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УДК 34    Юридичні науки 

 

СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Резніченко Степан Олександрович 

курсант 2-го курсу Навчально- наукового  

інституту права та підготовки 

фахівців для підрозділів Національної поліції 

 Науковий керівник Савенко Вікторія Петрівна 

старший викладач, підполковник поліції 

Попередження і припинення кримінальних правопорушень у 

військовій сфері є частиною кримінально-правової політики 

України. Кримінальний кодекс України містить ряд норм, згідно з 

якими здійснюється кримінально-правове регулювання суспіль-

них відносин військовослужбовців як носіїв певних прав і 

обов'язків, встановлених військовим законодавством.  

У цей комплекс входять норми загальної та особливої частин 

Кримінального кодексу України. Ефективність даної криміналь-

но-правової норми залежить від її узгодженості між собою, а 

також від її узгодженості з іншими нормами частин Криміналь-

ного кодексу України як підсистеми кримінального права. 

У загальній частині Кримінального кодексу України 

особливості кримінального регулювання суспільних відносин 

щодо військовослужбовців закріплені в нормах  розділів 

покарання та судимості. Предметом згаданих відносин є 

поведінка їх учасників (дії або бездіяльність). У переліку видів 

покарань, як визначено в ст. 51 КК України, передбачено 

покарання у виді службового обмеження для військовослуж-

бовців (п. 6) та тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців (п.10) 

Перший з них може застосовуватися до всіх категорій війсь-

ковослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби. 

Другий вид, навпаки, використовується тільки для призовників. 

Арешт - це вид покарання військовослужбовців, який законодавці 

в ч. 2 ст.60 ККУ визначають як гауптвахту. Виконання 
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кримінального покарання військовослужбовців у вигляді арешту, 

а також утримання в дисциплінарному батальйоні є завданням 

Військової  служби правопорядку Збройних Сил України [1, 

c.309]. 

Також варто відзначити застосування до військовослужбов-

ців покарання у вигляді позбавлення військового, особливого 

звання або кваліфікаційного класу (ст. 54 Кримінального кодексу 

України), яке застосовується як додаткова форма покарання.  

Військовослужбовець може бути позбавлений військового 

звання за рішенням суду, якщо він притягнутий до відповідаль-

ності за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. До 

осіб, які проходять військову службу, не можуть застосовуватися 

такі види покарань, як громадські роботи та обмеження волі 

(частина 3 статті 56 і частина 3 статті 61 Кримінального кодексу 

України). Усі, без винятку, категорії військовослужбовців не 

підлягають застосуванню покарання у вигляді виправних робіт (ч. 

2 ст. 57 КК України). 

Окремо розглядається питання про погашення судимості 

військовослужбовцям. Згідно з частиною 4 статті 89 чинного 

ККУ передбачено, що визнаються такими, які не мають суди-

мості, особи якими було відбуте кримінальне покарання у виді 

службового обмеження для військовослужбовців або тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців чи достроково 

звільнені від цих покарань, а також військовослужбовці, які 

відбули покарання на гауптвахті замість арешту [2, c.113]. 

В умовах глобалізації злочинності в кримінальному праві 

України міжнародне право може і має бути гармонізоване. Це 

необхідно в умовах сучасного взаємозалежного і взаємо-

пов’язаного світу. 

Ефективність боротьби зі злочинністю залежить від багатьох 

факторів. Одним з таких факторів є правильність кримінально-

правової оцінки суспільно небезпечних діянь у військовій сфері.  

Отже, проголошення незалежності України, практична 

реалізація положень Конституції України про захист прав, свобод 

і законних інтересів людини і громадянина, а також її орієнтація 
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на вступ до Європейського Союзу, поставили принципово нові 

фундаментальні питання для внутрішнього права. Тому 

необхідно переглянути відповідне військове законодавство задля 

повної оптимізації та відповідності внутрішнього законодавства 

України до сучасного Європейського законодавства щодо 

регламентації відповідальності за військові злочини. 

Література:  

1. Сарнавський О.М. Норми про кримінальну 

відповідальність військово-службовців у системі кримінального 

права України. Часопис Київського університету права. 2013. № 

2. С. 308–311. 

2. Злочини проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини) : навч. посіб. / за ред. Г.М. Анісімова 

та ін.; за ред. М.І. Панова. Харків. : Право, 2011. 184 c. 

______________________________________________________ 

УДК 81`36  Філологічні науки 
 

КОМПАРАТИВНИЙ  АНАЛІЗ ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ (НА 

МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ КАЗОК О. УАЙЛДА «ЩАСЛИВИЙ 

ПРИНЦ ТА ІНШІ КАЗКИ») 
 

Рибак А.О., 

студентка факультету  

лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Синтаксичні засоби виступають активними виразниками 

експресивізації. Мотиваційно-прагматичний рівень реалізується 

завдяки використанню засобів стилістичного синтаксису, що 

спроможні втілити прагматичні настанови адресанта. Саме до 

таких засобів і належать емоційно-оцінні висловлювання, які 

представлено окличними реченнями. Думка, оформлена за 

допомогою мовлення чи тексту, оздоблена експресивним забарв-

ленням різної інтенсивності, ‒ це, насамперед, результат дії 

експресивної функції мови, тобто здатності виражати емоційний 
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стан мовця, його суб’єктивне ставлення до позначуваних 

предметів і явищ дійсності [1, с. 7]. 

Серед спеціальних розробок з питань, пов’язаних із вивчен-

ням специфіки окличних речень, як основного засобу вираження 

емотивності, можна виокремити  праці О. В. Александрової, Н. А. 

Беседіної,  Г.В. Навчука, І.П. Півночі та В. О. Шидловської. 

Метою цієї роботи є з’ясування особливостей функціонуван-

ня та перекладу окличних речень англійської мови на матеріалі 

збірки казок О. Уайлда «Щасливий принц та інші казки». 

Окличні речення займають місце характерних синтаксичних 

ознак експресивної усної мови. Вживаються окличні речення у 

різних структурно-функціональних стилях мовлення, зокрема в 

наукових та публіцистичних. У публіцистичних текстах різнома-

нітні інтонаційні елементи окличного типу виступають то як 

внутрішні вклинення, то як початкові або кінцеві довершення. 

Для їх емоційного оформлення вживаються наступні граматичні 

засоби: інтонація, вигуки та окличні частки. Комунікативною 

метою окличних конструкцій виступає регулювання емоцій 

індивіда, які виступають у ролі посередника між світом і його 

відображенням у мові. Емоційні оцінювання дійсності відобра-

жаються в семантиці мовних засобів, що використовуються для 

вербалізації [2, с. 3-15]. 

У творах О. Уайлда прослідковується широке використання 

окличних речень. І хоча неможливо виділити набір конкретних 

синтаксичних структур, що використовуються для вираження 

певної емоції, все ж таки можна простежити деякі закономірності: 

— для вираження подиву О. Уайлд у своїх казках викорис-

товує окличні структури, яким передують питальні речення, 

питальні речення з окличним маркером, а також використовує 

повтори, перепитування, окличні частки та вигуки, а переклад 

таких речень здійснювався за допомогою розповідно-питальних 

речень ("For a red rose?" they cried; "how very ridiculous!" and the 

little Lizard, who was something of a cynic, laughed outright. [5, с. 2] 

— «За червоною трояндою? — здивувалися всі. — Сміхота! А 

зелена Ящірка, що могла поглузувати з усього, безсоромно 
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зареготала» [6, с. 3]; “What! is he not solid gold?” said the Swallow 

to himself. He was too polite to make any personal remarks out loud. 

[7, с. 5] — «Отакої! То він не весь золотий? – подумав Стриж, 

проте вголос не сказав нічого – він був добре вихований» [8, с. 6]). 

— для вираження невдоволення, роздратування, розчаруван-

ня чи осудження О. Уайлдом частіше всього використовуються 

окличні речення питальної форми (WHAT-HOW Interrogative 

Form), в яких він часто опускає присудок. Використання такого 

прийому надає реченням значної експресивної сили, а значення у 

реченні пропущеної мовної одиниці переймає на себе інтонація. 

При перекладі речення на українську мову використовується тей 

самий прийом – переклад здійснюється за допомогою розповідно-

окличних речень з пропущеним присудком (“What disobedient 

children!” cried the old Water-rat; “they really deserve to be 

drowned.” [3, с. 18] — «Які неслухняні діти! — вигукнув Водяний 

Щур. — Та за це їх варто потопити» [4, с. 18]; “What a silly thing 

Love is! — said the Student as he walked away.” [5, с. 19] — «Що за 

дурість це Кохання! — розмірковував Студент, вертаючись 

додому» [6, с. 18]; “How hungry we are!” they said. [7, с. 3] — «Як 

хочеться їсти! – повторювали вони без упину» [8, с. 4]). 

Отже, окличні речення, як основний засіб емотивності, 

виступають надзвичайно важливим елементом художнього 

тексту. Їх переклад здійснюється не на основі конкретних 

синтаксичних структур, що використовуються для вираження 

певної емоції, а в залежності від того, який зміст закладено в 

реченні. І хоча іноді перекладачем в окремих випадках 

змінюється зміст речення, в загальному, прагматично-

семантичний аспект передається досить влучно. 

Література:  

1. Александрова О. В. Проблемы экспрессивного син так-

сиса. На материале английского языка: учеб. пособие. ‒ М.: 

Высш. шк., 1984. ‒ 211 с. 

2. Воробйова О. П. Поетика хвиль в контексті емоційного 

резонансу (нарис з когнітивної емотіології) // Мова, культура й 
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Юридичні науки 
 

МОНОПОЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНІ 
 

Роденко Таїсія Андріївна 

студентка юридичного відділення  

Самойлова Ілона Анатоліївна 

спеціаліст вищої категорії,  

викладач юридичного відділення  

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 

м. Тернопіль, Україна 

Актуальність теми зумовлена монополізованістю еконо-

міки в Україні, згідно Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» [1] однією з умов перебудови дієвого ринку є захист 

економічної конкуренції. Головним способом боротьби із явищем 

монополізації, який був  визнаний державою є приватизація. 

Під приватизацією державного майна слід розуміти відчу-

ження майна, яке перебуває у державній власності, на користь 

фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями 
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відповідно до положень Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» [2], з метою підвищення 

соціально-економічної ефективності виробництва та залучення 

коштів на перебудову економіки України. 

Чинники, які призвели до монополізації в Україні:  

1. Природні умови та адміністративно-територіальна 

реформа. 

2. Приватизація радянських монополій, які при зміні влас-

ника не поміняли методи та способи господарювання, утворення 

монополій на основі приватної власності. 

3. Зовнішні перешкоди, які підтримуються монополістами в 

країні, обмеження ресурсів та велика фотдовмісткість 

4. Політика протекціонізму в Україні, яка полягає в 

обмеженні міжнародної торгівлі, цим самим сприяє посиленню 

ставок одного національного виробника. 

Мета даної теми полягає в аналізі та вивченні монополізо-

ваності господарської діяльності, як явища на ринку економіки 

України, а також вприв адміністративного ресурсу на 

конкурентоспроможність суб’єктів товарного ринку країни. 

Об’єктом даного дослідження виступає механізм захисту 

економічної конкуренції, який нівелюється явищем монополізації 

товарного ринку країни. 

Так, на початку розвитку українського ринку економіки, з 

метою забезпечення інтересів держави та населення від явища 

монополізації та для захисту економічної конкурентності Кабінет 

Міністрів України сприяв утворенню низки акціонертих 

товариств та холдингових компаній, серед яких Акціонерна 

судноплавна холдингова компанія "Сі Трайдент", Акціонерна 

холдингова компанія "Укрнафтопродукт", Відкрите акціонерне 

товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест", Державна 

акціонерна компанія "Ліки України", Державна акціонерна 

компанія "Україна туристична", Державна акціонерна компанія 

"Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" Акціонерна 

холдингова компанія "Укрнафтопродукт", Відкрите акціонерне 

товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест", Державна 
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акціонерна компанія "Ліки України", Державна акціонерна компа-

нія "Україна туристична", Державна акціонерна компанія 

"Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", Державна 

акціонерна компанія "Укрресурси" та інші, для забезпечення еко-

номічних інтересів у процесі приватизації та корпоратизації. [3] 

Розглядаючи український ринок економіки сьогодні, врахо-

вуємо деякі історичні умови її формування, а саме виникнення 

монополій у певних сферах господарювання.  Прикладом є 

українська металургія та хімічне виробництво. Колись ці 

підприємства обслуговували потреби всього СРСР. Після розпаду 

країни підприємство перейшло до власності приватної форми, та 

змінивши керуючі органи, методи упраління не помінялися, 

внаслідок чого, виникли передумови для домінування цього 

підприємства на певному ринку.[4] 

На сьогоднішній день на український ринок економіки також 

впливає відсутність конкурентної свідомості органів державної 

влади та інших суб’єктів господарської діяльності, що є значною 

загрозою для конкурентоспроможності держави в цілому, а в 

результаті чого відбувається поширення явища монополізації у 

сфері економіки країни. 

Висновок. Державницько-адміністративний монополізм та 

олігархічний капіталізм, що базуються на принципі монопольного 

становища на сьогодні є реальною загрозою для конкуренто-

здатностіекономіки України. Найбільшим негативним чинником  

цієї форми розвитку країни є стрімке скорочення конкурентних 

можливостей для більшості галузей країни, а в кінцевому 

результаті і для країни в цілому.  

