток і 

поліпшення міжособистісних відносин. 

Основою для тісних і сильних груп, які можуть стати 

невеликими групами, є особисті стосунки, які створюються в 

ранньому шкільному віці. У групі завжди є лідер та встановлю-

ються особливі правила поведінки і мають свої інтереси. Такі 

функції у команді можуть відрізнятися від шкільних правил, тому 

виникають конфлікти між групою та вчителем та активом класу, 

який стає на бік шкільних правил. Тобто виникає смисловий 

бар'єр, нерозуміння, відчуження. Діти у цій групі повністю 

перебувають під впливом лідера, визнають лише його авторитет 

та перебувають в опозиції до інших учнів. Не завжди група 

протиставляється класній команді [7]. 

Вже у підлітковому віці діти виділяються за двома 

особливостями, притаманним розвитку психологічній системи 

взаємовідносин: одне - з дорослими, інше - з однолітками. Ці 

системи допомагають зростати та розвиватися протягом усього 

цього періоду. Граючи одну і ту ж загальну комунікативну роль, 

дві системи взаємовідносин часто суперечать одна одній за 

змістом та процесами, які ними керують [6]. 

В років 15-17 виникає потреба у близькому другові, який має 

особливі моральні вимоги до дружнім відносинам: взаємна 

відкритість, розуміння, чуйність і вміння зберігати секрети. 

«Спорідненість душ» з віком стає все більш важливим фактором, 

що визначає особисті стосунки молодих людей. Опанування 
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моральними нормами - найважливіше особисте придбання 

молоді. 

До кінця цього віку у індивідів розвивається інтерес до 

протилежної статі, бажання мати підвищену увагу до своєї 

зовнішності, одягу, манер. Спочатку інтерес до людини 

протилежної статі часто набуває незвичайного зовнішнього 

виразу, характерного для молодих людей. Хлопчики починають 

знущатися з дівчат, вони, у свою чергу, скаржаться на хлопчиків, 

створюють їм проблеми, але така підвищена взаємна «увага» 

однолітків, приносить задоволення. Пізніше змінюється характер 

інтерсекс-відносин - сором'язливість, незручність і боязкість, які 

іноді супроводжуються збереженням «дивних» зовнішніх 

характеристик у поведінці: претензійної байдужості, презирства 

до однолітків протилежної статі і т.д. Фізично вже турбуються 

про те, хто і кому подобається, хто на кого дивиться і як, хто з 

ким дружить і багато іншого [3]. 

Відносини між людьми змінюються із віком. З одного боку, 

швидко збільшується коло спілкування, зростає кількість дода-

вань і порожніх друзів, з іншого - помітна різниця особистих 

взаємодій - «краща» сторона. Відповідно до соціометричних 

досліджень Я. Коломінського, О. Киричука, Х. Ліймеца та інших 

педагогів та психологів, відмінності між «зіркою» та «відкину-

тим» або «ізольованим» стають дедалі помітнішими. Положення 

останнього здається особливо складним [4]. 

За словами Б. Волкова, десятикласники цінують ті якості 

особистості, які є у спілкуванні, взаємодії з однолітками (чесність, 

готовність допомогти у важкі життєві моменти), на другому місці 

– вольові якості особистості, на третьому – інтелектуальні 

чесноти.  

Дослідження Д. Райгородский пропонує ще один набір 

переваг: інтелектуальні якості, ставлення до людей (доброта, 

чуйність), моральні якості, вольові якості, ділові якості, зовнішні 

дані (зовнішня привабливість, здатність піклуватися про себе 

тощо) [14]. 

Невідповідність цих даних можна пояснити відмінністю як і 
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методах дослідження, і у складі піддослідних за умов експери-

менту. При ускладненні змісту спільної роботи і структури 

колективу. Груповий статус особистості визначається більше його 

діловими і моральними аспектами, зокрема ставленням до 

колективу, рівнем соціальної відповідальності. Таким чином, 

товариськість у класах з низькою згуртованістю впливає на 

соціометричний вибір відповідно до «ділових» критеріїв, у той 

час як у групі з високою згуртованістю навіть переваги особистих 

відносин також залежать від ставлення до колективу. 

Що б не визначало статус молодих людей у колективі, це 

сильно впливає на їхню поведінку та самосвідомість. Несприятли-

ві ситуації у колективі - одне з основних причин дострокового 

відходу учнів зі школи, і такі діти часто перебувають під поганим 

впливом поза школою. 

Ми можемо стверджувати, що тут є зворотний зв'язок. 

Ізоляція важкого підлітка під час уроків може бути причиною 

нехтуванням цілей та норм поведінки групи. Для вчителя 

особливо важливо чітко бачити структуру міжособистісних 

відносин і взаємовідносин у класі. На жаль, як показують 

дочлідження Ю.Коломинський, вчителі схильні суб'єктивно 

оптимізувати статусну структуру класу. А без можливості 

об'єктивно оцінити статус учня в системі колективних відносин 

педагогові набагато складніше знайти індивідуальний підхід до 

дитини та допомогти їй вийти зі складної ситуації. [2]. 
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Постановка проблеми. Володіння державною мовою є 

запорукою входження особистості в соціум та утвердження в 

ньому. Особливої актуальності набуває ця проблема, коли 

йдеться про представників національних спільнот України. Адже 

вільне володіння українською мовою забезпечує комфортну 

комунікацію з представниками інших спільнот, що проживають в 

Україні, рівний доступ до освіти на Батьківщині та працевлашту-

вання відповідно до отриманого диплому. Серед умов, що 

необхідні для формування україномовної мовлєннєвої компетент-
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ності здобувача освіти, для якого українська мова не є рідною, 

виокремимо  знання педагогами методики навчання української 

мови як державної.  

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Навчання 

української мови як другої позначається певними лінгводидак-

тичними та психологічними особливостями, що залежать від 

ступеня спорідненості рідної та української мов. Упродовж 

тривалого часу предметом досліджень вітчизняних науковців 

були переважно проблеми оволодіння українською мовою як 

спорідненою, зокрема учнями, для яких рідною є російська 

(О.Біляєв, С.Канюка, Т.Коршун, Л.Кутенко, О.Хорошковська а 

інші). У працях цих науковців обґрунтовано теоретичні засади 

навчання української мови, зокрема психологічні особливості, 

лінгводидактичні принципи врахування особливостей другої 

мови, врахування знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення 

рідної мови, окреслено підходи до визначення змісту навчального 

матеріалу, добору методів та прийомів навчання. 

Після здобуття Україною незалежності для забезпечення 

якісного оволодіння українською мовою представниками 

національних спільнот (румунами, молдованами, угорцями, 

поляками та ін.)  з’явилася необхідність у дослідженнях проблем 

вивчення української мови як неспорідненої. В останні 

десятиліття розв’язання таких проблем знаходимо в працях 

О.Хорошковської, К.Повхан, Н.Палій, О.Петрук, Н.Яновицької та 

інших. Науковцями визначено теоретико-методичні засади 

навчання української мови і мовлення [3], проблеми засвоєння 

української грамоти учнями шкіл з румунською мовою навчання 

[1], методику навчання української морфології учнів початкових 

класів шкіл з польською мовою викладання [4], комунікативне 

спрямування у навчанні української мови  [2].  

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що об’єктом досліджень  

здебільшого  є аспекти, пов’язані з вивченням української мови як 

державної учнями початкових класів закладів загальної середньої 

освіти. Натомість праць, пов’язаних з підготовкою кадрів для 
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навчання української мови як другої, в українській лінгводи-

дактиці обмаль. Знаходимо лише незначну кількість монографій 

щодо теоретико-методичних засад навчання української мови і 

мовлення у закладах з мовами викладання національних меншин 

України [3], окремі статті щодо концептуальних засад 

підручників з української мови, їх аналізу тощо. 

Виклад основного матеріалу.  Лінгводидактична підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи до викладання 

української мови як державної містить кілька складових. 

Майбутній фахівець має чітко усвідомлювати мету і завдання 

вивчення української мови як державної у початкових класах, 

знати теоретичні засади методики навчання української мови як 

другої, форми організації освітнього процесу, структуру вивчення 

дисципліни та структуру підручників, вміти порівнювати 

лінгвістичні системи рідної учням мови та української для того, 

щоб добирати найбільш ефективні методи та прийоми навчання. 

Розглянемо окремі особливості підготовки студентів педагогічних 

фахових коледжів до навчання української грамоти учнів закладів 

загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою.  

Навчання грамоти – період, у який відбувається формування 

елементарних навичок читання і письма. У закладах з навчанням 

мовами національних спільнот оволодіння українською грамотою 

припадає на другий клас, оскільки у перший рік навчання учні 

оволодівають грамотою рідної мови та в курсі усного 

українського мовлення  у них формується словниковий запас, 

який є необхідною умовою формування в подальшому  навички 

читання і письма українською.  

Ознайомлюючи студенів із особливостями навчання 

української грамоти учнів, які вже оволоділи румунською 

грамотою,  викладач повинен   зосередити увагу на тому, що 

вивчення букв українського алфавіту та їх звукових значень 

залежить від ступеня збігу із літерами румунського. Виявити 

ступінь збігу можна, здійснивши порівняльний аналіз звуко-

буквених систем обох мов. З огляду на це, необхідно запропону-

вати студентам здійснити такий аналіз. У його ході визначаються 
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4 групи букв українського алфавіту: 

1. Букви, однакові або з незначними відмінностями у 

написанні, які в обох мовах позначають однакові звуки. 

2. Букви, однакові або з незначними відмінностями у 

написанні, проте в обох мовах позначають різні звуки. 

3. Букви, графічне зображення яких для учнів нове, проте 

вони позначають звуки, які є в румунській мові. 

4. Нові за графічним зображенням букви, що позначають 

звуки, яких немає в румунській мові.   

Результати такого аналізу дають можливість студентам 

визначити, під час вивчення яких букв українського алфавіту 

виникають явища транспозиції й інтерференції, усвідомити, які 

методи є доцільними й ефективними під час вивчення тієї чи 

іншої букви та її звукового значення. 

Так, вивчення букв 1 групи супроводжується транспозицією 

– позитивним переносом знань, умінь і навичок з рідної мови в 

українську. Звукове значення та графічне зображення цих букв 

учням відоме з румунської мови, у школярів уже сформовані 

вміння читати і писати ці букви. Тому на уроках вивчення букв 

цієї групи вчителю недоцільно витрачати час на підготовчі зву-

кові аналітико-синтетичні вправи, на встановлення асоціативних 

зв’язків «звук-буква», а можна одразу запропонувати учням 

читати з буквами  склади та слова, а також прописувати їх.  

У ході вивчення букв другої групи виникає інтерференція як 

під час читання, так і на письмі. Читаючи, учні бачать букву, яка є 

в рідній їм мові, й автоматично можуть вимовити не звук, який ця 

буква позначає в українській, а той, який вона позначає в 

румунській. Під час запису почутого на слух учні  замість букви 

українського алфавіту на позначення звука, можуть записати 

букву румунської абетки.  Такий негативний перенос навичок з 

рідної мови у другу необхідно випередити правильними 

методичними діями, добором відповідних вправ для читання і 

письма. Із найбільш ефективних завдань є читання із вставлянням 

х пропущеної букви. Для письма ефективними будуть вправи із 

вибором букви, яку треба записати.  
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Вчителеві треба знати, що букви третьої групи учні можуть 

плутати із буквами румунського алфавіту  під час письма. Тому, 

показуючи букву, яка позначає відомий учням із румунської мови 

звук, педагог повинен наголосити, що в українській мові цей звук 

позначається іншою буквою. Доцільними є вправи, що сприяють 

запам’ятовуванню нової букви на позначення відомого з 

румунської мови звука. Це можуть бути асоціації букви з 

тваринами або предметами, трансформування однієї букви в 

іншу, друкування букви, дописування відсутніх елементів букви 

тощо. 

Букви четвертої групи є новими для учнів як за звуковим 

значенням, так і за написанням. Ознайомлення з ними варто 

проводити, дотримуючись традиційного звукового аналітико-

синтетичного методу: звукові аналітико-синтетичні вправи, показ 

букви, читання складів, слів та речень.  

Таким чином, готуючи майбутніх учителів до навчання 

української грамоти учнів класів навчанням з румунською мовою, 

необхідно формувати вміння порівнювати мовний матеріал в 

обох мовах та добирати методи організації освітньої діяльності  

залежно від ступеня його збігу в румунській та українській мовах. 

Викладене є лише частиною загальної проблеми підготовки 

студентів до викладання української мови у  закладах загальної 

освіти з навчанням мовами національних меншин. Досліджень 

потребують й інші аспекти, як-от методика засвоєння відомостей 

про частини мови, про речення, формування графічних та 

орфографічних умінь тощо. 
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Актуальність дослідження обумовлена здійсненням змін в 

розвитку української державності, що, само собою, показує нові 

виклики перед юридичною наукою щодо формування відкритого 

типу суспільства. Це обумовлюється рухливим характером, 

залежністю розвитку і сутності від змін у державному й 

суспільному житті, від політичних, економічних, соціальних та 

інших перетворень існуючого суспільства. Отже, дослідження 

вказаного явища є актуальним до глибшого вивчення з правової 

точки зору для України.     

Виклад матеріалу дослідження. У книзі видатного 

філософа науки Карла Поппера «Відкрите суспільство і його 

вороги» йдеться про те, що суспільства, які побудовані на 

тоталітарній ідеології, є закритими. Такими, у яких значення і 

роль індивідуальної свободи обмежені владними  приписами 

дозволеного і недозволенного. А на такому ґрунті не можна 
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будувати горизонти майбутнього. Ідею відкритого суспільства 

вперше втілив в життя Дж. Сорос, - учень К. Поппера, - відкрив-

ши світу глобальний ринок валют і на цьому отримав великі 

фінансові можливості. І в цьому сенсі його бізнесова інтенція 

співпадала з динамікою процесу фінансово-економічної глобалі-

зації [1]. 

У середовищі благодійних фондів, які заснував та підтримує 

Джордж Сорос, як правило, вказують на три прості характерис-

тики відкритого суспільства. По-перше, відкрите суспільство має 

вільний публічний простір, що передбачає відкриту громадську і 

приватну комунікацію. По-друге, це такий простір, у якому жоден 

не може претендувати на  остаточну істину й наполягати, що має 

бути тільки так, а не інакше. І, по-третє, це – простір, у якому всі, 

хто підіймається до влади, мусять бути прозорими й підзвітними 

[1].  

Інституції, які розвинуті в Європі і світі, є тими транслятор-

рами процесів, глобалізації, які збудували основний базисний 

компонент її розвитку. Після Другої світової війни виникла  ООН, 

яка, фактично, брала на себе відповідальність за узгодження 

ключових інтересів різних країн, особливо у сфері миру і 

міжнародної безпеки. Також був утворений Європейський Союз 

(спочатку на основі економічних інтересів, а потім – як політична 

і правова солідарність). У той час процес глобалізації був на 

підйомі. Однак десь з кінця минулого століття починає 

відбуватися щось протилежне [1]. 

Перші ознаки цього були помітні ще до розвалу Радянського 

Союзу, а коли стався розпад так званої комуністичної системи – 

ситуація ще більш загострилася. На теренах колишнього 

соціалістичного табору виникають вогнища локальних 

військових конфліктів. На відміну від попередніх війн, йшлося не 

про захоплення територій чи жагу до збагачення за рахунок 

пограбування інших націй, а про нищення – аж до фізичного 

знищення – ворожої етнічної групи, що має іншу етно-культурну 

ідентичність, інший колективний світогляд. Глобалізації як 

розповсюдженню однозначних стандартів цивілізації стали 
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чинити опір носії й світи традиційних культур. Вони почали 

пручатися нав’язуванню універсальних норм і правил відносин, 

поведінки, права, особливо прав людини. Адже одна з 

особливостей ООН та ЄС – це інтенція на впровадження 

універсальних прав людини. Намагання зберегти національну 

ідентичність і унікальність локальних культур почало входити в 

суперечку з  динамікою глобалізаційних процесів [1]. 

Якщо повернутись до теми глобалізації і відкритого 

суспільства, то сьогодні ми бачимо спротив не стільки процесу 

глобалізації, скільки поширенню ліберальних цінностей, які його 

супроводжують. Сьогодні такі країни, як наприклад, Угорщина – 

немовби й демократичні: там є вільні демократичні вибори, 

гарантуються громадянські свободи. Але, разом з тим, в них є 

опір цінностям, які не співпадають з підняттям на щит політики 

цінностей національної традиції. Разом з тим, йде фактичне – не 

законодавче – обмеження цінностей відкритого суспільства, які 

співпадають з цінностями універсальних прав людини. Очевидно, 

що радикалізація доцентрових національних відчуттів у сучасних 

демократичних суспільствах межує з політикою «трайбалізму», 

на приклади якого критично реагував Поппер, і має бути далі 

осмислена в термінах відкритого суспільства [1]. 

Перейдемо до проблем відкритого суспільства, яке ми 

намагаємося побудувати на правових засадах в Україні. 

Спостереження останніх років показують, що протягом сімдесяти 

років Україна перебувала в закритому суспільстві за всіма 

параметрами, а деякі сфери суспільства були винищені свідомо – 

культура, мовна та національна ідентичність, поняття про права 

людини і права власності, розвиток економічної свободи і 

здорової конкурентної боротьби за ринковими законами, 

економічна рентабельність і використання наявних в держави 

ресурсів на благо не групи відокремлених наближених до 

владних кіл осіб, а для блага сього суспільства. Відокремленого 

державним кордоном.  

На даний час відновлення відкритого суспільства покладено 

на громадські ініціативні групи. Але поняття громадянського 
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суспільства і діяльності ініціативних груп для власних інтересів 

підконтрольних ЗМІ в уявленні суспільства, яке не розбирається в 

тонкощах правового поля, пов’язана з радикально 

налаштованими, проплаченими з заходу чи сходу групами, які, 

порушуючи громадський спокій та безпеку, агресивно нав’язують 

свою точку зору. Насправді, громадянське суспільство – це  такий 

суспільний стан, коли в будь-який момент, зовсім не обов’язково 

реєструючись як громадські організації, люди можуть зібратися 

разом і спільно вирішити важливе для них питання або 

самостійно, або через вимогу й тиск на владу заради його 

вирішення. Особливістю такого стану і рухів є те, що громадяни 

об’єднуються за приватним, але, водночас, колективним 

інтересом. Приватним – тому що питання стосується «мене і 

кожного» персонально, а колективним – тому що це не лише 

чийсь еґоїстичний інтерес [1]. Дотримання даною групою осіб 

незалежно від їх чисельності усіх правових засад співіснування 

інших осіб, відсутність правових порушень з їх боку щодо 

вирішення проблемних для них питань, а також реакція 

незацікавленої в даній проблемі іншої частини суспільства, і 

визначає рівень розвитку права в державі, свободи слова, 

демократії та відкритості.  

Поєднання правового становлення відкритого суспільства з 

демократичними процесами можна оспорювати і не поєднувати. 

Очевидною є та суть, що лише в демократичній державі з 

розвиненим громадянським суспільством досягається баланс у 

взаємовідносинах держави і суспільства [2, с. 116]. Така 

постановка питання надає підстави говорити про актуалізацію 

концепції відкритої держави, яка ґрунтується на механізмах 

демократичної взаємодії держави і суспільства, де контрагентом 

держави має бути дієве плюралістичне суспільство [3, с. 44].    

Відкрите суспільство – вільне суспільство із динамічною 

структурою, в якому присутній достатній рівень транспарентності 

державної влади, що дозволяє кожному з його членів мати 

публічний доступ до потрібної інформації, підтримує прозорість 

владних дій, дотримується принципу гласності та підзвітності 
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всіх рішень на регіональному і національному рівнях [4, с. 89]. 

Нині триває накопичення досвіду й компетентності обох сторін у 

налагодженні конструктивної взаємодії та паритетних відносин 

[5, с. 418].     

Становлення відкритого суспільства, побудованого на 

демократичних засадах взаємодії населення і влади в Україні 

розпочалося з відновлення України як незалежної держави в 90-х 

роках ХХ століття. А стало усвідомленою потребою і подальшим 

розвитком – з кінця листопада 2013 року – початку подій на 

Майдані в м. Києві. Зіткнення старого пережитку закритого 

суспільства, яке намагалось зберегти привладне становище, і 

ідеологічні зміни відкритого громадянського суспільства 

зіткнулися при вирішенні стратегічного і глобалізаційного 

рішення: в яку сторону рухати Україні – на схід (до складу 

режиму СНД), чи на захід (до складу і цінностей Європи, ЄС). 

Подальші події показують, що тривала досі війна, розв’язана 

державою-сусідом, визнана всім світом як агресор, країна, яка 

окупувала дві східні області України, анексувала Кримський 

півострів, - це не просто війна за території, а війна між двома 

ідеологічними системами – закритим і відкритим суспільством.   

Висновки. Перед сучасною українською державою на шляху 

до її ствердження як правової та демократичної в контексті світу, 

який глобалізується виникла низка правових проблем, які стали 

перепоною для повноцінного утвердження ідеї відкритого 

суспільства. До них належать: 

− відсутність адекватного контролю і знань щодо перевірки 

доступної до суспільства інформації на її доцільність, 

правдивість, прозорість, зупинення злочинної пропаганди; 

− відсутність практики роботи органів публічної влади в 

умовах доступності інформації, надання її населенню в повному 

обсязі і часто – безкоштовно; 

− усунення правового нігілізму населення шляхом доступних 

роз’ясненнях в доступних джерелах інформації; 

− роз’яснення прав людини і громадянина усім сторонам 

суспільства і гарантування їх виконання цими ж сторонами; 
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Ці та ряд інших питань набувають критичного для вирішення 

значення саме в правовому полі дій, мають бути ініційовані, 

насамперед, державою в особі її владних інститутів та 

професіоналів, які, здобувши освіту і реалізовуючи отримані 

знання за новими системами навчання в державному, публічному 

управлінні, знаючи цінності, якими керується не лише Європа, а 

всі демократично налаштовані країни незалежно від їх 

географічного розташування зможуть досягти поставлених цілей. 

Глобалізація в цьому контексті передбачає стирання кордонів в їх 

звичному закоренілому значенні для однакового розуміння 

демократії, прав людини, вільної економіки, здорової конкуренції 

тощо.  
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ФІРМИ 

 

Петрук В.В. 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Інновація, будучи продуктом науково-технічного прогресу, 

не має однозначного тлумачення у сучасної економічної 

літератури. У широкому розумінні під інновацією різні фахівці 

розуміють нововведення як результат творчої діяльності, 

практичне застосування якого призводить до суттєвих змін у 

функціонуванні системи, або представляють інновацію як 

здійснення змін шляхом запровадження чогось нового. У 

вузькому розумінні, інновація є новим технічним рішенням, 

здійсненим на практиці. 

Теорія Н.Д. Кондратьєва, у частині, що стосується форм 

розвитку науково-технічного прогресу, є основою інноваційної 

теорії довгих хвиль австрійського економіста Й. Шумпетера, який 

вважається родоначальником всіх сучасних інноваційних 

концепцій. Працюючи у період зародження соціальних наук, він 

комбінував ідеї з економіки, соціології та історії з метою 

створення вельми оригінального підходу для вивчення 

довгострокових економічних та соціальних змін, фокусуючи 

увагу на критичній ролі інновацій та факторів, що впливають на 

них. 

Специфічний зміст інновації становлять, за словами Й.Шум-

петера, «зміни», а головною функцією інноваційної діяльності є 

«функція управління змінами» [2, с.45]. З цього погляду під 

інноваціями можна розуміти «внесення до різноманітних видів 

людської діяльності нових елементів (видів, способів), що 

підвищують результативність цієї діяльності» [1, с. 49]. 

Вводячи в науковий обіг поняття інновації і даючи його 

характеристику, Й.Шумпетер у своїй праці "Теорія економічного 
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розвитку" ("Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung", 1912 р.) 

виділив "п'ять типових змін, що стали вже класичними": 

1. Використання нового продукту, з яким споживач ще 

знайомий, чи нового рівня якості існуючої продукции. 

2. Впровадження нових методів виробництва, які або 

ґрунтуються на наукових відкриттях, або можуть бути новим 

способом комерційного використання продукту або сировини. 

3. Відкриття нового ринку, який ще не заходила певна галузь 

виробництва деякої країни, незалежно від цього, існував цей 

ринок раніше чи ні. 

4. Захоплення нового джерела сировини або напівфабрикатів, 

знову ж таки незалежно від того, чи існує це джерело, або воно 

щойно було створено. 

5. Реалізація змін в організації якоїсь галузі, зокрема, заняття 

монопольної позиції (наприклад, через створення трастів), або 

його втрата. 

Відмінною особливістю та значимістю даного визначення є 

те, що інновації у сфері виробництва розумілися Й. Шумпетером 

як якісні зміни не лише техніки та технології, а й організації 

виробництва, що є результатом свідомої діяльності підприємця. 

За словами Й. Шумпетера, інновація – це нове поєднання («нова 

комбінація») умов та факторів виробництва, яке здійснюється 

підприємцем. 

Поняття "нововведення" та "новаторство" нерідко ототож-

нюється, хоча між ними є і деякі відмінності. Нововведення — це 

новий порядок дій, новий метод, оформлений результат 

фундаментальних, прикладних досліджень, розробок або 

експериментальних робіт у сфері діяльності з підвищення його 

ефективності. Нововведення можуть оформлятися у вигляді 

відкриттів, винаходів, патентів, товарних знаків, документації на 

новий або вдосконалений продукт, технологію, управлінський чи 

виробничий процес. Нововведення можуть бути зафіксовані в 

головах людей, на паперових чи електронних носіях. 

Нововведення можуть розроблятися з будь-якої проблеми на 

будь-якій стадії життєвого циклу товару. Зокрема, в рамках 
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стратегічного маркетингу, науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР) тощо. Нововведення можуть 

бути покупними або власною розробки, призначеними для 

накопичення, продажу або впровадження у виробничий процес 

продукцій, що випускається (виконується послуги), тобто 

перетворення на форму інновації. 

Термін «новаторство» означає, що новація використовується. 

Вкладення інвестицій у розробку нововведення - половина 

справи. Головне — запровадити нововведення, перетворити 

нововведення на форму інновації, тобто завершити інноваційну 

діяльність та отримати позитивний результат, наміри продовжити 

дифузію інновації. Для розробки нововведення необхідно 

провести маркетингові дослідження, НДДКР, організаційно-

технологічну підготовку виробництва, виробництво та оформити 

результати. Тому часто кажуть, що інновація є кінцевим 

результатом впровадження нововведення з метою зміни об'єкта 

управління та отримання економічного, соціального, 

екологічного, науково-технічного або іншого виду ефекту. 

Незважаючи на тимчасові труднощі, пов'язані з фінансово-

економічною кризою, у світі виникає нова система створення 

суспільного багатства, в основі якого – освіта, дослідження та 

інновації. На долю нових знань, що втілюються у технологіях, 

устаткуванні, підготовці кадрів, організації виробництва, в 

економічно розвинених країнах припадає від 70 до 85% приросту 

валового внутрішнього продукту (ВВП) [3, с.73-78]. Тому немає 

сумнівів, що в нових умовах саме інтелектуальний капітал 

створює основну вартість для акціонерів компаній, а 

найважливіші його складові – вкладення у НДДКР, патенти та 

ліцензії, торгова марка, наукові знання та кваліфікація персоналу, 

внутрішньофірмова культура тощо, тобто об'єкти, які мають 

натурально-речовинної форми, - отримують ринкову оцінку та 

визнання. Важливо, що у економіці, заснованої на знаннях, частка 

праці, пов'язана власне із виробництвом кінцевого продукту, 

значно скорочується. Але в його кінцеву вартість значно більший 

внесок робить працю на стадіях розробки, створення зразка, його 
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ринкових випробувань та виведення на ринок, а також на 

наступних стадіях доведення продукту до споживача та його 

обслуговування протягом життєвого циклу. На цих стадіях 

використовується складна, інтелектуальна праця, яка передбачає 

високий рівень знань та інтенсивність їх використання. Понад те, 

під час їх здійснення організація продовжує накопичувати знання, 

тобто самонавчати [1, с.58]. 

Таким чином, у новій економіці ключовими стають організа-

ції, які виробляють нові знання, пов'язані з дослідженнями та 

розробками, з поширенням знань та пошуком шляхів їх 

використання (комерціалізації) на практиці (університети, 

науково-дослідні інститути, лабораторії, науково-виробничі 

підрозділи компаній, малі інноваційні компанії та ін.). Такій 

економіці потрібні не так дисципліновані виконавці, як «творці», 

висококваліфіковані кадри, здатні до самонавчання та 

безперервного виробництва знань. 
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СПРЯМОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Погодіна М. Ю., 

старший викладач кафедри іноземних мов 

Харківського національного університету  

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

м. Харків, Україна 

Вивчення іноземних мов у військових закладах вищої освіти 

є вельми актуальним питанням сьогодні. Це пов’язано, перш за 

все, з інтеграцією України в європейське та світове співтоварист-

во, а також з необхідністю фахівців спілкуватися та обмінюватися 

досвідом. Іншомовна професійна компетенція – це обов’язковий 

компонент професійної компетенції майбутнього офіцера, яка 

передбачає не лише високий рівень знань і вмінь за фахом, але й 

володіння іноземною мовою. Процес викладання іноземних мов 

для курсантів військових вишів має функціональну спрямова-

ність. Її мета – формування та розвиток професійно-орієнтованої 

міжкультурної комунікативної компетенції. 

Для успішної реалізації цієї мети необхідно вивчати 

структуру мотивації, яка є найважливішим фактором у навчанні 

спілкування англійською мовою, і особливу увагу слід приділити 

самомотивації, якій належить визначальна роль при навчанні 

іноземній мові, атже самомотивація дозволяє виявити внутрішні 

резерви особистості для її розвитку, навчання і виховання. 

Проблеми мотивації навчальної діяльності достатньо широко 

висвітлювались у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. І.О. 

Зімня вважає, що «мотив – це те, що визначає, стимулює, 

спонукає людину до вчинення будь-якої дії, що включена до 

визначеної цим мотивом діяльності» [1, с. 53]. На думку Х. 

Дугласа Брауна, «мотивація включає в себе такі фактори, як 
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необхідність дослідження, діяльність, стимуляцію, нові знання та 

активізацію свого его» [2, с. 160-161]. Згідно з визначенням Дж. 

Хармера, «мотивація – це внутрішня сила, яка змушує людину 

робити кроки для досягнення чогось» [3, с. 66]. 

Отже, мотив розглядається як внутрішнє спонукання до 

навчальної діяльності, викликане особистими потребами самого 

курсанта, його життєвою позицією, вихованням у сім’ї. І тут 

особлива роль належить самомотивації, яка формується під 

впливом власних думок курсанта, його прагнень, переживань, 

виникнення певних потреб, в результаті чого з’являється 

усвідомлення внутрішньої необхідності. 

Основними факторами, що сприяють формуванню у 

курсантів позитивної самомотивації до вивчення англійської 

мови, є розуміння цілей навчання, зміст навчального матеріалу, 

розвиток пізнавальних здібностей курсантів, зацікавленість 

предметом, професійна спрямованість, емоційна форма ведення 

занять викладачем, постановка викладачем досить складних, але 

цікавих завдань, що сприяють розвитку творчої активності 

курсантів, усвідомлення важливості отриманих знань, оцінка 

знань, величезне бажання вивчати англійську мову. 

На самомотивацію також впливають зовнішні мотиви, хоча 

вони не пов’язані зі змістом навчального матеріалу. До них 

належать: обов’язок (курсант повинен вивчати даний предмет, 

щоб отримати залік, скласти іспит); оцінка (прагнення набрати 

якомога більше балів за модуль, за семестр), оцінка курсанта 

викладачем. Викладач сприяє самомотивації курсанта своїм 

прикладом, зацікавленістю. Ставлення до викладача автоматично 

переходить у ставлення до предмету. Немає більш сильного 

мотивуючого засобу, ніж власний позитивний приклад, інтерес 

викладача до англійської мови і культури англомовних країн. 

Особиста зацікавленість дає курсантові розуміння того, що 

використання англійської мови як засобу отримання і обміну 

інформацією, користування комп’ютером та мережею Інтернет 

для отримання знань в різних галузях науки і техніки, а також 

вільне володіння іноземною мовою та гарні професійні навички 
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дозволять мати успішну кар’єру. 

Внутрішня мотивація, а саме самомотивація, переважає над 

іншими мотивами. Вона забезпечує успішну навчальну 

діяльність, викликає задоволення саме процесом навчання, 

результатами своєї праці і набутими навичками. Внутрішні 

мотиви пов’язані зі змістом навчального матеріалу, оволодінням 

іншомовними навичками. 

Основною метою навчання англійської мови у військових 

ЗВО є розвиток комунікативних здібностей курсантів. Вона 

обумовлює методи та прийоми навчання англійській мові на 

заняттях. Отже, завдання викладача – навчити курсантів 

спілкуватися англійською мовою, створюючи ситуації, які 

допоможуть їм у житті і навчать їх знаходити оптимальне 

рішення. Це вимагає підвищення професійного рівня викладача, 

постійного вдосконалення знання свого предмета. 

Інтерес до процесу навчання іноземної мови тримається на 

внутрішніх мотивах, які виходять з самої іншомовної діяльності. 

Навчально-пізнавальний мотив пов’язаний з проявом інтересу до 

змісту навчального матеріалу. Він є основним та обумовлює 

навчальну діяльність, так як в його основі закладено постійне 

прагнення до пізнання. Також він пов’язаний зі змістом та 

організацією навчальної діяльності. Пізнавальна мотивація 

найбільш важлива в навчанні іноземної мови. Однак необхідно, 

щоб вона стала основою для розвитку професійної спрямованості 

курсантів, стимулювала їх навчальну активність, гарну 

успішність, позитивне ставлення до англійської мови.  

Пізнавальний мотив в оволодінні англійською мовою пояс-

нюється інтересом до іноземної мови та проведенням викладачем 

різноманітних за формою і змістом занять. Викладач повинен 

застосовувати на заняттях аутентичні підручники, сучасне 

обладнання, Smart-Board. Використання дошки необхідно для 

пояснення граматичного матеріалу і виконання різного виду 

вправ. 

Але для багатьох курсантів основним мотивом є складання 

заліку або іспиту та отримання позитивної оцінки з англійської 
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мови. Тому перед викладачем стоїть завдання: розвинути 

позитивні, пізнавальні мотиви у тих курсантів, у яких відсутній 

інтерес до цього предмету, тобто підвищити рівень самомотива-

ції. Це залежить від успіху курсанта, його умінь і навичок, 

кваліфікації викладача, методів навчання, що сприяють отриман-

ню відмінних знань, і багатьох інших факторів. Низька якість 

викладання, нерозуміння предмета, численні помилки, навпаки, 

відбивають інтерес у курсантів до вивчення мови. 

Для досягнення успіхів багато факторів важливі, перш за все 

– кваліфікація викладача, його ерудиція, відмінне знання предме-

та і захопленість ним. На думку І.А. Зимньої, «…розкутість, від-

сутність страху, радісне ставлення до вчителя, навчання, праг-

нення до доброзичливого взаєморозуміння в групі – результат 

обраного вчителем правильного стилю спілкування» [1, с.158].  

В сучасній методиці набув поширення підхід, центрований 

на учні. Його сутність полягає у максимальній передачі ініціативи 

навчання самому курсанту, що створює партнерські відносини 

між викладачем і курсантами під час занять і максимально 

розкриває особистісний потенціал курсантів завдяки особливій 

організації навчання. Але головна роль викладача – керування 

процесом навчання, засвоєння окремих навчальних завдань тощо 

– залишається.  

Кожен курсант у групі є індивідуальністю, має свої здатності, 

свої переваги при виборі тих чи інших тем, проблем, видів 

діяльності. Для більшої ефективності самостійної роботи на 

практичних заняттях викладач повинен використовувати 

індивідуальні завдання, під час яких він враховує рівень 

підготовки кожного курсанта. Індивідуальний підхід істотно 

посилює самомотивацію при вивченні курсантом іноземної мови 

й додає впевненості у своїх силах, можливостях і здібностях. У 

той же час, кожен курсант повинен усвідомлювати, що якісний 

результат його праці з оволодіння мовою залежить, у першу 

чергу, від його власних зусиль та прагнень. Разом з викладачем 

він несе відповідальність за успішність та якість навчального 

процесу. 
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Вивчивши проблему самомотивації до навчання та 

професійного розвитку під час практичних занять з іноземної 

мови на яких робиться наголос на військову термінологію, 

необхідно зазначити, що існує безліч можливостей та методів для 

підвищення самомотивації, але немає універсального. Багато 

чинників впливають на спонуку конкретного курсанта до праці і 

навчання, а саме: інтерес до предмету, сприйняття його 

повноцінності, загальне бажання виконувати поставлені задачі, 

упевненість в собі і відчуття власної гідності, так само, як і 

терпіння і наполегливість. І, звичайно, не всі курсанти мотивовані 

однаковими цінностями, потребами, бажаннями. Тому педагогу 

потрібно пам’ятати головне: викладач військового вищого 

закладу освіти повинен розвивати у курсантів відчуття 

впевненості та успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі, 

створювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір 

завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну мотивацію 

до використання свого потенціалу в області спонукання курсантів 

до навчання. 
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Останнім часом увага лінгвістів дедалі частіше зосереджу-

ється на теоретичних і прикладних проблемах дискурсу, 

починаючи від полеміки про його визначення компонентів, 

впливу на свідомість суспільства до аналізу окремих різновидів 

дискурсу. Варто приділити увагу висвітленню всіх аспектів 

актуальних питань щодо політичного дискурсу.  

Відомо низку публікацій, в яких започатковано вирішення 

цієї проблеми. Серед вітчизняних дослідників це питання 

досліджували Г. А. Орлова, В. Г. Борботько, Ю. Степанов та інші. 

Дискурс – «це цілеспрямована соціальна дія і мова, занурена 

в життя. Дослідники також трактують це поняття як складну 

єдність мовної практики і екстралінгвістичних чинників. Для 

збереження цілісності дискурс-дослідження ключовим є 

узагальнювальне поняття-код, що містить у собі як вербальні, так 

і невербальні «знаки»» [1, c. 2]. Політичний дискурс із 

лінгвістичної точки зору досліджують відносно недавно. «Полем 

його мовознавчих інтерпретацій є синонімія, аргументація, 

синтаксис, висловлювання, лексика, наративні функції, риторика, 

семіотика, граматика» [2, c. 5]. На думку дослідниці Ухванової-

Шмигової І. Ф., якщо дискурс – «це процес, а не результат, то 

його вивчення можливе тільки на матеріалі сучасних текстів. Так 

дискурс-аналіз стає методикою, яка працює з обмеженою 

кількістю текстів, і визначається як аналіз виключно усної мови в 

процесі її звучання» [1, c. 2]. 
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Як відомо, існують різні види дискурсів: «медичний, 

художній (прозаїчний і поетичний), публіцистичний, рекламний, 

військовий. Виникають спроби вивчити роль мовної дії в засобах 

масової інформації, релігії, юриспруденції і, зрештою, у сфері 

політики» [2, c. 5]. 

Шейгал Є. І. характеризує дискурс такими комунікативно-

функціональними параметрами, як: 

1) граничність і одночасна відсутність структурних 

обмежень. Дискурс може включати будь-яку кількість одиниць 

мовної діяльності: від послідовності два і більше мовних актів до 

безлічі мовних подій; 

2) системність, що полягає в дотриманні закономірностей 

продукування будь-якого дискурсу і його складових регулярними 

способами мовної діяльності (сигматичними, семантичними, 

прагматичними, синтаксичними); 

3) функціональна завершеність і комунікативна визначеність 

конкретного дискурсу. Цей параметр власне функціональний і 

слугує основним сенсорозрізнювальним у реальній комунікації та 

в науково-дослідній практиці критерієм переходу одиниць мовної 

діяльності в конкретний дискурс мовної особи [1, c. 2]. 

Як стверджує В. В. Петренко, «політична мова» – дещо 

ширше поняття, оскільки охоплює не лише мову публічних 

політичних дискусій, але й вміщає мовні особливості політичних 

документів. Автор Л. П. Нагорна зазначає, що терміни 

«політичний дискурс», «політична комунікація», «політична 

мова», «мова суспільної думки», «мова публічної сфери», «мова 

політики» часто вживають як синонімічні. Проте дослідниця дає 

своє визначення політичної мови, яке полягає в трактуванні її як 

«сукупності дискурсивних практик, що формують сферу 

політичної комунікації» [2, c. 5]. 

Контекст дискурсів моделюється у формі фреймів (під якими 

розуміють типові ситуації або сценаріїв, які описують розвиток 

цих типових ситуацій). Тому «для розробки теорії дискурсу 

особливого значення набуває вивчення фреймів і сценаріїв, з 

одного боку, а з іншого, – звернення до ментальності, точніше, до 
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ментальних процесів учасників комунікації» [3, c. 3].  

Під кутом зору соціологічної теорії П. Бурдьє дискурс 

розуміється як важлива складова габітусу, що генерує соціальні 

практики та регулює оціночні сприйняття, актуалізується погляд 

на дискурс як на символічний капітал, функціонуючий у 

політичному просторі. Ідея щодо дискурсу як ресурсу, за 

допомогою якого ведеться політична боротьба, характерна і для 

Ю. Габермаса та виражена в його концепції ідеальної 

дискурсивної комунікації, спрямованої на досягнення згоди та 

балансу потреб [4, c. 30]. Якщо текст розуміти, переважно, як 

абстрактну, формальну конструкцію «текст – об’єднана 

смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць; статична 

структура, модель, результат мовленнєвої діяльності, а не процес; 

«мовний матеріал», позбавлений ознак конкретної обстановки, в 

якій відповідні тексти створювались), то дискурс буде 

представлений різними видами її актуалізації, які розглядаються з 

точки зору ментальних процесів і в зв’язку з позалінгвальними 

чинниками. Аналіз дискурсу слід розуміти як міждисциплінарну 

галузь знань, яку необхідно досліджувати описовим або 

експериментальним методами» [3, c. 3]. 

На ґрунті цих та інших концепцій формуються інтерпретації 

дискурсу як владного ресурсу, властиві як постмодерністському 

так і критичному дискурс-аналізу. Політичний дискурс як 

владний ресурс виконує важливу роль: він перевизначає соціальні 

проблеми відповідно до політичних інтересів, ранжує їх 

відповідно до завдань політичних акторів. У процесі 

встановлення порядку денного політичний дискурс виконує 

функції конструювання та реконструювання уявлень про світ 

політичного, регулює, розподіляє та перерозподіляє владу, сприяє 

формуванню політичних ідентичностей, артикулює соціальні 

потреби, інтереси та цінності. Фактично функція артикуляції 

виступає важливим етапом встановлення пріоритетів та 

формування порядку денного, адже політичний дискурс не 

визначає соціальні проблеми, а перевизначає вагу наявних 

(реальних) проблем для соціуму, виходячи з тактичних та 
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егоїстичних інтересів політичних акторів [4, c. 30]. 

Підсумовуючи дослідження політичного дискурсу та його 

роль у процесі встановлення порядку денного суспільства, можна 

стверджувати, що політичний дискурс трактується як знаково-

символічний спосіб комунікації, спрямований на виробництво і 

відтворення знань, образів, смислів, значень, цінностей та 

інтерпретацій, які забезпечують репрезентацію та ієрархізацію 

порядку денного, а також позиціонування індивідуальних та 

колективних політичних акторів у політичному просторі. 
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ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ  В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ПРАВ 

ЛЮДИНИ 

 

Портянко Д.В.  

Полтавський юридичний інститут  

Національного юридичного   університету  

імені Ярослава Мудрого 

Гідність –вважається одним із головних благ, які належать 

людині від моменту народження. Людина, яка має позитивні 

моральні якості, стає цінною в суспільстві так і в своєму власному  

оточенні. На цих критеріях  ґрунтується свідомість людини та 

визначається її ідентичність. Значимість людини піднімається чи 

зменшується залежно від цього, наскільки моральні цінності 

стали йому правилами, які увійшли у його внутрішній світ. 

Питання щодо дискримінації людської гідності, особистої, 

громадянської, релігійної, національної, расової, тощо дуже 

важлива для нинішнього українського суспільства в цілому, так 

як ці питання підлягають вирішенню за допомогою: Конституції, 

нормативно-правовими актами нашої держави, міжнародними 

актами, конвенціями, тощо. Розвинене почуття людської гідності 

є результатом еволюції людини, процесу ствердження її як 

зрілого особистісного «я».   

Декларація про права людини наголошує, що «визнання 

гідності, властивої гарантується всьому населенню, рівних та 

невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості та 

загального світу» [1]. 

Отже, якщо кожному з нас притаманна честь, гідність та всі 

права передбачені Конвенцією про права людини , то кожна 

людина має обов’язково мати  право на її захист [2]. 

Почуття гідності стрімко розвивається і функціонує на 

розумінні усвідомленого ставлення до себе як до суб'єкта 

моральної діяльності, усвідомленні  своїх обов'язків та прав 

людини та громадянина. Цей процес  можна зміцнити, але, якщо 
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індивід усвідомлює і робить все те, що може повно проявити свої 

здібності і можливості, реалізувати свою здібність і творчість, 

наполеглевість, тощо. 

Україна, будучи країною учасницею ООН та інших 

міжнародних організацій, виконує зобов'язання за міжнародними 

договорами, у тому числі, зобов’язання що  прав і свобод людини 

та громадянина.  

Фактом яким це можна підтвердити, є те, що в Конституції 

України знайшли своє закріплення усі основні положення 

міжнародно-правових актів у сфері прав людини, насамперед, 

загальної декларації прав людини. Вже в преамбулі Конституції 

України закріплено принцип «забезпечення прав та свобод 

людини та умов її життя».  

«Стаття 3 Конституції України, зазначає, що  людина, її 

життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека 

вищої соціальної цінності в Україні захищені та визначені.  

Другий розділ Конституції, присвячений правам, свободам та 

обов'язкам людини і громадянина закріплює становище, за яким 

усі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст. 21), а також 

права людини на повагу до її гідності (ст.28)» Конституції 

України [4 ].   

Поняття гідність – це свідомість, яка виражає уявлення про 

самоцінність людської особистості, її моральну рівність з усіма 

іншими. Під  поняттям гідність,  розуміють насамперед внутріш-

ню впевненість людини у власній цінності, почуття самоповаги, 

яке проявляється у опорі будь-яким спробам посягнути на свою 

індивідуальність та незалежність. З іншого погляду, гідність 

людини розуміють як сукупність особистих прав, свобод, 

реалізація яких дозволяє кожній людині стати, бути і залишатися 

особистістю. 

Людську гідність становить джерело, фундамент та основу 

цілого конституційного порядку у логічному, онтологічному та 

інтерпретаційному розумінні. Тому людську гідність не можна 

тлумачити лише як одне з багатьох прав чи свобод, оскільки таке 

розуміння гідності може призвести до звуження його змісту. З 
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об'єктивного боку гідність сприймається як із принципів права. 

Принцип людини, її життя, честі та гідності як найвищої цінності 

– це конституційний принцип українського правового розвитку.  

Гідність виступає як основа невід'ємних права і свободи 

людини і правової системи загалом. Людська гідність є первинною 

та визначальною для всіх інших соціальних, а також правових 

цінностей, зокрема свободи, справедливості та формальної 

рівності. Конституція України закріплює положення, згідно з яким 

гідність людини є недоторканною. Законодавець встановлює межі, 

які не можуть бути порушені навіть у разі суспільної користі, а 

тому зазначене право не може бути обмежене навіть за умов 

військового чи надзвичайного стану. Обмеження прав людини не 

повинно бути, якщо воно погіршує правове становище або інакше 

суперечить законним інтересам учасників суспільних відносин. 

 «Гідність – це категорія етики, що характеризує самоповагу 

людини та її моральну рівноправність в порівнянні з іншими 

людьми. Категорія гідності визначає безумовну самоцінність 

кожного та становить невід'ємну складову природних прав 

людини» – наголошується у словнику з етики [3]. 

Отже, на мій погляд, одна з найкращих ознак  демократичної 

держави є повага до честі гідності людини та її прав, визнання 

людини найвищою соціальною цінністю. Поряд з цим, розвиток 

людини, яка будує своє життя на основі вищих моральних 

цінностей, але можливе лише за поваги до особистості, її гідності. 

На сьогодні існує велика потреба реалізувати у суспільстві 

критерій цінностей, на вершині якої була така цінність як людина 

та її гідність. Повага до гідності особистості має характер 

відносин, заснованих на нормах та принципах моралі, свободи та 

взаємовідповідальності. Проаналізувавши, можна стверджувати, 

що  охорона та захист особистості, її гідності, права і свободи є 

першочерговим завданням правової держави. 

Література:  

1.Конституція України – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- 

%D0%B2%D1%80. 



 

85 

2. Загальна декларація прав людини  – [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-

declaration-of-human-rights-full-version- 

3. Грищук О. Людська гідність як антропологічна підстава 

прав людини / О. Грищук // Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 

Львів, 2006. Вип. 1 – с. 317 – 324.  

4. Савельєв В.П. Етика. Короткий навчальний словник: 

терміни, поняття, персоналії / В.П. Савельєв. – Львів: «Магнолія – 

2006», 2009.- 279 с.  

5. Загальна Декларація прав людини. – Київ: Верес, 1997. – 

36 с.  

6. Грищук О. Людська гідність як антропологічна підстава 

прав людини / О. Грищук // Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 

Львів, 2006. Вип. 1 – с. 317 – 324. 

7. Савельєв В.П. Етика. Короткий навчальний словник: 

терміни, поняття, персоналії / В.П. Савельєв. – Львів: «Магнолія – 

2006», 2009.- 279 с.  

8. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної 

Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - 

1996. - № 30. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua 



 

86 

______________________________________________________ 

Соціологічні науки 
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Желейкіна А. С., 

учениця 9 класу 

Полтавський обласний науковий  

ліцей –інтернат  імені А.С. Макаренка 

с. Ковалівка, Україна 

В умовах зростання конкуренції на ринку освіти великого 

значення  набуває ефективне управління комунікаціями. Серед 

різноманітних способів залучення споживачів освітніх послуг на 

навчання все більш актуальними стають комунікації – одна із 

найважливіших складових частин діяльності навчальних закладів, 

що забезпечує процесс передачі необхідної інформації про 

ассортимент освітніх послуг до споживачів [1].  

Вагомий внесок у розробку практичних та теоретичних 

принципів комунікації зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: 

К. Беррі, А. Пулфорд, Ф. Котлер,  П. Сміт, Д. Шульц, Дж. Бернет, 

С. Моріарті, Д. Балуєв, Г. Почепцов, Є. Старіш  О. Тавокін, А. 

Чичановський, Ф. Шарков та інші [2]. 

Недостатньо мати у навчальному закладі хороші освітні 

послуги – для збільшення контингенту учнів,  забезпечення 

стабільності та можливостей для розвитку потрібно донести до 

свідомості споживачів вигоди від використання цих послуг. 

Комунікації дозволяють здійснити передачу повідомлень 

абітурієнтам, їх батькам, всьому суспільству з метою зробити 

послуги освітнього закладу привабливими для цільової аудиторії. 

Навчальні заклади постійно просувають інформацію про 

свою діяльність на ринок освітніх послуг, намагаючись 

реалізувати декілька цілей:  

 - проінформувати майбутніх споживачів про свої послуги та 

переваги;  

- переконати абітурієнтів, їх батьків віддати перевагу саме 
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послугам цього навчального закладу.  

Елементами комплексу маркетингових комунікацій закладу 

освіти на ринку освітніх послуг такі: реклама, профорієнтаційна 

робота, паблік рілейшенз (РR), особисті комунікації, Інтернет. 

Інтегровані маркетингові комунікації є інструментом взаємодії як 

із споживачами, так і замовниками освітніх послуг [3]. 

Для  реалізації  своїх  цілей    навчальні  заклади  

застосовують  різні види реклами. Реклама  - спеціальна 

інформація про  осіб чи продукцію, що розповсюджується  в  

будь-якій  формі  та  в  будь-який  спосіб  з  метою  їх 

популяризації,  привернення  уваги,  поширення  відомостей,  

формування обізнаності, інтересу. Реклама, як комунікативний 

процес, впливає на свідомість і підсвідомість людини, управляє її 

діями. Вона діє  на  цільову  аудиторію,   поступає  до адресата 

(потенційного абітурієнта, на якого власне вона і спрямована), 

ним сприймається,  засвоюється,  впливає  на  його  рішення .   

Профорієнтаційна  робота  в  школі проводиться в таких 

формах, як зустрічі з абітурієнтами, відповіді на їх листи та 

дзвінки,  організація  та  проведення  «Днів  відкритих  дверей»,  

та інших масових заходах. Для  проведення  профорієнтаційної  

роботи  розробляються  макети інформаційних  та  рекламних  

матеріалів  різних  видів,  знімаються  рекламні    ролики  про 

школу [5] .  

Паблік  рілейшенз  є  одним  із  основних  комунікаційних  

інструментів просування  освітніх  послуг.  У  сучасній  науковій  

літературі  та  практиці застосування  технологій  зв'язків  з  

громадськістю  часто  називають англійським  терміном  

«publicrelations»,  або  його  абревіатурою  PR  (піар). Сам  термін  

«паблік  рілейшенз»  означає  управління  взаємовідносинами 

організації  з  громадськістю  та  є  однією  з  найбільш  динамічно  

розвинутих сфер професійної діяльності. РR складається із зусиль 

щодо формування сприятливої  зацікавленості  до  навчального  

закладу за  допомогою:  1)  розміщення  новин  про  заклад  у  

публікаціях; 2) досягнення сприятливих безоплатних повідомлень 

на радіо, телебаченні та в інших ЗМІ; 3) завдяки власній 
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діяльності та заходам у навчальному закладі.  

Особисті  комунікації,  як  один  із  ефективних  інструментів  

маркетингових комунікацій також передбачає представлення 

інформації про навчальний  заклад  одному  чи  декільком  

потенційним  абітурієнтам, здійснюване  в  процесі  безносе-

реднього  спілкування.  Також  прикладами  особистих  контактів  

можуть  бути  телефонні переговори  з  місцевими  відділами  

освіти,  вибіркові  дзвінки потенційним абітурієнтам без посеред-

ньо додому. Заслуговують на увагу і відгуки випускників, які, 

маючи досвід навчання, можуть розповідати абітурієнтам про всі 

тонкощі даного навчального закладу, агітуючи для майбутнього 

вступу. 

Сучасний  рівень  розвитку  технологій  значно  розширює  

можливості представлення  інформації  у  мережі  Інтернет, що 

надає  суттєво  більші  можливості  для популяризації  начальних 

закладів. Насьогодні сформувалася певна тенденція презента-

ційної діяльності шкіл через соціальні мережі, які по  наповненню  

можуть  порівнятися  з  офіційним сайтом.  Соціальні  мережі доз-

воляють підтримувати зв'язок із зацікавленими  користуваччами. 

Отже, незважаючи  на  специфічність  освітньої  галузі,  

навчальним закладам  потрібно  боротися  за  споживача  так  

само, як і будь-якому суб’єкту господарювання.  Відштовхуючись  

від  трьох  класичних маркетингових дій: сегментування ринку; 

позиціювання товару; визначення цільових сегментів впливу 

освітній установі доцільно сформувати унікальну торговельну 

пропозицію та комплекс маркетингових комунікацій виходячи з 

аналізу конкурентів. 
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 м. Дніпро, Україна 

Зараз у всьому світі спостерігається тенденція розвитку та 

популяризації медіаосвіти. В умовах сьогоднішніх реалій вона є 

важливою. Це тісно  пов’язано з нестабільною епідемічною ситу-

ацію, яка нав’язує суспільству незвичні, нові форми навчання, 

але, насправді, зацікавленість у популяризації медіаосвіти 

почалась раніше. 

Як відомо, «теорія медіаосвіти (medіa educatіon theorіes) — 

комплекс поглядів, уявлень, ідей, які тлумачать сенс, цілі й 

завдання вивчення аудиторії на матеріалі та з допомогою мас-

медіа, що, згідно з рекомендаціями ЮНЕСКО, забезпечує людині 

знання того, як: «1) аналізувати, критично осмислювати і 

створювати медіатексти; 2) визначати джерела медіатекстів, їхні 

політичні, соціальні, комерційні та культурні інтереси, їхній 

http://economy-lib.com/marketing-i-razvitie-predpriyatiya
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контекст; 3) інтерпретувати медіатексти й цінності, поширювані 

медіа; добирати відповідні медіа для створення і розповсюдження 

власних медіатекстів і знаходження зацікавленої в них аудиторії; 

5) уможливлювати вільний доступ до медіа і для сприйняття, і для 

продукування. Теорії медіаосвіти пов’язані як з типологічно 

близькими педагогічними теоріями навчання і виховання, так і з 

ключовими медійними теоріями» [1]. 

В Україні, як і в більшості прогресивних країнах, було 

розпочато «концепцію впровадження медіаосвіти», яка була 

запроваджена постановою президента Національної академії 

педагогічних наук України в травні 2010 року. 

Сутність концепції полягає в тому, що суспільство повинно 

адекватно оцінювати становлення ефективної медіаосвіти в 

Україні для підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної 

взаємодії з сучасною медіа системою. Ці завдання реалізову-

вались у три етапи: експериментальний етап (2010 р. — 2013 р.), 

поступове вкорінення медіаосвіти та стандартизацію вимог до неї 

(2014 — 2016) і подальший розвиток медіаосвіти та завершення 

масового запровадження (2017 — 2020) [2].  На меті є формуван-

ня медіакультури особистості в середовищі значущих для неї 

спільнот. Її головні завдання: 

•медіаімунітету особистості, завдяки якому людина має 

змогу протидіяти жорстокому медіасередовищу; 

• рефлексії і критичного мислення забезпечує свідоме та 

осмислене споживання медіа продукції; 

• здатності до медіатворчості дає можливість для компетент-

ного і здорового самовираження за рахунок своїх особистих 

талантів; 

• спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної 

медіакультури (сприймання кіно, телебачення), музичної медіа-

культури, розвинених естетичних смаків щодо форм мистецтва. 

У світі існує кілька типів медіавпливу на суспільство [2]: 

1. Мас-медіа або засоби масової інформації – це телебачення, 

періодична преса (газети та журнали), радіо, Інтернет.  

2. Директ-медіа – комунікаційні системи, що допомагають 
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передавати інформацію. Себто інтернет (загалом, як явище), 

телефон, пошта, рекламні конструкції (борди, листівки). 

3. Медіа-носії (окремі носії інформації). До них відносять 

листи, записи на аудіо- та відеоносіях, мультимедійні презентації; 

4. Соціальні медіа – засоби комунікації людей та груп між 

собою, інформацію в яких творять самі користувачі. Це соціальні 

мережі, блоги, персональні сайти [2]. 

Термін «медіа-вплив» використовуються в медіазнавстві, 

психології, теорії спілкування, соціології для позначення 

ймовірних шляхів впливу медіа на його аудиторію: її думки 

(уявлення) і поведінку. Інформаційний простір має сильний вплив 

на формування та з’ясування громадської думки, поєднуючи світ 

з особистістю та відтворюючи самооцінку суспільства. Залежно 

від рівня освіти, досвіду, поінформованості, уподобань, культури, 

емоційності світосприйняття, люди поділяються на соціально-

психологічні категорії. Як відомо, найбільші можливості впливу 

виявились в Угорщині, індекс становив – 61, далі Грузія – 54, 

Україна – 49, найменший індекс у Чехії – 48 [3]. 

За висновками експертів, в усіх країнах медіа-простір є 

сприятливим для інформаційних впливів і причини тому, а саме: 

олігархічна власність; падіння довіри до медіа, які не активно 

виявляють маніпуляції та пропаганду, натомість можуть 

поширювати фейки, міфи, мало приділяють уваги медіа-

грамотності громадян тощо. На наш погляд, бути медіа освіченим 

важливо кожній людини, живучи в сучасному світі, де щодня ми 

використовуємо: мобільний телефон, комп’ютер, планшет, 

телевізор та іншу сучасну технікою без якої не проходить 

жодного дня. Медіа простір створений для того, щоб дізнаватися 

нову інформацію, показувати найсвіжіші новини, які відбулися 

зовсім в іншому кутку планети, розвиватися, пізнавати світ, 

вчитися чомусь новому, знаходити друзів, спілкуватися з ними.  

Отже, варто розвивати, поширювати, підвищувати рівень 

освіченості серед всіх людей, від наймолодших до найстарших, 

бо кожен має доступ до інформації, яка знаходиться в медіа 

просторі. 
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Вміння аргументовано висловлювати свої думки здавна 

поціновувалося суспільством, а тому не викликає подиву і той 

факт, що риторика, як дисципліна, поступово повертається у 

навчальні програми підготовки бакалаврів. Питання видів 

аргументів, їх сили впливу постійно перебувають у колі зацікав-

лень науковців різних наук (риторики, логіки, філософії), зокрема 

Н. Колотілової, Г. Сагач, О. Олійник, О. Чорнобай та інших.  

Під час підготовки промови оратор-початківець, прагнучи 

довести свою точку зору, часто вдається до посилань на 

авторитетних людей. Адже, категорія «авторитету безпосередньо 

повʼязана з поняттям впливу» [1]. Зверненення до авторитету в 

будь-якій формі передбачає, що твердження є вірним, тому що 
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авторитетність особи є визнаної в певному колі, сфері. Однак, 

логічні хиби можна зустріти навіть в роботах і промовах 

авторитетних осіб, адже експерт не може завжди бути правим на 

100% , тому й бути вільним від критики не може. Розглянемо 

декілька прикладів. 

На початку ХХ ст. один з таких наукових діячів – 

американський зоолог і цитогенетик Теофілус Пейнтер у 1921 р. 

нарахував у міотичній клітині людини 24 хромосми. На основі 

того, що людина є диплоїдним організмом, Пейнтер зробив 

припущення, що вона має 48 хромосом. Із цим твердженням 

погодилася значна кількість вчених того часу. Й не дивно, адже в 

академічній літературі були присутні зображення диплоїдних 

клітин людини з тією ж кількістю хромосом, що не раз було 

доведено дослідженнями вчених. Та сьогодні кожен знає, що 

людина має 46 хромосом – це аксіома. Чому ж так? Чому вчені 20 

століття більше 30 років з упевненістю розголошували та 

обговорювали хибну думку? Інформація просто набувала 

масового характеру і люди сприймали твердження як 

загальноприйняте і доведене.  

У 1956 році два дослідники Джо Хін Тхіо (американський 

цитогенетик) та Альберт Леван (шведський генетик) роблять нову 

заяву, стосовно кількості хромосом − людина має їх 46. І тут, ми 

можемо спостерігати яскравий приклад логічної хиби звернення 

до авторитету, адже всі науковці несподівано визнали 

помилковість припущення Теофіла Пейнтера щодо кількості 

хромосом.  

Поняття авторитетності також повʼязане із статусністю 

особистості в суспільстві: чим вищий статус, тим вищі очікування 

і, ймовірно, рівень довіри до результатів її діяльності. Так, 

наприклад, лауреата Нобелівської премії з хімії 1993 року Кері 

Бенкса Мулліса важко сприймати однозначно. З одного боку, 

його наукова екпертність у галузі молекулярної біології доведена 

і підтверджена, і, здавалося б, на його думку можна спиратися. 

Однак, його твердження щодо СНІДу (змова між екологами і 

вченими) викликають сумніви. Такі погляди хіміка сформувалися 
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під впливом іншого вченого Пітера Дюсберга, який відомий в 

науковій сфері тим, що зводив нанівець зв’язок ВІЛ та СНІД. Він 

стверджував, що розвиток СНІДу викликає вживання 

психоактивних речовин, а лікування ВІЛ призводить до розвитку 

СНІДу. І, якщо у випадку із Муллісом такий вплив автритету 

позначився швидше на репутаціїї, то для Південноамериканської 

республіки це стало трагедією, ціна якої дорівнює близько 

343 000 людських життів. У даному випадку логічні хиби одного 

науковця спонукали до помилковості тверджень іншого на основі 

звернення до авторитету. 

І на останок ще один приклад «гри» звернення до авторитету. 