Якщо втрата конкурентоздатності української економіки 

буде відбуватись такими темпами, то Україна з гравця на між-

народних ринках, перетвориться на ринок збуту для іноземних 

товарів та країну монопольного становища.  

Крім монополій державної форми власності, які побудовані 

завдяки адміністративному державному ресурсу, за принципом 

монопольних ніш, в останні роки, на жаль в Україні стрімким 

ходом будується олігархічно-монополістичний капіталізм, який 
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завдяки своїй близькості до влади створює монопольні 

вертикально інтегровані структури, які забирають майбутнє у 

цілого пласту конкурентоздатної української економіки та в 

цілому призводять до втрати Україною конкурентоздатності. 

На ринку економіки також виникає необхідність доопрацю-

вання законодавства, яке регулює діяльність великих монополіс-

тичних структур, з метою досягнення реальної демонополізації 

економіки, а не створення видимості цього процесу. 

Тому якісні зміни, і насамперед законодавчі, дуже потрібні. І 

ми сподіваємося, що їх впровадять найближчим часом. 
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Сопотніцький О.Є.,  
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Вінницький національний технічний університет 

Засоби графічної візуалізації використовуються практично в 

усіх сферах діяльності людини, оскільки в цьому випадку найпро-

стіше організувати ефективний інтерфейс між комп’ютером та 

людиною. Це пояснюється високою інформативністю графічних 

зображень і оперативністю сприйняття графічної інформації люди-

ною через зоровий канал. На даному етапі розвитку комп’ютерної 

графіки для формування графічних зображень використовуються 

відеокарти.  

Відеокарта [1] – електронний пристрій, частина комп’ютера, 

призначена для генерації та обробки зображень із подальшим 

їхнім виведенням на екран периферійного пристрою. На 

сьогоднішній день частка виробників відеокарт на ринку така [2] 

NVIDIA — 87%, AMD — 12%, Intel — 1%. 

Відеокарти можна поділити на чотири [3] групи залежно від 

завдань, які вони повинні виконувати. 

 Звичайні відеокарти для комп'ютерів – офісні моделі. 

Оптимально підходять для встановлювання на усіх комп'ютерах, 

які використовуються щоденно. 

Геймерські – розповсюджені серед гравців, оскільки допома-

гають відтворювати будь-яку гру, фільми, фото у високій якості. 

Варто відмітити, що разом з встановленням такої потужної карти, 

комп'ютер може зажадати відповідний процесор чи більшу пам'ять. 

Професійні – замовити відеокарту такого виду рекоменду-

ється тим, хто має комп'ютер з високоякісною графікою. А також 

тим, хто по роду професійної діяльності процює з великою кількс-
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тю відео та фото. Відмінна особливість таких відеокарт – висока 

вартість. 

Майнінг – різновид заробітку, який заснований на відеокарті. 

В процесі діяльності користувач отримує криптовалюту, яка 

являється еквівалентом реальних грошових коштів. Віртуальні 

гроші зберігаються в інтернет-гаманці. Для органіації такого про-

цесу необхідно купити відеокарту для комп'ютера, оскільки девайс 

буде обробляти дуже велику кількість інформації щоденно. 

Вартість, потужність та продуктивність на вищому 

рівні – це характеристики [3]  ігрових відеокарт. В тому випадку, 

якщо необхідно зробити вибір такої відеокарти для комп'ютера, 

рекомендуємо зернути увагу на такі обов'язкові параметри: 

• наявність 3D акселератора; 

• об'єм відеопам'яті не менш ніж 512 Мб; 

• обов'язкова підтримка графічного стандарту – DirectX 10 

DirectX 11; 

• підтримка високої частоти демонстрації кадрів в секунду. 

Проанадізуємо ринок відеокарт 2020-2021рр. 

 Обсяг світових дискретних відеокарт за підсумками 2020 ро-

ку збільшився приблизно на 3 млн. штук відносно 2019-го і склав 

41,5 млн. одиниць, чому частково сприяв попит на обладнання для 

видобутку криптовалют. За даними експертів, 2020 року ринок 

відеокарт повернувся до зростання після провального 2019 року, 

коли відвантаження продукції було рекордно низьким — 38,56 млн 

штук [4]. На рис.1 наведено інформацію про продаж відео карт.  

За 2020 рік було продано 274 млн. відеокарт, на 4,8% більше 

ніж у 2019 році. З них 41,5 млн. (15%) були дискретними, решта 

232,5 млн. (85%) інтегрованими. Така сильна відмінність показує, 

що попит на прості комп'ютери для роботи зараз у багато разів 

перевищує попит на високопродуктивні. Це робить Intel більш 

привабливою компанією, так як вона в основному спеціалізується 

на інтегрованих відеокартах, з 186 млн. проданих 100% були 

такими. Також це позитивний момент для AMD, із 55 млн 

проданих карток 46 млн (79,5%) були інтегрованими [5].  

Ринок графічних процесорів у 1-му кварталі 2021 року 
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зростав із випередженням графіка. Повідомляється, що всього 

було поставлено 119 мільйонів GPU, що на 38.74% більше, ніж 

було у 4-му кварталі 2020 року. Варто також зазначити, що мова 

йдеться про три компанії: AMD, NVIDIA та Intel.Не менш важли-

вим є те, що понад 80% всіх поставок – це інтегровані чіпи, тоді 

як менша частина є дискретними відео картами [6]. На рис. 2 – 

наведено порівняльну характеристика продаж за 1 квартал 2020 

року (Q1’20),4 квартал 2020 року й за 1-й квартал 2021 року 

(Q1’21). 
 

 
Рисунок 1 – Графік продаж відеокарт  

 

 
Рисунок 2 – Порівняльна характеристика продаж за 1 квартал  

2020 року(Q1’20),4 квартал 2020 року й за 1-й квартал 2021 року (Q1’21). 

 

У третьому кварталі 2021 року було відвантажено 101млн. 

GPU, що на 18.2% менше ніж у другому кварталі цього ж року. 

Найбільшим учасником ринку залишається компанія Intel, яка 

скоротила поставки на 25.6%. Компанія AMD скоротила 

постачання на 11.4%, а компанія Nvidia змогла збільшити 

постачання на 8.0%. За підсумками кварталу Intel займає 62% 

ринку, AMD – 18%, Nvidia – 20%. Аналітики зазначають, що 

постачання CPU за квартал скоротилися на 23.1%, що свідчить 
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про надання переваги користувачем дискретній відеокарті. Якщо 

порівнювати з третім кварталом минулого року, то постачання 

CPU зросло на 9.2%, постачання GPU – на 12% [7]. 

На рис. 3 наведено порівняльну характеристику продажів 

віжеокарт за 2 квартал 2020 року(Q2’20),2 квартал 2021 року 

(Q2’21) й за 3-й квартал 2021 року (Q3’21).  

Досить довгий час на ринку відеокарт  [8] спостерігається 

дефіцит мікросхем, який впливає на самих виробників чипів. А 

по-друге, останнім часом знову набирає популярності майнінг 

криптовалюти, здобувачі цифрової валюти скуповують 

відеокарти, що обумовлює їхню нестачу на ринку. 

 Компанія Intel повідомила [9] про свою готовність до 

виходу на ринок дискретних ігрових відеокарт для настільних ПК 

і ноутбуків. Вона випускатиме їх під новим брендом Arc. Intel 

заявила, що карти Arc вийдуть в продаж у I кварталі 2022 р., але 

точнішу дату не назвала. Найперші графічні чіпи Intel Arc мають 

кодову назву Alchemist. Раніше вони були відомі як DG2. Після 

них буде випущено Battleimage, Celestial і Druid, що відповідає 

першим буквам латинського алфавіту. Терміни релізу відеокарт 

Intel поки що ретельно приховує, незважаючи на те, що продукт 

уже анонсований.  

 Рисунок 3 – Порівняльна характеристика продаж за 2 квартал 2020 

року(Q2’20),2 квартал 2021 року (Q2’21) й за 3-й квартал 2021 року 

(Q3’21). 

 

 Arc Alchemist [10] - це перший графічний процесор, який 

компанія має намір вивести на ринок у складі готових відеокарт. 
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Пристрій базцється на архітектурі Intel Xe HPG, яка призначена 

для створення високопродуктивних рішень, орієнтованих на 

ігрове застосування. За попередніми даними, відеокарта зможе 

забезпечити продуктивність, порівнянну з NVIDIA GeForce 3070. 

Вона оснащена 512 виконавчими блоками та 16 ГБ пам'яті 

GDDR6. 

NVIDIA планує  виготовити мультичіповий GPU Hopper. Ця 

нова архітектура [11] характеризується тим, що в ній використо-

вується мультичіповий модуль замість традиційного монолітного. 

Його досвід може бути застосований на поколінні Lovelace або 

навіть оновленої версії Ampere, яка планується у 2024 та 2022 

роках відповідно. GPU Hopper має двочіпове виконання - з двома 

кристалами, 288 обчислювальними блоками (SM) і, відповідно, 

18432 ядрами CUDA. В кожному обчислювальному блоку 

приписано 64 ядра, а не 128, як у нинішній лінійці Ampere. Якщо 

ж Nvidia збереже конфігурацію SM, то кількість ядер CUDA 

складе 36 864шт [12]. 

Наведений аналіз показав, що ринок відео карт [13] динаміч-

но розвивається. Сьогодні користувачі надають перевагу мобіль-

ним відеокартам, однак є задачі які можуть бути вирішені лише з 

використанням дискретних відео карт, ринок яких достатньо   
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Прaво нa зaхист є природним прaвом кожної людини 

незaлежно від її професійної, фізичної чи іншої підготовки. 

Конституцією Укрaїни зaкріплено, що людинa, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторкaнність і безпекa визнaються в Укрaїні 

нaйвищою соціaльною цінністю. Кожен може скористaтися 

прaвом нa необхідну оборону, хочa зaкон і не зобов’язує це прaво 

зaстосовувaти. Тaк, відповідно до ч. 3 ст. 27 Конституції Укрaїни, 

кожен громaдянин мaє прaво зaхищaти своє життя тa здоров’я, a 

тaкож життя і здоров’я інших людей від протипрaвних посягaнь. 

Тaкож у ч. 4 ст. 55 Основного Зaкону зaзнaчено, що кожен мaє 

прaво будь-якими незaбороненими зaконом способaми зaхищaти 

свої прaвa тa свободи від порушень і протипрaвних посягaнь [1]. 

Утіленням конституційних положень є ст. 36 Кримінaльного 

кодексу (КК) Укрaїни, згідно з якою кожнa особa мaє прaво нa 

необхідну оборону від суспільно небезпечного посягaння 

незaлежно від можливості уникнути його aбо можливості 

звернутися зa допомогою до інших осіб чи оргaнів влaди. 

Відповідно до ч. 1 ст. 36 КК Укрaїни, необхідною обороною 

визнaються дії, вчинені з метою зaхисту охоронювaних зaконом 

прaв тa інтересів особи, якa зaхищaється, aбо іншої особи, a тaкож 

суспільних інтересів тa інтересів держaви від суспільно 

небезпечного посягaння шляхом зaподіяння тому, хто посягaє, 

шкоди, необхідної і достaтньої в дaній обстaновці для негaйного 

відвернення чи припинення посягaння, якщо при цьому не було 

допущено перевищення меж необхідної оборони. 

Незвaжaючи нa визнaне держaвою в межaх зaконодaвствa 
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прaво громaдян нa сaмозaхист, донині чимaло питaнь, що стосу-

ються інституту необхідної оборони, зaлишaються невирішеними 

як у теорії, тaк і нa прaктиці. 

Знaчну нaуково-дослідницьку роботу виконaли численні 

провідні спеціaлісти у гaлузі теорії кримінaльного прaвa. Знaчний 

внесок у вивчення цих питaнь зробили тaкі прaвознaвці, як  

Ю. В. Бaулін, С. В. Бородін, І. М. Гaтaулін, М. І. Зaгородников,  

A. Ф. Істомін, В. Ф. Кириченко, Ю. І. Ляпунов, В. В. Меркур’єв, 

М. М. ПaшеОзерський, A. A. Піонтковський, І. С. Тишкевич,  

В. І. Ткaченко, М. І. Якубович тa ін. Проте, незвaжaючи нa 

ґрунтовні нaпрaцювaння зaзнaчених aвторів, чимaло aспектів 

окресленої проблеми зaлишaються дискусійними й потребують 

подaльшого нaукового aнaлізу. Метою стaтті є з’ясувaння 

понятійного aпaрaту необхідної оборони, a тaкож виокремлення 

ознaк і видів перевищення меж необхідної оборони. Поняття 

необхідної оборони є одним із дискусійних у юридичній нaуці, a 

отже, вaрто зосередити увaгу нa тих підходaх, що слугувaтимуть 

основою подaльшого aнaлізу. Нaйчaстіше в нaуковій літерaтурі 

підтримують визнaчення необхідної оборони, яке зaпропонувaв 

В. Долопчев: «визнaне держaвою зa кожним громaдянином прaво 

влaсними силaми зaхищaти будь-яке прaво, своє чи чуже, від 

протизaконного нaпaду» [3, с. 320]. 

Якщо ми звернемося до сучaсного вітчизняного зaконодавст-

вa, то зможемо дізнaтися основні aспекти поняття необхідної 

оборони. 