Починаючи з 60-х років двічі володар Нобелівської премії (премія 

миру в 1962 році та з хімії в 1954) Лайнус Карл Полінг розвиває 

гіпотезу, що більшість хвороб людини прогресують через нестачу 

вітамінів, а шизофренію можна вилікувати збільшеною дозою 

вітаміну С. Але усім людям притаманно помилятися, і наразі нам 

відомо, що збільшення вітаміну С не лікує і рятує від раку. Полінг 

заперечував подібні твердження, говорячи про те що лиш його 

дані та суб’єктивна думка про самопочуття є доказом того, що 

вітаміни запобігають раку. На жаль це не врятувало науковця від 

раку молочної залози і смерті від нього. 

Отже, помилковість тверджень, логічні хиби науковців 

доводять той факт, що й авторитетні люди здатні помилятися і в 

цих помилках народжується істина. Тож, підбираючи аргументи 

для своєї промови, оратору варто переконатися в істиності 

тверджень авторитету, принаймні на сучасному етапі. Зважати на 

те, що і високий статус авторитету не забезпечує правильності 

його думки. Проблема логічної хиби звернення до авторитету в 

тому, що говорячи про досягнення тих чи інших експертів, ми не 

зважаємо на їхні помилки.  
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Одним з найважливіших показників, що характеризують 

можливості підприємства, є його виробнича потужність, яка є 

основним ресурсом виробничого процесу. Рішення про виробничі 

потужності мають стратегічний характер, оскільки торкаються 

об’ємів і типів потужностей, які необхідно додатково мати або 

скоротити на певний період. Головною метою діяльності всіх 

підприємств є отримання найбільшого прибутку. Проте для цього 

необхідно враховувати певні показники і виконувати певні 

вимоги, за відсутності яких можливі зупинки та зриви у 

виробничому процесі [1, с. 16]. 

Так, наприклад, підприємства повинні знижувати прямі і 

непрямі витрати, скорочувати запаси, рівень незавершеного 

виробництва та тривалість виробничих циклів, підвищувати 

ефективність виробничих процесів, при цьому використовуючи 

сучасні методи управління. Крім того, у процесі планування 

виробничих потужностей підприємств потрібно враховувати 

кліматичні та географічні умови розміщення підприємства, 

забезпеченість робочою силою, потреби у фінансових і 

матеріальних ресурсах, попит на товари і послуги тощо. 
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 Н.О. Різник та П.О. Хуторський визначили виробничу 

потужність підприємства як його потенційну спроможність 

виробляти максимальний обсяг продукції за одиницю часу у 

визначений термін з використанням організаційної сукупності 

знарядь праці, наявних на підприємстві, за певного рівня їх 

досконалості й освоєння. Також вони зазначили, що цей показник 

розраховується лише на певний зазначений момент часу, що 

свідчить про його динамічність. [2, с. 79].  

Д.А. Штефанич, Г. Гигельс, В.С. Маврищев і К.І. Невельська 

пропонують таке визначення як «максимально можливий випуск 

продукції високої якості в номенклатурі і асортименті, 

передбачених на плановий період, або обсяг переробки сировини 

при повному використанні обладнання і виробничих площ, 

враховуючи застосування передової технології, поліпшення 

організації виробництва і праці» [3, с. 6]. Якщо плановий 

асортимент найбільш повно відповідає наявному складу і 

структурі основних виробничих засобів підприємства, то це 

дозволяє найбільш повно завантажити виробничий апарат і таким 

чином досягти максимального виробництва. Водночас надто 

великий асортиментний ряд не дозволяє максимально 

використовувати обладнання через різні строки виконання 

технологічних операцій по різних продуктах. Тому асортимент 

продукції, який береться для розрахунку виробничої потужності, 

є важливим показником. 

Крім того, асортимент і номенклатура встановлюється з 

урахуванням наявних основних засобів. Саме від наявних 

основних засобів, від їх досконалості і дієздатності залежить 

можливість підприємства виготовляти максимальну кількість 

продукції. Тому для визначення суті виробничої потужності слід 

також враховувати суспільно-економічні умови, функціонування 

виробничого обладнання [1, с. 17]. До таких умов відносять 

спеціалізацію виробництва, його виробничу структуру, ступінь 

прогресивності технологічних процесів, режим роботи 

підприємства і його цехів, використання робочого часу, якість 

обслуговування робочих місць, планування виробництва, 
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кваліфікацію працівників та використання досвіду новаторів 

виробництва.  

Таким чином, можна зробити висновок, що виробнича 

потужність підприємства – це спроможність підприємства до 

вироблення максимального обсягу продукції за конкретний 

період з урахуванням наявного обладнання на підприємстві та 

техніко-технологічних інновацій. До того ж, можна зазначити, що 

межі ефективної виробничої потужності можна встановлювати, 

виходячи з графіка беззбитковості підприємства і його 

виробничої можливості [4, с. 322]. 

Слід зазначити, що виробничу потужність підприємства 

класифікують за різними видами. 

 Зокрема, за даними балансу виокремлюють:  

• Вхідна – виробнича потужність на початок планового або 

звітного періоду.  

• Вихідна – виробнича потужність на кінець планового або 

звітного періоду.  

• Середньорічна – це потужність якою володіє підприємство 

на початок і кінець року з урахуванням приросту і вибуття 

наявних потужностей.  

• Ввідна – введена в експлуатацію виробнича потужність з 

початку певного періоду.  

• Вивідна – виведена з експлуатації виробнича потужність з 

початку певного періоду.  

• Балансова – потужність, яка за своє кількістю відповідає 

умовам співставлення різних за потужністю одиниць обладнання, 

які співпрацюють в єдиному технологічному процесі. 

За метою розрахунку поділяють на:  

• Проектна – величина можливого випуску продукції заданої 

номенклатури чи переробленої сировини за одиницю часу, 

заданої при реконструкції чи проектуванні виробничої одиниці. 

• Поточна – фактично досягнута виробнича потужність.  

• Резервна – потужність, яка враховує необхідність зупинки 

обладнання для профілактичних і ремонтних робіт на 

підприємстві. 
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• Перспективна - відбиває очікувані зміни номенклатури 

продукції, технології та організації виробництва, закладені у 

плановий період. 

• Ефективна – межа виробництва, яку підприємству неви-

гідно перевищувати із-за великого зростання витрат виробництва. 

А залежно від розвитку і поточного стану виробництва:  

• Пускова – потужність в період пуску виробництва.  

• Фактична – потужність, що склалася у поточних умовах 

пуску виробництва.  

• Планова – розраховується на плановий період на основі 

техніко-економічних показників виробництва [1, с. 18]. 

За допомогою вищенаведених видів виробничих потуж-

ностей визначають фондовіддачу, випуск продукції на одиницю 

основного виробничого обладнання та рівень використання 

виробничих потужностей. Зміну фондовіддачі слід визначати 

шляхом порівняння проектної та середньорічної виробничих 

потужностей. Зміна випуску продукції на одиницю основного 

виробничого обладнання визначається як відношення товарної 

продукції до середньорічної кількості встановленого обладнання 

по плану та фактично на підприємстві. Зміна ж рівня виробничих 

потужностей свідчить про краще використання виробничих площ 

та зменшення собівартості готової продукції на підставі 

відношення планової та фактичної вартості товарної продукції, на 

1 кв. м. виробничої площі. 

Виробнича потужність підприємства визначається потуж-

ністю ведучих підрозділів (цехів, дільниць) або агрегатів та 

установок. До них відносяться ті підрозділи, агрегати та 

установки, де виконуються основні технологічні процеси, великі 

за трудомісткістю обсяги робіт і зосереджена найбільша кількість 

машин і обладнання. Для розрахунку виробничої потужності 

необхідно враховувати все обладнання, що закріплено за цехом 

(підрозділом), навіть те, що не діє через несправність, або те, що 

знаходиться в ремонті [4, с. 322]. 

Здатність підприємств виготовляти якомога більше продукції 

перебуває у безпосередній залежності від кількості і досконалості 
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засобів праці, якими вони оснащені. Під впливом науково-

технічного прогресу основні засоби змінюються кількісно і 

якісно. Це проявляється в удосконаленні технічних характеристик 

обладнання та зростанні одиничної потужності, що прискорює 

виробничий процес. Якісно нові можливості обладнання 

сприяють зростанню виробничої потужності [1, с. 16]. 

Виробнича потужність має динамічний характер і змінюєть-

ся відповідно до організаційно-технічного розвитку виробництва 

та залежно від зміни факторів, які її визначають. Врахування 

таких факторів особливо актуально в постійно змінюваних 

умовах зовнішнього та внутрішнього середовища, які обумовлені 

економічними процесами ринкової трансформації [1, с. 18].  

Такими факторами вважають: кількість та продуктивність 

обладнання; рівень фізичного та морального зносу; ступінь 

прогресивності технології; рівень спеціалізації підприємства та 

організації виробництва; якість сировини та матеріалів; величини 

матеріальних ресурсів, які використовуються при виробництві 

продукції в запланованих обсягах; величини фінансових ресурсів, 

що забезпечують наявність у підприємства матеріальних запасів і 

склад трудових ресурсів; підвищення рівня уніфікації і 

стандартизації готової продукції; освоєння техніки працівниками 

підприємства; технічні норми обладнання, які відображають 

найбільш досконалі технологічні режими і краще освоєння 

техніки; якість продукції, що виробляється; розміри і склад 

виробничих площ; можливий фонд часу роботи устаткування та 

використання площ протягом року; прогресивні техніко-

економічні норми продуктивності і використання обладнання; 

зняття продукції з виробничих площ; норматив тривалості 

виробничого циклу та трудомісткості продукції; структуру 

основних виробничих фондів та питому вагу їх активної частини, 

що свідчить про наявність достатньої виробничої бази для 

виготовлення необхідного обсягу продукції відповідно 

сформованому на неї рівню ринкового попиту; ступінь 

прогресивності технологічних процесів; режим роботи 

підприємства; використання робочого часу; чисельності основних 
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виробничих працівників, що показує можливість підприємства 

забезпечити функціонування основних виробничих фондів; 

планування виробництва і кваліфікація працівників; викорис-

тання досвіду новаторів виробництва [1, с. 18].   

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що на 

виробничу потужність впливає певна кількість різноманітних 

факторів, поєднання яких є важливим для виробничого процесу. 

Для того, щоб зрозуміти, які зміни можуть відбуватися з 

наявними виробничими потужностями на підприємстві, 

необхідно аналізувати ці фактори [4, с. 323]. 

Також особлива увага в процесі планування і стратегічного 

розвитку має приділятися обґрунтуванню величин резервної 

виробничої потужності, що утворюються через значні 

диспропорції в завантаженні різних виробничих підрозділів і 

відбиває потенційні можливості підприємства щодо освоєння 

нових видів конкурентоспроможної продукції. Потреба у 

резервній виробничій потужності обумовлена необхідністю 

періодичної зупинки частини устаткування для виконання 

ремонтних і регламентних робіт, а також для регулювання обсягу 

виробництва шляхом освоєння нових видів продукції [5, с. 207]. 

Оскільки виробнича потужність – це потенційна здатність 

виготовляти максимальний обсяг продукції, то, порівнюючи з 

нею досягнуті або заплановані обсяги випуску продукції на 

підприємстві, можна визначити виробничі резерви, конкретизу-

вати їх за факторами, а також визначити з урахуванням 

конкретних умов можливий рівень їх використання [4, с. 322]. 

Отже, у нових умовах економічного розвитку все більш 

актуальним є питання формування якісно нових виробничих 

потужностей промислових підприємств, здатних гнучко 

реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх умов виробництва, 

таких як технічна модернізація, вдосконалення систем організації 

та управління, впровадження високих технологій, підвищення 

якості продукції. Проте вони носять стихійний характер, 

відбуваються безсистемно. Розв’язання цієї проблеми можливе на 

основі дослідження й оцінки факторів формування та 
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використання виробничих потужностей. Саме визначення і 

врахування всіх можливих факторів впливу дасть змогу виявити 

резерви для збільшення обсягу виробництва та покращить 

ефективність виробничої потужності. 

Таким чином, постає завдання формування оптимальної 

виробничої програми підприємства, що найбільш повно 

задовольняє попит і забезпечує максимальний прибуток від 

реалізації продукції.  
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На сьогодні стандартизація відіграє важливу роль при 

керуванні економікою, і саме це сприяє підвищенню ефектив-

ності й продуктивності соціального виробництва. Стандарти 

стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, і не 

лише в суспільстві, де інструкції та правила мають на меті 

запобігти непорозумінням та забезпечити справедливість. Такі 

правила також мають велике значення в торгівлі щодо 

операційних процесів, продуктів і послуг, щоб комерційна 

торгівля могла функціонувати безпечно та ефективно. 

За своєю природою стандарт здатний забезпечувати справед-

ливу торгівлю, розуміння та безперебійну роботу процесів, а 

також забезпечувати більшу продуктивність та економічну 

ефективність. Продукти, послуги та економічні процеси 

структуровані та оптимізовані таким чином, щоб їх можна було 

легко поєднати, швидко розробити та зробити доступними на 

ринку. Ці переваги розширюються ще одним важливим 

фактором, а саме: стандарти та сертифікація застосовуються та 

приймаються за межами національних кордонів, що дозволяє 

вести безбар'єрну глобальну торгівлю, і тим самим сприяє 

економічному зростанню. 

Головною метою стандартизації є створеня якісних виробів 

при масовому їх виготовленні, на будь-якому етапі економічного 

розвитку суспільства. 

З суспільної точки зору, місцевий економічний розвиток 

передбачає розподіл обмежених ресурсів - землі, робочої сили, 
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капіталу та підприємництва таким чином, щоб це позитивно 

позначилося на рівні ділової активності, зайнятості, схемах 

розподілу доходів та платоспроможності. 

Економічний розвиток - це узгоджені зусилля з боку 

відповідального керівного органу міста або округу, спрямовані на 

те, щоб вплинути на спрямування інвестицій приватного сектора 

до можливостей, які можуть призвести до сталого економічного 

зростання. Стійке економічне зростання може забезпечити 

достатній дохід для місцевої робочої сили, також можливості для 

прибуткового бізнесу, його роботодавців, податкові надходження 

для підтримки інфраструктури, яка буде стимулювати до 

безперервного зростання. 

Сучасний рівень розвитку економіки України, потребує 

корінних змін стосовно матеріальних і соціальних умов життя 

народу, наразі одним з найважливіших питань виділяють 

проблему якості. Поліпшення якості товарів та послуг, можливе 

тільки на основі стандартизації. Стандарти встановлюють вимоги 

до якості та надійності методів контролю і випробовувань 

продукції, створюють необхідну єдність, без якої неможливий 

подальший розвиток технічного рівня. 

Відповідно постанови «Про організацію роботи, спрямовану 

на створення державних систем стандартизації, метрології та 

сертифікації», система стандартизації повинна базуватися на 

таких принципах: врахування  рівня  розвитку  науки  і  техніки, 

економічної доцільності і ефективності виробництва для 

виготовлювача,  користі  та безпечності для споживача й 

суспільства в цілому [1]. Питаннями розробки стандартів нині 

опікується ДП “УкрНДНЦ» (Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості). 

Ця організація також веде Каталог національних стандартів та 

кодексів усталеної практики, де, зокрема представлена низка 

стандартів, які стосуються аграрної і харчової продукції. МЕРТ 

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) веде 

діяльність з організації розробки і затвердження технічних 

регламентів [2, с.8]. 
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Міжнародні організації зі стандартизації ISO та IEC, а також 

європейські CEN та CENELEC повинні мати лише одного 

представника від країни, який буде представляти всі інтереси 

стандартизації цієї країни.  

Основна мета ISO та IEC – створити міжнародні стандарти, а 

CEN та CENELEC – розробити європейські стандарти та 

документи з гармонізації. Теми, що представляють спільний 

інтерес, які не підходять для стандарту або не знайшли достатньої 

підтримки для випуску як стандарт, можуть бути опубліковані в 

специфікаціях. 

Вважається, що стандарти сприяють економічному 

зростанню, будучи складовою TFP.  Тобто стандарти сприяють 

загальному «запасу знань» в економіці, а отже, покращують 

ефективність використання капіталу чи праці (або того й іншого). 

Стандарти також впливають на інші результати, які безносеред-

ньо стосуються економічної продуктивності (але не вимірюються 

тут явно), такі як міжнародна торгівля та інновації. 

TFP (total factor productivity) - економічне поняття, що 

означає сукупність чинників, які впливають на випуск продукцію, 

за винятком витрат праці та капіталу. 

Позитивні економічні наслідки стандартів виходять далеко за 

рамки переваг. На додаток до економічного зростання, 

породженого через функцію стандартів як дифузорів знань, 

існують подальші економічні вигоди, отримані за допомогою 

інших функцій стандартизації. Наприклад, багато стандартів 

встановлюють вимоги до безпеки на робочому місці, зменшуючи 

кількість нещасних випадків на виробництві і тим самим 

знижуючи прогули. Екологічні стандарти допомагають захистити 

навколишнє середовище, що покращує якість життя і загальне 

благополуччя всієї економіки. Крім того, стандарти забезпечують 

більшу безпеку в багатьох сферах, що допомагає знизити вартість 

заходів безпеки та отримання необхідної страховки.  

Таким чином технічні стандарти знімають навантаження на 

державу, тим самим легітимізуючи підтримку стандартизації 

через державне фінансування та обґрунтовуючи встановлену 
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позицію стандартизації як корисного інструменту у багатьох 

сферах політики. 
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Реорганізація системи Міністерства внутрішніх справ, яка 

віднайшла свій прояв у реформі «мілції - поліції», що триває в 

нашій державі вже 6 років мала на меті удосконалення 

функціонування поліцейської служби в цілому, організація 

діяльності всіх підрозділів поліції відповідно до кращих 

правоохоронних систем  західних країн світу, підвищення 

ефективності безпосередньої роботи працівників всіх секторів 

поліції: підрозділів превентивної діяльності, кримінальної поліції, 
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органів досудового розслідування тощо. Позитивна динаміка 

спостерігається протягом усіх років існування реформованого 

органу – Національної поліції України, який прийшов на зміну 

міліції та мав стати принципово новим органом, що був 

створений для громадян та надає передбачені законодавством та 

іншими нормативно-правовими актами поліцейські послуги 

Підрозділи превентивної діяльності – авангард Національної 

поліції, саме фахівці цього сектору: патрульні поліцейські, 

дільничні офіцери поліції (поліцейські офіцери громади), 

інспектори ювенальної превенції, працівники секторів реагування 

патрульної поліції здійснюють безпосередню комунікацію з 

громадянами на всіх етапах виконання своїх повноважень. 

Відпрацювання звернень(виклику/заяви/повідомлення) стосовно 

порушення публічної безпеки і порядку, забезпечення яких, 

відповідно до статті 2-ої Закону України «Про Національну 

поліцію» [1], розпочинається саме з працівників цих підрозділів. 

За тлумачними словниками «превентивний» - це попереджу-

вальний, запобіжний, тобто пріоритетною задачею яка повстала 

перед працівниками підрозділів превентивної діяльності – 

попередження та запобігання правопорушенням, вчинюваних як 

дітьми (підрозділи ювенальної превенції) так й повнолітніми. 

Міністерство внутрішніх справ затвердило два профільних 

нормативних акти, вивчення яких є важливими під час здійснення 

нашого дослідження, цими актами є: наказ МВС №650 Про 

затвердження «Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції» та наказ МВС №1044 «Про затвердження 

Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції України». Саме ці документи внормовують 

організацію діяльності двох потужних інституцій існуючих в 

системі підрозділів превентивної діяльності Національної поліції 

України. Концепція «community police» стала філософією, яка 

вивела поліцію на новий рівень взаємодії з громадою, місцевим 

населенням, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями тощо. Ефективне реагування на порушення 

громадського порядку можливе лише за умови тісної співпраці 
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поліцейських підрозділів превентивної діяльності, адже за умови 

вибудованої комунікації з головами об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, їх мешканців, працівників закладів 

освіти (які знаходяться на території обслуговування дільничного 

офіцера поліції/працівника ювенальної превенції), представни-

ками суб’єктів господарювання (власники, працівники магазинів, 

закладів громадського харчування тощо), представниками 

комунальних підприємств. Інформація, яку дільничний офіцер 

поліції може отримати від вищеперерахованих осіб  здатна  

допомогти не лише для виконання завдань покладених на 

підрозділи дільничних офіцерів, а й інших секторів поліції, адже 

всю інформацію, яка необхідна для викриття, розслідування та 

припинення можливих злочинів та виявлення й затримання, осіб 

що їх вчинили, можливо отримати від місцевих мешканців, які 

можуть володіти дрібними обсягами інформації, які за умови їх 

комплексного вивчення та узагальнення можна отримати всі 

необхідні дані, завдяки яким не лише вдасться забезпечити 

публічну безпеки і порядок, а й виконати інше завдання, 

покладене на Національну поліцію України – протидіяти 

злочинності. Профілактична робота дільничного офіцера поліції 

край важлива у попередженні можливих правопорушень, адже як 

правило, особи раніше засуджені за вчинення кримінальних 

правопорушень знов вдаються до їх вчинення. Профілактична 

робота дільничних офіцерів поліції - це діяльність, передбачена 

законодавством, що спрямована на запобігання кримінальним та 

іншим правопорушенням, перевірку дотримання обмежень, 

установлених законом щодо осіб, які перебувають на 

профілактичному обліку, здійснення поліцейського піклування 

[2]. За словами міністра юстиції України, в нашій державі рівень 

рецидиву складає 30% [3], тому, здійснення як індивідуальної так 

й загальної профілактичної діяльності важливе у забезпеченні 

можливості особі, яка вийшла з місць позбавлення волі 

соціалізуватись та повернутись до звичайного ритму життя, 

наслідком чого стане зменшення ймовірності вчинення особою як 

адміністративних, так й кримінальних правопорушень, отже, 
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таким чином завдяки здійсненню профілактичної поліцейської 

роботи одночасно виконуються всі покладені на Національну 

поліцію України завдання: забезпечення публічної безпеки та 

порядку (особа, звільнена з місць позбавлена волі не здійснює 

небезпечний чи шкідливий вплив на оточуючих), протидія 

злочинності (особа, ймовірно не вдасться до повторного вчинення 

кримінальних правопорушень), охорона прав і свобод людини і 

громадянина (особа, яка звільнилась з місць позбавлення волі 

завдяки комунікації з дільничним офіцером поліції, який 

здійснює облік та контроль за ним має змогу реалізувати своє 

конституційне право на вільний розвиток особистості, працю з 

належними та безпечними умовами та соціальний захист). 

Профілактична робота працівників ювенальної превенції – це 

плідний та тривалий процес, який має відбуватись систематично 

як у індивідуальній формі (особистому спілкуванні з дітьми, які 

перебувають на обліку або такими, які ризикують потрапити на 

цей облік) так й у загальній (відвідування шкіл, спортивних дитя-

чих секцій, особливу увагу варто приділяти секціям єдиноборств, 

участь у дитячих заходах, формуванні образу поліцейського-

захисника в очах дітей). Запобігання вчиненню правопорушень 

дітьми та стосовно дітей – це завжди попередження вчинення 

правопорушень дорослими людьми у майбутньому. 

Запобігання та попередження домашнього насильства, 

профілактичний облік осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

загальна та індивідуальна профілактика, профілактичні бесіди з 

неповнолітніми, комунікація та постійне спілкування зі всіма 

мешканцями дільниці поліцейського обслуговування, притягнен-

ня до відповідальності осіб за будь-які зафіксовані адміністра-

тивні правопорушення, участь у публічних слуханнях, загальних 

зборах мешканців, участь у роботі комісій органів місцевого 

самоврядування, постійна комунікація з закладами освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту – це все край важливі 

аспекти взаємодії та ефективного виконання службових 

обов’язків працівниками підрозділів превентивної діяльності та 

виконання ними завдань визначених Законом України «Про 
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Національну поліцію» та наказами МВС. Запобігти та попередити 

– формула щасливої та захищеної нації нашої держави. 
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Актуальність. Надзвичайно важливим та суттєвим як з 

психолого-педагогічної точки зору, так і психогігієнічних позицій 

компонентом особливостей особистості, що має підлягати 
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обов’язковому визначенню та аналізу під час проведення 

психодіагностичних досліджень, слід вважати мотиваційну 

спрямованість дівчат та юнаків, рівень якої у багатьох аспектах 

зумовлює ступінь готовності їх організму до здійснення у стислі 

строки та з найбільшим ефектом роботи, що передбачається 1, 

с. 56; 2, с. 115; 3, с. 211; 4, с. 111; 5, с. 83. 

Мета. Метою дослідження було вивчення особливостей 

мотиваційної структури особистості студентів сучасних закладів 

вищої медичної освіти. 

Матеріали та методи. Наукова робота виконувалась на базі 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пи-

рогова. Для проведення поглибленого аналізу провідних 

складових мотиваційної структури особистості дівчат і юнаків 

використовувався особистісний опитувальник В. С. Горбачевсь-

кого, в основі якого знаходиться полярний за змістом спосіб 

оцінки оціночних, прогностичних та інтерпретаційних 

мотиваційних компонентів. Загалом проведені дослідження 

передбачали визначення ступеня розвитку внутрішнього, 

пізнавального і змагального мотивів, а також мотивів самоповаги, 

уникання і зміни діяльності.  

Результати та обговорення. Визначення провідних 

характеристик внутрішнього мотиву, який виражає ступінь 

захоплення діяльністю, котра виконується, та має безпосередній 

зв’язок з навчальним процесом надало можливість виявити 

достатньо однакові за значенням результати. Так, серед дівчат 

ступінь розвитку мотиву, що досліджується, досягав 13,32±0,52 

ум. од., серед юнаків – 13,82±0,45 ум. од. (р>0,05).  

Рівень пізнавального мотиву є надзвичайно інформативним, 

передусім, виходячи з позицій оцінки ступеня зацікавленості 

студентів як результатами діяльності, що виконується, так і 

самою діяльність як такою. Більш високі за величиною, на 

відміну від попереднього випадку, показники реєструвались серед 

дівчат і складали 17,28±0,39 ум. од. Натомість серед юнаків його 

величини становили 16,35±0,52 ум. од. (р(t)>0,05).  

Під час дослідження характеристик мотиву уникання, який 
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дозволяє оцінити рівень спонукальної цінності результатів 

діяльності, котра виконується, а також встановлює ступінь 

намагання ухилення від її продовження було виявлено, що серед 

дівчат його рівень становив 13,24±0,47 ум. од., серед юнаків — 

14,11±0,51 ум. од. (р>0,05).  

Дані, які надавали можливість здійснити психогігієнічну 

оцінку особливостей розвитку змагального мотиву, тобто мотиву, 

що визначає ступінь намагання людини перевершити в ході 

виконання звичної стереотипної діяльності  результати інших, 

свідчили про практично однаковий його рівень в обох статевих 

групах: серед  дівчат – 14,52±0,53 ум. од., серед юнаків – 

14,31±0,56 ум. од. (р>0,05).  

Аналіз результатів вивчення характеристик мотиву до зміни 

поточної діяльності, котрий засвідчує ступінь намагання 

студентської молоді якомога швидше завершити роботу, яка 

виконується, та переключитися на іншу, визначав, що у їх рівень 

дівчат складав 12,18±0,65 ум. од., серед юнаків становив 

12,80±0,59 ум. од. (р>0,05).  

В ході дослідження останнього з оціночних мотивів, котрі 

підлягали визначенню, а саме мотиву самоповаги, тобто 

показника, який дозволяв встановити ступінь намагання студентів 

ставити перед собою та самостійно реалізувати у повсякденній 

діяльності все більш та більш значущі і складні завдання, 

виявлено, що його критеріальні значення серед дівчат досягали 

одного з найвищих серед усіх інших характеристик рівня, а саме 

рівня 15,70±0,54 ум. од., серед юнаків, хоч і уступали даним 

вираження пізнавального мотиву, проте, перевищували 

результати іншої статевої групи, складаючи 15,74±0,46 ум. од. 

(р>0,05). 

Оцінка прогностично-значущих компонентів мотиваційної 

структури особистості, в першу чергу, передбачала визначення 

таких її показників, як особиста значущість результатів діяльності 

та ступінь складності завдання, що виконується. Під час аналізу 

характеристик першої з них було встановлено, що у дівчат її 

рівень досягав 11,34±0,36 ум. од., у юнаків – 11,25±0,44 ум. од. 
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(р>0,05), під час аналізу характеристик другої – становив 

відповідно 7,90±0,52 ум. од. та 7,47±0,45 ум. од. (р>0,05).  

Більш вираженими у статевому аспекті були відмінності з 

боку показників особистої оцінки ступеня вираження вольових 

зусиль в ході виконання типових стереотипних завдань та рівня 

досягнутих результатів відповідно 11,52±0,59 ум. од. і 10,80±0,54 

ум. од. (р<0,05) у першому випадку та 12,22±0,32 ум .од. і 

10,92±0,40 ум. од. (р<0,05) у другому.  

Разом з тим розбіжності у показниках щодо оцінки 

студентами власного інтелектуального потенціалу, рівня 

мобілізації зусиль, а також рівня результатів, що очікуються, були 

менш вираженими, складаючи відповідно 12,90±0,60 ум. од., 

12,90±0,60 ум. од. і 10,76±0,26 ум. од. серед дівчат та 13,13±0,61 

ум. од. (р>0,05), 12,00±0,54 ум. од. (р>0,05) і 10,31±0,29 ум. од. 

(р>0,05).  

Кінцевим етапом оцінки особливостей мотиваційної спрямо-

ваності вважають визначення її інтерпретаційних складових, а 

саме закономірності результатів, які надають можливість 

отримати  уявлення про ступінь залежності остаточних результа-

тів діяльності від особистісних можливостей організму та 

ініціативності, тобто ступеня усвідомлення того, наскільки 

поставлена задача, котра розв’язується, є ініціативною, а 

наскільки директивною. Під час проведення наших досліджень 

рівень закономірності одержаних результатів у дівчат становив 

12,44±0,47 ум. од., у юнаків – 12,86±0,52 ум. од. (р>0,05), ступінь 

ініціативності – відповідно 14,60±0,41 ум. од. та 14,11±0,49 ум. 

од. (р>0,05). 

Висновки. 1. Результати вивчення особливостей мотива-

ційної структури особистості студентів закладу вищої медичної 

освіти свідчили про відсутність надзвичайно різких за змістом 

суттєвих відмінностей у стані її оціночних, прогностичних та 

інтерпретаційних складових.  

2. Разом з тим слід було звернути увагу на певні розбіжності, 

які спостерігались під час структурного аналізу окремих 

компонентів мотиваційної спрямованості. Так, серед оціночних 
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мотивів як серед дівчат, так і серед юнаків, найбільш вираженими 

у низхідному порядку були значення пізнавального мотиву, 

мотиву самоповаги та змагального мотиву. В той же час у 

структурі прогностичних характеристик мотивації серед дівчат 

переважали дані щодо оцінки свого інтелектуального потенціалу, 

рівня мобілізації зусиль та оцінки рівня результатів, які 

очікуються, серед юнаків – дані що оцінки інтелектуального 

потенціалу, оцінки рівня результатів, які очікуються, та ступеня 

вираження прагнення відносно надання особисто забарвленої 

значущості результатам типової стереотипної діяльності, яка 

виконується.  
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Астенія як психічно- та адаптаційно-значущий феномен 

становить аномальну, спонтанну слабкість, що виникає без будь-

якого фізичного або інтелектуального навантаження, продовжу-

ється доволі тривалий час і не зникає після відпочинку. Саме тому 

відзначають астенію, що обумовлена наявністю соматичної 

патології, та функціональну астенію, яка чітко пов’язана з 

фізичним і психічним напруженням [1, с, 429; 2; с. 115; 3, с. 26; 4, 

с. 20].  

У цьому відношенні слід підкреслити, що на початкових 

стадіях ВІЛ-інфікування в структурі чинників, котрі справляють 

вплив на психічний стан хворих, одним із найбільш суттєвих слід 

вважати наявність ознак переживання факту скорочення життя 

внаслідок розвитку невиліковної хвороби. Отже, наявність 

хронічної стресогенної ситуації, обумовленої органічною 

патологією, може призводити до появи астенічних розладів та, як 

наслідок, у ВІЛ-інфікованих осіб створюються передумови до 

формування своєрідної психогенно-реактивної астенії, при якій в 

найбільшій мірі проявляються реакції особистості у відповідь дію 

стресогенних чинників і безпосередньо виникають астенічні 

розлади [1, с. 430; 4, с. 20; 5, с. 120; 6, с. 116; 7, с.1170]. 