Тaк, об’єктом посягaння можуть виступaти охоронювaні 

зaконом прaвa тa інтереси особи, якa зaхищaється, aбо іншої 

особи, суспільні aбо держaвні інтереси. До них нaлежaть: життя, 

здоров’я, особистa і стaтевa свободa, честь і гідність особи, 

влaсність, недоторкaність житлa, a тaкож інші прaвa і зaконні 

інтереси особи, якa зaхищaється, aбо іншої особи. 

Посягaння може відбувaтися як із зaстосувaнням фізичної 

сили, тaк і з використaнням зброї, інших предметів, знaрядь, 

твaрин тощо. 

Суттєвою обстaвиною суспільно небезпечного посягaння є 
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його тривaлість в певний проміжок чaсу, протягом якого можливе 

зaстосувaння необхідної оборони. 

Роз’яснюючи це положення, Пленум Верховного Суду 

Укрaїни ще в постaнові від 28.06.1991 року № 4 «Про прaктику 

зaстосувaння судaми зaконодaвствa, що зaбезпечує прaво нa 

необхідну оборону від суспільно небезпечних посягaнь» зaзнaчив, 

що стaн необхідної оборони виникaє не тільки в момент 

суспільно небезпечного посягaння, aле й зa нaявності реaльної 

зaгрози зaподіяння шкоди. 

Невід’ємним елементом необхідної оборони є нaявність у 

того, хто зaхищaється, потреби в негaйному відверненні чи 

припиненні нaявного суспільно небезпечного діяння. 

Перевищенням меж необхідної оборони визнaється умисне 

зaподіяння тому, хто посягaє, тяжкої шкоди, якa явно не 

відповідaє небезпечності посягaння aбо обстaновці зaхисту (ч.3 

ст. 36 КК Укрaїни). 

Отже, перевищення меж необхідної оборони є нaслідком 

того, що особa якa зaхищaлaся, перебувaючи в стaні необхідної 

оборони, порушилa вимогу про відповідність оборони. Переви-

щення необхідної оборони можливе у випaдку, коли нaпaднику 

зaподіянa шкодa, якa є тяжкою (смерть aбо тяжкі тілесні ушкод-

ження) тa явно не відповідaє небезпеці посягaння aбо обстaновці 

зaхисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінaль-

ну відповідaльність лише у випaдкaх, спеціaльно передбaчених 

стaттями 118 тa 124 КК Укрaїни (ч.3 ст. 36 КК Укрaїни): 

ст. 118 КК – умисне вбивство при перевищенні меж 

необхідної оборони; 

ст. 124 КК – умисне зaподіяння тяжких тілесних ушкоджень 

у рaзі перевищення меж необхідної оборони. 

Відповідно до ч.5 ст. 36 КК не є перевищенням меж 

необхідної оборони і не мaє нaслідком кримінaльну відповідaль-

ність зaстосувaння зброї aбо будь-яких інших зaсобів чи предме-

тів для зaхисту від нaпaду озброєної особи aбо нaпaду групи осіб, 

a тaкож для відвернення протипрaвного насильницького вторг-

нення у житло чи інше приміщення, незaлежно від тяжкості 
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шкоди, яку зaподіяно тому, хто посягaє. Крім того,  особa тaкож 

не підлягaє кримінaльній відповідaльності, якщо через сильне 

душевне хвилювaння, викликaне суспільно небезпечним посягaн-

ням, вонa не моглa оцінити відповідність зaподіяної нею шкоди 

небезпечності посягaння чи обстaновці зaхисту (ч. 4 ст. 36 КК). 

Особливу увaгу вaрто приділити особливостям інституту 

необхідної оборони, aдже остaння, хочa і є прaвомірною дією, 

водночaс полягaє в зaподіянні шкоди іншій особі, що в окремих 

випaдкaх квaліфікується як злочин. Тут вaжливого знaчення 

нaбувaє питaння про підстaву необхідної оборони – окремий її 

елемент, що, з одного боку, відособлений від інших її ознaк, a з 

іншого – є першою тa фундaментaльною її ознaкою. У кримі-

нaльно-прaвовій нaукових джерелaх підстaву й ознaки необхідної 

оборони нaзивaють умовaми прaвомірності. Укрaїнський 

дослідник Е. Я. Немировський переконує, що поняття «оборонa» 

містить у собі двa елементи – посягaння й зaхист, що повинні 

відповідaти певним умовaм [4]. Розглянемо вимоги, яким мaє 

відповідaти підстaвa необхідної оборони як суспільно небезпеч-

ного посягaння. У рaзі встaновлення фaкту недотримaння вимог, 

що повинні хaрaктеризувaти суспільно небезпечне посягaння, 

можнa констaтувaти відсутність стaну необхідної оборони. У 

зв’язку з цим одним зі спірних питaнь теорії тa прaктики 

необхідної оборони є трaктувaння поняття «суспільно небезпечне 

посягaння». Слід констaтувaти, що нaуковці здебільшого 

з’ясовують зміст термінa «суспільно небезпечне», не приділяючи 

нaлежної увaги тлумaченню поняття «посягaння», юридичний 

зміст якого тaкож є неоднознaчним і суперечливим. Про це 

свідчить aнaліз окремих норм чинного КК Укрaїни. У ст. 112, 348, 

379 зaзнaченого Зaкону посягaнням є як влaсне вбивство, тaк і 

зaмaх нa вбивство певних осіб. Урaховувaти ці положення, нa 

нaшу думку, слід і під чaс розгляду підстaв необхідної оборони: 

посягaння вaрто усвідомлювaти як безпосередньо суспільно 

небезпечні дії, тaк і зaмaх нa вчинення тaких дій. Окреслені 

висновки підтверджують тaкож положення Постaнови Пленуму 

Верховного Суду Укрaїни «Про судову прaктику у спрaвaх про 
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необхідну оборону» від 26 квітня 2002 р. № 1, де в п. 2 зaувaжено, 

що стaн необхідної оборони виникaє не тільки в момент 

суспільно небезпечного посягaння, a й зa умов нaявності реaльної 

зaгрози зaподіяння шкоди.  

Звaжaючи нa виклaдене, можнa дійти висновку, що питaння 

визнaчення aлгоритмів для вирішення спрaв щодо прaвомірності 

необхідної оборони є перспективним нaпрямом подaльших 

нaукових розвідок, a тaкож мaє бути вирішення питaння про те, 

коли нaявнa кaрaність діяння в рaзі перевищення меж необхідної 

оборони тa коли тaку кaрaність взaгaлі виключaють. Окремі 

aспекти цього питaння зaлишaються недостaтньо дослідженими, 

оскільки вбивство зa умов перевищення меж необхідної оборони 

є різновидом убивств зa пом’якшуючих обстaвин, особливостями 

якого є специфічнa обстaновкa його вчинення тa інші додaткові 

ознaки, що хaрaктеризують зміст посягaння нa життя потерпілого. 

Література:  

1. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон 

України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : 

Редакція від 04.10.2021, підстава - 2147а-VIII – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  

3. Коробенко В. М. Кримінальне право України. Загальна 

частина : [підручник] / Александров Ю. В., Антипов В. І., 

Володько М. В. та ін. ; [за ред. М. І. Мельника, В. А. Климента]. – 

2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Прав. джерела, 2002. – 432 с. 

4. Немировский Е. Я. Советское уголовное право / Е. Я. 

Немировский // Антологія української юридичної думки : [у 10 

т.]. – К. : Юрид. кн., 2004. – . – Т. 7. – 2004. – 528 с. 



 

28 

______________________________________________________ 

УДК 338.658      Юридичні науки 

 

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Руда О. І. 

студентка юридичного факультету 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Одним з основних конституційних прав людини на сучас-

ному етапі розвитку суспільства є право на свободу думки й 

слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, яке 

закріплене у статті 34 Конституції України. Не менш важливим є 

право на інформацію, закріплене в законі України «Про 

інформацію». Варто відмітити, що ці права є фундаментальними,  

невід’ємними та невідчужуваними.  Важливим є те, що здійснен-

ня цих прав не повинно суперечити громадським, державним, 

соціальним та іншим інтересам, а в окремих випадках ці права 

можуть обмежуватися законом.  

Можна сказати, що інформація є одним з ключових понять 

сьогодення. Сама по собі інформація не завжди становить велику 

цінність, однак те як медіа за її допомогою впливають на суспіль-

ство відіграє важливу роль. Саме тому проблема достовірності та 

правдивості інформації завжди є актуальною та цікавить багатьох 

науковців.  

Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електрон-

ному вигляді[1].  

Інформаційний простір в Україні регулюється ст. 15 та 34 

Конституцією України, ст.. 18, 19 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права, ст. 19 Загальної декларації прав 

людини, ст.. 10 Європейської конвенції про захист основополож-

них прав і свобод людини і громадянина, а також Законами 

України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової 
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інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та радіо мов-

лення», «Про телекомунікації» тощо.   

З роками інформація пройшла чималий шлях розвитку, 

вдосконалення та встановлення її регулювання на рівні закону , і 

сьогодні займає передове місце в житті кожної людини. Відпо-

відно, на сучасному етапі розвитку світова спільнота прагне до 

створення інформаційного суспільства, тобто суспільства в якому 

буде переважати діяльність людей, що здійснюється на основі 

послуг, які надаюся використовуючи інформаційні технології. 

Сьогодні, найбільшою та найпопулярнішою площадкою для 

концентрації найрізноманітнішої інформації є мережа Інтернет. 

Вона є найбільш молодим та найменш дослідженим і регуло-

ваним видом мас-медіа. Інтернет – всесвітня комп’ютерна мережа 

електронного зв’язку, або як його ще називають багатоаспектний 

медіум, який об’єднує регіональні, національні та інші мережі, а 

також містить різні конфігурації комунікації. Тобто він є 

екстериторіальним інформаційним простором, що має глобаль-

ний, міжнародний характер.  

Мережа Інтернет має чимало переваг над іншими видами. 

Зокрема це 1) відкритість та доступність інформації; 2) триєдність 

(поєднує в собі ознаки газет, радіо і телебачення); 3) діалоговий 

характер; 4) аполітичність та плюралізм; 5) всеохоплюваність; 6) 

різні форми інформації (текст, звук, відео). 

Особливостями також є те, що порівняно з іншими мас-

медіа, в Інтернеті інформація оновлюється та доповнюється 

майже щохвилини, а не періодично. В мережі Інтернет немає 

власника, адже вона являє собою сукупність багатьох мереж в 

різних куточках світу. Відповідно й ареал поширення цієї мережі 

є надзвичайно великим і охоплює всю земну кулю. Інтернет 

характеризується зворотним зв’язком, тобто автор може завжди 

отримати відгук на виставлену ним інформацію. Ще однією 

особливістю є те, що одна й та сама людина може бути як 

користувачем так і автором, адже будь-хто може закинути свою 

інформацію на різні веб-сайти.  

Як зауважує Азізов, питання необхідності й доцільності 
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регулювання мережі інтернет і відносин, що виникають з її 

допомогою неможливе без усвідомлення їх специфіки і 

неоднорідності. Інтернет це досить особливе середовище, що є 

віддзеркаленням сучасного розвитку суспільства, економіки, 

техніки. Це поєднання комунікативних відносин між офіційними 

установами і тими, що не визнають державних кордонів і юрис-

дикції; окремими особами і суспільними групами; підприємцями і 

споживачами. на сьогодні мережа інтернет являє собою простір, в 

якому відбувається постійне змінення якості, кількості, об’єму 

інформації і одночасно в цьому «віртуальному просторі» склада-

ється особлива система соціальної комунікації, що замінює 

класичні форми здійснення операцій з інформацією на електрон-

ні, які визначаються безпрецедентною швидкістю та просто-

тою. 

Поряд з усіма особливостями та позитивними рисами завжди 

існують і негативні. Найбільшим недоліком мережі Інтернет є не-

достовірність інформації. Надання гарантій правдивості інформа-

ції в Інтернеті фактично неможливо. Це пов’язано з тим, що 

досить часто інформацію, яку можна зустріти на веб-сайтах, роз-

міщують не люди, а комп’ютерні програми. Також можна зустрі-

тися з такими явищами як плагіат (розміщення інформації, ство-

реної іншим автором, без посилання на джерело), спам і флуд 

(розміщення інформації, яка не стосується об’єкту запиту або 

реклами), а також розголошення персональних даних або ж 

втручання в особисте життя.  

Із розвитком і поширенням Інтернету все більше країн світу 

усвідомлюють потребу в його правовому регулюванні. Передусім 

це зумовлено тим, що завдяки потужним темпам розвитку Інтер-

нет сприяє революційним перетворенням в усіх сферах суспіль-

ного життя. Інтернет уже став потужним фактором соціального, 

освітнього і культурного розвитку, надаючи нові можливості як 

державним органам, так і звичайним громадянам і працівникам 

освіти, усуваючи бар’єри до створення і поширення матеріалів, 

пропонуючи загальний доступ до джерел цифрової інформації, 

кількість яких постійно збільшується. 
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Однак, найбільшою проблемою мережі Інтернет є те, що 

вона мало досліджена, відповідно й не врегульована належним 

чином законодавством.  Зокрема, ні в міжнародному праві, ні в 

національному законодавстві немає єдиного розуміння і визна-

чення поняття – «Інтернет». В науковій літературі також існують 

різні підходи й позиції щодо розуміння його природи. Як наслідок 

і предмет регулювання є досить розпливчастим і неоднорідним. 

Наприклад, в одних випадках інтернет визначається як інформа-

ційна, комп’ютерна або телекомунікаційна мережа, в інших – як 

інформаційний, віртуальний простір або середовище.  

Проблема правового регулювання інтернет-відносин є 

надзвичайно актуальною для України. Адже, в країні триває про-

цес становлення національного інформаційного суспільства та 

інтеграції до світового інформаційного суспільства. 

Відповідно, великого значення набуває досвід зарубіжних 

краї та структур, зокрема Європейського Союзу. Основними нап-

рямки щодо гармонізації та уніфікації законодавства всередині 

ЄС є: кібербезпека, авторське право та персональні дані, а також 

телекомунікаційні послуги. 

У 2015 р. у розвиток Стратегії «Європа 2020» Європейська 

Комісія схвалила «Стратегію єдиного цифрового ринку для 

Європи». Стратегія концентрує увагу на трьох основних опорах 

Єдиного цифрового ринку ЄС: зняття бар’єрів для доступу 

споживачів та бізнесу до товарів та послуг через Інтернет у межах 

ЄС; створення сприятливих умов розвитку цифрових мереж та 

послуг; сприяння максимальному зростання потенціалу європей-

ської цифрової економіки. 

Оглянувши перелік заходів стосовно усунення бар’єру, що 

стосується Порядку денного цифрових технологій 2020 року, 

можна сказати, що це все ще залишається значною проблемою: 

проблеми забезпечення авторських прав або зближення в аудіо-

візуальному просторі, складні умови ліцензування, фрагментація 

та спротив на національній основі, а також відсутність всеохоп-

люючої нормативної бази у рамках єдиного органу телекомуніка-

цій ЄС – приклад деяких питань, які залишалися актуальними. 
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Зазначимо, що визначальним у формуванні сучасного стану 

регулювання Інтернету в ЄС став пакет нормативно-правових 

актів та реформ, який почали впроваджувати, починаючи з 2018 

року. Окрім нової реформи оподаткування, ним було передбачено: 

з травня 2018 р. – нові правила також для онлайн послуг транскор-

донної доставки товарних посилок; з грудня 2018 р. – нові правила 

ЄС електронної торгівлі, забороняють онлайн дискримінацію на 

основі національності або місця розташування; у червні 2019 р. – 

правила щодо забезпечення чесності прозорості онлайн-послуг для 

бізнес-користувачів; з 2020 р. – нові спільні правила захисту 

споживачів товарів онлайн; нові правила для цифрових 

контрактів. 

З 2016 року в Україні почалася активна робота з розвитку 

профільної нормативно-правової бази та вдосконалення держав-

ного регулювання іт-сфери. Зокрема, було прийнято низку 

нормативно-правових актів у даній сфері.  

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербез-

пеки України» від 05.10.2017 р., положення якого визначають 

правові та організаційні основи забезпечення захисту інтересів 

людини і громадянина, суспільства та держави, національних 

інтересів України у кіберпросторі; основні цілі, напрямки та 

принципи державної політики у сфері кібербезпеки України; 

повноваження і обов’язки державних органів, підприємств, 

установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері; основні 

засади координації їх діяльності із забезпечення кібербезпеки 

України, а також дефініції базових термінів у сфері кібербезпе-

ки.  

Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 

05.10.17 р., метою якого є реформування законодавства у сфері 

електронного цифрового підпису з урахуванням досвіду європей-

ського Союзу, розбудови єдиного простору довіри на основі 

системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні 

електронних довірчих послуг, які надаються іноземними поста-

чальниками  електронних  довірчих  послуг,  що  забезпечать  

активний  розвиток  транскордонного співробітництва та інтегра-
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цію України у світовий електронний інформаційний простір.  

Також, в 2017 році було внесено зміни до Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», що допомогло зробити 

ефективнішим захист порушених прав. Закон зобов’язав власни-

ків веб-сайтів і хостинг-провайдерів оприлюднювати інформацію 

про назву, адресу, електронну пошту і контактний номер телефо-

ну для зв’язку. Сама ж процедура захисту прав передбачає звер-

нення до власника веб-сайту, на якому здійснюється порушення, 

або до хостинг-провайдера. Право на звернення кореспондує 

обов’язок власника або провайдера відреагувати на протиправний 

контент у визначений строк. 

Отже, враховуючи всю складність правовідносин в мережі 

Інтернет, державне регулювання в даній сфері повинно бути 

прерогативою держави та має здійснюватися з урахуванням 

інтересів усіх зацікавлених учасників правових відносин. Не мож-

на допускати будь-яких порушень прав людини та громадянина 

на право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань, на вільне збирання, зберігання, викорис-

тання і поширення інформації. Метою правового регулювання 

роботи мережі інтернет має стати досягнення розумного балансу 

між свободою і безпекою всіх її учасників. Сьогодні, державі 

потрібно докладати максимум зусиль для гарантування безпеки і 

користувачам, і власникам ресурсів.  
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Домашнє насильство – одне з ганебних явищ, котре існує в 

суспільстві з моменту появи інституту сім’ї як такого. Щоденно, 

правоохоронні органи  виконуючи свої службові обов’язки  

реагують на сотні повідомлень про вчинення домашнього 

насильства, що визначає цей вид правопорушення як особливо 

поширений. Згідно з даними Національної соціальної сервісної 

служби України за 2020 рік було зафіксовано 211 тисяч 362 

звернень щодо вчинення домашнього насильства , за даними 

Державної судової адміністрації на розгляді було перебувало 1877 

проваджень стосовно вчинення домашнього насильства. 7 січня 

2018 року набув чинності профільний Закон України “Про 

запобігання та протидію домашньому насильству” , який зазначив 

початок тотальної боротьби держави з такими явищем як 

домашнє насилля. Закон визначив поняття,  деталізував види 

домашнього насильства, зазначив суб’єктів протидії домашьному 
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насильству, затвердив спеціальні заходи боротьби з домашнім 

насильством. Загалом прийняття цього закону стало значним й 

важливим кроком до імплментації положень Стамбульскої кон-

венції  про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами. До речі, Закон України 

«Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 

з цими явищами» так і не був прийнятий Верховною Радою 

України та станом на вересень 2021 року перебуває на доопрацю-

ванні в Міністерстві соціальної політики України. Прийняття 6 

грудня 2017 року Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу з цими явищами»  стало значним кроком на шляху 

боротьби з таким явищем як домашнє насилля, ввівши визначен-

ня обмежувального заходу, що застосовується до кривдників, які 

вчинили домашнє насильство, доповнивши Кримінальний кодекс 

України статтею 126-1 «Домашнє насильство», визначивши 

поняття домашнього насильства, яким тепер є не лише інцидент у 

межах подружжя, а розширивши коло осіб, котрі можуть стати 

жертвами домашнього насилля (родичі, колишнє подружжя, інші 

особи, які спільно мешкають або мешкали однією сім’єю, але у 

родинних відносинах чи шлюбі не перебували , незалежно від 

того чи мешкає особа, яка вчиняла домашнє насилля, у тому ж 

місці, що й постраждалий, в тому числі погрози його вчинення).  

Занепокоєння вітчизняних науковців викликав факт появи у 

законодавстві поняття “злочину, пов’язаного з домашнім 

насильством” (напр. п.7.ч.1 ст.284 КПК). Колегія суддів першої 

судової палати Касаційного кримінального суду своєю ухвалою 

від 29.11.2019 у справі № 453/225/19 в провадженні № 51-

4000км19  визнала«злочин, пов`язаний із домашнім насильством» 

оціночним поняттям, а не відсильною нормою до ст. 1261 КК. 

Отже, така формулювання не повинно ототожнюватися виключно 

з указаною статтею [1]. Представники харківської кримінально-
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правової школи І.Тітко та О.Харитонова виокремили кримінальні 

правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, а саме:  

• злочин, передбачений ст. 126-1 КК. 

• злочин, що містить кваліфікуючу ознаку «вчинення зло-

чину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, 

з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 

відносинах» 

• злочин, поєднаний з обтяжуючою обставиною, передба-

ченою у п. 6-1 ч. 1 ст. 67 КК «вчинення злочину щодо подружжя 

чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний 

перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах» та п. 

6 ч. 1 ст. 67 КК в частині «вчинення злочину… у присутності 

дитини» [2]. 

Під час кваліфікації кримінального правопорушення 

зазначеного в  статті 126-1 Кримінального кодексу України край 

важливо встановити всі кваліфікуючі ознаки цієї норми, адже 

деякі діяння , на перший погляд, містяться у нормах інших, 

суміжних статей (наприклад, стаття 125 ККУ, “умисне легке 

тілесне ушкодження”), але потрібно враховувати важливі ознаки, 

які характеризують домашнє насильство, а саме – спеціальний 

потерпілий (співмешканець, член сім’ї, родич, член подружжя, 

дитина, яка визнається жертвою домашнього насильства навіть у 

тому випадку, якщо вона стала свідком вчинення домашнього 

насилля) та систематичність вчинення насильницьких діянь. 

Аналізуючи судову практику можемо зазначити, що не 

рідким явищем є вироки, котрі визнають вину злочинця не лише 

за вчинення традиційно-прийнятого фізичного насильства, як 

найбільш поширеного виду домашнього насильства, а й 

психологічного насилля вчинюваного в сім’ї. Нагадаємо, що 

відповідно до пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України “Про 

запобігання та протидію домашньому насильству” законодавець 

визначив чотири види домашнього насилля, а саме: фізичне, 

психологічне, економічне та сексуальне. Вироком Конотопського 

міськрайонного суду Сумської області у справі № 577/4150/21 

(провадження № 1-кп/577/426/21) від 20.09.2021 року особу було 
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визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення 

передбачено статтею 126-1 Кримінального кодексу України та 

призначив йому покарання у вигляді 4 місяців арешту за вчинен-

ня систематичного, психологічного насильства по відношенню до 

своєї матері, що призвело до психологічних страждань останньої. 

Попередньо, уповноваженими особами Національної поліції було 

зафіксовано три факти вчинення адміністративного правопору-

шення передбаченого спочатку частиною 1 статті 173-2, а після 

повторного вчинення частиною 2 статті 173-2 КУпАП. 

В умовах сучасних євроінтеграційних процесів, в котрих 

перебуває Україна край важливим є створення державою право-

вих механізмів протидії та запобіганню домашньому насильству, 

імплементація міжнародно-правових актів у вітчизняне законо-

давство, котре сприяють протидії цьому виду суспільно небезпеч-

ного діяння, забезпечення рівних прав та обов’язків чоловіків та 

жінок. Значний крок для цього Україна зробила прийнявши Закон 

України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, 

сформувавши спеціальні підрозділи протидії домашньому 

насильству в структурі Національної поліції України, законодавчо 

закріпили нові спеціальні правові засоби протидії домашньому 

насильству, такі як терміновий заборонний та обмежувальний 

приписи, утворивши інфраструктурне підґрунтя для постражда-

лих від домашнього насильства у вигляді притулків, так званих 

“шелтерів” , надання психологічної та юридичної допомоги у 

випадку розлучення та поділу спільного майна, створення корек-

ційних програм для кривдників, але головним етапом у реалізації 

державної програми боротьби з домашнім насильством є криміна-

лізація домашнього насилля, визначення його небезпечності для 

суспільства та інституту родини, пагубний вплив цього явища на 

психоемоційний стан людини, приниження честі та гідності 

постраждалих від домашнього насилля, руйнації традиційних 

цінностей сім’ї, вплив на формування психічних розладів жертв 

та свідків домашнього насильства. Тому, варто зазначити, що 

зазначення поняття “злочину, пов’язаного з домашнім насиль-

ством” та визначення домашнього насильства кримінальним 
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правопорушенням додавши статтю 126-1 до Кримінального 

кодексу України є найбільш значним, результативним та ефектив-

ним етапом у боротьбі з явищем домашнього насильства, яке є 

неприпустимим в цивілізованій, соціальній та правовій державі – 

Україні. 
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Домашнє насилля стало деструктивним явищем сучасного 

українського суспільства, протидія йому триває з дотриманням та 
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імплементацією нових європейських практик та цінностей, які 

визначають нашу націю як цивілізовану, правову, європейську 

державу, в якій інститут держави забезпечує охорону інтересів 

суспільства й громадян завдяки забезпеченню ефективної роботи 

правоохоронних органів та силових структур. Загострило 

ситуацію пандемія коронавірусної інфекції “COVID-19”, яка 

фактично почала епідемію домашнього насилля під час пандемії. 

Розслідування злочинів та притягнення до відповідальності осіб, 

які вчинили кримінальні правопорушення пов’язані з домашнім 

насильством – це впевнений крок до формування міцного, 

правосвідомого захищеного та щасливого соціуму, котрий надалі 

буде розвиватись у дусі поваги до закону, прав і свобод інших 

громадян та держави як першочергової інституції правоохорони. 

Боротьба з домашнім насиллям – один з пріоритетних 

напрямів діяльності органів Національної поліції України, його 

підрозділів та служб. Неможливо не відзначити найбільш 

ефективний, на нашу думку, закон, який своїми нормами та 

положеннями започаткував новий етап боротьби з проявами та 

безпосередньо самим домашнім насильством, а саме, профільний 

для підрозділів Національної поліції закон, котрий був прийнятий 

у ході реалізації Національної стратегії у сфері прав людини , 

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому 

насильству” від 7.12.2017  № 2229-VIII. Наразі в Україні створені 

та функціонують 86 спеціалізованих мобільних груп з протидії 

домашньому насильству. Офіційно, за даними МВС, з початку 

року, допомогу працівників поліції отримали 28 тисяч жертв 

домашнього насилля, серед них 22 тисячі жінок, 3400 чоловіків та 

2400 дітей, винесено 13000 термінових заборонних приписів та 

складено 21000 адміністративних протоколів за статтею 173-2 

КУпАП, на профілактичний облік поставлено 16000 осіб. Для 

нашого дослідження важливо звернути увагу на статистику 

офіційно зареєстрованих повідомлень про вчинення криміналь-

них правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством та 

внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей 

про скоєння таких суспільно небезпечних діянь. Протягом 
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минулого 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 

загалом зареєстровано близько 3 тисяч таких правопорушень, 

майже 2000 з них направлені до суду з обвинувальними актами. 