Метою наукової роботи було визначення особливостей 



 

115 

поширення астенічних проявів у структурі властивостей 

особистості ВІЛ-інфікованих осіб. 

Під час досліджень, що здійснювались серед осіб у віці 21-60 

років, які перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному 

відділенні міської клінічної лікарні № 1 м. Вінниці та у Вінниць-

кому обласному клінічному протитуберкульозному диспансері, 

для діагностики і оцінки особистісних проявів астенічного стану 

ВІЛ-інфікованих та практично-здорових осіб застосовувався 

особистісний опитувальник Малкової, адаптований Черновою. 

Результати, отримані в ході досліджень, визначали той факт, 

що узагальнений рівень вираження астенічних проявів серед 

практично здорових чоловіків складав 58,811,15 балів, серед 

ВІЛ-інфікованих чоловіків – був значно більш високим, 

досягаючи 93,091,90 балів (p<0,001). 

Поряд з цим необхідно відзначати, що серед осіб у віці 21-30 

років рівень астенічних проявів становив 48,371,79 балів, у віці 

31-40 років – 50,362,18 балів (p>0,05), у віці 41-60 років – 

54,501,98 балів (p<0,05), серед осіб, інфікованих ВІЛ, також був 

більш високим, складаючи відповідно 93,872,79 балів, 

96,003,23 балів (p>0,05) та 89,133,96 балів (p>0,05), тобто у 

віковому аспекті, в першому випадку реєструвалось поступове, 

проте неухильне зростання ступеня вираження досліджуваних 

показників, в другому – характеристики астенічних проявів 

спочатку зростали, досягаючи максимальних значень у віці 31-40 

років, згодом знижуючись до найнижчого рівня, який у 1,6 разів 

перевищував дані, властиві для практично здорових осіб. Суттєві 

розбіжності показників щодо рівня розвитку астенічних проявів 

серед представників груп порівняння спостерігались впродовж 

усіх вікових діапазонів (p<0,001). 

Отже, дані узагальненого аналізу величин щодо ступеня роз-

витку астенічних проявів серед ВІЛ-інфікованих чоловіків, 

засвідчують надзвичайно високий ступінь поширення показників, 

характерних для вираженої та помірно вираженої астенії. і, отже, 

формування психогено-реактивної астенії як відповідь на психіч-

ну травму, з цілим комплексом особистісно-зумовлених проявів у 
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відповідь на дію стресових явищ. Отримані результати є важли-

вою передумовою розроблення та наукового обґрунтування 

комплексу заходів психогігієнічної корекції, невід’ємним компо-

нентом якого є засоби, спрямовані на подолання астенічних явищ. 
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На сьогодні актуальним є питання позитивних зобов’язань  

держави у сфері прав людини. Особливий інтерес полягає у 

переосмисленні моделі відносин людини та держави на 

сучасному етапі розвитку цивілізації; у знаходженні системних 

зв'язків між правами особи та характером і межами обов'язків 

держави, щоб реалізувати їх; у визначенні рамок відповідальності 

держави в разі їх порушення. У вітчизняній науці проблематику 

цього питання досліджували М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, 

Л. Г. Гусейнов, В. Н. Денисов, В. І. Євінтов.  Праці С. В. Шевчука 

та Г. О. Христової в даному напрямі є найбільш значущими та 

інформативними. 

На думку Христової Г. О. органи ООН з моніторингу 

договорів щодо прав людини  запровадили «троїстий» тип 

зобов’язань держави. Відповідно до цієї типології держава 

повинна поважати, захищати та забезпечувати здійснення прав 

людини [1, с. 27]. 

Уряди держав-членів Ради Європи, які підписали Конвенцію 

про захист прав людини й основоположних свобод, зобов’язалися 

забезпечити дотримання прав людини, гарантуючи ці права. 

Державний захист прав людини може бути досягнутий шляхом 

позитивних дій (особливо шляхом прямого захисту прав, 

передбачених Конвенцією, судами без прямого втручання 

держави) – позитивні зобов’язання, так і без дій (уникнення 

прямого державного втручання - негативні зобов'язання) [2, с. 36]. 

С. В. Шевчук вважає, що позитивні зобов'язання держави не 
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можна трактувати як визначення конкретних засобів чи дій 

держави. Єдиний критерій для визначення того, чи виконувала 

держава в особі її органів влади цього обов'язку - це ефективність 

її дій у тій чи іншій ситуації [3]. 

Лемак В. В. та Бадида А. Ю. у своїй праці говорять про те, 

що загальною правовою підставою позитивних зобов'язань 

держав у європейській системі прав людини є ст. 1  вищезазначе-

ної Конвенції, яка чітко визначає, що держава гарантує  кожному, 

хто перебуває під її юрисдикцією, право користуватися 

передбаченими правами і свободами. Практика Європейського 

суду вказує, що цей пункт є не тільки «наріжним каменем» усієї 

конвенціональної загальноприйнятої системи, але й незалежним 

джерелом загальних зобов’язань країни у сфері прав людини, 

включаючи правову підставу [4, с. 249]. 

Серед позитивних зобов'язань держави виділяють субстан-

тивні та процедурні зобов'язання. Критерієм їх визначення є 

характер діяльності, яку очікують від країни. Під субстантивними 

зобов'язаннями мають на увазі такі, що потребують предметних 

засобів, потрібних, щоб повністю володіти й використовувати 

гарантовані права людини. Наприклад, встановлення відповідних 

правил щодо втручання поліції у справи, чітко прописує заборону 

жорстокого поводження чи примусової праці тощо. Процедурні 

зобов'язання держави - від них вимагається належним чином 

організувати національні юридичні процедури з метою кращого 

захисту осіб та надання належних правових засобів у разі 

порушення прав людини. Ці зобов’язання, особливо гарантують 

забезпечення того, щоб незалежні наглядові органи ефективно, 

швидко та невідкладно розслідували випадки, коли порушуються 

права людини [5, с. 36]. 

Христова Г. О. зазначила, що права людини є фундамент-

альними для демократії і не можуть бути досягнуті без належної 

підтримки з боку державних органів. Ці права включають 

соціальні, економічні та певні культурні права: право на гідний 

рівень життя, право на працю, право на охорону здоров’я, право 

на соціальний захист, право на відпочинок тощо. Ці права 
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гарантуються активними зобов’язаннями держави. У ширшому 

сенсі держава активно вживає заходів щодо забезпечення, захисту 

та сприяння реалізації цих прав [6, с. 22]. 

Окремої уваги заслуговує і питання позитивних зобов'язань 

держави у світлі «горизонтальної дії» прав людини. Сучасна 

українська наука часто ігнорує той факт, що категорія «права 

людини» в класичному природному праві базується на рівні 

взаємодії особи та держави. Права людини передаються та 

транслюють свою проблематику в горизонтальних відносинах 

між окремими особами та їх об'єднаннями, саме завдяки 

позитивним зобов’язанням щодо реалізації прав і свобод у 

відносинах між приватними особами [3, с. 55-57]. 

Європейський суд вказав, що країни зобов’язані вживати 

конкретних позитивних заходів, таких як захист засобів масової 

інформації від незаконного втручання у реалізацію свободи слова; 

захист найбільш уразливих верств населення від жорстокого 

(неприйнятного) поводження з ними; негайно пояснювати 

затриманим причини їх арешту (затримання), а також забезпечити 

особу адвокатом, яка не має на нього достатніх коштів; 

розслідування вбивств та багато інших аспектів [6, с. 25]. 

Нерідко порушується дискусія про специфіку визначення 

(політична влада чи суд) наділених позитивним обов’язком від 

імені держави. По суті, цей тип суперечок спрямований на пошук 

балансу між гілками влади [4, с. 247]. 

У своїй прецедентній практиці Європейський суд послідовно 

продовжує розвивати і додавати нові елементи до принципу 

позитивних зобов’язань держав. Тому сьогодні, у зв’язку з 

еволюцією змісту Європейської конвенції, майже всі положення її 

стандартів прав людини містять «подвійну» вимогу до країни: з 

одного боку заборону незаконного втручання у здійснення прав і 

свобод, а з іншого їх забезпечення та захист через позитивні 

зобов’язання [6, с. 28]. 

Сьогодні в Україні громадськість вимагає запровадження 

механізмів ефективного захисту порушених, невизнаних чи 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи, прав та інтересів 
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юридичних осіб, національних інтересів у межах України, 

завдяки державним ресурсам та правовим інструментам. Такі дії 

спрямовані, у тому числі на зменшення кількості звернень до 

міжнародних судових інституцій, але головною ціллю є зміцнити 

імідж нашої держави на світовій арені як країни, яка не лише 

визнана правовою, а і є такою фактично, за своєю природою. [2, 

c.38]. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, на цей час доктрина 

позитивних обов’язків держави у частині прав людини націлена 

на те, щоб вони реально використовувались та успішно 

функціонували, бо самого факту закріплення чи взагалі існування 

юридичних засобів захисту та забезпечення таких прав 

недостатньо. Загалом, існує велика необхідність детальніше 

вивчати дану проблематику. Це питання є актуальним для 

вітчизняної юриспруденції, оскільки воно сприятиме 

формуванню національної правозахисної політики у сфері прав 

людини, завдяки накопиченню найкращого світового досвіду. 
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Тези: Термін - Активне сновидіння, складений із термінів 

Активна уява, методу відкритого ще К. Г. Юнгом [1], та 

Свідоме сновидіння, введеного Фредеріком ван Еденом [2]. У 

доповіді розкривається спосіб допомоги у адаптації дорослих 

людей з особливостями інтелектуального розвитку до постійно 

змінюючихся умов сучасності, вимог сьогоднішнього соціуму. 

Описані можливості роботи зі сновидіннями як методу 

допомоги у особистісному орієнтуванні, розвитку та розкритті 

творчих здібнотстей необхідних як для повсякденного життя 

та побутових міжособистісних відносин так і для втілення 

індивідуальних потреб та мрій. Пропонуються матеріали 

досліджень, що підтверджують вплив роботи зі сновидіннями на 

розвиток особистості та загальний психічний стан людини. 

Описані деякі практичні приклади роботи із сновидіннями 

залежних та дорослих людей з особливостями інтелектуального 

розвитку у державних українських центрах де клієнтам за 
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бажанням пропонується брати участь у роботі зі сновидіннями.  

Наведені результати такої роботи закріплені згодою самих 

учасників. Актуалізовано потребу у розвитку більш 

спеціалізованих досліджень у сфері допомоги зазначеної 

категорії людей та навчання спеціалістів цієї сфери роботі зі 

сновидіннями людей з особливостями інтелектуального розвитку 

та підтримки їх особистісного розвитку. Проаналізовані 

джерела що описують дослідження та досвід роботи зі 

сновидіннями, але не пригадується такий досвід у роботі з 

дорослими людьми з особливостями інтелектуального розвитку. 

Доповідь підкреслює цінність попереднього досвіду та винаходів 

у сфері психічного здоров'я та потребу у приміненні цих надбань 

у роботі з дорослими людьми з особливостями інтелектуального 

розвитку. Звертається увага на залучення якомога більшого кола 

учасників для покращення стану сфери допомоги дорослим людям 

з особливостями інтелектуального розвитку, та суміжних сфер, 

та на вплив цієї сфери на благополуччя суспільства в цілому. 

Розгорнуто обґрунтування цінності знаходження зв'язків 

сновидіннь, їх функцій та психічного здоров'я людей. 

Ключові слова: сновидіння; активна уява; усвідомлені 

сновидіння; психічне здоров'я; особливості інтелектуального 

розвитку; особистісний розвиток; психотерапія.  

Актуальність доповіді:  На сьогоднішній день налікову-

ється багато людей з  особливостями у інтелектуальному 

розвитку. Наприклад у статті Таранченко О.М., Найда Ю.М. [3] 

описано багато видів таких особливостей, та наведені деякі 

статистичні дані щодо кількості таких людей. Ще потрібно багато 

чого удосконалювати, починаючи з того, що організованої 

підтримки у садках, школах, центрах, лікарнях недостатньо, 

продовжуючи тим що самим людям з особливостями інтелекту-

ального розвитку може бути важко, а не просто нецікаво і 

закінчуючи тим, що багато хто з них взагалі не отримує ніякої 

допомоги. Натомість є методи, завдяки яким можна суттєво 

покращити ситуацію 

Огляд літератури. Хоча у статті Гончарова А. С. та 

Кобзаревої І. І. [4], кажеться що першим тлумаченням сновидінь 

займався З. Фройд, можемо знайти у літературі і більш ранні 
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пригадування. Про міркування, наприклад, Аристотеля, пише 

Солопова М.А. у своїй статті “Аристотель о природе сновидений: 

физика против мантики” [5]. Питання які задає філософ на стільки 

ж важливі сьогодні, як і у п’ятому віці до нашої ери. З роботи 

Солопової М. А. зрозуміло, що Аристотель писав вже у добу 

переходу розуміння сновидіння як явища божественного 

походження до розуміння сновидіння як наслідка процесів які 

можна пояснити науково.  

Продовжує дослідження цієї пори Кірпільова П. К. у своїй 

статті “Проблемы сна и сновидений в контексте философской 

психологии Аристотеля” [6]. Вона розповідає, що люди вважали 

що людина живе, однаково важливе життя у двох світах - сну та 

яві. Світ сну був настільки ж реальний як явь, але давав дещо 

розширені можливості, відповіді на надважкі питання, 

відновлення, зцілювання та інше, посилаючись наприклад на 

роботу Доддса Е. Р. “Греки и иррациональное” [7]. Як і Солопова, 

Кірпільова згадує творчість Гомера та Платона [8], в яких 

описується ставлення до сновидінь людей того часу, та зміни у 

такому ставлені. Вже тоді розглядається наявність у людини і 

душі, тобто психіки, і тіла, і сон як такий, необхідний для обох 

форм, і також сновидіння робить роботу як для душі, так і для 

тіла, і в цілому, і для окремих органів. Арістотель [9] описує 

складові, середовище та джерела сновидінь, розуміючи що на 

його формування впливає сприйняття, досвід, відчуття які схожі 

на фантазми, але мають свою специфіку, відтворюються в уяві з 

пам’яті органів. 

Звичайно, важливим переходом до іншого розуміння 

сновидінь, стали роботи З. Фройда, особливо ті що зібрані у його 

книзі  [10]. Фройд наводив випадки сновидінь своїх клієнтів та те 

як к ці сновидіння допомагали зрозуміти несвідому частину 

переживань, позбавлятися зайвої тривоги та навіть справлятися з 

тяжкими станами. Гончаров А. С. у своїй статті  [4], згадує, що 

після Фройда, сни досліджували такі науковці як К. Г. Юнг, Е. 

Фромм, Г. Зауєр та багато інших. Також, Гончаров А. С. цитує 

роботу З. Фройда [11] так: «За часів, які ми могли б назвати 
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переднауковими, людям не важко було пояснити сновидіння. 

Згадуючи його по пробудженні, вони дивилися на нього як на 

гарну чи погану ознаку з боку вищих божественних чи 

демонічних сил. З розквітом природничого мислення вся ця 

дотепна міфологія перетворилася на психологію, та в даний час 

дуже мало хто з освічених людей сумніваються в тому, що 

сновидіння є продуктом психічної діяльності самого сновидця». 

Те що сон відповідає особливим якостям короткострокової 

пам’яті вміщуючи в себе і властивості довгострокової пам’яті 

також, підтверджували і К. Абрахам, Е. Джонс, Г. Закс, Т. Райк, 

О. Ранк, П. Федерн, Ш. Ференци, В. Штекель та М. Эйтингон 

[12]. Гончаров А. С. такоє згадує аналітичну психологію, К. Г. 

Юнга та його послідовників які відкрили що у сюжетах сновидінь 

можна відрізняти прояви певних архетипів, які на думку  

Гончарова А. С. почав описувати Фройд, як відголоски 

міфопоетичної свідомості, а вже продовжив досліджувати Юнг, у 

якості культурних архетипів та колективної свідомості. За цими 

архетипами навіть утворюють різні системи типологій, наприклад 

М. Марк та К. Пірсон у своїй типології використовують такі  ж 

образи [13].  

Думку про життя сновидінь як генеративний театр сенсу 

чудово розробив Д. Мельтцер у своїй книзі “Сновидческая 

жизнь” [14]. У його книзі пояснюється неперервність сновидіння, 

незалежачі від стану свідомості.  

Вітчизняна практика. 

Соціальне сновидіння. На конференції з аналітичної 

психології “На зустріч несвідомому” у 2018 році, була 

представлена “Матриця сновидінь” або “Соціальне сновидіння”. 

Ця практика показувала дію сну навіть під час свідомого стану. 

Учасникам пропонувалося відповідно до внутрішнього імпульсу 

розповідати про пригадане сновидіння, сьогоднішнє чи колишнє, 

чи асоціації які викликає розповідь іншого або почуття. У процесі 

стан ставав дійсно схожий на сон, дещо дивний та незвичний. 

Мабуть, як у перших людей, сновидіння починали відчуватися як 

реальний досвід та можна ділитися ними з іншими, інщі 
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відчувають вплив сновидіння на них самих. Схожий процесс 

описаний у журналі клінічного та прикладного психоаналізу за 

2020 рік [15]. 

Група по сновидінням у реабілітаційному центрі для 

залежних. У 2019-2020 р. був проведений чотиримісячний цикл 

зустрічей з клієнтами наркологічної клініки, з метою вивчення, 

які сновидіння супроводжують процес реабілітації залежного. За 

теоретичну базу бралися роботи К. Юнга, З. Фройда, А. Адлера, 

Д. Тейлора, Д. Холла  та інших дослідників. Допомогли також 

лекції, наприклад Б. Г. Херсонського, Ю. Мединської. Участни-

кам пропонувалося розповідати про свої сновидіння, фантазії, 

асоціації, почуття та інше. В результаті роботи помічались 

покращення у самоописі клієнтів, покращення в них можливості 

до самореалізації та втілення творчих проектів. Було зроблено 

багато цінних висновків.  

Проведення дослідження сновидінь у центрі допомоги людям 

з особливостями у інтелектуальному розвитку.У одному з цент-

рів допомоги людям з особливостями у інтелектуальному 

розвитку, проводиться дослідження сновидінь з використанням 

АРТ терапевтичних технік. У зазначений час, учасники 

збираються за великим столом, ведучий організовує музичний чи 

відео супровід та матеріали для роботи. Після короткого вступу з 

поясненнями теми заняття, учасники приступають до втілення  

відчуттів та образів у творчий матеріал. Така робота дає усе що 

описано вище. Починаючи з того, що в учасників покращується 

настрій за рахунок легкої творчості без складних директив та 

очікувань, продовжуючи розвитком соціальних, творчих, 

моторних та розумових здібностей. Крім того, всі хто бере участь 

у занятті, краще розпізнають свої почуття, наміри та фантазії у 

взаємодії з іншими.  

Зарубіжний досвід. 

 Нажаль, досвіду допомоги дорослим з особливостями у 

інтелектуальному розвитку описано не багато. Натомість є 

достатньо якісні кількісні та статистичні дослідження наприклад 

описані у статті “Сновидіння, Усвідомлені Сновидіння та 
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особистість” Е. Долл, Г. Гіттлера та Б. Хольцінгер [16]. Автори 

знаходять пояснення терміну «усвідомлений сон» який описує 

сон, під час якого сновидець усвідомлює, що перебуває у сні, 

поки сон триває. Їхнє дослідження було зосереджено на частоті 

усвідомлених сновидінь та їх зв’язку з психічним здоров’ям; 

поведінковим контролем (TPF, Becker, 1989); поведінкою 

прийняття рішень (EQS, Wolfram, 1982); та просторовими 

здібностями (3DW, Gittler, 1990). Було виявлено, що люди які 

частіше переживають усвідомлені сновидіння мають більш високі 

бали за шкалою психічного здоров'я, менше скаржаться, більш 

напористі, автономніщі та впевненіщі у собі. Що стосується 

контролю за поведінкою, поведінки прийняття рішень та 

просторових здібностей, суттєвих відмінностей виявлено не 

було.  

Мета доповіді: Привернути увагу до дослідження проблеми 

підтримки людей з особливостями у інтелектуальному розвитку 

за допомогою роботи зі сновидіннями. 

Викладення матеріалів: У доповіді використані результати 

наукових досліджень, аналіз джерел, вітчизняного та зарубіжного 

досвіду. 

Висновок. 

Очевидно що сновидіння йдуть неперервно, постійно. 

Можна і в день долучатися до потоку сновидіння проектуючи 

його на творчій матеріал. Робота із сновидіннями гідного рівня, 

підтримана суспільством дасть дуже цінне покращення стану 

соціуму в цілому та окремих його груп, гуртів, сімей. 

Сновидіння добре демонструють соціальний аспект, 

належність кожної окремої особистості до спільної системи, яка є 

живою, справжньою та трансформуючою. Людина що 

прислухається до своїх сновидінь, як прислухається і до світового 

життя усього людства та природи як animus mundi. Робота із 

сновидіннями, допомагає отримувати автономність, незалежність 

та здатність набувати потрібні навички, творчо підходити до 

вирішення поточних питань, захисту себе. На сьогодні є не багато 

робіт пояснюючих можливості роботи зі сновидіннями з 
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дорослими людьми з особливостями у інтелектуальному 

розвитку, саме тому і потрібно приділити цій сфері більшу увагу 

компенсуючи створений дефіцит.  
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ТА БЕЗПЕКОВОГО 

ПРОСТОРУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

 

Слобода Й.В., 

здобувач наукового ступеня доктора філософії,   

Академія зовнішньої розвідки України, 

м. Київ, Україна 

Протягом століть країни Центральної Європи найчастіше 

були об’єктом, а не суб’єктом світової глобальної політики. На 

початку ХХІ століття з цим регіоном безпосередньо були 

пов’язані інтереси провідних держав Європи та світу.  

Зауважимо також, що нерідко геополітичний простір 

Центральної Європи був джерелом політичних конфліктів між 
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великими державами. Під історичним кутом зору нагадаємо, що 

обидві світові війни також почалися в цьому регіоні, оскільки 

саме в ньому сходяться головні геополітичні лінії протиріч між 

потужними світовими гравцями.  

Зміни наприкінці 80-х років ХХ століття в регіоні 

Центральної Європи та розпад біполярного поділу політичної 

карти світу істотно змінили взаємини між країнами, що входять у 

цей регіон. Усі держави Центральної Європи докорінно змінили 

пріоритети своєї зовнішньої політики, обравши інтеграцію в 

європейські та трансатлантичні політичні та економічні структури 

й підключення країн регіону до побудови нових ліній безпеки в 

Європі та світі. 

Зауважимо, що йдеться насамперед про країни, які 

геополітично виокремлюють як такі, що належать до Центрально-

Східної Європи: Польщу та Угорщину, Чехію та Словаччину, 

Румунію та Молдову. Саме ці держави істотно змінили своє 

геополітичне бачення міжнародних відносин. 

Після розпаду Організації Варшавського Договору та Ради 

Економічної Взаємодопомоги (в 90-х роках ХХ ст.) країни 

Центральної Європи зрозуміли необхідність проходження 

внутрішньої інтеграції в рамках свого регіону з наміром 

подальшої інтеграції до Європейського Союзу. Утворилися такі 

об’єднання як Вишеградська група (1991 р., до неї входять 

Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія), яка має суто 

політичний характер та Центральноєвропейський договір про 

вільну торгівлю (1992 р., Central European Free Trade Agreement - 

CEFTA), утворений з метою лібералізації економічних взаємин 

між цими країнами. Цей договір є відкритим, що дає можливість 

вступу до нього будь-якому бажаючому за виконання певних 

умов. На сьогоднішній день до нього входять, крім 

основоположників (країн Вишеградської групи) Словенія, 

Болгарія та Румунія.  

Незважаючи на політичну активність цих країн у всіх 

напрямах інтеграції, кожна з цих країн дотримується свого 

власного курсу при проведенні своїх національних інтересів. 
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Іноді можна відчувати навіть суперництво між ними, що яскраво 

відбилося на перших етапах їх інтеграційного процесу в 

західноєвропейські структури. 

Особливе місце з точки зору етнопсихологічних 

особливостей населення та зовнішньополітичних взаємин 

України з державами Центральної Європи займає Словаччина й 

Чехія – країни, які об’єднує не лише спільна історія, але й 

культурна близькість, відсутність мовного бар’єру та, зрештою, 

спільні зовнішньополітичні пріоритети. Враховуючи процеси, що 

відбувалися в цих країнах, у період політичної та економічної 

трансформації та зважаючи на вищезгадані факти, важливим є 

розуміння зовнішньополітичних пріоритетів цих країн і їх 

ставлення до перспектив політичних відносин з Україною.  

Важливим є також дослідження особливостей і досвіду цих 

країн на шляху внутрішньої дезінтеграції (поділ спільної 

держави), коли представники правлячих політичних еліт 

Словаччини та Чехії вирішили, в епоху європейських 

інтеграційних процесів, віддати перевагу національним інтересам 

над інтересами державними. Обидві держави декларували 

однакові пріоритети зовнішньої політики, але вирішили 

включитися в інтеграцію поодинці. Це було необхідно для 

усвідомлення своєї ідентичності, щоб у подальшому процесі 

формування єдиної Європи мати змогу відстоювати національні 

цінності й інтереси політичних націй своїх держав.  

Особливе місце в безпековій політиці Європи займають інші 

країни регіону: Угорщина, Польща, Румунія, Молдова. Так, 

відсутність мовного бар’єру має поєднувати такі країни, як 

Румунія та Молдова, але спільні зовнішньополітичні пріоритети 

почали формуватися в Республіці Молдова нещодавно: наявність 

придністровського конфлікту та спрямований вектор правлячих 

кіл держави в сторону Росії не сприяли прозахідному розвитку 

країни. 

Таким чином, політико-економічні особливості розвитку 

держав регіону значно впливають на його загальну оцінку та 

місце в світовій політиці, а також на розвиток міжнародних 
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відносин у регіоні. Водночас, незважаючи на різні визначення 

географічних рамок (з Німеччиною та без неї), при будь-якому 

розкладі сил на міжнародній сцені, країни Центральної (а в більш 

вузькому геополітичному визначенні – Центральної та Східної) 

Європи завжди розглядалися як основна складова всього 

європейського геополітичного простору [1]. 

Проблематика сучасного розвитку зовнішньополітичних 

стратегій Центральноєвропейських країн має знайти своє 

відображення в наукових працях, присвячених питанням 

забезпечення національних інтересів України в регіоні [1, 2].  

Актуальність таких досліджень обумовлена багатьма 

факторами: 

- поява нових держав у Європі призвела до змін у системі 

міжнародних відносин у цьому регіоні, що вимагає проведення 

історичного дослідження ролі цих змін у європейській системі 

міжнародної безпеки та використання їхнього досвіду в 

зовнішньополітичній діяльності із захисту власних національних 

інтересів у міжнародній системі політичних координат; 

- зазначені держави, ставши членами ЄС та НАТО, наразі 

входять у сферу впливу США та Європи, але водночас вони пере-

бувають у зоні національних інтересів Росії. Таким чином, аналіз 

розвитку відносин між цими країнами є важливим для визначення 

перспектив розвитку українських міжнародних зв’язків; 

- значний інтерес становлять також питання діяльності 

владних структур у багатоетнічній державі з національної 

політики. 
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 імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Для менеджера, який вдало та якісно виконує свою роботу, 

характерна наявність певних якостей: контактність, високо 

розвинута інтуїція, авторитетність, впевненість у своїх діях, 

тактовність тощо. Але до цього переліку точно не входить 

маскулінність, і тому не має різниці, є хороший менеджер жінкою 

або чоловіком. Але чи є це так? 

Мартін Абель, доктор економічних наук, у своїй науковій 

праці «Чи працівники дискримінують своїх керівників-жінок?» 

навів статистику, що жінки становлять 45% працюючих у 

п’ятистах компаній S&P. Однак лише 37% з них належать до 

менеджерів середньої ланки, 27% – до вищої, і всього 6% є 

генеральними директорами. І це все за умови, що жінки 

випереджають чоловіків за рівнем освіти[1]. 

Насправді, 45% від усіх працюючих це непоганий доказ того, 

що наразі все більше і більше жінок займають технічні, 

професійні та управлінські посади. Їхня чисельність зростає, як і 

чисельність тих жінок, які розвивають власні підприємства. І хоча 

наразі дослідження не доводять чітких проявів дискримінації 

жінок при прийнятті на роботу (якщо казати більш детально – то 

при поданні заяв на місце вищого керівництва), але все ж таки 

вони спостерігаються на самому робочому місці. Так Абелем 

було визначено, що найчастіше жінки-менеджери стикаються із 

негативною оцінкою своїх дій, коли їх штрафують за те, що вони 
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«неприємні». Також було виявлено, що керівники оцінюють їхню 

роботу рідше і більш нечітко (тобто розпливчасто) через 

побоювання негативної реакції у відповідь[2]. 

Повертаючись до дослідження, Мартін Абель найняв 2700 

працівників онлайн, видаючи їм чеки із випадково: 1) підписаним 

жіночим або чоловічим ім’ям (тобто ім’ям їхнього управляючого) 

і 2) написаною рецензією на їхню роботу. 

Результати показали, що і чоловіки, і жінки реагують більш 

негативно на критику, яка надходить від жінки. Суб’єкти 

дослідження заявили, що критика від жінки призвела до більшого 

зниження їхньої задоволеності роботою, чим якщо б вона 

надходила від чоловіка. Вони також були абсолютно 

незацікавлені працювати у майбутньому в компанії, де їхні б дії 

оспорювала жінка-директор. 

Що цікаво, за результатами дослідження, то жінок-

директорів не просто ігнорують – на освоєння їхніх рецензій 

затрачають більше часу, що доводить ідеї про очікування 

працівниками більш позитивної оцінки своєї роботи від жінки. 

Адже інші дослідження показують, що люди у три рази частіше 

асоціюють похвальні відзиви з жінками-менеджерами і вдвічі 

частіше асоціюють критику з керівниками-чоловіками[3]. 

Якщо ж проаналізувати діяльність жінки в управлінні як 

такому, то можна прийти висновку, що їй притаманні особливі 

якості. Наприклад, на відміну від чоловіка-менеджера, жінка 

концентрує свою увагу на поточній проблемі, а не на тій, що 

слідує в майбутньому; жінка віддає перевагу своїй чутливості та 

демонструє більш емоційну поведінку; вона має більш гнучке 

ставлення до інших та більш ідеалізоване відношення до 

зовнішнього світу[4]. 

Так само жінці-менеджеру притаманні більш «позитивні» 

професійні якості, ніж чоловікові (таблиця 1). Що ще раз 

демонструє той факт, що працівники правильно очікують від 

керівника-жінки менше негативної критики, гнучкості, кращого 

розуміння соціального середовища підприємства (її занурення в 

нього), емпатії тощо. Тобто того, на що не здатен чоловік-
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керівник, який установлює визначені вимоги до працівників та 

неохоче йде на компроміс. 

І тому це очікувано, що жінки-керівники сприймаються 

негативно їхніми підлеглими, коли вони ведуть себе «не як 

прийнято». 
 

Таблиця 1 

Відмінності у якостях, стилях управління, професійному 

самовизначенню успішних жінок і чоловіків 
Жінки Чоловіки 

Лідерські якості 

• вміння йти на компроміс; 

• товариськість; 

• більша витривалість до 

стресових ситуацій; 

• сміливість та активність у 

налагодженні соціальних контактів; 

• доброзичливість; 

• емпатія; 

• гнучкість поведінки в різних 

ситуаціях; 

• відкритість; 

• ясне уявлення про цілі 

• здатність до ризиків; 

• відсутність страху; 

• впевненість у собі; 

• високі вимоги до підлеглих; 

• об’єктивність; 

• вміння протистояти тиску; 

• орієнтованість на постійні 

нововведення; 

• змагальність; 

• ініціативність; 

• владність 

Стиль управління 

Демократичний (роль 

соціального лідера) – вплив через 

винагороду 

Авторитарний (директивний) 

– вплив через примушування 

Професійне самовизначення 

Орієнтованість на соціальну 

взаємодію, безпечні умови праці, 

стабільність та економічну 

незалежність. 

Орієнтованість на 

підприємницьку активність, 

змагальність, новизну. Важлива 

оцінка професійної діяльності. 

Джерело [4] 
 

Отже, можна дійти висновку, що наразі жінки на робочому 

місці стикаються із дискримінацією через нерозуміння і 

недооцінювання жінки як професіонала. Що ще гірше, так це 

коли жінка є керівником – через загальноприйняті переконання, 

що жінка управляє менш жорстко і з невимогливим ставленням, 

працюючі реагують негативно на оцінку своєї праці від жінки. І 

хоча жінки-менеджери дійсно мають відмінності в управлінні, це 

не має пригнічувати їх як гідних керівників. 
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
 

Сокур К.В., 

курсант факультету 

 підготовки фахівців  

для підрозділів стратегічних розслідувань  

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ, Україна 

В усьому світі кожна демократична соціальна держава 

приділяє особливу увагу та виносить як головну цінність сім’ю. 

За для ефективного забезпечення гідного майбутнього своїх 

громадян, вона запроваджує безпосередні законодавчі акти, які 

відповідним чином здійснюють захист нормального життя дітей в 

кожній родині. Проблема невиконання батьками своїх 

безпосередніх обов’язків щодо виховання та догляду за власною 

дитиною займає вагоме місце серед актуальних проблем в усьому 

світі. В новинах часто випливає інформація про неналежне 

ставлення батьків або осіб, що їх замінюють щодо дитини, яку 

вони зобов’язалися доглядати та опікувати своїми зусиллями. 
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Дуже часто особи, які беруть дітей «під своє крило» здійснюють 

це за для отримання коштів, які надаються для належного 

забезпечення життя дитини та задоволення її життєвих потреб. 

Відповідне питання виконання батьками обов’язків щодо 

належного виховання, відповідальності за виховання, навчання і 

безпосередній розвиток дітей, завжди були актуальними та 

важливими в усьому світі. Батьки або особи, які їх замінюють 

несуть безпосередню відповідальність за порушення прав, а 

також обмеження законних інтересів своїх дітей, в особистості за 

невиконання чи ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

За порушення вищезазначеного, дана категорія осіб несе не тільки 

адміністративну відповідальність, їх також можуть притягувати і 

до інших видів юридичної відповідальності.  

Відповідні правопорушення, певним чином тягнуть за собою 

адміністративна стягнення у вигляді попередження (ч. 1 ст. 184 

КУпАП), накладання штрафу у різних розмірах, тимчасове 

обмеження того з батьків, з ким безпосередньо проживає дитина, 

у праві виїзду за межі України та обмеження у праві користувачня 

транспортним засобом – до виконання рішення в повному обсязі  

(ч. 6 ст. 184 КУпАП).[2] 

Аналізувавши чинні нормативно-правові акти, а саме закон 

України «Про освіту» та Закон України «Про охорону дитинят-

ва», дає нам дійти висновку, що від невиконанням обов’язків 

щодо безпосереднього виховання та навчання дітей, відповідним 

чином слід розуміти різні форми бездіяльності, у результаті яких 

певним чином відсутня належна турбота про виховання та 

навчання неповнолітніх осіб.[3] Безпосереднє ухилення батьків та 

осіб, що їх замінюють, від виконання своїх обов’язків може також 

виражатися в тому, що вони відповідним чином не піклуються 

про моральне виховання, фізичний розвиток дітей та зміцнення 

їхнього здоров’я, створення певних та необхідних умов для 

своєчасного та ефективного одержання ними бажаної освіти, 

успішного навчання, а також підготовки до трудової діяльності. 

Права неповнолітніх дітей цілком повністю охоплюються та 

визначаються Конституцією України, Конвенцією ООН про 
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права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», 

Сімейним кодексом України, а також іншими нормативно-

правовими, міжнародними актами, які щільно пов’язані з даною 

темою та ратифіковані нашим чинним законодавством. 

Як зазначає Основний Закон нашої країни, то у статті 51 

чітко визначається, що батьки або особи, які їх замінюють 

зобов’язані в будь-якому випадку утримувати дітей до їх 

повноліття.[1] Це означає, що жодна дитина не повинна бути в 

чомусь обділена, знаходячись під наглядом своїх батьків, адже 

сама вона (до досягнення вісімнадцятирічного віку) не в змозі 

самостійно утримувати себе. 

Хотілось би зазначити, що в першій половині 2021 року 

проведено 15 профілактичних робіт, відвідано 130 сімей. Завдяки 

даним візитам було ініційовано 22 притягнення до 

адміністративної відповідальності батьків та осіб, що їх 

замінюють, за неналежне виконання поставлених на них 

батьківських обов’язків. Також було подано 1 позов стосовно 

позбавлення батьківських прав, а протягом звітного періоду суд 

прийняв безпосереднє рішення про позбавлення батьківських 

прав 6 батьків. [4] 

Адміністративна відповідальність батьків (чи будь-яких 

інших законних представників) за неналежне виконання своїх 

обов'язків стосовно дітей, безпосередньо продовжує бути дієвим 

заходом профілактики правопорушень, а застосування певних 

заходів такої відповідальності надає відповідну змогу впливати на 

дану категорію осіб, не перешкоджаючи їх спілкуванню з 

дитиною.  

Відповідно до чинного законодавства, злісне невиконання 

батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом 

обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки 

– відповідним чином карається обмеженням волі на строк від 

двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. [5]  

Отже, можна зробити висновок, що відповідна проблема 

безвідповідальності ставлення батьків до утримання своїх дітей, 
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справді, є однією з актуальних в Україні. Безпосереднє 

притягнення до адміністративної відповідальності даної категорії 

осіб, здійснюється цілком часто в нашій державі і це негативно 

впливає на нормальне функціонування самої країни, а також на 

подальше життя дітей. Наше чинне законодавство постійно 

втілює нові зміни в нормативно-правові акти, які стосуються 

даної теми і робить в край ефективно, адже, на сьогодні, було 

здійснено збільшення розмірів штрафів за адміністративні 

правопорушення з боку батьків та осіб, які їх замінюють, а також 

доповнено правопорушення, за які настає дана відповідальність. 
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Ефективна діяльність страхових компаній залежить від рівня 

їхньої фінансової стійкості та платоспроможності. Високий рівень 

платоспроможності страхової компанії забезпечує зростання 

фінансового потенціалу в майбутньому, та дозволяє формувати 

стійке економічне середовище в країні. Тому на сьогоднішній 

день забезпечення платоспроможності страховиків є одним з 

пріоритетних завдань не лише в Україні, а й в цілому світі, з 

урахуванням особливостей їх діяльності та впливу різноманітних 

явищ, що супроводжують економічну глобалізацію. 

Платоспроможність для страхової компанії є одним з 

найважливіших  показників, які характеризують її фінансову 

надійність, оскільки страхування – це система страхового захисту 

від ймовірності настання різних видів ризиків. На жаль, не усі 

страхові компанії можуть забезпечити достатній рівень 

платоспроможності, що ставить під загрозу їх фінансову 

надійність. Проблема управління платоспроможністю страхової 

компанії полягає у специфіці надання страхових послуг. 

У науковій літературі існує безліч визначень 

платоспроможності, проте практично всі вони збігаються за своїм 

змістом.  

Залєтов О.М. визначає платоспроможність страхової 

компанії, як наявність достатніх ліквідних активів для виконання 

фінансових зобов’язань [1, c.3]. 



 

140 

Олійник І.А. під платоспроможністю страхової компанії 

розуміє вартість активів страхової компанії, що перевищує 

вартість її зобов’язань або дорівнює їй [2, c.19]. 

На нашу думку, платоспроможність страхової компанії це 

здатність страхової компанії виконати страхові зобов’язання 

перед клієнтами, виходячи з наявних у неї активів у встановлений 

термін, які обумовлені законом або договором страхування. 

Далі, ми розглянули платоспроможність страхової компанії 

«ПЗУ Україна», як однією з топ-10 страхових компаній на ринку 

України.  

Проте навіть у такої потужної компанії спостерігається спад 

платоспроможності у зв’язку з пандемією Covid-19, яка призвела 

до зменшення оборотності коштів у страховій компанії, 

відповідно зромли страхові виплати та знизились страхові премії, 

що є важливим джерелом грошових надходжень для кожного 

страховика. 

Як, відомо коефіцієнти платоспроможності страхової 

компанії тісто пов’язані з іншими фінансовими показниками, 

зокрема такими, як фінансова спроможність, ліквідність та 

страхове покриття. Тому доцільно детальніше розглянути ці 

коефіцієнти, за допомогою розрахунків на основі фінансової 

звітності страхової компанії «ПЗУ Україна» 

 

Таблиця. 1.1 Відносні показники платоспроможності страхової компанії 

«ПЗУ Україна» за 2018-2020 рр. 
Показник Формула розрахунку 2018 2019 2020 

Коефіцієнт 

фінансової 

спроможності 

Сума страхових резервів + 

Неттоактиви) / Сума 

страхових виплат 

6,89 8,30 3,68 

Коефіцієнт 

ліквідності 

страхових резервів 

Страхові резерви / Ліквідні 

активи 

3,56 2,04 1,68 

Коефіцієнт 

страхового 

покриття  

Сума страхових резервів х 

Коефіцієнт ліквідності 

страхових резервів / Сума 

страхових виплат 

19,38 14,48 5,76 

Примітка *: складено автором на основі даних [3]. 
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Отже, з таблиці 1.1 видно, що коефіцієнт фінансової 

спроможності  у 2020 році різко знизився порівняно з 2018 та 

2019 роками. Тобто знизилась платоспроможність страхової 

компанії щодо виконання своїх зобов’язань за страховими 

виплатами. Така динаміка є негативною, адже через декілька 

років може поставити під загрозу фінансову спроможність 

страхової компанії «ПЗУ Україна». Таке явище спричинено 

збільшенням страхових виплат у 2020 році, які у 2019 році 

становили 338160 грн., а у 2020 році склали 684180 грн., що є 

вдвічі більше. Тобто страхова компанія не очікувала, що на 

стільки зростуть страхові виплати у 2020 році, тому показник 

фінансової спроможності значно знизився, але все таки перебуває 

на досить значному рівні. Тому керівництву компанії слід 

звернути увагу на цей показник, та спрогнозувати страхові 

виплати на наступний період. 

Коефіцієнт ліквідності страхових резервів коефіцієнт 

показує, скільки грошових одиниць страхових резервів припадає 

на кожну грошову одиницю зобов’язань за договорами 

страхування. Тобто у 2018 році на кожну грошову одиницю 

зобов’язань припадало 3,56 грн страхових резервів, у 2019 році  

2,04 грн., а у 2020 році лише 1,68 грн. Також спостерігаємо 

зниження цього показнику через коливання ліквідних активів 

страхової компанії «ПЗУ Україна». 

Коефіцієнт страхового покриття характеризує достатність 

страхових резервів страхової компанії для здійснення страхових 

виплат. Цей коефіцієнт також  знижується, тому що страхова 

компанія здійснює неефективні інвестиції за рахунок страхових 

резервів. Тому слід звернути увагу на ці коефіцієнти для того щоб 

запобігти їх подальшому зниженню, адже це може нести загрозу 

платоспроможності страхової компанії «ПЗУ Україна». 

За аналізований період діяльності страхової компанії «ПЗУ 

Україна» була помічена негативна тенденція, у спаді фінансових 

показників. Аналізуючи ці дані, можна стверджувати, що 

коефіцієнти фінансової спроможності та коефіцієнт страхового 

покриття будуть і надалі зменшуватись, на основі цього 
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проведено аналіз на 2021-2022 рік, та за допомогою лінії тренду 

визначимо, які можуть бути ці показники у майбутньому. На рис. 

3.1 графічно зображено прогноз фінансових коефіцієнтів на 2021-

2022 рік.  

Отже з рис.1.1. видно, що усі показники прямують до 

зниження, що показує неефективне управління компанією, та 

вимагає негайних дій з боку керівництва.  

 

 
Рис.1.1. Прогноз фінансових коефіцієнтів на майбутній період 

Примітка*: складено автором. 

 

Якщо показники страхової компанії, будуть знижувати 

такими темпами, як це відбулось у 2020 році порівняно з 2019, то 

можна говорити про недостатність страхового покриття у 

короткостроковій перспективі, та відповідно значне зниження 

фінансової спроможності. Хоча на разі коефіцієнт фінансової 

спроможності не зважаючи на зниження знаходиться на високому 

рівні, але якщо не приймати правильних управлінських рішень то 

компанії через декілька років буде загрожувати стан, при якому 

страховик не зможе  покрити свої зобов’язання. Тому нижче 

розглянемо оптимізовані показники, та рекомендації щодо 

покращення фінансового стану страхової компанії «ПЗУ Україна» 

на майбутню перспективу. 

 Отже, страхова компанія може підвищити свою плато-

спроможність шляхом здійснення таких заходів, як: 
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– підвищення ефективності розміщення коштів, тобто 

інвестиційної діяльності; 

– скорочення витрат на ведення справи; 

– збалансування страхового портфеля; 

– удосконалення тарифної політики; 

– збільшення статутного капіталу; 

– удосконалення перестрахових операцій. 

Дотримання усіх наведених рекомендацій забезпечить 

надійність фінансового стану страхової компанії «ПЗУ Україна» 

на довготерміновий період, та допоможуть уникнути не бажаного 

спаду фінансової надійності. 
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НЮУ імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

    Досить часто у відносинах між  фізичними, юридичними 

особами публічного і приватного права та суб’єктами владних 

повноважень виникають спори, які набувають публічно-право-

вого характеру щодо реалізації фізичними, юридичними особами 

їхніх прав, свобод та інтересів. Наразі в Україні триває проведен-

ня судової реформи і при цьому все більшої актуальності набуває 

питання вирішення суперечок у сфері адміністративної юстиції.  

    Формування концепції інституту медіації на етапі дослід-

ження публічно-правових спорів ще є недостатньо вивченим. А 

тому над цією темою працюють такі науковці та юристи, як Л. 

Юхтенко, О. Можайкіна, О. Корінний, Н. Боженко, Н. Гришина, 

М. Бліхар, тощо. 

    До складника предмету адміністративного права відносять 

певні суспільні відносини, які виникають у зв’язку із судовим 

розглядом справ про адміністративні правопорушення. Судова 

влада виступає одним із гарантів дотримання прав і свобод 

фізичних чи юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, 

які виникають внаслідок невиконання органами державної влади, 

місцевого самоврядування та їх посадовими чи службовими 

особами своїх обов’язків та повноважень, покладених на них 

державою. Уповільнення процедури розгляду справ пов’язане із 

високою завантаженістю судів. Внаслідок цього вирішення спорів 

у порядку судового процесу, які стосуються адміністративного 
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судочинства, не можна назвати єдиним способом подолання саме 

таких конфліктів. А тому з метою розвантаження судової системи 

та змоги ефективного забезпечення вирішення адміністративно-

правових спорів доцільним є використання медіації як 

альтернативного способу вирішення спорів. 

    Слід зазначити, що медіація не суперечить праву, як один 

із можливих варіантів слугує альтернативі судового розгляду і діє 

на основі диспозитивного методу, тобто дозволено все те, що не 

забороняється законом. З огляду на неефективність інституту 

врегулювання спору за участю судді в адміністративному процесі 

суддя О. О. Осіпова вважає, що досудове врегулювання спорів за 

участю судді повністю не придатне для вирішення спорів з 

надання адміністративних послуг, що пояснюється соціально-

правовою природою адміністративних спорів [1, c. 69]. У цьому 

судженні автор вказує на те, що використання послуг 

професійних медіаторів є доцільним лише за умови вирішення та 

надання свої послуг у деяких складних спорах, таких як 

скасування нормативних актів, адже лише фахівець у цій сфері 

може бути обізнаний при проведенні такої процедури. Аналіз 

поглядів різних вчених дозволяє сказати, що у юридичній 

літературі сформувалися різні позиції щодо ефективності 

застосування медіації у публічно-правових спорах. Існує думка, 

що при вирішенні спорів переважає не пошук компромісів та 

досягнення згоди між сторонами, а в більшій мірі має місце 

встановлення законності в діях органів виконавчої влади, які є 

передбачені та визначені державою. 

    Досягнення економічного чи особистого інтересу в 

більшості випадках не залежить від власних здібностей та вмінь у 

публічно-правовій сфері, здебільшого релевантним фактором є 

уміння самостійно захистити власні права. Так у практиці досить 

часто зустрічаються інші методи відстоювання особистих прав та 

інтересів у конфлікті, адже не є обов’язковою умовою звернення 

до суду з відповідним позовом та чекати винесення судового 

рішення. Сторони можуть добровільно погодитися на проведення 

процедури медіації, адже такий спосіб відносять до одного із 
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інструментів ефективності захисту та досягнення примирення 

сторін.  

    Одним із таких способів захисту прав в адміністративному 

судочинстві виступає примирення – важливий інститут 

адміністративного процесуального права, який має складну 

подвійну природу (матеріально-правову і процесуальну) [2, 

c.172]. Судочинство здійснюється на законних підставах, 

відповідно до чинного порядку, визначеного законодавством, та 

обмежується певними рамками, виходячи за які може наступати 

відповідальність в залежності від міри відхилення у процесі. Як 

правило, по закінченню судового процесу рішення, яке набуває 

чинності в законному порядку і визнається таким, що підлягає 

обов’язковому виконанню, у більшості випадків задовольняє 

інтереси лише однієї сторони, що автоматично виключає в 

подальшому знаходження компромісу та налагодження зв’язків 

між сторонами. При цьому медіація становить собою проведення 

процедури на тих умовах, які б задовольнили обох учасників, а 

також виходить за межі чітких приписів, які обмежують 

можливість на рівних засадах дійти до взаємовигідних поступків, 

на які добровільно погоджуються обидві сторони адміністра-

тивно-правового спору. 

    Оскільки принцип конфіденційності у теорії медіації є 

одним із основних, тож особливо його актуальність доцільна при 

вирішенні адміністративних конфліктів. Конфіденційність 

використовується для забезпечення того, щоб інформація, надана 

сторонами в процесі проведення процедури медіації, не могла 

бути використана в подальшому проти них самих, наприклад, в 

подальшому судовому розгляді, а також не могла бути 

розголошена іншою стороною або медіатором за межами 

процедури медіації[3, c. 85]. Зміст адміністративних правові дно-

син, що можна вирішувати за допомогою медіації, включає 

матеріальний складник, який проявляється у поведінці суб’єктів 

адміністративно-правових відносин, та юридичний складник, 

який включає суб’єктивні юридичні права та обов’язки учасників 

адміністративної суперечки тощо. Як зазначає О.В. Муза, якщо 
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учасниками правовідносин є посадові особи або вищі органи 

державної влади, а саме: Центральна Виборча комісія, Кабінет 

Міністрів України, Верховна Рада України, то в такому разі 

застосування процедури медіації буде неможливим через 

невідповідність індивідуальних вимог заявників у зв’язку із 

компетенцією суб’єктів владних державних повноважень в 

адміністративному судочинстві[4, c. 79].  

    Отже, можна дійти висновку, що медіація є гнучким 

процесом, а тому медіатор повинен бути наділеним спеціальними 

повноваженнями при вирішенні кожної категорії справ в 

адміністративному судочинстві. Медіація поступово набирає 

обертів та популярності у зв’язку із завантаженістю судової 

системи та неефективності розгляду та виконання рішень, а тому 

виступає одним із додаткових гарантій забезпечення прав і свобод 

при вирішенні конфлікту. При цьому переважаючим складником 

медіаторної процедури є інститут примирення, який надає 

можливість досягти згоди на взаємовигідних умовах для обох 

сторін та діє за принципом конфіденційності. Така структура дає 

можливість відхилитися від стандартних меж у формі законів та 

вирішити адміністративний спір по суті, базуючись на гарантії 

безпеки з метою підвищення довіри у суспільства. 
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м. Київ, Україна 

Згідно закону “Про стандартизацію”, «стандартизація - 

діяльність, що полягає в установленні положень для загального та 

неодноразового використання щодо наявних чи потенційних 

завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня 

впорядкованості в певній сфері»[1]. Згідно словника економічних 

термінів Завадського Й. С. «стандартизація - встановлення єдиних 

обов’язкових норм і вимог на готову продукцію з метою впоряд-

кування діяльності у певній галузі»[2, с. 295]. На основі цих 

визначень легко зрозуміти, що стандартизація доволі вагомий 

чинник для бізнесу, адже разом з тим, що сертифікати дають кон-

курентну перевагу продукції виробників, це, також, можливість 

легше імплементувати методи та технології виробництва та 

доволі демократичний механізм впливу для держави.  

 Наразі, більша частина споживачів вважає, що технічне 

регулювання - діяльність виключно уряду, але чи насправді це 

так? Яке місце займає бізнес під час створення стандартів та як 

саме співпрацює з органами сертифікації? 

https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1711/dysertaciynarobotanazdobuttyanaukovogostupenyakandydatayurydychnyhnaukshynkarti.pdf
https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1711/dysertaciynarobotanazdobuttyanaukovogostupenyakandydatayurydychnyhnaukshynkarti.pdf
https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1711/dysertaciynarobotanazdobuttyanaukovogostupenyakandydatayurydychnyhnaukshynkarti.pdf
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Вже тривалий час у ЄС «виробництвом стандартів» займа-

ється бізнес, що дозволяє швидше виводити продукцію на ринок, 

адже доведено, що держава ніколи не встигатиме за розвитком 

новітніх технологій і хронічно відставатиме у написанні та 

виготовленні необхідних стандартів. В Європейському Союзі у 

розробленні стандартів беруть участь всі зацікавлені сторони, а 

держава визначає обов’язковими лише засадничі параметри 

безпечності. Європейський Комітет зі Стандартизації та 

Європейський Комітет з Електротехнічної Стандартизації 

виробляють стандарти, спрямовані на досягнення цих вимог. 

Важливо знати, що підприємство має право працювати за своїми 

стандартами, якщо доведе безпечність своєї продукції. 

На жаль, в Україні тенденція розробки та імплементації 

сертифікації самими підприємцями не проводиться, до сих пір 

стандартизація – це прерогатива держави. Крім того, в нашій 

країні на сьогодні діє обов’язковий характер стандартизації. «Це є 

неймовірним атавізмом з погляду сучасної промисловості в усіх 

розвинених країнах, а не лише в Євросоюзі».[3] 

Необхідно розвивати потенціал впливу бізнесу на систему 

технічного регулювання, підприємства мають самі створювати 

стандарти, аби задовольнити потреби споживачів. В цей же час 

держава має виступати лише як регулюючий орган, який виконує 

тільки перевірку на доцільність норм та вимог, наприклад, 

виготовлення продовольчої продукції. Розробка стандартів 

самими виробниками та підприємцями дозволить вирішити 

багато сьогоднішніх задач: 

реформування системи технічного регулювання 

• імплементація  європейської системи стандартизації 

• вироблення методів сертифікації які відповідають сучасним 

потребам 

• зменшення черезмірного державного впливу на бізнес 

 Отже, разом зі гармонізацію нинішніх стандартів на основі 

європейських сертифікатів, уряд має створити можливості для 

бізнесу для впливу на створення стандартів. Це є необхідність, 

яка допоможе створити саме необхідні норми виготовлення 
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товарів або послуг та зміцнить позиції та розвиток бізнесу на 

ринку. 
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Період постмодернізму  (друга половина ХХ – перша 

половина ХХІ століття) в літературознавстві характеризується 

зміною пріоритетів: орієнтація на історію (час) втрачає свою 

важливість, значну роль починає відігравати «просторовий 

поворот» – зосередження на різних типах географії (просторі). 

Якщо для модерністів питання простору давало змогу зрозуміти 

складність та неоднозначність реальності, то для постмодерну – 

це можливість «змішування, поєднання, взаємопроникнення та 

зіткнення всіляких реальностей (вигаданих, реальних, минулих, 

теперішніх та майбутніх)» [1, с. 64]. Цей інтерес обумовив при 

аналізі літературних творів, зокрема їх просторових образів, 

активне використання поняття «локус». Воно в природничих 

науках пов’язане з поняттями «місце», «ділянка»: в біології – це 
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ділянка хромосоми, в якій локалізовано ген [2, с. 283], а в 

психології  – віра особистості в те, що її поведінка обумовлена 

або нею особисто, або оточенням чи обставинами, тобто 

відповідальність за результат дій приписується  або власним 

здібностям та старанням, або ж зовнішнім силам [3, с.189].  І 

відповідно в процес аналізу художнього твору ввійшла категорія 

«локус» як місце дії, яке в залежності від обраного масштабу 

може бути виражене навіть всією планетою, окремою країною чи 

містом, установою, будинком. Головне – це наявність 

взаємозв’язку/взаємозалежності головних героїв з цим місцем. У  

своїй праці по семіотиці художнього простору Ю.М. Лотман 

звертався до локусу як «закритого простору», в середині якого і 

відбуваються всі  комунікації. Тут герої, ситуації та події 

закономірно пов’язані з «місцем», яке в свою чергу для героїв є 

контрольною точкою включення в конфліктну ситуацію, яка 

впливає на подальший перебіг [4]. А отже, для кращого розуміння 

літературного твору, ідеї, сюжету, ускладненого конфліктами, та 

персонажів є дуже важливими присутні в ньому географічні та 

топографічні маркери і локуси (місця дії). Адже описи певних 

місць слугують не просто фоном чи місцем, де відбувається подія, 

а забезпечують тісний взаємозв’язок суб’єкта і «просторових 

проявів», відіграють значущу роль в поясненні сенсу художнього 

замислу. 

Якщо ж говорити про англійську літературу, то період другої 

половини ХХ століття, який характеризується постмодер-

ністським напрямом літературного процесу, співвідносять з 

творчістю відомого англійського письменника Дж. Фаулза, 

зокрема його роман «Колекціонер». В ньому розповідається про 

Фредеріка Клега, клерка, який виграв значну суму та реалізує 

своє бажання: викрадає та утримує в підвалі купленого будинку 

Міранду Грей, студентку художнього училища, в яку закоханий. 

Він до самої смерті дівчини вірить, що вона зрозуміє його і 

покохає, якщо буде жити і спілкуватися тільки з ним. Однак це не 

простий сюжет, адже його перенесено у психологічну площину – 

показано фактори, що вплинули на становлення особистостей: 
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опис дитинства Клега, стосунків на службі, створені ним умови 

побуту, життя Міранди. 

У романі органічно вписуються просторові образи міст: 

Лондона – міста, з яким пов’язане життя героїв до викрадення 

Міранди;  Сассека – біля якого розташований будинок, в якому 

Клег тримав дівчину; Льюіса – міста, в якому купував для неї всі 

замовлені речі. Всі ці міста допомагають розкрити та доповнити 

внутрішнє, особистісне героїв. Однак чи не найглибше ми 

пізнаємо  особливості характеру Клега через його будинок, через 

опис процесу його облаштування для полонянки. Вибір та 

облаштування будинку для нього були підпорядковані бажанню 

здійснити злочинний задум – поповнити колекцію екземпляром. 

Тому вибір пав на будинок, який розташований подалі від міста, 

обнесений парканом, оточений садом, з підвалом за надійними 

дверима – аби все гарантувало приватність та звукову ізоляцію. 

Будинок, «древняя развалюха на отшибе», оцінювався Клегом 

суто з побутових інтересів: «Комнаты мне показались не очень-

то, но в доме были все современные удобства: электричество, 

телефон и всякое такое» [5, с.14]. Зовсім іншою натурою була 

Міранда – це творча особистість з художнім смаком, яка бачить 

красу, притаманну навколишнім предметам: «Дом очень старый. 

Может быть, даже деревянный, внутри повсюду деревянные 

балки, полы проседают, и очень низкие потолки… На самом деле 

– прелестный старый дом» [5, с.74].  

Як було зазначено раніше, саме простір може бути 

використаний для порівняння, зіткнення реальностей (світів, 

думок, поглядів). З самого початку роману розкривається убогість 

внутрішнього світу Клега через його обмеженість в думках та 

бідну, емоційно незабарвлену мову. Як колекціонер з обмеже-

ними поглядами, він бачить в Міранді зовнішню красу, а не 

внутрішній світ, не може зрозуміти її погляди, бути з нею нарівні: 

«Ему безразлично, что я говорю, что чувствую, мои чувства 

ничего для него не значат» [5, с.92]. Це ж саме проявляється і в 

оформленні будинку. Те як об лаштовані кімнати свідчить, що 

головний герой думає лише про фізичну (практичну) сторону: «И 
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комнату я здорово оборудовал… я уложил на пол несколько 

слоев войлока с водонепроницаемой пропиткой, а сверху – очень 

красивый, яркий, апельсинового цвета (очень веселенький), ковер 

от стены до стены, стены были заново побелены. Поставил 

кровать, комод. Стол, стулья и всякое такое. Установил ширму, за 

ней – умывальник и походный туалет и все такое, получилась 

вроде как маленькая отдельная квартирка… выглядело все уютно, 

по-домашнему» [5, с.14]. Думки та мова  Міранди емоційно і 

лексично багаті – це мова та мислення освіченої людини. Тому і в 

будинку вона бачить не просто свою в’язницю, а загублену красу, 

від чого художник, який живе в ній страждає: «... обставлен в 

мучительно «хорошем вкусе» по стандартам дамских журналов. 

Убийственные столкновения цветовых пятен, смешение стилей в 

обстановке, мещанская показуха, фальшивая старина, кошмарные 

медные украшения…И вся эта красота уничтожена, убита 

обстановкой» [5, с.74-75]. Її естетичне нутро намагалося боротися 

з несмаком: «Я не могла этого вынести… сняла уток с крючка и 

разбила о плиты камина»; намагалося зробити місце перебування 

більш затишним: «Моя камера становится более обжитой… Я 

разбила все его уродские пепельницы и керамические вазы. 

Уродливые украшения не имеют права на существование» [5, 

с.75-76]. Крім того, вона тонко відчуває «настрій» будинку, який 

переніс на нього господар – темний, пустий та мертвий внутріш-

ній світ Клега знайшов своє відображення в убогому оформленні, 

постійній напівтемряві: «…совсем темно. Темно и пусто… 

Сплошная тьма… Наверху комнаты – очаровательные сами по 

себе, но затхлые, нежилые. Какой-то странный, мертвый воздух… 

какая здесь стоит мертвая тишина. Ни звука» [5, с.74,76, 94]. 

Як стверджував А. Лефевр кожне суспільство виробляє свій 

власний простір [3, с.64]. Так і Дж. Фаулз показує, що існує 

взаємозалежність між суб’єктами, діями та середовищем – 

простір одночасно створюється суб’єктом і відтворює його. В 

романі одна з головних ідей – це тема існування в просторі, 

обмеженому людиною, яка «грається в Бога». Будинок, де Клег 

утримував Міранду – це локус острова («замкнутого простору»), 
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який філософи пов’язують з самотністю особистості, 

ізольованістю. Це новий світ Клега – засноване ним власне 

утопічне «царство» на «острові» де він Бог і зможе задовольнити 

свою пристрасть до «колекціонування». 

Локус будинку Клега уособлює місце, де з’єднуються 

минуле і теперішнє, обмеженість та освіченість, практичне та 

краса. В романі він відіграє роль підсилювача значення 

зображених суб’єктів, пояснення та доповнення характерів, 

духовних світів головних героїв. А його (локус будинку Клега) 

поява стає відправною точкою для змін (деградації) героїв, 

включення до конфліктної ситуації, що призвела до загибелі обох: 

фізичної смерті Міранди та духовної смерті Клега. Локус будинку 

як замкненого простору, осередку пошуків гармонії з собою та 

світом є досить актуальним сьогодні, коли через пандемію, 

карантин,  вимушену самоізоляцію ми замкнені кожен у своєму 

просторі та змушені споглядати свій внутрішній світ, яким би він 

не був, і не припиняти духовний пошук.  
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Постановка проблеми. Велике значення надається веденню 

бухгалтерського обліку будь-якого суб’єкта господарювання. У 

свою чергу, це комплекс заходів від документального оформ-

лення операцій до складання звітності, який здійснює бухгалтер з 

метою відображення цих операцій та результату діяльності. 