Торік вчинено злочини, пов’язані з насильством в сім’ї щодо 199 

дітей. Тільки за січень-березень 2021го року зареєстровано понад 

1000 таких кримінальних правопорушень, до суду вже передані 

більше 650 [1]. 

Розглядаючи питання кваліфікації кримінальних правопору-

шень, пов’язаних з домашнім насильством нам край важливо 

розуміти і не допустити типової помилки, до якої вдаються деякі 

практики, ототжнюючии “кримінальне правопорушення пов’яза-

не з домашнім насильством” з суспільно небезпечним діянням 

зазначеним в нормі статті 126-1 Кримінального кодексу України. 

Звуження визначення “злочин, пов’язаний з домашнім насильст-

вом” тільки до складу злочину передбаченого статтею 126-1 ККУ 

фактично “зв’язує руки” правоохоронним органам обмежуючи їх 

у застосуванні існуючого комплексу заходів для захисту постраж-

далих від домашнього насилля осіб, як наприклад спеціальних 

засобів протидії йому (обмежувальний, терміновий заборонні 

приписи, взяття на облік, проходження програми для кривдників). 

З огляду на це, а також зважаючи на юридичну техніку приписів 

ст. 284 КПК України при визначенні підстав для закриття 

кримінального провадження, формулювання «злочин, пов'язаний 

з домашнім насильством» слід визнати оціночним поняттям, а не 

відсилочною нормою лише до ст. 126-1 КК України» (ухвала ВС 

від 28 листопада 2019 р. справа № 453/225/19 провадження № 51-

4000км19) [2]. Варто зазначити усі норми кримінального закону, 

котрі пов’язані з вчиненням суспільно небезпечного діяння 

пов’язаного з домашнім насиллям, а саме:  

• п.6-1, ч.1, ст.67 КК України «Обставини, які обтяжують 

покарання», розширивши зміст норми п.6 ст.67 КК України 

“вчинення злочину у присутності дитини” 

• ст. 91-1 КК України «Обмежувальні заходи, що 

застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство» 

• ст.126-1 КК України «Домашнє насильство» 



 

41 

• ст.390 КК України «Невиконання обмежувальних заходів, 

обмежувальних приписів або непроходження програми для 

кривдників» 

На етапі кваліфікації кримінального правопорушення пов’я-

заного з домашнім насиллям, для визначення та встановлення всіх 

обставин та всебічного розслідування справи край важливо всі 

фактичні обставини вчиненого діяння, як суб’єктивні так й 

об’єктивні, які мають значення для встановлення істини та спра-

ведливості. Також важливо вірно кваліфікувати дію, визначити 

норму Кримінального кодексу України, яка конкретно й повно 

встановлює передбачає вчинене суспільно небезпечне діяння 

суб’єктом цього кримінального правопорушення.  

Питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з домашнім 

насильством досліджували вітчизняні науковці О.Харитонова та 

І.Тітко, аналізуючи їх праці та судову практику можна визначити 

наступні правила щодо кваліфікації злочинів, які пов’язані з 

домашнім насиллям: 

• у випадку, коли домашнє насильство характеризується дією 

або бездіяльністю, що характерне ознакам іншого суспільно 

небезпечного діяння, але потерплій спеціальний, насилля є 

систематичним, а максимальна санкція за цей злочин нижче або 

рівна санкції, яка передбачена в статті 126-1 КК України – дії 

необхідно кваліфікувати за статтею 126-1 ККУ. 

• у разі, якщо потерпілий є спеціальним, але протиправні дії 

вчинювані по відношенню до нього не є систематичними, то 

кваліфікація здійснюється за необхідною статтею, зазначаючи 

обтяжуючу обставину відповідно до п.6-1 , ч.1 , ст.67 ККУ (ч.1 ст. 

122 , п.6-1, ч.1, ст.67 ККУ) 

• коли санкція статті 126-1 КК України (у випадку, коли 

наявні ознаки зазначені в цій статті)  не охоплює інші суспільно 

небезпечні діяння, що характерні насильством – є необхідною 

кваліфікація за іншими статтями, тобто, кваліфікацію здійснюємо 

за сукупністю відповідної статті та статті 126-1 ККУ (ст.126-1 

ККУ та ч.1 ст.125 ККУ) 

• якщо склад злочину передбачає необхідність спеціального 



 

42 

потерпілого як кваліфікуючу ознаку цього складу – кваліфікуємо 

діяння за частиною статті, в якій ця ознака зазначена (напр. ч.2 

ст.152 ККУ “Зґвалтування вчинене у подружжі чи відносно 

колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 

(перебував) у сімейних або близьких відносинах”.) 

Отже, інститут кримінальної відповідальності за вчинення 

домашнього насильства, насильства щодо жінок та насилля у сім’ї 

загалом – недосконало досліджений та новий досвід для вітчизня-

ної правоохоронної системи та кримінальної юстиції. Пробле-

матика кваліфікації кримінальних правопорушень, на нашу 

думку, полягає перш за все через відсутність необхідної примітки 

до статті 126-1 КК України, з визначенням поняття домашнього 

насильства  
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Виявлення, аналіз та специфікація вимог до розроблюваного 

додатку, проектування програмного та технічного забезпечення, є 

важливими складовими життєвого циклу кожного додатку. 

Документування вимог у технічному завданні дає можливість 

уникнути невиправданого перепроектування системи, а також 

усуває конфлікти між розробником та замовником. 

В роботі представлено додатки, розроблені для тестування 

швидкодії, а також тестування використання системних ресурсів, 

за допомогою мов Java, Kotlin, Cordova, React.  

Функціональність додатку для тестування: 

1. Можливість перегляду інформації про пристрій та 

мережу. 

2. Реалізовано роботу із внутрішньою базою даних 

контактів пристрою. 

Дослідження проводилося за допомогою використання 

Android Profiler у середовищі Android Studio[1]. Інструмент 

профілювання надає в реальному часі дані про використання 

додатком ресурсів процесора, пам'яті та активності в мережі. 

Можна здійснювати відстеження методу на основі вибірки під час 

виконання коду, перегляду розподілу пам'яті та перевірки файлів 

переданих через мережу.  

Отримання інформації про пристрій 

Проаналізуємо вплив функції одержання інформації про 

пристрій на показники завантаження процесору. 
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Рис. 1. Графік впливу роботи функції одержання інформації про 

пристрій на процесор пристрою. 

 

Маємо наступні середні показники: 

середнє Java Kotlin Cordova React 

процесор (%) 14,14 13,62 21,56 14,41 

Отримання інформації про стан мережі 

 

Проаналізуємо вплив функції одержання інформації 

про стан мережі на показники завантаження процесору, 

оперативної пам’яті та швидкодії.  

З отриманих результатів видно, що: 

1. Java та Kotlin майже однаково використовують ресурси 

пристрою, відмінність у показниках не значна. 

2. ReactNative показала хороший результат на рівні 

нативних технологій. На 4 відсотки більше використала процесор 

пристрою у порівнянні з Java та Kotlin. 

3. Cordova як видно по всім тестам гірше всіх інших 

технологій виконала функцію. Особливо помітно збільшене 

використання процесора пристрою. 
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Рис. 2. Графік впливу роботи функції одержання інформації про стан 

мережі на процесор пристрою. 

 

Маємо наступні середні показники: 

середнє Java Kotlin Cordova React 

процесор (%) 9,09 8,07 19,43 13,41 

 

Звернення до бази даних контактів 

Проаналізуємо вплив функції звернення до бази даних 

контактів на показники завантаження процесору, оперативної 

пам’яті та швидкодії. 

 

 
Рис. 3. Графік впливу роботи функції звернення до бази даних контактів 

на процесор пристрою. 
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Рис. 4. Графік впливу роботи функції звернення до бази даних контактів 

на пам’ять пристрою. 

 
Рис. 5. Графік впливу роботи функції звернення до бази даних контактів 

на швидкодію пристрою. 
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Маємо наступні середні показники для читання 100 

контактів: 

середнє Java Kotlin Cordova React 

час виконання (мс) 263,8 281,8 1310,2 265 

процесор (%) 35,39 38,10 37,76 34,84 

пам'ять (мб) 10,88 10,80 12,49 5,74 

 

З отриманих результатів видно, що: 

1. Java у порівнянні з Kotlin трохи швидше та менш затратно 

для пристрою виконала функцію, але використання пам’яті 

майже однакове. 

2. ReactNative показала результат на рівні нативних 

технологій. Використання пам’яті у 2 рази нижче ніж в інших 

технологіях.  

3. Cordova як видно по всім тестам гірше всіх інших техно-

логій виконала функцію. Особливо помітна швидкість звернення, 

на 1 секунду повільніше у порівнянні з нативними технологіями. 

Висновки. В результаті дослідження встановлено, що за 

допомогою використання нативних технологій можна створити 

найбільш швидкий та оптимізований Android додаток. Java та 

Kotlin мають практично однакову швидкодію. Вибір мови 

залишається за розробником, обидві мови не мають переваг одна 

над одною у використанні ресурсів пристрою. 

Література:  

1. Measure App Performance with Android Profiler 

[Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://developer.android.com/studio/profile/android-profiler. 
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УДК 811  Філологічні науки 

 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ШЛЯХОМ 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 
Руснак В.В., 

викладач французької мови 

Руснак Т.П., 

викладач англійської мови 

Педагогічного фахового коледжу  

ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Сучасний етап розвитку системи освіти України характери-

зується інноваціями, спрямованими на збереження досягнень 

минулого й, водночас, на модернізацію згідно з вимогами часу, 

новітніх надбань науки і культури. Основною метою навчання 

іноземної мови є формування в студентів комунікативної 

компетенції, що означає необхідність оволодіти мовою як 

засобом міжкультурного спілкування, сприяти розвитку вмінь 

використовувати іноземну мову як засіб діалогу культур. 

Створення комунікативної атмосфери на занятті передбачає 

використання ситуацій спілкування, залучення усіх студентів до 

процесу спілкування, психологічний комфорт, доступність 

предмета мови та наявність інтересу до нього. Особливо важли-

вим у цьому випадку є налаштованість на спілкування [3, с.7]. 

Відтак комунікативний підхід є пріоритетним у вивченні 

іноземної мови, основна мета якого – створити й підтримати 

атмосферу комунікації. При цьому помітно зростає роль 

викладача, який своїм ставленням, зацікавленістю стимулює 

активність студентів. Він також постає творцем спілкування, 

пропонуючи нестандартні захоплюючі види мовленнєвої 

діяльності [1, с.19]. Але комунікативна активність – це і участь 

усіх студентів у навчальній діяльності. Їх групова взаємодія 

спонукає до створення атмосфери взаєморозуміння. У такому 
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випадку необхідні творчі види робіт, які вимагають спільного 

пошуку вирішення проблем. Вкрай потрібно, щоб уся навчальна 

діяльність була належним чином мотивованою. 

Під час організації групового чи парного спілкування слід 

правильно підібрати партнерів, так, щоб з одного боку, в них був 

різний рівень інформованості, а з іншого – щоб один не 

пригнічував активність іншого [3, с.7]. 

Значне місце у формуванні комунікативної компетенції сту-

дентів займає вибір викладачем оптимальних і ефективних 

методів, які б забезпечили реалізацію провідної мети іншомов-

ного навчання, сприяли вирішенню комунікативних завдань у 

площині кожної навчальної теми відповідно до програми. Тому, 

важливим є поєднання проблемних ситуацій, традиційних та 

інтерактивних прийомів навчання як основних чинників форму-

вання комунікативної компетенції у студентів. Це сприятиме 

продуктивному засвоєнню навчального матеріалу і розвитку 

навичок його практичного використання; збагаченню соціального 

й комунікативного досвіду; підвищенню пізнавальної активності 

та мотивації студентів [1, с.21]. 

Таким чином, кожне завдання має залучати до активної 

роботи. Цьому сприяють: цікавий матеріал, змістова сторона 

вправи, особистісно значуща проблема, захоплююча форма 

виконання вправи, привабливий опорний матеріал. А весь 

запропонований комплекс вправ повинен містити широкий набір 

завдань, що дасть змогу кожному вибрати те, що відповідає його 

інтересам і можливостям, а також застосувати власний мовний чи 

життєвий досвід, висловити свою думку. 

При цьому існує тільки один спосіб реалізувати особистісний 

підхід у навчанні – зробити навчання сферою самоствердження 

особистості. Особистісний підхід – це послідовне ставлення 

педагога до вихованця як до особистості, як до свідомого 

відповідального суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта 

виховної взаємодії. Це базова ціннісна орієнтація педагога, яка 

визначає його позицію у взаємодії з кожним студентом та 

навчальною групою [2, с.165]. 
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В умовах гуманізації освітнього процесу доцільним є 

використання можливостей іноземної мови для формування 

особистості студента. Розширення та якісні зміни характеру 

міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація усіх 

аспектів суспільного життя роблять іноземну мову реально 

необхідною в різних сферах діяльності людини. Вона стає дієвим 

фактором соціально-економічного, науково-технічного і 

загальнокультурного прогресу суспільства [1, с.22]. 