Ломбарди — це важлива складова для розвитку кредитного ринку 

в Україні. Оскільки за допомогою цих установ з увільняє ця 

потреба споживачів та клієнтів у терміновому кредитування. 

У зв’язку із сучасними проблемами, роль надання кредитів 

ломбардами у житті українців зростає. Це пов‘язане як із 

ворожими діями на Сході країни так і з епідемією Covid-19, та 

іншими. Таким чином, на основі достовірної та повної інформації 

можна визначити обсяги та важливість кредитних операцій в 

ломбарді. Дану інформацію можна отримати з фінансової 

звітності та облікових регістрів даних установ. Саме тому набуває 

актуальності дослідження питання організації обліку кредитних 

операцій фінансовими установами України. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження 

даного питання займались чимало науковців. У своєму 

дослідженні І.М. Виговський визначив порядок оцінки предметів 

застави та облікове відображення операцій у суб’єктів її 

здійснення. В.Г. Виговський розкрив у своєму дослідженні 

методичні підходи щодо оцінки кредитоспроможності суб'єктів 
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господарювання комерційними банками. Також  Д.В. Костенко 

приділила увагу питанню облікової оцінки кредитів та форму-

ванню резерву сумнівних боргів у ломбардах. Методи оцінки 

кредитоспроможності позичальників банками України 

досліджувала Т.М. Смолева. 

Незважаючи на чималу кількість досліджень, проте потребу-

ють подальшого вивчення питання оцінки кредитоспроможності 

позичальників у ломбардах та відображення цієї інформації в 

обліку. 

Мета дослідження полягає в розкритті методичного підходу 

щодо обліку основних господарських в ломбардах.  

Виклад основного матеріалу. Наявність ефективної системи 

кредитування є важливим показником високого рівня розвитку 

суспільства. Ломбарди відіграють важливу роль у цій системі 

кредитування, надаючи короткострокові кредити фізичним 

особам під заставу. 

Чи малий вплив на побудову бухгалтерського обліку несе 

особливість їх діяльності, оскільки вони не відносяться до банків 

незважаючи на те, що працюють у сфері фінансових послуг. 

Варто зазначити, що ломбарди керуються Національними 

положеннями стандартами бухгалтерського обліку та викорис-

товують міжнародні стандарти з урахуванням чинного 

законодавства України, оскільки саме дані установи повинні 

подавати звітність за МСФЗ. Таким чином, облік здійснюється 

відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а 

саме МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [1], МСБО 18 

«Дохід» [2], МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [3], 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання й оцінка» [4], також 

використовуються Міжнародні стандарти фінансової звітності: 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» [5], МСФЗ 7 «Фінансові 

інструменти: розкриття інформації» [6]. 

Ще одними важливими документами при веденні обліку в 

ломбардах є інструкції. Основний документ - «Внутрішні правила 

надання коштів у пoзику, у тому числі i на умовах фінансового 

кредиту та супутніх пoслуг». Ломбарди розробляють їх відповід-
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но до власних потреб та у той же час керуючись Законодавством 

України. 

Для ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, 

що пов’язані з наданням ломбардами фінансових послуг, ломбар-

ди використовують рахунки та їх субрахунки наведені в таблиці 

1[7]. 
 

Таблиця 1 – Балансові та позабалансові рахунки для обліку 

кредитних операцій в ломбардах 
Синтетичні рахунки Субрахунки 2го порядку Субрахунки 2го порядку 

37 «Розрахунки з 

різними 

дебіторами» 

373 «Розрахунки за 

нарахованими 

доходами» 

1 «Розрахунки за 

нарахованими 

відсотками за 

наданими фінансо-

вими кредитами» 

374 «Розрахунки за 

претензіями» 

1 «Розрахунки за 

нарахованими сумами 

пені» 

377 «Розрахунки з 

іншими 

дебіторами» 

1 «Розрахунки за нада-

ними фінансовими 

кредитами» 

2 «Розрахунки зі стра-

хування майна» 

68 «Розрахунки за 

іншими 

операціями» 

685 «Розрахунки з 

іншими 

кредиторами» 

1 «Розрахунки зі стра-

ховими організаціями 

за операціями 

страхування майна, 

наданого у заставу» 

2 «Розрахунки із 

застоводавцем за 

операціями з 

реалізації майна, 

наданого у заставу» 

02 «Активи на 

відповідальному 

зберіганні» 

023 «Матеріальні 

цінності на 

відповідальному 

зберіганні» 

  

025 «Майно у 

довірчому 

управлінні» 

  

06 «Гарантії та 

забезпечення 

отримані» 

061 «Майно, 

отримане у 

заставу» 

  

складено авторами на основі [7] 
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З даної таблиці можна побачити, що основними балансовими 

рахунками при ведені обліку є рахунок 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами» та рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями». 

Усі ломбарди ведуть аналітичний облік дебіторської 

заборгованості за кожним позичальником на окремому 

субрахунку спираючись на договори або інші документи. Також 

ще одним основним позабалансовим рахунком виступає 

субрахунок 061 «Майно, отримане у заставу». Даний рахунок 

використовується для обліку майна, отриманого у заставу, а 

також для узагальнення інформації та рух даного майна. 

Досить сталою є практика неповернення коштів до ломбар-

дів. Існують труднощі пов’язані із ймовірністю повернення 

коштів, не дивлячись на низький рівень неповернення коштів. Це 

пов’язане з тим, що гроші видаються тільки під заставу і на суму 

від 50 % до 80 % її оціночної вартості та у разі неповернення 

кредиту ломбард реалізує майно, яке надано під заставу. 

За методикою Харрингтона можна розподілити позичаль-

ників на 5 основних груп (табл.2) [8]. 

 

Таблиця 2 - Групи позичальників на основі методики Харрингтона 
Репутація позичальника Кількість балів 

Відмінна 9-10 

Добра 7-8 

Задовільна 5-6 

Незадовільна 3-4 

Жахлива 0-2 

складено авторами на основі [8] 
 

Враховуючи представлену вище таблицю можна 

запропонувати фіксований максимальний відсоток для кожної 

групи від оцінюючої вартості майна: 

− 80% для позичальників з відмінною репутацією; 

− 75% для позичальників з доброю репутацією; 

− 70% для позичальників із задовільною репутацією; 

− 60% для позичальників із незадовільною репутацією; 

− 50% для позичальників з жахливою репутацією. 

Дана класифікація дасть змогу отримувати доволі високі 
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відсотки за користування кредитом і в той же час дасть 

можливість покрити всі витрати на реалізацію заставного майна. 

Зважаючи на це, варіантом мінімізації ризиків в розрізі 

кожного позичальника є створення додаткових субрахунків в 

залежності від їх репутації. Виходячи з цього доцільно розробити 

аналітичні рахунки до субрахунку 377.1 «Розрахунки за наданими 

фінансовими кредитами»: 

 

Таблиця 3 - Субрахунки для обліку позичальників в залежності від їх 

репутації 

№ Код 

рахунку 

Назва 

1 37711 Розрахунки за наданими кредитами 

позичальникам з відмінною репутацією 

2 37712 Розрахунки за наданими кредитами 

позичальникам з доброю репутацією 

3 37713 Розрахунки за наданими кредитами 

позичальникам із задовільною репутацією 

4 37714 Розрахунки за наданими кредитами 

позичальникам із незадовільною репутацією 

5 37715 Розрахунки за наданими кредитами 

позичальникам з жахливою репутацією 
складено авторами  
 

Дана класифікація груп позичальників груп та запропоновані 

субрахунки для їх обліку допоможуть швидко дізнатися 

інформацію щодо розміру наданих кредитів та з’ясувати, які 

позичальники найбільше користуються ломбардними послугами. 

Також це допоможе покращити процес обліку, який виникає при 

наданні кредитів в ломбардах. 

Висновки. Важливою складовою діяльності ломбардів є 

відображення відповідних операцій на відповідних рахунках. 

Тому задля покращення та полегшення обліку важливим є 

класифікація позичальників за рівнем кредитоспроможності. Дана 

інформація, яка в результаті буде використовуватись при 

використанні відповідних запропонованих субрахунків допоможе 

швидко дізнаватися інформацію про розмір наданих кредитів за 
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різними групами та з’ясовувати, які позичальники найбільше 

користуються ломбардними послугами. В кінцевому підсумку це  

сприятиме отримувати високі відсотки за користування кредитом 

та даватиме можливість покривати витрати на реалізацію 

заставного майна. 
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 м.Рівне 

У психологічному механізмі, який регулює поведінку 

особистості, важлива роль належить ціннісним орієнтаціям. 

Ціннісні орієнтації – це відносно стійке, соціально 

обумовлене, обране відношення особистості до матеріальних і 

духовних благ, які виступають для неї як ціль або засіб 

задоволення своїх потреб. Вони відображають психологічне 

настроювання особистості, яке залежить не тільки від загострення 

у неї потреб у чому-небудь але і від громадської думки. 

Це може бути думка конкретного колективу, соціальної 

групи, демографічної верстви. 

Знання ціннісних орієнтацій  

• З ким би ви бажали працювати у першу чергу, у другу, у 

третю чергу і т.д. 

Запитання можуть торкатися проведення дозвілля: 

• З ким би ви бажали поїхати на екскурсію? 

• З ким би ви бажали сидіти за святковим столом? 

Необхідно мати на увазі, що різні критерії відбору 

“працюють” неоднаково: працювати приємно з одним, а 

проводити дозвілля – з іншим. 

При підведенні підсумків соціометричного опитування може 

складатись соціограма – графічне відображення взаємовідносин.  

Працюючи у колективі, неможливо не відчувати його 
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впливу. Колектив - могутня духовна сила, яка здатна благотворно 

впливати на особистість. 

Колектив користується такими засобами виховання, як 

громадська думка, переконання, критика, змагання, дія різних 

організацій. 

Дякуючи впливу колективу забезпечується дотримання існу-

ючих соціальних норм - як законів, так і звичаїв, традицій і т. п. 

Особливо велике значення має громадська думка, яка сприяє 

вихованню певних норм громадських відносин. Громадська 

думка виступає, по-перше, як засіб заохочення поведінки, що 

відповідає нормам і цілям колективу, шляхом вираження 

схвалення, поваги, надавання почесті, прославляння і, по-друге, 

як засіб примушування членів колективу відмовитись від 

проступків, які суперечать громадській думці, шляхом виявлення 

осудження, обурення, презирства, висміювання. 

Громадська думка не може бути нав'язана силою, її 

необхідно уважно вивчати, щоб вміти опиратись на неї. 

Вплив особистості може виражатись у формі авторитету, 

керівництва, лідерства. 

Авторитет - заслужена повага з боку більшості колективу до 

особистості і її соціальної ролі. Дійсний авторитет вимагає знань, 

досвіду, розуму, довіри до людей, вимогливості до себе і до 

інших. 

Підвищенню авторитету сприяють принциповість, сміли-

вість, безкорисність, чесність, перевага загальної справи над 

особистим благом. 

Бувають і псевдоавторитети, коли людині помилково 

приписуються неіснуючі заслуги і перебільшуються ті, що вона 

має. Інколи псевдоавторитет створюється хитрощами і обманом 

оточуючих з корисливою метою. 

Колектив повинен підтримувати дійсні авторитети і скидати 

фальшиві. 

Авторитетна особистість може і не займати керівну посаду, 

проте і в ролі рядового працівника вона плодотворно впливає на 

колектив. 
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Важливою суб’єктивною умовою успішної діяльності 

керівника є його особистий авторитет. 

Стосовно до управління, під авторитетом особистості 

розуміють той вплив, який вона (особистість) справляє на людей, 

те визнання, яким вона користується серед них. 

Авторитет виступає як своєрідний вид громадських 

стосунків, як відношення між керівником і підлеглими з активним 

прямим і зворотним зв’язком. Не випадково авторитет керівника 

чинить безпосередній вплив на стан усіх відносин в колективі, на 

взаємовідносини між його членами. 

Авторитет керівника має соціальне і політичне значення: 

наявність цього є підтвердження громадською думкою відповід-

ності керівника посаді, яку він займає, вірності делегування йому 

відповідних повноважень. 

Авторитет керівника - важливий фактор надійності системи 

управління. Визнання і поважання керівника людьми створюють 

у них психологічну схильність до співробітництва з ним, 

викликають добровільне підкорення його вимогам, зацікавленість 

в отриманні від нього оцінки своїх дій. 

Як здобувається авторитет? 

Психологічне сприйняття керівника підлеглими пов’язане з 

самого початку з їх оцінкою громадського престижу його посади. 

Чим більше обсяг посадових повноважень, економічних 

можливостей, якими володіє керівник, тим сильніший 

психологічний ефект, який справляє його посада на людей, тим 

вище її громадська  репутація. 

Довіра - морально-психологічна основа авторитету. Поза до-

вірою людей до керівника не може бути авторитету, яка б при 

цьому не була престижна посада. Ось чому керівник постійно 

повинен бути занепокоєний тим, наскільки люди довіряють йому, 

тобто вірять у його знання 1 досвід, у його особисті якості. 

Керівник, який не довів свого вміння об’єднати, скерувати 

працю спеціалістів, часто-густо буває небажаним для суспільства. 

Важливою умовою здобуття і затвердження довіри людей є 

активна діяльність керівника по забезпеченню в них високого 
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почуття соціального оптимізму, здорової громадянської 

самосвідомості. 

Ця діяльність виявляється у створенні умов для повної 

реалізації трьох статусів працівника: соціального, службового, 

персонального.   

Соціальний статус: дотримання конституційних прав і 

обов’язків, громадських повноважень, визначених громадянським 

правопорядком і мораллю. 

Службовий статус: чітка регламентація службових прав і 

обов’язків працівника, використовування його у відповідності із 

професійною кваліфікацією, систематична і справедлива оцінка 

особисто-ділових якостей. 

Персональний статус: задоволеність працівника своїми 

товариськими стосунками у групі, схильність до виявлення своїх 

здібностей, уподобань. 

Ніщо так не шкодить авторитету керівника, як неувага до 

людей, зарозумілість, номенклатурний снобізм. 

Бути керівником - це означає вміти надихати людей, 

залучати їх до вирішення поставлених завдань, формувати у них 

велике почуття колективної відповідальності, ділової 

самостійності, пробуджувати у кожного загострену потребу 

пошуку нових резервів підвищення продуктивності праці. 

Для здобуття довіри людей, зміцнення авторитету керівника 

велике значення має його вміння використовувати управлінське 

мистецтво. 

Вправний керівник - втілення соціального оптимізму, “віри” 

в людей, захопленості працею. В його діяльності неминучі 

труднощі і конфлікти, але необхідно прагнути їх професійно 

грамотно переборювати, не нагнітати обставини у колективі і 

навіть в екстремальних умовах виявляти витримку. Такого 

керівника поважають, відчувають до нього глибоку людську 

симпатію. 

Довіра до керівника у багатьох випадках залежить і від його 

“відкритості" до критики, у зацікавленому відношенні до інших 

точок зору. 
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Звичайно, керівнику, як особистості, властиві людські 

слабості. Проте, оскільки йому довірено керувати іншими, він 

повинен справлятися з ними. 

Керівнику бажано володіти трьома “Д”: 

• доступністю; 

• доброзичливістю; 

• добропорядністю. 

Люди цінують керівника як чарівну людину, тонкого психо-

лога, що здатний з професійною компетентністю вирішувати 

виробничі завдання. Щоб володіти такими трьома "Д", необхідно: 

• щиро поважати людей; 

• бути принципово вимогливим до себе; 

• і, що особливо важливо, - “відкритим” до громадської 

думки, до критичних зауважень. 

Про зрілість керівника часто судять по його відношенню до 

критики. Тут наочно перевіряється його доступність, 

доброзичливість і добропорядність. 

Керівник, який володіє цими якостями, не допустить, щоб у 

ньому заговорив голос ураженого самолюбства, не розцінить 

критику, як замах на престиж своєї посади і особистий авторитет. 

Не менш важлива і самокритичність керівника. 

У взаємовідносинах керівника із підлеглими виявляється 

цікава соціально-економічна закономірність: чим ближче він до 

людей, чим частіше спілкується з ними, тим менше психологічне 

значення має для них посада, яку він займає, проте загострюється 

інтерес підлеглих до його особистих якостей, культури 

управлінського спілкування. 

Вертикаль “керівник – підлеглий” пронизує всі відносини в 

колективі, надає його духовній атмосфері відповідну морально-

психологічну забарвленість. Наприклад, обстеження на ряді 

підприємств показали, що до 20% звільнень працівників за 

власним бажанням викликані нетактовністю, тенденційністю, 

причепливістю керівників. 

Наївно вважати, що підпорядковані завжди ведуть себе 

правильно. 
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Але беззаперечно і те, що тон у взаємовідносинах в колек-

тиві, приклад вмілої їх побудови призваний показувати керівник. 

У зв'язку з цим можна порекомендувати керівнику 

притримуватися нижче наведених принципів управлінського 

спілкування: 

1. Активно викликати до життя інтелектуальний потенціал 

працівників, приваблюючи їх до більш яркого виявлення своїх 

професійних знань, досвіду і особистих здібностей. 

2. Чітко визначити посадову компетенцію (завдання, 

обов’язки, права) кожного працівника, давати вказівки конкретно 

і створювати умови, що необхідні для їх виконання. 

3. Оказувати довіру працівникам, виявляти щирий інтерес до 

їх точки зору, до критичних зауважень, делегувати їм свої 

посадові повноваження. 

4. Раціонально використати свій робочий час, розподіляючи 

його у суворій відповідності з тими завданнями, вирішенням яких 

необхідно займатись, постійно працювати над собою. 

Багато керівників з більшою охотою займаються технічними 

питаннями, а ніж управлінськими. В підсумку інтелектуальний 

потенціал, професійний досвід багатьох керівників не 

використовується оптимально, вони не привносять в управ-

лінську діяльність елементи творчості. 

Думка “все роби сам” наносить велику шкоду управлінню, 

тому що “потонувши у текучці справ”, керівник не виконує - 

своїх прямих обов'язків, мало працює над собою, прикриває 

бездіяльність окремих підлеглих власним авторитетом. 

 Висновок: Для того, щоб результати дослідження 

міжособистих стосунків відображали фактичні відносини, члени 

колективу повинні добре знати один одного. Необхідно, щоб 

ситуація проведення опитування була правдоподібною, а ті, що 

опитуються, як правило, не здогадувалися б про те, що їх 

випробовують. 

Дані досліджень повинні зберігатись у таємниці і використо-

вуватись тільки для роботи, що спрямовується на налагодження 

стосунків у колективі. 
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Ніяка посада сама по собі не забезпечує авторитету 

керівника. 
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Виступаючи елементами відображення реальної дійсності 

минулого, архаїзми відіграють важливу роль в тексті. Вони 

належать до різних тематичних груп, функціональних сфер 

вживання, що формує особливий історичний фон твору. Переклад 

текстів з архаїчною лексикою викликає проблему досягнення 

адекватності при відтворенні вихідної одиниці та відтворенні її 

експресивно-змістовної та історично-культурної національної 

конотації. Актуальність нашого дослідження полягає в значному 

інтересі до архаїзмів та у необхідності визначення прийомів їх 

перекладу. 

Мета роботи – визначити функції архаїзмів та встановити 

методи перекладу, які найбільше сприяють збереженню 

національно-культурного та історичного колориту в перекладі.  

Г. Винокур вважає, що архаїзми – це застарілі й, які вийшли з 

обігу назви або назви застарілих, що пішли в історію предметів і 
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явищ [5]. У сучасній мові архаїзми якщо і використовуються, то 

найчастіше в стилістичних цілях: для відтворення колориту 

минулої епохи, або щоб додати мові особливої урочистості й 

піднесеності. 

Функції архаїзмів дуже різноманітні, і саме поняття 

«архаїзм» потребує деякого уточнення. Цей термін поєднує 

різнорідні поняття. Різноманітні шляхи розвитку лексики. Увесь 

час іде процес втрати мовою одних слів і появи в ній інших, одні 

слова виходять з тих чи інших причин з ужитку й можуть взагалі 

«випасти» з мови, інші ж, з’явившись, починають відігравати 

важливу роль у живому спілкуванні, завойовують собі поступово 

міцне місце в мові. Ці процеси мають місце й в українській, і в 

англійській мовах. 

До архаїзмів відносять слова і вирази, які застарілі і не 

використовуються в сучасній мові тому, що мають відповідні 

«сучасні» синоніми, як, наприклад, whilome – formerly, swain – 

peasant, methinks – it seems to me, yon – there, habit – dress, to trow – 

to think тощо. З іншого боку до архаїзмів відносять такі слова, які 

синонімів не мають тому, що поняття, висловлені цими словами, 

не відіграють жодної ролі в сучасному житті суспільстві. 

Наприклад, в українській мові такі слова, як щит, булат, данина, 

терем, кольчуга; в англійській мові: gorget, mace, thane, yeoman, 

goblet, baldric тощо. Ці слова не зникають зі словникового складу 

мови, вони тільки обмежені в своєму вжитку сферою історичних 

романів, нарисів і досліджень з історії відповідних періодів [13]. 

Отже, доцільно розділити архаїзми на слова старовинні або 

забуті, які представляють собою терміни старовини й 

застосовуються лише в особливих стилістичних цілях у сучасній 

літературній мові, і слова застарілі, які ще не втратили свого 

значення в системі лексики сучасної літературної мови. 

Згідно з дослідженнями класиків теорії перекладу, загальним 

принципом відтворення архаїзмів є врахування особливостей 

впливу лінгвістичних та екстралінгвістичнх факторів на 

семантичне значення вихідної одиниці (В. Н. Комісаров, 

Б. В. Хохел, Ю. А. Найда). Способи перекладу архаїзмів не є 
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універсальними. Це загальновідомі способи – транскрипція, 

транслітерація, калькування, різні перекладацькі трансформації. 

Як правило, архаїзми відтворюються в мові перекладу за 

допомогою транслітерації або транскрипції (А. П. Мельник, 

В. К. Ланчиков, В. М. Ослопова). Якщо цього не дозволяє 

зробити семантика лексичної одиниці в тексті-оригіналі, 

застосовується переклад за допомогою еквіваленту. Деякі 

архаїзми можуть потребувати зміни форми або пояснення у 

перекладі – в цьому випадку застосовуються різні перекладацькі 

трансформації (Є. Н. Мешалкіна, О. В. Юдіна, Л. П. Яцевич). 

Завданням перекладу, на думку В. Н. Комісарова, є 

виконання двох етапів перекладу: перший – опрацювати вихідний 

текст, тобто зрозуміти його значення, виявити час створення або, 

іншими словами, отримати якомога більше інформації з нього; 

по-друге – після того, як опрацьовано вихідний текст, постає 

необхідність у відборі мовних засобів для тексту-перекладу [9, с. 

189-192]. При вилученні інформації з вихідного тексту основною 

проблемою, з якою стикається перекладач, є відмінність між 

мовою тексту оригіналу та тексту перекладу у зв’язку із 

застарілістю першого тексту. Тому основним для початку є 

виявлення епохальної приналежності тексту та часу його 

написання. Однак при цьому слід враховувати, що вихідний текст 

теж може містити архаїчні слова, а тому навіть якщо виявити час 

створення тексту, залишиться проблема виділення значення всіх 

архаїчних слів у тексті.  Відбір мовних засобів при перекладі 

вимагає від переладача подолання мовного та історичного 

бар’єрів. Услід за В. Н. Комісаровим ми пропонуємо 

використовувати для відбору мовних засобів одну з наступних 

стратегій перекладу: архаїзацію, вилучення чи модернізацію. 

Архаїзація традиційно сприймається як перекладацький 

прийом, характерний саме при відтворенні історично маркованої 

лексики. А. П. Мельник вважає, що архаїзація орієнтована на 

культуру оригіналу, але завдання перекладача – відтворити в 

перекладі культурні особливості тексту-оригіналу за допомогою 

еквівалентів та аналогів в мові перекладу [10, с. 176]. На думку 
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науковця, в основі архаїзації лежить принцип аналогії, який 

означає взаємодію між двома культурами. 

У перекладацькій практиці ідеї архаїзації викладені в роботах 

відомого філософа та богослова Фрідріха Шляєрмахера (1768-

1834). Ф. Шляєрмахер зазначає, що завдання перекладача – через 

переклад наблизити автора до читача або читача до автора. [7, с. 8 

]. Крім того, він зазначає, що важливим є збереження 

самобутності вихідного тексту, тобто, як пише Ф. Шляєрмахер, за 

перекладом з англійської читач повинен впізнавати англійську. 

Рогляньмо приклад архаїзації лексичної одиниці: 

Anne had been a fortnight at 

Green Gables before Mrs. 

Lynde arrived to inspect her. 

Mrs. Rachel, to do her justice, 

was not to blame for this. A 

severe and unseason – able 

attack of grippe had confined 

that good lady to her house 

ever since the occasion of her 

last visit to Green Gables [2, 

c. 80]. 

Цілих два тижні прожила Енн 

у Зелених Дахах, і ось нарешті 

пані Лінд завітала, щоб як слід 

її роздивитися. Втім, виправ-

даймо пані Рейчел – вона була в 

цьому не винна. Тяжкий грип, 

незвичний у цю пору року, 

замкнув поважну пані-

добродійку вдома ще після її 

останнього візиту до Зелених 

Дахів [12, c. 67].  
 

Упродовж століть український народ використовував дві 

основні форми звертання: типову українську форму звертання 

добродію і західнослов’янську пане, пані. Добродію, добродійко – 

специфічно українське шанобливо ввічливе звертання як до 

знайомого, так і до незнайомого, в семантиці якого спостері-

гається історична та культурна маркованість. У результаті 

перекладачці вдалося відтворити атмосферу оригіналу та зробити 

текст зрозумілим для українського читача. 

Отже, архаїзація як стратегія перекладу спрямована на 

досягнення історизації тексту. Є. Н. Мешалкіна зазначає, що 

досягнення адекватності перекладу при архаїзації досягається 

шляхом відмови від збереження часової дистанції між вихідним 

текстом та текстом перекладу [11]. 
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Таким чином, архаїзація як спосіб перекладу дозволяє 

відтворити історичні та культурні стереотипи та образи. 

Вилучення належить до лексико-граматичних транасфор-

мацій і застосовується у випадку наявності мовних одиниць. Які 

відсутні в мові перекладу, але містять імплікативні смисли, для 

передачі яких необхідно змінити перекладну лексичну одиницю. 

А. О. Борисова розглядає вилучення як перекладацьку 

трансформацію, в результаті якої в тексті перекладу вилучається 

лексична одиниця, присутня в тексті оригіналу [4]. 

Вилучення слід застосовувати до перекладу архаїзмів тоді, 

коли вихідна лексична одиниця містить надлишкову інформацію, 

перенесення якої у переклад призведе до порушення цілісності та 

логічності перекладеного тексту. І. М. Клименко зауважує, що 

вилученню підлягають ті елементи, які дублюються в тексті 

оригіналу [8, с. 6]. 

Розгляньмо наступний приклад: 

After that their gallop from 

Temple Bar, old lady, I won’t 

trust your forelegs till I get you 

on the level,” said this hoarse 

messenger, glancing at his 

mare [1].  

Після такої скачки від самого 

Темплу (в давнину на головних 

вулицях, які ввели до Сіті, були 

облаштовані застави). [6, c. 

5] 

 

Temple Bar – це ворота, які залишилися від стіни, яка 

відділяла Сіті від Вестмінстера. Ворота були знесені у 1878 році. 

В перекладі застосовано вилучення терміну bar – застава. 

Оскільки далі в реченні є мова про застави, використання 

його призвело б до повтору, тому перекладач вилучає слово, 

відтворюючи слово за допомогою транскрибування. 

Отже, вилучення є одним зі способів перекладу архаїзмів у 

випадку наявності надлишкової інформації в лексичній одиниці 

оригіналу або перекладу. 

Метою перекладу-модернізації є заміна лексичних одиниць 

тексту-оригіналу та відповідні лексичні одиниці в тексті-

оригіналу та відповідні лексичні одиниці в тексті-перекладі, які є 

властивими для культури адресатів. Тобто в процесі перекладу-
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модернізації архаїчні найменування замінюють на еквівалентні в 

мові перекладу. Таким чином, перекладач створює текст або твір, 

який відрізняється від культури оригіналу, але є більш легким для 

розуміння адресатів [10, с. 176]. 

У випадку використання модернізації або «осучаснення 

тексту» перекладач ставить за мету передати комунікативний 

намір автора, використовуючи для цього сучасні та зрозумілі для 

читачів мовні одиниці. Б. Хохел пояснює це наступним чином: 

«беручи до уваги, що вихідний текст є продуктом минулого та 

створювався мовою, сучасною для цього минулого, то текст 

перекладу повинен створюватися мовою, сучасною для перекла-

дача» [15, с. 152-171]. Стратегія модернізації дозволяє зробити 

текст більш доступним для розуміння, але містить в собі загрозу 

створити бар’єр між мовою історичного тексту та сучасною 

мовою. 

Розгляньмо наступний приклад:  

I – Johnson’s Dixionary, you 

know; you mustn’t leave us 

without that. Good-by. Drive 

on, coachman. God bless you! 

[3, p. 17] 

Словник Джонсона, негоже 

було б поїхати без нього. До 

побачення! Можна рушати! 

Хай вас Бог благословить! [14] 

 

В тексті оригіналу вживається архаїзм coachman. В 

українській мові існує еквівалент даного терміну ямщик, що 

означає «кучер, візник на поштових, ямських конях» [14]. 

Перекладачка модернізує вислів «можна рушати». В цьому 

випадку можна говорити про осучаснення перекладу, оскільки 

автор використав даний термін не для того, аби створити певний 

образ перевізника, а для позначення власне процесу перевезення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що 

найбільш прийнятними і результативними у разі перекладу 

архаїчної лексики є використання для відбору мовних засобів 

однієї з наступних стратегій перекладу: архаїзації, вилучення чи 

модернізації. Для виконання адекватного перекладу можливим і 
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необхідним є поєднання даних стратегій, що дозволить 

перекладачу відтворити текст, складний для розуміння читачів в 

силу приналежності до минулої епохи, такою мовою, яка буде 

зрозуміла сучасникам. В той же час поєднання даних стратегій 

сприятиме збереженню національно-культурного та історичного 

колориту в перекладі. 
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 Інформаційні технології 
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м. Ізмаїл, Україна 

Сьогодні освіта пов'язана із сучасністю. Зараз у наше життя 

активно впроваджуються такі поняття як інтернет, комп'ютер, 

електронна бібліотека, сайт, електронна адреса, електронний 

підручник, мультимедії, анімації тощо. 

Інтерактивні педагогічні та інформаційні технології ставлять 

за мету вдосконалення процесу навчання, в якому поряд з 

передачею конкретних знань, приділяється належна увага 

процесу інтелектуального розвитку людини. 
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Інформаційні та комунікаційні технології або ІКТ — звучить 

солідно та дуже сучасно. Але що означає це словосполучення для 

людини ХХІ сторіччя? 

Інформаційні технології або просто IT – словосполучення, 

що прийшло з англійської мови, воно означає різні технології, 

пов'язані з управлінням та обробкою величезного інформаційного 

потоку із застосуванням обчислювальної техніки. До основних 

рис інформаційних технологій відносять комп'ютерну обробку 

інформації, зберігання великих обсягів інформації на машинних 

носіях, а також передачу інформації на будь-які відстані в 

найкоротший термін. Сьогодні універсальним технічним засобом 

обробки будь-якої інформації є комп'ютер, який посилює 

інтелектуальні здібності суспільства[1]. 

Багато фахівців вважають, що нині тільки комп'ютер 

дозволить здійснити якісний ривок у системі освіти. Зрозуміло, 

наївні припущення, ніби комп'ютер – це паличка-виручалочка, 

яка може розв'язавати всі проблеми навчання, але недооцінювати 

можливості комп'ютера також не варто. Ще ніколи вчитель не 

отримував такого потужного засобу навчання[4]. 

Впровадження ІКТ у роботу вчителя сприяє досягненню 

основної мети модернізації освіти – покращення якості навчання, 

збільшення доступності освіти, забезпечення гармонійного 

розвитку особистості, що орієнтується в інформаційному 

просторі, залученої до інформаційно-комунікаційних 

можливостей сучасних технологій.  

Але вчителю не завжди зрозуміло, як можна використати 

ІКТ у своїй діяльності. У зв'язку з цим необхідно конкретизувати 

способи використання ІКТ у роботі вчителя. 

Можна виділити кілька напрямків використання ІКТ: 

• Ведення робочої документації, звітності в електронному 

форматі; 

• Урочна діяльність; 

• Позаурочна робота; 

• Виступи з опорою на мультимедіапрезентацію; 

• Використання Інтернет-ресурсів[3]. 
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Ведення робочої документації це і складання календарно-

тематичного планування з усіх предметів навчання, і створення 

методичних скарбничок: «Класний годинник», «Методичні 

матеріали», «Контрольні, перевірочні роботи та тести».  

Нині вже у багатьох школах активно використовують такі 

форми документації, як електронний журнал, портфоліо вчителя, 

портфоліо учня. Щоб ці форми працювали, необхідно, щоб 

навчальний заклад мав постійний доступ до мережі Інтернет. 

Урочна діяльність передбачає різні способи використання 

ІКТ під час уроку. Особистість вчителя, його творчість і 

професійна майстерність завжди знаходили своє втілення в 

сценарії самого уроку, а тепер вони показуватимуться у створю-

ваному (або використовуваному) прикладному програмному 

забезпеченні. Професіоналізм вчителя знаходить своє втілення у 

відборі, готових програмних засобів чи створенні власних. 

Наприклад: 

1. Урок з мультимедійною підтримкою (урок де монстра-

ційного типу) (у класі використовується один комп'ютер, ним 

користується вчитель як «електронною дошкою»). 

Як програмне забезпечення доцільно використовувати 

матеріали готових програмних продуктів на CD, DVD, що містять 

великий обсяг фото-, відео-, аудіоматеріалів, інформації з різних 

тем. Ще популярнішим стало створення вчителем презентацій до 

своїх уроків. Уроки такого типу просто незамінні щодо 

літератури, історії, географії, біології… 

Практика показує, що завдяки мультимедійному супроводу 

занять вчитель економить до 30% навчального часу, ніж при 

роботі у класної дошки. Він не повинен думати про те, що йому 

не вистачить місця на дошці, не варто турбуватися про те, якої 

якості крейда, чи зрозуміло все написане. Заощаджуючи час, 

вчитель може збільшити щільність уроку, збагатити його новим 

змістом. Знімається і інша проблема. Коли вчитель відвертається 

до дошки, він мимоволі втрачає контакт із класом. У режимі 

мультимедійного супроводу вчитель має можливість бачити 

реакцію учнів, вчасно реагувати на ситуацію, що змінюється. 
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Використання під час уроків слайдо-презентацій призводить 

до цілого ряду позитивних ефектів:  

• збагачує урок емоційним забарвленням; 

• психологічно полегшує процес засвоєння; 

• збуджує живий інтерес до предмета пізнання; 

• розширює загальний світогляд; 

• зростає рівень використання наочності під час уроку; 

• підвищується продуктивність праці вчителя та учнів на 

уроці. 

2. Урок із комп'ютерною підтримкою (у класі кілька 

комп'ютерів, за якими учні працюють групами або по черзі). 

Під час уроків з комп'ютерною підтримкою рекомендується 

проводити тестування. Тестові програми дозволяють швидко 

оцінювати результат роботи, точно визначити теми, в яких є 

прогалини у знаннях. Сьогодні є можливість самим вчителям 

розробляти та створювати комп'ютерні варіанти різних тестів та 

використовувати їх на своїх уроках. 

3. Традиційний урок із використанням Інтернет-ресурсів 

На такому уроці рекомендується використовувати 

навчально-методичний супровід курсу (це підручники, навчальні 

посібники, хрестоматії, задачники, словники, довідники, тести 

тощо), а також освітні Інтернет - ресурси. Ці матеріали доцільно 

використовувати вчителю для  різних етапів проведення уроку 

(пояснення, закріплення, контроль)[2]. 

Розгляньмо переваги використання ІКТ у навчанні школярів: 

У сучасних освітніх системах широкого поширення набули 

програми підготовки презентацій, текстові процесори, електронні 

таблиці в т. д. Освіта сьогодні набула абсолютно нової якості 

завдяки появі комп'ютерних мереж та інших засобів ІКТ. Через 

глобальну комп'ютерну мережу Internet можливий миттєвий 

доступ до світових інформаційних ресурсів (електронним 

бібліотекам, баз даних, сховищам файлів тощо.). 

У мережі доступні й інші засоби інформаційних та 

комунікаційних технологій – електронна пошта, та, наприклад, 

чати, які дозволяють спілкуватися в режимі online. За допомогою 
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спеціального обладнання та програмного забезпечення через 

інтернет можна проводити аудіо та відеоконференції. Також 

треба зауважити, що сучасні графічні редактори дозволяють 

створювати першокласні 3-D моделі реальних об'єктів. Вчитель 

та учень сьогодні мають можливість здійснювати віртуальні 

екскурсії світовими галереями, користуватися матеріалами 

електронних архівів та бібліотек. 

Сучасний вчитель, таким чином, повинен враховувати 

позитивні властивості ІКТ, не тільки володіти знаннями в області 

останніх, а й уміти застосовувати їх у своїй професійній 

діяльності[5]. 

Вище йшлося про позитивний вплив на освітній процес 

засобів інформаційних та комунікаційних технологій. Але, як і 

будь-який предмет чи явище, ІКТ мають і зворотний бік. Їх 

використання у всіх формах навчання може призвести до 

негативних наслідків, серед яких: 

• погіршення фізіологічного стану та здоров'я учня (нестійка 

дитяча психіка призводить к звиканню до комп'ютера учнів, що 

позначається на їх здоров'ї); 

• ряд психолого-педагогічних проблем (невідфільтрована 

інформація завдає психологічної шкоди дитині); 

• зниження мовної активності учня (що особливо прита-

манно форм дистанційного навчання), у результаті учень немає 

достатньої практики формулювання і висловлювання власних 

думок. Згідно з останніми психологічними дослідженнями, 

тривала відсутність активної мовної практики негативно 

позначається на процесах мислення. 

А також, «мінусами» застосування ІКТ є: 

• збільшені вимоги до педагога (багато учнів вдома мають 

більш сучасну техніку, у той час, як досить велика кількість 

педагогів немає навіть мінімальних знань у сфері ІКТ); 

• дослідницька діяльність учнів утруднена через те, що 

інтернет дає можливість отримати готовий продукт; 

• технологія проєктної діяльності не до кінця освоєна 

вчителями-предметниками; 
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• технологія самоосвіти для учнів не розроблена[4]. 

З кожним роком сучасні технології покращуються та 

вдосконалюються. І кожен педагог у своїй професійній діяльності 

повинен не лише вдосконалювати свої знання у використанні 

засобів ІКТ в освітньому процесі, а й шукати, знаходити нові 

цікаві методи проведення занять, які зроблять структуру уроку 

більш ефективною та пізнавальною[3]. 
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Анотація. Спадкування за заповітом являється спеціальним 

видом спадкування та має свої специфічні ознаки. За своєю 

сутністю воно охоплює перехід майна, а також прав та 

обов’язків, що з ним пов’язані, від спадкодавця до спадкоємця чи 

спадкоємців, які зазначені у визначеному на рівні закону 

документі – заповіті. 

Ключові слова: спадкодавець, спадкоємець, спадщина, заповіт. 

В ЦК України викладені загальні характеристики категорій 

та положень національного законодавства, яке регулює 

правовідносини в сфері спадкування, а також передбачені два 

види спадкування: за заповітом і за законом [1]. При цьому, 

спадкування за законом тлумачиться як загальний вид 

спадкування, а спадкування за заповітом − це особливий вид 

спадкування. В даному випадку наявні всі підстави стверджувати, 

що загальним видом спадкування виступає спадкування за 

законом, а спадкування за заповітом − це спеціальний вид 

спадкування. Надаючи фізичній особі дозвіл на складення на 

випадок своєї смерті заповіту, національний законодавець поклав 

на неї зобов’язання додержуватися приписів норм чинного 

закону, тим самим в деякій мірі обмежуючи її волю при 

розв’язанні питань, пов’язаних із встановленням кола осіб, які 

можуть прийняти належні їй права майнового та, в деяких 

випадках, немайнового характеру у разі своєї смерті [2, с. 32]. 

На сьогодні спадкування за законом трапляється частіше, ніж 
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спадкування, яке базується на підставі заповіту. Наведемо ста-

тистичні дані, оприлюднені на офіційних веб-сайтах Державної 

служби статистики України [3] та Міністерства юстиції України 

[4] стосовно співвідношення кількості померлих осіб до кількості 

складених та посвідчених у державних та приватних нотаріусів 

заповітів за період з 2015-2020 рр. (Таблиця 1). 
 

Таблиця 1 

Співвідношення кількості  померлих осіб до кількості складених 

заповітів за період з 2015-2020 рр. 
Звітний 

період 

Кількість 

померлих, 

тис. осіб 

Кількість 

посвідчених 

заповітів, тис. 

одиниць 

Темпи приросту 

складання 

заповітів 

2015 р. 594,8 127,9 - 

2016 р. 583,6 137,7 9,8 

2017 р. 574,1 145,9 8,2 

2018 р. 587,7 152,5 6,6 

2019 р. 581,1 141,2 -11,3 

2020 р. 616,8 147,1 5,9 

 

На підставі представлених відомостей можемо вирахувати 

темпи приросту складених заповітів за період 2015-2020 рр. (Рис.2) 

Таким чином, можемо спостерігати тенденцію зниження 

кількості складених заповітів, що можна пояснити зменшенням 

прибутку громадян у порівнянні з витратами, що спричиняє 

недостатність коштів для сплати державного мита за посвідчення 

заповітів нотаріусами, яке складає 0,05 неоподаткованого 

мінімуму доходів громадян, а також недовірою громадян до 

інституту заповіту.  

Відповідно до визначення, закріпленого в ЦК України, 

заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок 

своєї смерті (ст. 1233 ЦК України) [1]. 

Авторка І. В. Желінкова позиціонує заповіт як безкоштовну, 

каузальну, строкову та формальну угоду, яка вчиняється від імені 

одного суб’єкта, або розпорядження, наділене суто владним 

характером, здійснення якої неможливе через представника [5, с. 

15]. Така угода може складатися в присутності свідків та в 
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обов’язковому порядку повинна бути посвідчена нотаріусом. 

 

 
Рис. 2. Темпи приросту складених заповітів за період 2015-2020 рр. 

 

Як правочину одностороннього виду, заповіту притаманні 

особливі ознаки:  

1) це − правочин одностороннього виду, який є дійсним 

тільки після того, як заповідач у відповідному порядку і в 

письмовій формі виявить власну волю. Про факт складення 

заповіту заповідач має право повідомити своїм спадкоємцям чи 

іншим зацікавленим особам, а може і повідомляти їм свою 

останню волю; 

2) специфіка заповіту виражається в тому, що даний 

правочин нерозривно пов’язаний з особою заповідача, внаслідок 

чого виключає складання його через представника; 

3) заповідач може передати своїм спадкоємцям виключно ті 

права та обов’язки, якими він володіє або буде володіти на день 

смерті, тому що в противному випадку виконання його волі буде 

неможливим;  

4) оскільки заповіт представляє собою розпорядження 

заповідача на випадок своєї смерті, то юридичні наслідки 

настануть тільки за наявності обов’язкової умови − смерті 

заповідача [16, с. 87]. 
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Відповідно до положень діючого цивільного законодавства 

складати заповіт можуть тільки ті особи, які досягли віку повної 

цивільної дієздатності (ст. 1234 ЦК України) [1]. 

Представляючи таку можливість особам, які досягли віку 18-

ти років, і тим, які набули повної цивільної дієздатності раніше, 

вступивши, наприклад, у шлюбні відносини, народивши дитину, 

або почали свою трудову діяльність як суб’єкти підприємницької 

діяльності, законодавець тим самим позбавляє осіб, які не 

відповідають віковому критерію і умовам настання повної 

цивільної дієздатності, права на складання заповіту. 

Відносно вирішення даного питання − немає узагальненого 

підходу науковців. Нам імпонує позиція І. В. Жилінкової, яка 

вважає, що неповнолітні мають право розпоряджатися своїм 

заробітком, стипендією, іншими доходами, з врахуванням чого їм 

має бути надане право на складення заповіту, який можна 

розглядати як один із способів такого розпорядження подальшою 

долею вищевказаного майна [7, с. 23].  

Згідно приписів ч. 1 ст. 31 ЦК України заповіт, складений 

особою малолітнього віку, буде визнано недійсним, тому що такі 

особи наділені правом на укладення виключно дрібних угод в 

побутовій сфері [1]. 

Під складанням заповіту розуміється процес визначення 

суб’єктів, які можуть виступати правонаступниками заповідача на 

випадок його смерті. Зазначене тлумачення є нічим іншим як 

волевиявленням, а під волевиявленням розуміється певна дія. 

Тобто, заповіт базується на дії, яка може вчинятися одним або 

декількома суб’єктами [8, с. 156]. 

Спадкування за заповітом − це відповідна форма 

правовідносин, тобто відносини суспільного характеру, які 

врегульовані нормою права, і є прямим результатом дії такої 

норми. Однак, для того щоб розпочалася дія норми і виникла 

можливість її застосування, повинні існувати визначені фактичні 

обставини, тобто сукупність юридичних фактів, які покладені в 

основу появи правовідносин спадкування за заповітом, втілюють 

в собі юридичний склад, потрібний для настання правових 
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наслідків: складання заповіту, настання смерті спадкодавця, 

відкриття спадщини та прийняття спадкового майна [9, с. 156].  

Нотаріальне посвідчення заповіту набуває особливого змісту 

і значення стосовно заповіту як угоди одностороннього виду. 

Вказана особливість виражається в тому, що юридичні наслідки, 

на настання яких направлена дана угода, з’являються виключно 

після смерті особи, яка здійснила таку угоду. Саме тому у той 

момент, коли вирішується питання щодо дійсності цієї угоди, а 

також про відповідність волевиявлення спадкодавця його 

реальній волі, – самого спадкодавця вже немає серед живих. Крім 

цього, до визначення змісту цієї волі не можуть залучатися ні 

свідки, ні використовуватися любі інші документи. Все зазначене 

і зумовлює особливу потребу участі у складанні заповіту і 

засвідченні волі спадкодавця посадовця – нотаріуса, який і 

наділяє заповіт якостями безспірного правового акту [9, 

с. 173]. 

Нормами ст. 1252 ЦК України визначаються випадки 

завірення заповіту іншим, ніж нотаріус, посадовцем. Так, заповіт 

особи, яка знаходиться на лікуванні в стаціонарі, госпіталі може 

посвідчуватися головним лікарем; якщо особа знаходиться в 

плаванні – капітаном судна, на якому перебуває особа; заповіт 

військовослужбовця та членів його сім’ї може завірятися 

командиром частини; якщо особа відбуває покарання – 

начальником місця позбавлення волі тощо [1]. Перелік осіб 

та ситуацій, в яких вони можуть завіряти заповіти, є вичерп-

ним. 

Отже, відносини у сфері спадкування за заповітом на 

теперішній час активно розвиваються внаслідок об’єктивної 

потреби розпорядження власним майном особами, які вирішили 

реалізувати гарантоване їм право на заповіт. Практика показує, 

що наявні прогалини, які вимагають усунення. Крім цього, наявна 

потреба врегулювання спірних відносин спадкування, при 

вирішенні яких доречно застосовувати напрацювання 

національних цивілістів.  
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ЕРГОТЕРАПЕВТІВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО 

КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Чепурна Н., 

аспірантка  

Інституту вищої освіти НАПН України 

м. Київ, Україна 

Збереження здоров’я людини в епоху бурхливого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя 

активізує реабілітаційний аспект медичної сфери, змушує 

змінювати підходи щодо професійної підготовки фахівців з 

фізичної терапії та ерготерапії. 

На прикладі, магістерської програми з фізичної терапії та 

ерготерапії Українського Католицького Університету (надалі-

УКУ) [1], яка спрямована на підготовку фахівців реабілітаційної 

сфери з урахуванням сучасних потреб ринку праці та відповідно 

до міжнародних стандартів можна побачити освітню траєкторію 

професійної підготовки для кожного студента. Навчання 

відбувається як з вітчизняними так і з іноземними викладачами-

практиками та членами професійних асоціацій, а також з 

можливістю відпрацювання практичних навичок на сучасному 

обладнанні та в клінічних базах практики (м. Львів, Київ, 

Житомир). Окрім того, зазначеним закладом вищої освіти 

передбачено можливість професійного стажування у провідних 

реабілітаційних закладах країн Європи та США, відповідно до 

інформації розміщеної на офіційному сайті університету[1]. 

Також, на даній магістерській програмі для здобувачів освіти 

враховано аспекти роботи в мультидисциплінарній команді, а 

саме, проведення обстежень пацієнтів/клієнтів, приймання участі 

у складанні індивідуальних реабілітаційних програм з 

можливістю їх моніторингу та коригування за потреби, та 

наданням рекомендацій щодо подальшого відновлення. 
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Освітні компоненти магістерської програми «Фізична 

терапія, ерготерапія» - «Менеджмент роботи реабілітаційної 

команди», «Загальна, спеціальна педагогіка та андрагогіка», 

«Біоетика та деонтологія», «Християнська духовність», 

«Тренування моторних навичок» та ін., дозволяють не лише готу-

вати висококваліфікованого фахівця своєї сфери, а й виховувати 

всебічно розвинену особистість, з метою служіння людству, що 

відповідає стратегії УКУ-2025[1]. Дисципліна «Медична та 

реабілітаційна деонтологія» викладається іноземною мовою, що 

посилює практичне впровадження міжнародних освітніх 

стандартів в нашій країні, розвиває іншомовну компетентність, 

комунікативні навички та лідерські якості серед учасників 

освітнього процесу в галузі «Охорони здоров’я» зокрема, та 

нівелює кордони подальшої професійної діяльності майбутніх 

фізичних терапевтів та ерготерапевтів у світовому просторі. 

В процесі теоретичної підготовки здобувачів освіти 

відбувається моделювання професійних ситуацій, з подальшим їх 

відпрацюванням на базі школи реабілітаційної медицини УКУ[1], 

де діє соціальний проєкт «Реабілітація військовослужбових і 

цивільних», і студенти мають можливість відпрацьовувати 

практичні навички з фізичної терапії та ерготерапії. Відповідно до 

міжнародних стандартів при проходженні студентами клінічної 

практики передбачено етапний принцип навчання: 

- Класична теорія; 

- Практика «один на одному»; 

- Практика-спостереження за хворими; 

- Практика «hands on» з хворими. 

Аналіз магістерської програми «Фізична терапія, 

ерготерапія», та офіційного сайту УКУ свідчить про те, що в 

такому поєднанні теоретично-практичної підготовки серед 

майбутніх фахівців реабілітаційної сфери формується клінічне 

мислення та розвиваються певні лідерські якості (вміння 

приймати рішення, відповідальність, самостійність, командність 

тощо), що дозволяє бути конкурентноспроможним на світовому 

ринку праці. 
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Також, в навчальному процесі для здобувачів освіти 

передбачені короткі відеофіксації (2-3 хв. відео відновного 

прогресу у пацієнтів кожного тижня) реабілітаційного процесу 

пацієнта з використанням сучасних медичних засобів. Наприклад, 

пацієнт з захворюванням нервової системи показує відновні 

можливості своїх рухових навичок, за допомогою ерготерапев-

тичних тестів[1].  

Велика увага приділяється і науково-дослідницькій 

діяльності студентів. Такі освітні компоненти як «Квалітативні 

наукові методи» та «Квантитативні наукові методи» проводяться 

англійською мовою україномовними викладачами, і вчать 

користуватися науковою літературою, що є важливим при 

написанні магістерських робіт чи наукових статей для учасників 

освітнього процесу[2].  

Важливою перевагою при підготовці до захисту 

магістерського проєкту є те, що здобувачі мають можливість 

отримати консультацію від керівника магістерської програми 

«Фізична терапія, ерготерапія» в дистанційному форматі, зокрема 

заповнивши електронну форму «Консультація від керівника 

магістерської програми "Фізична терапія та ерготерапія"[2], що 

говорить про «бажання університету йти в ногу з часом» з 

використанням інтерактивних технологій та показує студенто-

центрований підхід в навчанні. 

Активне практичне впровадження можливостей інформа-

ційно-комунікаційних технологій в освітньому середовищі 

зокрема, змінює звичний ритм навчального процесу, спрощує 

обмін і обробку інформації, поступово готуючи майбутніх 

фахівців реабілітаційної сфери до широкого застосування 

телереабілітації в професійній діяльності. Освітній процес в УКУ 

в даному напрямі рухається відповідно до вимог сучасних потреб 

– здобувачі освіти безпосередньо приймають участь в 

реабілітаційному обстеженні та складанні індивідуальних 

програм відновлення для кожного пацієнта/клієнта як в режимі 

оффлайн так і онлайн. Що  дозволяє дотримуватись основних 

принципів реабілітаційного процесу: пацієнтоцентричність, 
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своєчасність, послідовність, безперервність , відповідно до Закону 

України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» від 

03.12.2020 [3]. 

Із вище зазначеного можна зробити висновок про 

нівелювання мовних кордонів для майбутніх фізичних терапевтів 

та ерготерапевтів. Не важливо, чи це україномовний пацієнт, чи 

іноземець, в процесі професійної підготовки УКУ приділяє багато 

уваги практичному застосуванню іноземної мови в професійній 

діяльності, орієнтуючись на світові освітні стандарти. Майбутні 

фізичні терапевти та ерготерапевти будуть не лише володіти 

сучасними професійними знаннями та навичками, а й 

використовуватимуть всі розвинені в них лідерські якості 

необхідні сучасному прогресивному фахівцю, здатному 

працювати в багатоаспектному режимі. 
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УДК 657     Економічні науки 

 

ВІДМІННОСТІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ВІД ТРАДИЦІЙНИХ 

ПІДХОДІВ МАРКЕТИНГУ 

 

Чернишова Тая Валеріївна 

асистент кафедри маркетингу  

Національний авіаційний університет 

м. Київ 

Дана робота присвячена систематизації відмінностей 

концепції соціально-відповідального маркетингу від традиційних 

підходів маркетингу, а також формулюванню мотивації компаній 

щодо практики соціально-відповідального маркетингу, а також 

мотивації споживачів звертати увагу на дані кампанії. Соціально 

відповідальний маркетинг практикується компаніями, які 

впроваджують методи та принципи корпоративної соціальної 

відповідальності для того, щоб позиціонувати себе з позитивною 

соціальною та екологічною поведінкою.  

Метою даного дослідження є систематизувати відмінності 

концепції соціально відповідального маркетингу від традиційних 

підходів маркетингу 

У роботі проаналізовано роботи фахівців та науковців щодо 

практики соціально-відповідального бізнесу та впровадження 

принципів концепції сталого розвитку. Для написання даної 

роботи, використано загальнонаукові методи, а саме: метод 

аналізу, синтезу та порівняння.  

В сучасному світі, коли дуже розвинута конкуренція, на 

ринку існую багато підприємств, які пропонують свої товари та 

послуги та дуже важко залишатися конкурентоспроможною 

компанією. Кожна компанія має на меті задовольнити потреби 

споживачів, для того, щоб отримати прибуток. Важливою 

складовою для цього є пізнаванність бренду, гарна репутація, 

імідж компанії та якість товарів чи послуг. Відділ маркетингу 

займається цими питанням. Соціально відповідальний маркетинг, 
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який ще  називають етичним корпоративним маркетингом або 

зеленим маркетингом - це практики, які компанії вживають, з 

метою встановлення потреб та інтересів цільових ринків та їх 

задоволення більш ефективними, чим у конкурентів, способами 

при збереженні чи підвищенні добробуту як споживачів, так і 

суспільства в цілому. [2]  

Наприкінці 1970-х років уперше виникла концепція 

соціального маркетингу. Ця концепція дозволяє зробити бренди 

помітнішими, але ця видимість не обов'язково пов'язана з 

продуктом, а пов'язана з певним соціальним посланням, яке 

допомагало людям жити краще. Метою якого є передача 

соціальних повідомлень. Наприклад, паливні компанії мають 

сильні заклики до водіння в нетверезому вигляді, що викликає до 

них повагу. Споживачі бачуть, що компанія зацікавлена не тільки 

у прибутку, але й у здоровій та процвітаючій спільноті [1]. 

Розглянемо відмінності соціально-відповідального маркетингу від 

традиційних підходів маркетингу у табл.1. 

Таблиця 1 

Порівняння соціально-відповідального маркетингу з традиційним 

маркетингом 
Соціально-відповідальний маркетинг Традиційний маркетинг 

• основна ціль організації повинна 

бути в задоволенні розумних, 

здорових потреб клієнтів відповідно 

до інтересів суспільства; 

• організація повинна бути постійно 

занятою пошуками можливостей 

створення нової продукції відповідно 

до потреб клієнтів; 

• необхідно відображатися від 

виробництва та продажу товарів, які 

наносять шкідливість  

• користувачі повинні підтримувати, 

які виробляють товари, які забез-

печують нормальні, здорові потреби; 

• споживачі не повинні купувати 

товари, які виготовляються за 

екологічними «нечистими» 

технологіями. 

• корисний просування знайомих 

покупцю товарів, але практично не 

працює на нових. • сприяє 

збільшенню продажів та прибутку, 

але майже не впливає на імідж 

компанії 

•націлений на отримання прибутку, 

незважаючи на безпечність та 

екологічність свого товару 

•значною мірою звернений на 

функціональні властивості та 

переваги товарів 

•вузько окреслені товарні категорії 

та рамки конкурентного середовища 
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Відповідно до концепції соціально-відповідного маркетингу, 

одна з основних характеристик продукції її безпека. Продукція 

повинна бути зрозумілою (склад продукції, із чого вона 

виробляється, натуральність) та безпечною для клієнта (не наведе 

шкоди для здоров’я або навколишньому середовищі), а також 

доступність інформації, яким чином має використовуватися 

продукт, якові результати її використання, чи не має побічних 

реакцій чи наслідків [3]. 

На думку Ф. Котлера, важливою рисою соціально-

відповідального маркетингу виступає мораль, яку має слідувати 

організація. Організація може займатися благодійністю, 

жертвувати величезні фінансові суми на благі цілі, залишаючись 

у своїй «імперією зла». Кожна компанія, вважає, має оцінювати 

свою діяльність із двох точок зору — етичних норм ведення 

бізнесу та корпоративної соціальної відповідальності.  

Сьогодні спостерігається тенденція роботи щодо стану 

навколишнього середовища у зв'язку з вивченням екологічних 

проблем, що є базовими потребами людей у чистому харчуванні, 

чистому середовищі навколишнього середовища. Тому і в 

майбутньому підприємствам необхідно розбудовувати 

маркетингову політику під перспективні вимоги споживачів, які, 

перш за все, пов’язані з реалізацією концепції соціально-

відповідного маркетингу.  
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УДК 37.091.3     Педагогічні науки 

 

КЕЙС-МЕТОД ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА 

ТЕХНОЛОГІЯ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ 

 

Шевцова І. М., 

    заслужений працівник культури України, 

викладач Комунального закладу вищої освіти 

 “Ужгородський інститут культури і мистецтв”  

Закарпатської обласної ради, місто Ужгород 

Враховуючи загальний напрямок реформи у мистецькій 

освіті проаналізовано запровадження діагностичного кейс-методу 

у практику оцінки рівня знань здобувачів першого рівня вищої 

освіти спеціальності 024 «Хореографія» з метою формування 

стратегічної перспективи трансформації педагогічних технологій 

у мистецькій освіті. 

Ключові слова: кейс-метод, інноваційні педагогічні 

технології, мистецька освіта. 

З 2016 року відбувається реформа мистецької освіти в 

Україні, яка викликала останнім часом  багато дискусій, на фоні 

різноманітних методик викладання мистецьких дисциплін 

розпалюються війни у соціальних мережах. В Україні створено 

Державний науково – методичний центр змісту культурно – 

мистецької освіти, який впроваджує реформу. На офіційному 

сайті установи визначено  середньострокові пріоритети 

діяльності, закріплені за Міністерством культури в рамках 

досягнення стратегічної цілі це «Розвиток людського капіталу».  

Завдячуючи тотальній оптимізації навчального процесу у 

мистецькій освіті окремі форми й методи навчання повинні 

поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і 

технології навчання — зокрема. Аналіз численних теоретичних 

публікацій та європейського педагогічного досвіду свідчить про 

те, що поступове вирішення її спирається на запровадження 

конструктивно оновлених методів навчання.  

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати педагогу-
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ментору формальної, неформальної, інформальної освіти 

інноваційні можливості методології вибору для реалізації змісту 

мистецької освіти в реальному навчальному процесі  з 

урахуванням інтересів та здібностей здобувачів,  їх особистої 

творчої індивідуальності. Означити траєкторію вибору  методів та 

механізмів, які повинен використовувати викладач-наставник, 

щоб сформувати вільну творчу особистість, яка має відповідати 

стандартам та різного спектру індикаторам. 

Незважаючи на так званий «бум» у галузі освітніх технологій 

в навчальних закладах вони використовуються недостатньо, до їх 

упровадження, вчені не дійшли єдності в обґрунтуванні їх 

теоретичних основ, що спонукає звертатись до творчості класиків 

педагогіки. Професійна мистецька освіта вимагає переосмислення 

самого змісту освіти, його структури та форм організації. 

Малопридатною в умовах євроінтеграції є методична модель, яка 

спрямована на відтворення знань. Основу будь-якої педагогічної 

технології складають концептуальні ідеї, що визначають зміст, 

способи взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, види 

діяльності. Щодо загальних вимог до педагогічних технологій, то 

їх може бути багато. Але, без сумніву, система досягнення успіху 

повинна бути універсальною. Виходячи з цього,  загальними 

вимогами до формування стратегічної перспективи трансформації 

педагогічних технологій у мистецькій освіті є науковість, 

варіативність, доступність і зрозумілість. Саме такий підхід не 

виключає, а передбачає творчість. Існуюча модель професійної 

підготовки вичерпала всі свої прогресивні можливості, її вже не 

можна ні поліпшити, ні вдосконалити. Залишається тільки одне - 

замінити діючу модель на нову. 

Кейс - технології відносять до інтерактивних методів 

навчання, вони дозволяють взаємодіяти всім студентам 

одночасно, включаючи педагога - ментора. Методи кейс – 

технологій досить різноманітні.  

Батьківщиною методу case – study (від англійського case 

study – «вивчення ситуації»), є Сполучені Штати Америки, а саме 

Школа бізнесу Гарвардського університету. У 1910 році декан 
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Гарвардської школи управління бізнесом у Бостоні Дін Донхем 

порадив викладачам ввести в навчальний процес крім 

традиційних уроків додаткові, що проводяться у формі дискусії зі 

студентами. Перші збірники кейсів були опубліковані у 1925 році 

у Звітах Гарвардського університету.[3] На сьогоднішній день 

співіснують дві класичні школи case-study – Гарвардська 

(американська) і Манчестерська (європейська). У вітчизняній 

освітній практиці застосування методу аналізу ситуацій - на 

початковому етапі. Проте, спеціалісти українського Центру 

інновацій та розвитку, серед яких Ю. Сурмін, А. Сидоренко, В. 

Лобода, А. Фурда, активно працюють над цією темою. Під 

редакцією Ю. Сурміна у 2002 році було видано фундаментальну 

працю «Ситуаційний аналіз, або анатомія кейс-метода».[1, 2] 

Застосовуючи педагогічні технології як сукупність 

різноманітних методів, викладач створює умови для вирішення 

завдань: підвищення інтересу студентів до навчальних 

практичних занять та до тих проблем, які генеровані у змісті 

навчального заняття; примноження результативності навчання, 

оскільки відбувається співвідношення теоретичних знань 

студентів зі своїми особистим практичним  досвідом; формування 

навичок практичної діяльності за допомогою наближення 

навчального процесу до реальних життєвих ситуацій; створення 

умов для формування особистої позиції студента; розвиток 

комунікативних навичок студентів. 