Головне призначення іноземної мови як освітньої галузі – 

оволодіння студентами спілкуванням іноземною мовою, тобто 

формування комунікативних умінь: говоріння, розуміння зі слуху 

(аудіювання), читання та письма. 

Створенню педагогічних ситуацій, які стимулюють студентів 

до удосконалення комунікативної компетенції, сприяє 

особистісно спрямована тематика матеріалу, що вивчається на 

заняттях з іноземної мови. Так, замість особистісно нейтральної 

теми «Людина: її зовнішність та характер» вивчаються близькі за 

змістом, але персоніфіковані теми: «Хто ви: сова чи 

жайворонок?», «Чи відповідаєте ви своєму знакові зодіаку?», «Чи 

вірите ви в забобони?» тощо. При особистісно орієнтованому 

вивченні теми «Подорожі» замість монологічного опису місць, 

умовне відвідання яких передбачене програмою, обговорюються, 

наприклад, такі особистісно значущі для кожного питання: «Що 

ви візьмете з собою в подорож, якщо ви обмежені в обсязі того, 

що ви б хотіли взяти?», «Що ви робитимете, якщо заблукаєте в 

незнайомому місці?», «Якому виду подорожей ви віддаєте 

перевагу. Від чого залежить ваш вибір?» тощо. Комунікативна 

спрямованість тем створює умови для рівноправного та вільного 

діалогу між студентами та з викладачем [2, с.143]. 

Отже, особистісно орієнтована технологія вивчення 

іноземної мови зобов’язує викладача створити для студентів 

якомога ширше освітнє середовище, а студентам надає право 

вибору власних способів засвоєння знань, формування комуніка-

тивної компетенції. Довіра з боку педагога сприяє встановленню 

більш демократичних відносин зі здобувачами освіти. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ 

НЕДОБРОСОВІСНОГО УЧАСНИКА ТОВ 

 

Рябошапко М. О., 

студент інституту прокуратури  

та кримінальної юстиції  

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна 

Створення господарського товариства, зокрема товариства з 

обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), має за мету досягнен-

ня спільної для усіх засновників та учасників цілей, керуючись 

єдиними принципами ведення господарської діяльності. Відтак, 

ставши учасником господарського товариства, особа отримує як 

корпоративні права, так і обов’язки, виконання яких є необхідною 

умовою нормального функціонування товариства й досягнення 

поставлених перед ним цілей. До одного з таких обов’язків Закон 

України «Про господарські товариства» відносить виконання 
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своїх зобов’язань перед товариством, в тому числі і пов’язаних із 

майновою участю, а також внесення вкладів у розмірі, порядку та 

засобами, передбаченими установчими документами [1]. 

На практиці ж часто буває, що початкові спільні інтереси та 

бажання спільно діяти учасників ТОВ згодом перекриваються 

особистими інтересами, що майже завжди суперечать колектив-

ним, корпоративним. Такий учасник стає пасивним та байдужим 

до діяльності товариства, навмисне перестає виконувати свої 

обов'язки, блокує ухвалення важливих рішень тощо. Раніше, до 

введення в дію Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» [2], стаття 64 Закону України 

«Про господарські товариства» передбачала можливість виключе-

ння такого учасника з товариства за підставою систематичного 

невиконання або неналежного виконання ним обов’язків, або пе-

решкоджання його діями досягненню цілей товариства. Зараз же 

єдиними підставами для виключення є прострочення внесення 

вкладу учасником (ст. 15) та відсутність спадкоємців чи правонас-

тупників учасника (ст. 23) [2]. Таким чином, внесення таких змін 

до законодавства фактично «узаконило» діяльність недобросовіс-

них учасників товариства, паралельно позбавивши загальні збори 

права виключати їх з підстав перешкоджання нормальній діяльно-

сті товариства. При цьому існує стала судова практика, яка вихо-

дить з того, що оскільки прийняття рішення про виключення 

учасника з товариства віднесено законом до виключної (належної 

тільки їй) компетенції загальних зборів учасників цих товариств, а 

не суду, виключення учасника з товариства судом є втручанням у 

господарську діяльність товариства, а тому суд не має права бра-

ти на себе функції органів управління товариством; суд лише 

перевіряє обґрунтованість та законність прийняття рішення про 

виключення учасника у разі по дання ним позову про визнання 

такого рішення недійсним (Постанова ВС від 18.04.2018 р.) [3]. 

Яким же чином зараз можна легально виключити учасника зі 

складу ТОВ, якщо він, наприклад, перешкоджає проведенню 

загальних зборів учасників товариства, не з’являючись на них, що 

призводить до відсутності кворуму або голосує на загальних 
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зборах проти ухвалення рішень з питань, що є важливими для 

діяльності товариства або взагалі не голосує. Варто вдатися до 

зловживання правом, адже до такого способу хоча і не закликає, 

однак певною мірою вказує відносно свіжа Постанова ВС від 

18.06.2020 р. у справі №922/1393/19 [4]. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» на 

загальних зборах ініціюється питання про збільшення статутного 

капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та 

приймається простою більшістю (вочевидь без недобросовісного 

учасника). За вимогами ч. 6 цієї статті учасники товариства 

вносять додаткові вклади протягом строку, установленого 

рішенням загальних зборів учасників (встановлюється короткий 

строк). Добросовісні учасники вчасно реалізовують своє право, у 

той час як недобросовісні скоріш за все і не знають про 

процедуру збільшення статутного капіталу, відтак після закінчен-

ня строку, установленого рішенням загальних зборів учасників, 

відповідно до ч. 1 ст. 15 цього Закону, виконавчий орган товарис-

тва надсилає учасникам, які прострочили внесення вкладу чи його 

частини, письмове попередження про таке прострочення. І якщо 

учасники товариства не внесли вклад протягом наданого додатко-

вого строку, то виконавчий орган товариства скликає загальні 

збори учасників, які можуть ухвалити рішення про виключення з 

товариства учасника, який має заборгованість із унесення вкладу 

на підставі п. 1 ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» [2]. 

Зрозуміло, що така «схема» не є панацеєю та не може 

стовідсотково гарантувати реалізацію умислу добросовісних 

учасників, проте становить цілком правомірний механізм виклю-

чення учасника товариства, який прострочив внесення вкладу. 

Таким чином, на сьогоднішній день законодавчо неврегульо-

ваним залишається питання щодо підстав та порядку виключення 

зі складу ТОВ учасників, які своїми діями свідомо перешкоджа-

ють чи не беруть активної участі у діяльності товариства. Така 

ситуація змушує зацікавлених суб’єктів вдаватися до 

формального зловживання правом задля реалізації своїх прав на 

ефективне та розумне ведення справ у господарському товаристві 
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УДК 340.15   Юридические науки 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Сарыев Й.,  

студент 6 курса факультета морского права  

Национального университета кораблестроения  

имени адмирала Макарова, 

г. Николаев, Украина 

На современном этапе развития инвестиционных отношений 

правовое регулирование в сфере иностранного инвестирования 

осуществляется по средствам сочетания национального и 

международно-правового регулирования [4]. 

В современных условиях глобализации и усиления взаимо-

действия национальных экономик, международное инвестицион-

ное право приобретает особо важное значение. Международные 

инвестиционные отношения не могут быть в надлежащей мере 

урегулированы только нормами национального права. Нацио-
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нальное право не в состоянии в достаточной степени создать 

условия, необходимые для беспрепятственного передвижения 

капитала между государствами и обеспечить иностранным 

инвесторам гарантии по осуществлению ими коммерческой 

деятельности в государстве-реципиенте. Как следствие наблюда-

ется постепенное усиление взаимодействия внутригосударствен-

ного и международного права, что способствует интернациона-

лизации национального законодательства отдельных государств 

[3], в том числе и при регулировании инвестиционных 

отношений. 

В настоящее время международные инвестиционные отно-

шения регулируются друсторонними у универсальными 

международными договорами. 

Регулирование инвестиционных отношений на двусторон-

нем уровне происходит при помощи следующих основных 

международных договоров: 

Торговые договора. Практика заключения подобных согла-

шений возникла в древние времена и окончательно оформилась с 

образованием национальных рынков государств и становлением 

единого мирового хозяйственного оборота.  

Договоры и соглашения об иностранных инвестициях. Их 

главная цель — обеспечение притока иностранного частного 

капитала в другие страны путем предоставления ему 

юридических гарантий от так называемых политических, или 

некоммерческих, рисков, в состав которых, в частности, 

включаются:  

а) гарантии от национализации предприятий иностранного 

капитала;  

б) гарантии от неконвертируемости валют при переводе 

капиталов и прибылей за рубеж;  

в) гарантии от ущерба инвестициям в случае социальных 

катаклизмов и другие.  

Соглашения о налогообложении. Как правило, подобные 

договоры заключаются в целях регулирования вопросов налого-

обложения при экспорте и импорте капитала между странами [2]. 
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Среди многосторонних универсальных международных 

договоров наибольшее значение имеют: 

Вашингтонская конвенция, цель которой - международная 

защита иностранных инвестиций, направлена на регулирование 

отношений страны-реципиента (государство, законодательство 

которого регулирует процессы инвестирования) и частных 

инвесторов. Согласно этому документу, предусмотрено, что 

судебные разбирательства по таким делам происходят не в 

законодательном поле страны или в национальных судебных 

учреждениях, а подчиняются специально сформированному для 

таких целей органу, которым управляет МБРР (Международный 

банк реконструкции и развития). 

Сеульская конвенция направлена на защиту иностранных 

инвестиций от потенциальных рисков некоммерческого харак-

тера. В ее рамках сформирована международная организация, 

обеспечивающая страхование рисков иностранных инвестиций 

(Международное агентство гарантии инвестиций, МАГИ). Предо-

ставление таких гарантий возможно в случае обоснованности 

иностранных инвестиций с предоставлением соответствующих 

доказательств. МАГИ может гарантировать покрытие таких 

рисков, как общественные беспорядки, военные операции, 

годарственные экспроприации и т.д.   

Договор к Энергетической хартии 1994 г. содержит положе-

ния, относящиеся к поощрению и защите инвестиций в энергети-

ческом секторе. Их можно найти в большинстве двусторонних 

соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 

а именно: предоставление иностранным инвестициям режима 

наибольшего благоприятствования или национального режима; 

выплату быстрой, достаточной и эффективной компенсации за 

любые экспроприированные активы и другие. 

На разных этапах развития международно-правового 

регулирования иностранных инвестиций принимались и иные 

международно-правовые акты, играющие важную роль в право-

вом регулировании иностранных инвестиций. 

В 1976 г. Организация по экономическому сотрудничеству и 
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развитию приняла Декларацию о международных инвестициях и 

многонациональных предприятиях. Другим документом, пред-

ставляющим интерес, стало Руководство Всемирного банка о 

правовом режиме для прямых иностранных инвестиций от 1992 г. 

Международное инвестиционное право регулирует, прежде 

всего, международные инвестиционные отношения (иностранные 

инвестиции), которые и являются его предметом и предопреде-

ляют собой двуединый правовой механизм международно-

правового и национально-правового регулирования. 

Література:  

1. Международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций и их обеспечение в международном праве [Текст] // 

Вестник экономики, права и социологии – 2013 - №1 – с. 187-190 

2. Международные инвестиции // Международная торговая 

палата – Всемирная организация бизнеса (ICC) // Блог. URL:  

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mezhdunarodnye-inostrannye-inves-

titsii/ 

3. Орлов Е.Р. Инвестиции: курс лекций / Е.Р. Орлов. — М.: 

Омега, 2014. – 191 с. 

4. Транковская Е.Д., Холкина М. Г. Международно-право-

вое и национальное регулирование иностранных инвестиций // 

Международный научно-исследовательский журнал «Евразий-

ский Союз  Ученых». URL: http://euroasia-science.ru/yuridicheskie-

nauki/mezhdunarodno-pravovoe-i-nacionalnoe-regulirovanie-inostran-

nyx-investicij/ 



 

58 

______________________________________________________ 

УДК 34    Юридичні науки 

 
СУЧАСНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

УКРАЇНА – ЄС 
 

Макаренко К.М., Сем’янків Д.О. 

студентки Навчально-наукового інституту права  

Науковий керівник: Сіренко О.В. 

д.ю.н., професор кафедри  

кримінального процесу та криміналістики  

Державний податковий університет 

м. Ірпінь, Україна 

Сьогодні розвиток економічного співробітництва між 

Україною та ЄС відбувається в умовах окремих ризиків, що 

виникають в результаті внутрішніх національних проблем. Перш 

за все, до недоліків, які суттєво впливають на розвиток 

економічного співробітництва між Україною та ЄС, відносять 

дестабілізацію політичної ситуації, що має негативний вплив на 

обсяги експортних поставок.  

Вивченням даного питання займались такі науковці, як Геєць 

В.М., Осташко Т.О., Прокопа І.В., Бородіна О.М., Богдан Т.П., 

Дейнеко Л.В., Єгоров І.Ю., Зимовець В.В. та інші. 

Науковці зазначають, що зі зняттям ЄС тарифних бар’єрів 

доступ промислових товарів на європейський ринок залишається 

утрудненим у результаті наявності технічних (нетарифних) 

бар’єрів, а також через неповністю сформовану систему техніч-

ного регулювання України.  

При підписанні Угоди АСАА умовами Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислової продукції передба-

чено, що торгівля товарами між Україною та ЄС в охоплених 

цією угодою секторах буде здійснюватися на тих самих умовах, 

що застосовуються в торгівлі товарами між країнами-членами 

ЄС, таким чином, доцільно включити до неї широке коло товарів 

українського експорту. Адже, на думку вчених, це стимулюва-

тиме модернізацію промислових потужностей, застосування 
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новітніх стандартів, сприятиме підвищенню конкурентоспро-

можності промислової продукції. Проте, в результаті збільшення 

питомої ваги низько технологічних виробництв у структурі 

вітчизняної економіки частка високотехнологічної продукції в 

загальному обсязі експорту продукції переробної промисловості 

до країн ЄС, починаючи з 2013 р. не перевищувала 3,8% [1, c. 10].  

Також, до ризиків розвитку економічного співробітництва 

між Україною та ЄС слід віднести наступне:  

- подальше спрямування економіки держави на експортну 

модель розвитку, яка об'єктивно означає випереджаюче збіль-

шення обсягів реалізації продукції національних підприємств на 

зовнішніх ринках при незначному позитивному впливі на 

економічну ситуацію всередині країни;  

- погіршення структури експорту внаслідок збільшенню його 

сировинної та низькотехнологічної складової з низькою доданою 

вартістю через спрощення доступу такої продукції на зовнішні 

ринки;  

- обмеженість технічних, у першу чергу інфраструктурних 

(особливо транспортних) можливостей для забезпечення експорт-

ної активності;  

- недостатня активність державних інститутів до послідов-

ного і жорсткого захисту інтересів вітчизняних експортерів на 

міжнародному рівні;  

- збільшення на внутрішньому ринку низькоякісної, небез-

печної для споживачів імпортної продукції [2, c. 135]. 

Проте, слід розуміти, що одним з ризиків економічного 

співробітництва є те, що велика частина вітчизняних суб’єктів 

господарювання не поінформована про можливості, які відкри-

ваються для них на європейських ринках, не всі підприємці в 

повній мірі володіють ситуацією щодо входження України в зону 

вільної торгівлі.  

Аби активно здійснювалось впровадження та розвиток даної 

економічної співпраці необхідно не лише враховувати ризики 

даної співпраці, але й активну державну фінансову підтримку, 

адже для розвитку виробництва за європейськими стандартами 
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потрібні, як правило, додаткові кошти, таким чином досить 

актуальним є вирішення питань щодо доступу українських 

експортерів до кредитних ресурсів на прийнятих умовах, доступ 

до закупки сировини та матеріалів належної якості для 

можливого нарощування експорту.  

Однією із фінансових проблем, яка зашкоджує фінансовим 

інтересам українських експортерів, є несвоєчасна система 

повернення ПДВ. Проте, на даний час ця проблема в процесі 

вирішення шляхом системи автоматичного повернення ПДВ, 

тому залишається проблема з раніше накопиченою за боргова-

ністю з даної проблеми. 

Ставська Ю.В. зазначає, що, важливою складовою, яка може 

стати ризиком економічного співробітництва між ЄС та Україною 

є інтеграція вітчизняного аграрного ринку у світовий продо-

вольчий ринок, що передбачає трансформацію системи підтримки 

та регулювання розвитку аграрного сектора України. Проаналізу-

вавши обсяг і структури заходів із державної підтримки аграрного 

сектора України дослідниця дійшла до висновку, що рівень їхньої 

відповідності вимогам ЄС ще надто низький і необхідна значна їх 

адаптація до міжнародних стандартів. Проте, не дивлячись на все 

вище сказане існують певні об’єктивні проблеми та переваги 

вступу України до Європейської спільноти [3, c.123-124].  

Щодо визначення основних проблем, які можуть завадити 

ефективному економічному співробітництву між ЄС та Україною 

Лошкарьова О.О. виділяє наступні: 

- низька конкурентоспроможність товарів та послуг порів-

няно з аналогічною продукцією європейських країн; 

- продаж землі іноземцям; 

- нерівномірність розподілу благ між країнами та регіонами 

[3, с.124] 

Проаналізувавши проблему низької конкурентоспроможнос-

ті товарів ЄС,  можна дійти до висновку, що вона підтримується 

завдяки таким механізмам: технічні стандарти, санітарні та фіто-

санітарні норми, а також фінансова підтримка аграрного сектора з 

бюджету ЄС та окремих країн. Швидке відкриття внутрішнього 
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ринку може привести до поширення експансії європейських 

товарів на український ринок, що в свою чергу, може зумовити 

ще більше поглиблення кризи аграрного сектора економіки та 

банкрутство вітчизняних сільськогосподарських підприємств [4, 

с. 259].  

На нашу думку, проблема низької конкурентоспроможності 

має розв’язуватися не лише виробниками сільськогосподарської 

продукції, а і за сприяння самої держави. Держава повинна 

подбати про забезпечення гарантованого доходу сільгоспвироб-

никам, сприяти збуту сільгосппродукції; збільшити фінансування 

переобладнання підприємств новітніми технологіями, вдоскона-

лювати соціальну інфраструктуру села. Тобто слід розпочати 

використання засобів, що не є забороненими ЄС. 

Отже, проаналізувавши дослідження вчених стосовно 

проблем та економічних ризиків співробітництва Європейського 

Союзу та України, ми дійшли до висновку, що дана співпраця є 

дієвим стимулом здійснення реформ в аграрній та інших галузях 

економіки. Ринкова конкуренція завжди сприятиме зростанню 

загальної ефективності економіки, підвищенню якості товарів і 

послуг.  

Україна після вступу в ЄС матиме право розраховувати на 

фінансову допомогу із бюджету ЄС на підтримку сільського 

господарства, видатки регіонам з несприятливими умовами 

господарювання для запобігання знелюднення цих областей, а 

також дотації на захист природного середовища. Проте, розвиток 

зовнішньоторговельних відносин з ЄС ускладнюється  такими 

факторами як: військова агресія в Україні, анексія Криму, виникнення 

пандемії з 2020 року, що завдало значних збитків внутрішній 

економіці. Ці ризики уповільнюють темп реалізації реформ, не 

сприяють розвитку найбільш вразливих галузей економіки, 

породжують бідність населення, активну трудову міграцію з 

України.  
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ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Сергета І. В.,  

доктор медичних наук, професор,  

завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Вінницький національний медичний  

університет ім. М. І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

Актуальність. Розглядаючи процеси формування особли-

востей особистості дівчат і юнаків, властиві для студентського 

періоду їх життя, потрібно відзначити, що вони мають виражену 

схильність до розвитку численних відхилень з боку природних 

тенденцій перебігу протягом певних, кризових за своїм змістом, 

періодів, визначальними ознаками яких є нервово-емоційні і 

стресові навантаження, зміни стереотипу добової діяльності, 

порушення структури режимних компонентів тощо [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Мета. Метою дослідження було здійснення поглибленого 

аналізу психогігієнічних та прогностичних аспектів оцінки 

процесів формування особливості особистості студентів закладів 

вищої медичної освіти. 

Матеріали та методи. Наукова робота виконувалась на базі 

медичного факультету Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова. В динаміці 6 років обстежено 137 

студентів, які навчались за семестрово-заліковою системою, та 

120 студентів, які навчались за кредитно-трансферною системою 

здобуття теоретичних знань і практичних умінь 

З метою визначення провідних характеристик особливостей 

особистості застосовувались особистісні опитувальники Айзенка, 

Русалова, Спілбергера, Mini-mult, Шмішека, Роттера, Малкової, 

Люшера, а також психометрична шкала Цунга. 

Результати та обговорення. Під час розгляду та аналізу 

одержаних даних слід відзначити, що впродовж періоду навчання 

у закладі вищої медичної освіти за різних систем організації 

навчання найвищий рівень показників за шкалою екстраверсії як 

серед дівчат, так і серед юнаків реєструвався в умовах організації 

навчального процесу за кредитно-трансферною системою. Водно-

час в ході визначення рівня нейротизму звертала на себе увагу 

наявність суттєвих статево-зумовлених відмінностей (р<0,01), що 

засвідчували більш низькі показники щодо ступеня їх вираження 

у юнаків, які також навчались за кредитно-трансферною 

системою.  

Практично аналогічні результати були властиві і для характе-

ристик ситуативної тривожності, які відзначали, що в умовах 

семестрово-залікової системи навчання (р<0,05) формувались 

більш виражені передумови до розвитку високої емоційної 

стійкості організму дівчат і юнаків до дії стресово-значущих 

чинників. Подібних явищ в умовах кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу в закладі вищої 

медичної освіти не спостерігалось.  

Цікаво, що під час оцінки особливостей процесів формуван-

ня особистісної тривожності реєструвались цілком протилежні до 
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попередніх тенденції. В умовах організації навчального процесу 

за семестрово-заліковою системою (р<0,05) формувались вираже-

ні передумови до розвитку тривожнісних проявів дезадапта-

ційного змісту, обумовлені високим рівнем їх особистісної 

складової. Разом з тим організація навчання за кредитно-

трансферною системою забезпечувало найбільш адекватний 

рівень вираження показників особистісної тривожності.   

Результати о аналізу властивостей характеру студентів на 

підставі даних усередненого особистісного профілю, що був 

побудований, надали можливість виявити, що домінуюче місце у 

його структурі і серед дівчат, і серед юнаків незалежно від 

особливостей організації навчального процесу займали показники 

за шкалами психастенії (Pt), іпохондрії (Нs), шизоїдності (Se), 

депресії (D) та гіпоманії (Ма). 

Зрештою, потрібно було відзначити, що найвищий рівень 

проявів зниженого настрою та депресивних проявів і у дівчат, і у 

юнаків реєструвався за умов використання кредитно-трансферної 

системи, найнижчий – за умов використання семестрово-залікової 

системи. Найбільш низькі узагальнені результати ступеня 

вираження астенічних проявів як серед дівчат, так і серед юнаків 

реєструвались в умовах організації навчального процесу за 

кредитно-трансферною системою, найбільш високі – серед дівчат 

і юнаків в умовах організації навчального процесу за семестрово-

заліковою системою організації навчального процесу. 

Висновки. Отже, в ході пр досліджень здійснений поглибле-

ний аналіз психогігієнічних аспектів оцінки процесів формування 

особливості особистості студентів закладів вищої медичної освіти 

та встановлені найбільш прогностично-значущі їх компоненти. 
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здобувачка 

 Дніпропетровський державний 

 університет внутрішніх справ 

 м. Дніпро, Україна 

  У сучасному світі існує багато мов, кожна з них є 

унікальною для різних народів. Мова –  це суспільне явище, що 

свідчить про освідченість людей, надбання традицій та культури 

народу. На нашу думку, важливо знати рідну мову, але й вивчати 

іноземні мови: англійську, іспанську, китайську, французьку та ін. 

Кожна освічена людина має володіти англійською, тому що це 

мова спілкування в галузі бізнесу, науки та культури. Україна на 

різних рівнях встановлює взаємозв'язок з країнами Європи, США, 

Канадою, що дає перспективу розвитку всієї нації.  



 

66 

 «Якщо ви розмовляєте з людиною мовою, яку вона розуміє, 

ви звертаєтеся до її розуму. Якщо ви розмовляєте з нею її рідною 

мовою, ви звертаєтеся до її серця»,  – слушно зазначав колишній 

перший президент Південно-Африканської Республіки Нельсон 

Мандела. Ми підтримуємо цю думку, бо мова дає змогу всьому 

людству порозумітися. 

 Людина, яка виїжджає за кордон, повинна бути здатна 

самостійно знайти свій шлях  порозуміння з іншомовним 

осередком, без перекладачів та допомоги  Google. Досконале 

знання англійської мови може відкрити двері кар'єрного 

зростання та саморозвитку, адже в наш час кожна фінансово 

приваблива вакансія передбачає володіння англійською. Знаючи 

її, ви зможете обіймати посади в міжнародних компаніях та 

матимете додаткові переваги: житло, яке вам буде оплачувати 

компанія за свій рахунок, медичне обслуговування та можливість 

їздити у відрядження в різні кутки світу. На жаль, корисну та 

найсвіжішу інформацію можна знайти лише в англомовних 

статтях, книжках та інших джерелах, треба пам’ятати про те, що 

перекладач не турбується перекласти інформацію в такій 

унікальності та точності, як була написана мовою оригіналу. На 

нашу думку, цікавіше дізнатися інформацію про культуру та 

традиції народу не від екскурсовода, а місцевих жителів. Тільки 

живе спілкування допоможе вам зануритися в історію народу, 

національний колорит, їх звичаї та цінності. Завдяки знанням 

англійської ви можете знайти друзів та однодумців у різних 

куточках світу, обмінюватися ідеями, захопленнями та почуття-

ми, без Google та обмеженням мови жестів. Однією з вагомих 

причин вивчення англійської підлітками є здобуття освіти 

міжнародного рівня. Багато закордонних університетів практику-

ють програму обміну студентів серед різних країн світу. Таке 

навчання може коштувати дорого, але ж існують і безкоштовні 

програми, треба лише добре пошукати, а умова володіння інозем-

ною мовою є обов’язковою. Завдяки здобуття міжнародної 

освіти є шанс для розвитку професійної кар’єри та кращого 

життя. 
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Ми глибоко переконані, цікавіше дивитися улюблений фільм 

або серіал у мові оригіналу, глибше розуміти сюжет та сприймати 

гумор. Не завжди переклад буде вдалим, доведеться передив-

лятися цікавий момент фільму в оригіналі чи прочитати субтитри. 