Потенціал методу кейсів сприяє розвитку умінь: аналізувати 

ситуації, оцінювати можливі варіанти, вибирати кращий варіант 

вирішення проблем та методи виправлення і попередження 

помилок, складати стратегію професійної діяльності,  формування 

стійкої навички вирішення практичних завдань. 

Результати, які можливі під час використання «Кейс-методу» 

навчальні, освітні, діагностичні. Навчальні: засвоєння нової 

інформації; освоєння методу обробки, аналізу даних; вміння 

працювати з текстом; співвідношення теоретичних та практичних 

знань. Освітні: створення авторського продукту; освіта та 

досягнення особистих цілей; підвищення рівня комунікативних 
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навичок; поява досвіду прийняття рішень, дій у творчій ситуації, 

вирішення проблем. Діагностичні: виявлення рівня знань (skill 

level); рівня освоєння теоретичних та практичних основ методики 

виконання творчих завдань, та методики викладання освітніх 

компонентів. 

Таблиця  

Варіативна складова прикладу  

діагностичного  кейсу «Урок модерн-джаз танцю» (skill level) 

Завдання виявити різноманітні точки зору, розвинути 

викладацькі навички, вміння аналізувати та мислити критично, 

виявити рівень освоєння теоретичних та практичних основ 

методики виконання та викладання рухів екзерсису  модерн – 

джаз  танцю. 
 

№ 

 

Розділ та тематика завдань кейсу 

 

Кількість 

балів 

1. Побудова вправ екзерсису джаз-модерн танцю.  

Визначити послідовність та позначити  тривалість 

структурних частин уроку загального часу 45 хвилин 

Крос /Cross/, Релаксація, Розігрів / warm-up, /, Партер 

або Рівні (Levels), Імпровізація/combinations Ізоляція, 

Вправи для хребта, Adagio. 

Надати коротку характеристику структурним 

частинам уроку модерн – джаз танцю Adagio та 

Ізоляція 

5 балів 

2. Техніка виконання рухів.  

Дати визначення технічним принципам виконання рухів 

1. Цей технічний прийом тісно пов'язаний з ритмом. 

Він означає, що єдиний рух розкладається на складові 

частини - фази-акценти в межах одного такту 

2. Основоположний принцип танцювальної джазової 

техніки, який реалізується за допомогою технічного 

прийому – ізоляція 

3. Центри рухаються в одному напрямку, то це 

називається _____________. Центри рухаються в 

протилежних напрямках, то це називається___________ 

4. ___________ це  стиснення, скорочення, візуальне 

зменшення обсягу тіла або його частини, щодо 

нормального стану. 

5. ____________ це розширення, розтягування тіла, 

його візуальне збільшення, виконується на вдиху. 

10 балів 

3. Музичне оформлення уроку модерн-джаз танцю   

Проаналізувати характер музичного супроводу та 

5 балів 
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музичний розмір структурних частин уроку модерн – 

джаз танцю. 

4. Партер – складова частина уроку./ Floor work. 

Комбінації. 

Скласти та продемонструвати приклад вправ в партері. 

Охарактеризувати цілі та методику попередження 

помилок під час виконання рухів. Проаналізувати 

механізм регуляції соматичних рухів. 

20 балів 

  

5. Adagio. Спіралі та перегини торсу, developpe по 

паралельним та виворітним позиціям. 

Скласти та продемонструвати приклад вправ аdagio. 

Надати пояснення методиці виконання рухів 

використаних у авторській комбінації. Виявити власні 

помилки, надати рекомендації щодо усунення причин 

виникнення помилок. Вивчити вправу зі студентами 

однокурсниками, продемонструвати власний приклад 

працюючи в ансамблі. 

30 балів 

6. Імпровізація.  

Скласти практичне завдання на тему: «Вплив емоційного 

стану на відтворення дії в хореографічних рухах». 

Проаналізувати власне виконання. 

30 балів  

Всього 100 балів 
 

Висновки. Що надає впровадження кейс-технології в 

мистецькій освіті педагогу? Перше, організація універсального 

навчального процесу та зменшення витрат часу на підготовку до 

заходів контролю  та моніторингу якості знань. Друге,  безпе-

рервне підвищення кваліфікації. Для студента це можливість 

працювати з різноманітними матеріалами; постійний доступ до 

бази консультаційної підтримки; можливість організації 

самостійної роботи під час підготовки до модульного та всіх 

видів контролю; розвиток комунікативних компетентностей на 

рівні з фаховими; створення власної творчої траєкторії навчання. 

Таким чином можна стверджувати, що кейс-метод - не самоціль 

під час викладання мистецьких дисциплін, а універсальний 

інструмент формування компетентностей. Результативність 

впровадження кейс-методу в структуру мистецької освіти 

очевидна. Студенту надається можливість перевірити теорію на 

практиці, активізувати свої професійні здібності, всебічно 

розвивати власне творче бачення, розвивати навички роботи з 

різноманітними джерелами інформації. Учасники навчального 
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процесу не отримують готових знань, а вчаться їх добувати 

самостійно. Кейс-метод призначений для розвитку в здобувачів 

освіти умінь самостійно приймати рішення і знаходити правильні 

та оригінальні відповіді на проблемні питання. 

Оцінка рівня фахових компетентностей з використанням 

кейс-методу надає можливість виявлення, яких теоретичних 

знань не вистачає для відтворення творчих практичних завдань.  
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Насильство - останній  

притулок некомпетентних 

І. Азімов 

Насильство є однією із глобальних проблем в наш час. Будь-

хто і будь-де може стати його жертвою. Форма такого правопору-

шення  може бути різною, проте воно завжди  посягає на 

основоположні та невідчужувані права особи, такі як життя, 
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здоров’я, честь, гідність. Завданням  держави є створення 

безпечних умов для життєдіяльності  кожного індивіда та 

суспільства загалом. Для реалізації цієї мети має існувати 

ефективна нормативно-правова база, яка захищатиме таких осіб, а 

також  уповноважені органи мають провадити політику, метою 

якої буде підтримка тих, хто вже потерпає від насильства.  

Нині, в період «демократичного суспільства», де здавалося 

має панувати взаємоповага до прав інших, існує багато 

різноманітних соціально-економічних чинників, що  спричиняють 

поширення злочинності. Тобто масового прояву деструктивності 

в поведінці людей, що виражається в системі передбачених 

кримінальним законодавством діянь, вчинених на даній території 

або серед членів певних соціальних груп протягом одного року 

або якоїсь його частини [1]. Рівнем злочинності є її кількісна 

характеристика, яка являє собою абсолютну кількість 

зареєстрованих злочинів та осіб, що їх вчинили, на певній 

території за конкретний проміжок часу. Наприклад, у Німеччині 

за 2020 рік поліція зареєструвала 5 310 620 кримінальних 

правопорушень, що на 2,3 відсотка менше порівняно з 2019 р. (5 

436 401) [2]. Отож, для з’ясування шляхів удосконалення 

національного законодавства у сфері боротьби проти насильства 

вагоме місце посідає вивчення досвіду зарубіжних держав. На 

нашу думку, доцільним є дослідження Німеччини, адже саме ця 

держава має низький рівень злочинності, що свідчить про 

позитивні результати у боротьбі загалом зі злочинністю. 

У Німеччині  значна увага приділяється проблемі протидії 

насильству, спрямованого на одну з  найвразливіших групу 

населення – дітей. Адже за даними Федерального міністерства у 

справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді в Німеччині понад 80% 

дітей зазнають легких форм насильства у сім'ї та понад 13 млн. 

дітей страждають від серйозних форм фізичного насильства[3].  

Закон «Про заборону насильства у вихованні та внесення змін до 

законодавства про утримання дітей» (Gesetz zur Ächtung der 

Gewalt in der Erziehung und zur Änderung des Kindesun-

terhaltsrechts) від 2 листопада 2000 року [4] заборонив 
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застосування щодо дітей будь-якого фізичного та психологічного 

насильства. Передбачено покарання аж до позбавлення права 

спілкуватися та бачитися з дітьми. У сфері боротьби з 

сексуальним насильством щодо дітей у Німеччині у 2010 році 

було засновано посаду незалежного Комісара з розслідування 

актів сексуального насильства щодо дітей. Також важливе місце 

посідає інформаційна та дослідницька програма держави. Для 

прикладу, проводиться значна кількість конференцій, круглих 

столів, присвячених даній проблемі. Значним елементом успіху в 

такій діяльності посідає належне фінансування наукових 

досліджень [5, с. 383].  

Окрім того, що діти є жертвою насильства, вони також 

можуть безпосередньо  вчиняти насильницькі дії. Саме тому дана 

проблематика належним чином піднімається в наукових 

дискурсах. У Німеччині підлітки часто відчувають озлобленість 

та заздрість по відношенню до мігрантів. Будучи вихованими в 

авторитарних умовах, вони  під тиском страху потрапляння у 

нижчу соціальну групу, спрямовують свою внутрішню агресію 

проти слабших. Такі діти займають авторитарну, правоекст-

ремістську позицію. Вони не схвалюють прямого застосування 

насильства, наприклад, вбивства іноземців, але вважають 

принципово важливим, щоб «щось необхідно робити проти 

потоку біженців і проти дармоїдів» [6, с. 118]. Дослідження Яна 

Маєр М. А. в сфері насильства серед молоді свідчить, що основні 

програми та проєкти на всіх рівнях спрямовані на: шкільну 

реабілітацію, соціальну, економічну, психологічну підтримку 

родин з груп ризику, залучення до вуличної роботи, соціальну 

підготовку, антиагресивну підготовку молоді [7].  

Щодо регулювання протидії домашньому насильству в 

Німеччині, то з цією метою ще з 1 січня 2002 року діє закон «Про 

цивільно-правовий захист від насильства та переслідування» 

(Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und 

Nachstellungen) [8]. Даний нормативно-правовий акт визначає, що 

особа, яка вчинила насильство в сім’ї, повинна залишити помеш-

кання, а жертва має терміново проінформувати правоохоронні 
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органи. Поліція наділена правом видалити правопорушника з 

помешкання та заборонити йому з’являтися до 10 діб. Для 

протидії вчиненню насильства в Німеччині функціонує відділ у 

справах про насильство у сім’ї. Саме працівники цих підрозділів, 

які пройшли спеціальну підготовку, беруть на себе розслідування 

та розгляд справ, контакти із жертвою та агресором, взаємодію із 

державними і недержавними інституціями у справі попередження 

і припинення випадків домашнього насильства [9, с. 15]. 

Жінки, які стали жертвою домашнього насильства, мають 

змогу  звернутися по допомогу у відповідні організації або 

зателефонувати на гарячу лінію. Перший німецький притулок для 

жінок був відкритий ще в 1976 році. Станом на сьогодні в 

Німеччині діють понад 400 притулків для жінок. Також ще  1995 

році започатковано Берлінський проєкт втручання проти 

насильства у сім’ї. Він спрямований на координацію дій усіх 

інституцій і проєктів задля забезпечення ефективнішого захисту 

жінок, з якими жорстоко поводяться, та переслідування 

правопорушників. Того ж року почала функціонувати спеціальна 

«концепція курсу» для поліцейських стосовно «чоловічого 

насильства проти жінок», яку було  включено в подальшу освіту 

правоохоронних органів [10, с. 46].  

Таким чином, Німеччина може стати зразковою моделлю для 

запозичення успішного досвіду у сфері боротьби проти 

насильства щодо жінок та дітей в Україні. Тому вважаємо за 

доцільне перейняти стратегію ФРН та затвердити в нашій державі 

закони, які будуть регулювати заходи боротьби проти насильства 

різних категорій населення, адже лише враховуючи особливості 

різних форм такого виду посягання, можна досягти кращого 

результату. Також важливим аспектом в спрямованості у протидії 

домашньому насильству має стати політика центральних органів 

виконавчої влади  щодо розширення кількості притулків для 

жертв насильства та центрів із надання невідкладної 

психологічної допомоги з відповідним інформуванням 

суспільства у ЗМІ. Вдалою стратегією було б запозичення ідеї 

Німеччини  щодо впровадження окремих спеціальних освітніх 
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курсів для правоохоронних органів. Для ефективнішого 

результату в протидії насильству, уряд України має передбачати 

достатню кількість фінансових ресурсів, під час розподілу 

бюджетних коштів на поточний рік.  У діяльності боротьби з 

насильством щодо дітей Україна може перейняти досвід 

запровадження окремої посади в структурі правоохоронних 

органів, в обов’язки якої буде входити розкриття кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із насильством, де жертвою чи 

правопорушником є дитина. Задля того, щоб зменшити прояви 

насильства серед молоді, уповноважені структури мають 

проводити ефективну освітню діяльність з аспектом на виховання 

молодого покоління у дусі поваги до прав інших. 

Література:  

 1. Зелинский А.Ф. Криминология: курс лекций / А.Ф. 

Зелинский.  Х.: Прапор, 1996. 260 с. 

2.Hinweiszum Datenschutz: Webseite. URL: https://www.bmi. 

bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/04/vorstellung-pks-

2020.html 

3. Schleicher H. Recht auf gewaltfreie Erziehung. Artikel in: 

Fachzentrum für Pflegekinderwesen SachsenAnhalt. URL: 

http://www.fzpsa.de/Recht/Fachartikel/familienrecht/gewaltfrei/gewalt

freischleicher. 

4. Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur 

Änderung des Kindesunterhaltsrechts URL:https://www.bgbl.de/xa-

ver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl1

00s1479.pdf%27%5D__1639334002139 

5. Банис П.А., Ильяшевич М.В., (2016), международно-

правовые аспекты сотрудничества государств по борьбе с 

насилием в отношении детей: опыт. Пробелы в российском 

законодательстве, 8: 380-385. 

6. Родин, О. Ф. Возможности педагогики в борьбе против 

насилия подростков (из педагогического опыта ФРГ) / О. Ф. 

Родин // Образование и наука. 2005.  № 6. С. 117-124. 

7. Jana Meier M.A., Jugendliche Gewalttäter zwischen. Jugend-

hilfe und krimineller Karriere. Abschlussbericht / Deutsches 



 

203 

Jugendinstitut. München. 2015. 120 s. URL: https://www.dji.de/file-

admin/user_upload/jugendkriminalitaet/AST_Abschlussbericht_Gewal

ttaeter.pdf 

8. Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und 

Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz GewSchG) URL: 

http://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/BJNR351310001.html. 

9. Борьба с насилием в социальной среде «домашнее 

насилие» и защита жертвы/ Фриц Зайффрет.  Ainring: BPFI, 2013. 

30. 

10. Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ 

щодо його подолання: навчально-методичний посібник для 

курсантів вищих навчальних закладів МВС України /Укладачі: 

Запорожцев А.В., Лабунь А.В., Заброда Д.Г., Басиста І.В., 

Дроздова І.В., Брижик В.О., Мусієнко О.М.  Київ, 2012. 246 c. 

______________________________________________________ 

 Технічні науки 
 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
 

Шмирко К.А., 

студент факультету  

комп’ютерних наук та інженерії 

Український державний хіміко- 

технологічний університет 

м.Днепр, Україна 

Підвищення достовірності контролю забруднення атмосфери 

промисловими викидами неможливе без вдосконалення як 

методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин 

на виході з джерела забруднення, так і методології розрахунку їх 

приземних концентрацій. Причинами розходження між 

розрахунковими і фактично виміряними значеннями можуть бути 

зміни метеорологічних умов (короткочасні або тривалі, пов’язані 

з формуванням специфічних тільки для даного мікрорайону 

мегаполіса повітряних потоків), а також нестабільність 

https://udhtu.edu.ua/ftk/knti
https://udhtu.edu.ua/ftk/knti
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метрологічних характеристик та несвоєчасність їх  виявлення. [1] 

Особливе місце серед проблем, пов’язаних з екологічним 

станом довкілля,  займає проблема забруднення атмосфери. 

Надзвичайної гостроти ця проблема набула для великих міст та 

промислових регіонів, де мешкає значна частина населення 

країни і де необхідно враховувати значні відмінності екологічних 

параметрів (промислова зона, зона відпочинку, житловий масив) .  

Сучасні прилади та системи екологічного моніторингу 

надають оперативну інформацію про забрудненість атмосфери 

найбільш небезпечними забруднювачами,  що дозволяє оцінити 

поточну якість повітря в районах, де знаходяться станції 

моніторингу. 

Для отримання достовірної інформації про розподіл 

концентрацій шкідливих речовин в повітрі за експеримент-

тальними даними необхідно систематично проводити відбір проб 

повітря в вузлах регулярної сітки з кроком не більше 2 км, що в 

загальному випадку не завжди можливо. Для побудови полів 

концентрацій використовуються методи математичного 

моделювання,  достовірність яких для реальних умов перевіряєть-

ся за даними сітьових або спеціально організованих спостере-

жень, наприклад,  з використанням мобільних лабораторій.  

    Розрахункові концентрації із допустимою похибкою 

мають співпадати з тими, що спостерігаються в точках відбору 

проб. Моделлю може слугувати будь-яка алгоритмічна система, 

яка дозволяє імітувати розсіювання домішок в атмосферному 

повітрі. 

Перелік контрольованих компонентів викидів визначають,  

виходячи з цілей проведення вимірювань. Наприклад, при 

проведенні моніторингу шкідливих викидів та з метою 

регулювання процесу згорання на сміттєспалювальному заводі 

контролюються концентрації оксидів азоту NОX, діоксиду сірки 

SO2,  кисню О2,  монооксиду вуглецю СО та золи. [2] 

Практично всі існуючі розрахункові методи дозволяють 

оцінювати концентрації шкідливих домішок в складі димових 

газів в двометровому шарі на рівні землі, а також в 
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вертикальному та горизонтальному перерізі димового факела. 

Серед найпоширеніших автоматизованих засобів для розрахунку 

приземних концентрацій необхідно відзначити програмні комп-

лекси „Монітор”, „Екосфера”, „Ера”, „Austal View”, „CALPUFF”. 

Загальна проблема контролю викидів енергетичних 

підприємств в атмосферу трансформується в задачу 

метрологічної відповідності характеристик засобів вимірювання, 

що обумовлює необхідність вдосконалення методів і засобів 

вимірювання концентрацій шкідливих речовин у їх викидах. 

Міжнародний стандарт ISO 10396:1993 «Викиди стаціо-

нарних джерел. Відбір проби при автоматичному визначенні 

складу газів» надає рекомендації щодо складу і принципів 

побудови функціональної схеми газоаналітичного комплексу,  в 

яких, зокрема, встановлює загальні вимоги до автоматичного 

відбору та транспортування проб димового газу [3]. 

 В частині моніторингу забруднення атмосферного повітря 

проводиться вимірювання рівнів викидів від стаціонарних джерел 

забруднення:  дизель-генератора Caterpillar 3512 потужністю 1,5 

МВт для приводу бурового верстату, 3 дизель-генераторів 

потужністю 0,4 МВт для аварійного електрозабезпечення 

побутових приміщень та приводу бурового верстату та двох 

дизельних електростанцій потужністю 150 кВт для електро-

забезпечення побутових приміщень.     

 Відповідно до протоколів вимірювань та звітів за результа-

тами їх аналізу, у всіх відібраних пробах перевищень граничнодо-

пустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.  

     Вимірювання проводилися атестованою вимірювальною 

лабораторією ТОВ «УкрНДІкомунпроект». 

     Додатково компанією Шелл проводиться контроль якості 

атмосферного повітря на межі житлової забудови в селі Веселе, 

результати якого відбиті в таблиці нижче.  

Відзначимо, що в протоколах моніторингу забруднення 

атмосферного повітря на буровому майданчику та на межі 

житлової забудови не міститься інформації про оцінку 

концентрації метану в повітрі.  
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Таблиця 1. Моніторинг стану атмосферного повітря 

 
 

Відзначимо, що в протоколах моніторингу забруднення 

атмосферного повітря на буровому майданчику та на межі 

житлової забудови не міститься інформації про оцінку 

концентрації метану в повітрі.  

 Водночас, фахівці компанії Шелл пояснюють, що 

моніторинг концентрації метану на території бурового 

майданчика проводиться постійно за допомогою стаціонарних 

газоаналізаторів в тих місцях,  де існує найбільша імовірність 

його прояву.  

Основним недоліком здійснення державного моніторингу 

збереження природного капіталу на сьогодні залишається 

обмеженість контролю лише за видами, які представляють 

промисловий інтерес (деревина, риба, дичина). Це зумовлено 

недостатністю держбюджетного фінансування та дією 

залишкового принципу. 

Підприємства Держкомлісагенства України проводять 

моніторинг лісової рослинності у 24 областях країни. 

Здійснюється оцінка біомаси, пошкодження її біотичними та 

абіотичними чинниками; мисливської фауни, природ-

ного капіталу; проводять радіологічні визначення. Деякі дослід-

ження здійснюють завдяки наданню міжнародної допомоги, або в 

http://shalegas.in.ua/wp-content/uploads/2013/08/air.jpg
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рамках міжнародних програм. 

Необхідно долучатися до досвіду розвинених країн,  

де набули великого розвитку програми моніторингу, до яких на 

добровільних засадах, приєднуються місцеві жителі. В деяких 

таких програмах беруть участь десятки тисяч волон-

терів. Ефективною державна система моніторингу збереження 

природного капіталу може бути лише за умови наукової його 

організації, залученні сучасних технологій дослідження, 

інноваційних розробок, вдосконаленню роботи дослідних станцій 

та технічного переоснащення. Всі ці затрати виправдані, оскільки 

природний капітал є незаперечною умовою існування людства. 

Фінансування системи моніторингу навколишнього природного 

середовища є малоефективним та недостатнім. Кошти, які 

реально виділяються, доцільно спрямовувати на закінчення 

геоінформаційної системи, бази даних для системи моніторингу 

навколишнього природного середовища та підготовку 

національної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в України. 

Якщо запрацює вже передбачений нормативними документ-

тами доступ на платній основі до інформаційної бази системи 

моніторингу,  це може стати додатковим джерелом фінансування. 

Вільний доступ до цих даних може стати елементом 

електронного урядування та реально діючою інформаційною 

послугою для міжнародних та громадських організацій та бізнес-

структур:  

1. Структура системи екологічного моніторингу та її 

управління є малоефективним,  тому що використовується 

система параметрів радянських часів, яка не гармонізована з 

Європейськими стандартами. Відомства самостійно вирішують,  

що,  де і як їм виміряти на тому обладнанні, яке в них є, реально 

не виконуючи положення нормативних документів. Координація 

процесом, фактично, не здійснюється, система двосторонніх угод 

є малоефективною,  тому що не дозволяє  Мінприроди формувати 

діючу систему моніторингу навколишнього природного 

середовища. Мінприроди не є власником ні мережі спостережень, 
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ні інформації, яка там отримується.     

2. Мінприроди не проводить активної політики щодо 

формування нормативноправової системи екологічного 

моніторингу. Використовуються закони радянських часів та 

нормативна база 90-х років. Відсутній жоден новий законопроект, 

або проект постанови КМУ щодо системи моніторингу 

навколишнього природного середовища, який би відповідав 

реаліям фінансування, приладній базі та міжнародним вимогам до 

екологічної інформації.  

3. Методика та положення щодо системи параметрів, 

гармонізованих з європейськими нормами, знаходиться в стадії 

обговорення вже упродовж декількох років. Оптимізована 

система моніторингу навколишнього природного середовища є 

дуже необхідною інформаційною базою в системі міжнародних 

зобов’язань України, зокрема  Кіотського протоколу та інших 

угод 
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 УДК 159       Педагогічні науки 

 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

Яндола К.О.,  

викладач кафедри психології та педагогіки 
Проценко В.Р., 

слухачка магістратури,  
курсантка 155 навчальної групи 

Харківський національний університет  
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

м. Харків, Україна 

Сьогодення висуває нові вимоги до фахівців різних галузей. 

Науковці та практики наголошують на необхідності формування 

як hard-skills, так і soft-skills. Серед останніх значне місце займає 

розвиток емоційного інтелекту.   Емоційно-інтелектуальний 

конструкт став предметом дослідження в роботах таких науковців 

як  І. Андрєєва, О. Власова, Г. Гарскова, Д. Карузо, Д. Люсін, 

Дж. Майер, Е. Носенко, Р. Робертс, П. Саловей тощо. Тісний 

зв’язок між рівнем розвитку емоційного інтелекту та лідерськими 

якостями довели Д. Гастелло, Д. Гоулман, В. Єрмаков, А. Мітлош 

тощо. Складові емоційного інтелекту розглядають М. Манойлова, 

М. Нгуен, О. Приймаченко, К. Саарні тощо.  

Тим не менш залишаються суперечності як щодо сутності та 

складових емоційного інтелекту, так і до процедур вимірювання 

та оцінювання рівня його розвитку.   

Метою даної статі є уточнення поняття «емоційний інтелект» 

та узагальнення способів його оцінювання. 

«Інтелект» – це поняття, яке вживається в різних аспектах та 

визначається в літературі як: узагальнена здатність до навчання; 

здатність до  абстрактного  мислення;  те,  що   забезпечує   

ефективність  адаптації,  поведінку  у  складних  умовах;  те,  що  

вимірюється тестами інтелекту [1, 2, 3, 4]. 

Розглядаючи поняття «інтелект» в контексті емоційного 

інтелекту, визначимо його як  глобальну здатність розумно діяти, 

раціонально мислити та вміти зарадити собі за будь-яких 
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життєвих обставин. 

Щодо «емоційного інтелекту», то він загалом трактується як  

здатність ефективно розбиратися в емоційній сфері людського 

життя: розуміти емоції і емоційне підґрунтя відносин, 

використовувати свої емоції для вирішення завдань, пов'язаних з 

відносинами та мотивацією. 

Поняття «емоційний інтелект» (далі ЕІ) з'явилось у перебігу 

в психологічній  літературі  з  виходом  у  світ  відомої  моногра-

фії Г. Гарднера «Frames of mind» у 1983 р. В ній фактично вперше 

було обґрунтовано необхідність переглянути тлумачення поняття 

«інтелект», що  вимірювалось    за    допомогою    коефіцієнту 

інтелектуального розвитку IQ, розширивши його [6]. 

Г. Гарднер висловив припущення, що існує не один єдиний 

тип інтелекту, який впливає певним чином на успіх життєдіяль-

ності людини, а скоріше достатньо широкий спектр підвидів 

інтелекту з сьома основними варіантами цих підвидів. 

Запропонований ним перелік підвидів інтелекту включав: 

вербальний, логіко-математичний, просторовий, кінестичний, 

музичний та емоційний види інтелекту. Останній Г. Гарднер 

підрозділив ще на два підвиди, значення та зміст яких уточнював 

протягом подальших досліджень (таблиця 1 на основі [6]).  

Для поняття внутрішньоособистісного ЕІ він запропонував 

визначення, у якому підкреслив, що цей вид інтелекту позначає 

властивість людини, спрямовану на себе: спроможність форму-

вати точну адекватну модель власного «Я» та використовувати 

цю модель, щоб ефективно функціонувати у житті. Внутрішньо-

особистісний інтелект був визначений як спроможність людини 

розуміти власні почуття, їх витоки і регулювати на цій основі 

власну поведінку. 
 

Таблиця 1 

Розвиток поняття «емоційний інтелект» за Г. Гарднером 
Підвиди емоційного інтелекту 

І етап 

внутрішньоособистісний міжособистісний (соціальний) 

передбачає вміння людини 

самореалізуватись у житті, мотивувати 

характеризує вміння людини 

взаємодіяти з іншими людьми 
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себе на активну діяльність, досягнення 

успіху 

ІІ етап (вихід у світ праці «Множинність виявлення інтелекту») 

позначає властивість людини, спрямо-

вану на себе: спроможність формувати 

точну адекватну модель власного «Я» 

та використовувати цю модель, щоб 

ефективно функціонувати у житті. 

спроможність людини розуміти 

інших людей, усвідомлювати мо-

тиви їхньої діяльності, ставлення 

їх до роботи, вирішувати, як краще 

співпрацювати з цими людьми 

ІІІ етап 

це спроможність людини розуміти 

власні почуття, їх витоки і регулювати 

на цій основі власну поведінку 

наявність у людини спроможності 

правильно розпізнавати настрої, 

вияви темпераменту, мотивів та 

прагнень інших людей і відпо-

відним чином реагувати на них 
 

Мало вивченим питанням у дослідженнях ЕІ залишається 

проблема його оцінювання. Якщо техніку самооцінювання можна 

використати для оцінювання рівня сформованості ЕІ, то розробка 

тестів для вимірювання емоційних здібностей є проблематичною 

з точки зору валідності оцінювання. 

До основних методик, які стосуються визначення рівня ЕІ 

відносяться [2, 3, 5]: 

–  детальний тест на емоційний інтелект від IDRlabs (IDRlabs 

International); 

–  тест емоційного інтелекту Н. Холла; 

–  тест  здібностей  «Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test» (MSCEIT); 

–  тести самозвіту «Emotional Quotient Inventory» (EQ-i) Р. 

Бар-Она; 

–  методика ЕмІн розрблена Д. Люсіним; 

–  МЕІ (методика діагностики емоційного інтелекту), яка 

ґрунтується на авторському положенні М. Манойлової; 

–  методика SREIT (сконструйована Н. Шуте з колегами у 

1998 р. та адаптована для осіб підліткового віку А. Садоковою і 

П. Воронковою у 2006 р.); 

–  методика «Емоційне самоусвідомлення»  О. Власової та М. 

Березюк. 

Основне розмежування полягає між показниками 

максимальної ефективності (об’єктивні тести) та вимірювання 
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відповідей за типовими показниками (самоопитувальники). 

Вимірювання за самозвітом призводить до ідеї EI як риси 

особистості, тоді як показники максимальної ефективності 

розглядають EI як інтелект когнітивних здібностей або 

когнітивно-емоційні здібності. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, найбільшою 

складністю із вимірюванням EI як здібності є те, що емоційні 

переживання за своєю природою суб’єктивні і, як наслідок, не 

відзначаються об’єктивністю, яка б залежала від наявного та 

надійного вимірювання максимальної продуктивності. Сьогодні 

не існує методу застосування достовірних критеріїв для 

об’єктивного оцінювання компонентів ЕІ як здібності (наприклад, 

«Я усвідомлюю свої емоції, коли переживаю їх»), тому що 

застосування таких процедур для підрахунку балів вимагало б 

безпосереднього доступу до внутрішніх почуттів та суб’єктив-

ного усвідомлення, які відомі лише тому, кого оцінюють. Як 

наслідок, ця невизначеність сприяла виникненню двох типів 

тестувань для вимірювання EI: об’єктивні тести та само опиту-

вальники. Кожен підхід до вимірювання EI може впливати на 

достовірність тесту: об’єктивні тести не досліджують відмінних 

від інтелекту здібностей, а також роблять незначний внесок для 

передбачення його соціальної ефективності; самоопитувальники 

ж передають вимірювальну властивість через призму 

самооцінювання та самопрезентації досліджуваного. Тому тести у 

формі завдань є більш об’єктивними, оскільки респондент не 

може самовільно завищити показники. 

Про наявність певного рівня ЕІ свідчить ціла низка 

показників, які знаходять відображення у поведінці, реакціях та 

діях особистості. Наприклад, прийняття змін, вміння налагодити 

контакт з іншими, розуміння своїх слабких та сильних сторін, 

вміння вирішувати конфлікти, прояв лідерських якостей тощо. 

Тому крім зазначених комплексних методик оцінювання рівня ЕІ 

на наш погляд слід звернути увагу й на доцільність застосування 

тестів для діагностування рівня прояву комунікабельності, 

емпатії, самоефективності тощо. Оцінювати рівень емоційного 
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інтелекту можна й шляхом спостереження за поведінкою під час 

проведення тренінгів, розв’язання кейсів, створення різних 

ситуацій вибору тощо.  

Конкретний набір методик повинен бути обумовлений 

метою оцінювання рівня ЕІ, наявною ситуацію, специфікою 

певної сфери професійної діяльності тощо. 

Висновки. Багатоманітний спектр тестів стосовно 

визначення рівня ЕІ свідчить про наявність великої кількості 

умов, що впливають на його формування та розвиток. 

Перспективою подальшого дослідження є не тільки визначення 

рівня прояву, а й пошук та узагальнення психолого-педагогічних 

умов та шляхів формування та розвитку ЕІ. 
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