Зараз велика кількість людей намагається вивчити іноземні 

мови будь-яким шляхом. Організовано групи вивчення мови на 

підприємствах, дитячих садках, школах, численні онлайн 

консультації, які допомагають вчитися не виходячи з будинку, що 

користується попитом у наш час через пандемію Covid-19 та 

карантинні умови, які обмежують нас . 

  На жаль, мало уваги приділяється вивченню іноземних мов 

у школах нашої країни. Звичайно, є заклади освіти, які спеціалізу-

ються на вивченні іноземних мов, дітлахи, які навчаються в таких 

школах щодня мають змогу вивчати різні мови, які їм цікаві. Але 

кількість таких закладів невелика та коштує великих грошей. 

Неможливо вивчити досконало будь-яку мову з таким 

навчальним графіком.  

Варто запропонувати декілька способів вивчення англійської 

мови самостійно: 

– перший та доступний для сучасних людей спосіб – це 

програми, вікторини та ігри завдяки яким ви маєте змогу 

опановувати нові словосполучення з різних тем, які необхідні 

саме вам. Це дуже зручно, бо можете їхати в метро, поїзді чи 

стояти в черзі біля каси магазину і вивчати нові слова за 

допомогою різних навчальних програм, одна з яких  – це 

Lingualeo; 

– другим способом за доступністю є вивчення мови за 

допомогою онлайн курсів. Основними їх перевагами вважається: 

структурованість та чіткість викладу інформації, наявність 

домашніх завдань, онлайн консультацій з викладачем та 

можливістю навчатися в будь-який зручний для вас час; 

–  приємним способом вивчення англійської є перегляд 

улюблених фільмів чи серіалу мовою оригіналу; 

– часто підліткам у процесі самостійного вивчення мови 

бракує мотивації, чіткого розкладу та плану занять, у таких 
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випадках кращим вирішенням проблеми буде звернення до 

спеціалістів, які залюбки допоможуть у цьому; 

– цікавий спосіб вивчення іноземної мови – це  практика під 

час спілкування з друзями упродовж всього дня, наприклад, 

можна піти в кав’ярню, замовити смачну каву та обговорити 

цікаві теми у колі однодумців. 

 Отже, вивчення англійської мови відкриває для будь-якої 

людини нові можливості в її житті, а способів вивчення іноземної 

мови існує безліч, головне мати бажання.  

Література:  

1. Нельсон Мандела. Режим доступу: https://www.kozako-
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        In today's world there are many languages, each is unique to 

different peoples. Language is a social phenomenon that testifies to the 

awareness of people, the heritage of traditions and culture of the 

people. In our opinion, it is important to know the native language, but 

also to learn foreign languages: English, Spanish, Chinese, French and 

others. Every educated person should know English, because it is the 

language of communication in business, science and culture. Ukraine 

at various levels establishes relations with European countries, the 

United States, Canada, which gives prospects for the development of 

the whole nation.  
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"If you speak to a person in a language he understands, you are 

addressing his mind. If you speak to her in her native language, you are 

addressing her heart” said Nelson Mandela, the former first president 

of South Africa [1].  We support this view because language allows all 

humanity to understand each other. 

A person traveling abroad must be able to find their own way of 

understanding with a foreign language cell, without translators or help 

of Google. Perfect knowledge of English can open the door to career 

growth and self-development, because nowadays every financially 

attractive vacancy requires English. Knowing it, you will be able to 

hold positions in international companies and have additional benefits: 

housing that the company will pay for at its own expense, medical care 

and the opportunity to go on business trips to different parts of the 

world. Unfortunately, useful and up-to-date information can only be 

found in English-language articles, books and other sources, and it is 

important to remember that the translator does not bother to translate 

the information as uniquely and accurately as it was written in the 

original language. In our opinion, it is more interesting to learn infor-

mation about the culture and traditions of the people not from the 

guide, but from the locals. Only live communication will help you 

immerse yourself in the history of the people, national color, their 

customs and values. Thanks to your knowledge of English, you can 

find friends and like-minded people in different parts of the world, 

share ideas, hobbies and feelings, without Google and sign language 

restrictions. One of the important reasons for teenagers to learn English 

is to get an international education. Many foreign universities practice 

student exchange programs around the world. Such training can be 

expensive, but there are also free programs, you just have to look well, 

and the condition of knowing a foreign language is mandatory. With an 

international education, there is a chance for a professional career and a 

better life. 

We are deeply convinced that it is more interesting to watch your 

favorite movie or TV series in the original language, to understand the 

plot more deeply and to perceive humor. The translation will not 

always be successful, you will have to watch an interesting moment of 
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the film in the original or read the subtitles. 

Now a large number of people are trying to learn foreign 

languages by any means. Language learning groups have been 

organized at businesses, kindergartens, schools, and numerous online 

consultations to help learn from the home that is in demand today due 

to the Covid-19 pandemic and quarantine conditions that limit us. 

Unfortunately, little attention is paid to the study of foreign 

languages in the schools of our country. Of course, there are 

educational institutions that specialize in learning foreign languages, 

children who study in such schools every day have the opportunity to 

learn different languages that interest them. But the number of such 

institutions is small and costs a lot of money. It is impossible to learn 

perfectly any language with such a study schedule. 

There are several ways to learn English on your own: 

- The first and most accessible way for modern people is 

programs, quizzes and games thanks to which you can learn new 

phrases on various topics that you need. This is very convenient, 

because you can take the subway, train or stand in line at the checkout 

and learn new words through various training programs, one of which 

is Lingualeo; 

- The second way of accessibility is to learn the language through 

online courses. Their main advantages are: structured and clear 

presentation of information, availability of homework, online 

consultations with the teacher and the opportunity to study at any time 

convenient for you; 

- A pleasant way to learn English is to watch your favorite movies 

or TV series in the original language; 

- Adolescents often lack motivation, a clear schedule and lesson 

plan in the process of independent language learning, in such cases the 

best solution to the problem will be to turn to specialists who will be 

happy to help; 

- An interesting way to learn a foreign language is to practice 

while chatting with friends throughout the day, for example, you can 

go to a coffee shop, order a delicious coffee and discuss interesting 

topics with like-minded people. 
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 Thus, learning English opens up new opportunities for anyone in 

his life, and there are many ways to learn a foreign language, the main 

thing is to have the desire. 

Literature: 

1. Nelson Mandela. Access mode: https://www.kozakori-
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Співвідношення волі і волевиявлення – один з найважливі-

ших аспектів розуміння правовідносин, що виникають у 

цивільному праві. Тож, на мою суб’єктивну думку, необхідно 

розуміти процеси, що виникають, відповідності та відмінності 

між вказаними вище поняттями. Поняття волі потрібно 

розглядати як з позицій позитивного права, так, з іншого боку, і з 

позицій психологічної теорії та філософії права як найбільш 

фундаментальних наук, що дають зрозуміти можливий, 

необмежений сенс даного поняття, чого, в свою чергу, вимагає 

логічний підхід в розумінні науки. Отже, волею, в сучасній 

психологічній науці, називають насамперед свідоме управління 

людиною своєю діяльністю та поведінкою, що виявляється у 

прийнятті рішення, подоланні труднощів і перешкод на шляху до 

поставленої мети та виконання поставлених (як самостійно, так і 

ззовні) завдань [1, 480 с.].  

Також, на мою думку, в аспекті цього питання необхідно 

також з’ясувати основні ознаки, що характеризують поняття волі 
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у широкому значенні його розуміння – це вольові процеси, що 

мають місце у вчинках (як діях, так і бездіяльності), вольову 

діяльність, котра виражається в здійсненні довільних і 

мимовільних дій, так звані вольові стани та вольові якості, що 

характеризуються тимчасовістю та стійкістю відповідно. Загалом, 

основними функціями волі називають спонукальну та гальмівну, 

що породжують або дії та активні вчинки людини для здобуття 

поставлених цілей, або ж, з іншого боку, бездіяльність, що так 

само спрямована на досягнення поставленої мети [2, 352 с.]. 

Отже, розглянувши поняття волі та основних наукових 

підходів до його розуміння, необхідно також визначитися і з 

питанням кореспондуючим йому при розгляді даної проблема-

тики – поняттям волевиявлення в цивільному праві, як основного 

інструменту реалізації волі. В праві, згідно Довідкової інформації 

від 07.05.2007 поняття волевиявлення визначається як «Передба-

чений законодавством зовнішній вияв волі дієздатних суб'єктів 

права, який тягне за собою юридичні наслідки. Юридичне 

значення може надаватися в деяких випадках не тільки прямому 

волевиявленню, а й непрямому (т. з. конклюдентному), в якому 

воля суб'єкта виражається не безпосередньо, а через такі дії (або 

бездіяльність), які дають змогу з безперечністю встановити її 

зміст і спрямованість. Волевиявлення повинне бути свідомим, 

вільним (невимушеним), справжнім (не удаваним) і здебільшого 

мати певну форму» [3, с. 1].  

Зазвичай волевиявлення розглядається як обов’язкова форма 

будь якого правочину, що виникає внаслідок цивільних 

правовідносин, оскільки без цього елементу такі правовідносини 

не можуть визнаватись дійсними, та такими, що спричиняють 

правові наслідки у формі цивільних прав та відповідних їм 

юридичних обов’язків, що складатимуть зміст такого правочину 

та вказаних цивільних правовідносин загалом. Волевиявлення має 

своїм завданням вірно відображати внутрішню волю та доводити 

її до відома учасників такого правочину [4, с. 207] . 

Виходячи із визначення, що застосовується на практиці, 

можемо зробити обґрунтований висновок – волевиявлення в 
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цивільному праві виступає здебільшого інструментом, що 

потрібний для фактичної реалізації власної волі певної особи. 

Звідси, виникає необхідний логічний взаємозв’язок між 

вказаними вище поняттями, оскільки для безпосереднього та 

заснованого на принципах цивільного права волевиявлення 

необхідне пряме та непорушне кореспондування до волі, що 

виражається через таке волевиявлення.  

Таким чином, визначивши основні характеристики понять, 

необхідно розглянути і їх співвідношення, що в подальшому ля-

гає в основу практичного визнання цивільних правовідносин дій-

сними, чи такими, що не відповідають цивільному законодавству 

на підставах невідповідності між волею особи та фактичному во-

левиявленні, на основі якого і вчиняються певні правочини, тощо.  

Варто зазначити, що саме питання розмежування волі і 

волевиявлення є дискусійним також і втому аспекті, що іноді не 

до кінця зрозуміло якому саме поняттю законодавець пропонує 

надавати перевагу при вирішенні тих чи інших справ. Наприклад, 

Рабінович вважає, що Закон надає перевагу волі, але, на протива-

гу їй, іншої думки Новицький, що вважає, що закон передбачає 

настання правових наслідків не безпосередньо через волю, а лише 

після вираження такої волі шляхом прямого волевиявлення. Іншої 

думки був Агарков, що вважав, що підхід співвідношення при 

визначенні понять є найбільш обґрунтованим, бо кожен елемент є 

мінімальним, необхідним, та, що примітно, однаково важливим 

для визначення природи правочинів. В такому ж випадку, відсут-

ність одного  з елементів призводить до відсутності, чи, іншими 

словами, недійсності правочину.  

Також для визначення співвідношення розмежовувати сфери 

понять – воля визначає виключно внутрішню систему переконань 

та можливих гіпотетично дій людини, що відображають те, як 

насправді ставиться людина до даної ситуації, іншими словами 

воля суміжна з поняттям, за аналогією, суб’єктивної сторони 

такого правочину. З іншого ж боку, навіть при невідповідності 

між волею і волевиявленням, останнє відображає саме фактичні 

дії, отже, вони цілком зрозуміло, можуть не співпадати з 
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внутрішнім ставленням через обман (стаття 230 ЦК України), 

насилля (стаття 231 ЦК України), помилки (стаття 229 ЦК Украї-

ни), тяжкі обставини (стаття 233 ЦК України), тощо [5, с. 85-87].  

Отже, виходячи з вищевикладеного, робимо висновок, що 

«воля» відображає внутрішню сторону особи, тобто ставлення до 

здійснення правочину, що суб’єктивно виражає саме думку люди-

ни, а «волевиявлення» - зовнішню, тобто обов’язково підкріплену 

якимись діями (письмовими, якщо правочин укладається 

письмово чи з допомогою електронних засобів; усними – при 

усних правочинах, конклюдентно – при вчиненні дій, що виража-

ють волевиявлення – наприклад: прохід через турнікет в 

метрополітені), або ж мовчазно – у випадках бездіяльності).  

Вивчивши дане питання, та приєднуючи до позицій «цент-

ристів», вважаю за потрібне зазначити, що в будь яких наукових 

питаннях найбільш доцільно розглядати проблему з різних кутів 

зору, та поєднувати різні думки для отримання найбільш 

об’єктивного результату. Виходячи з вказаного вище, розуміємо, 

що насправді, важливим є саме поєднання та реалізація в 

сукупності понять «воля» та «волевиявлення», оскільки без 

внутрішньої волі особа не буде здатна до прямого та без посеред-

нього волевиявлення, що матиме юридичну силу. На прикладі 

можемо розглянути норми чинного законодавства – частину 

першу статті 215 ЦК України [5, с. 80], що визначає наступне 

правило: Підставою недійсності правочину є недодержання в 

момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які 

встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою стат-

ті 203 цього Кодексу. Звертаючись до відсилки в даній статті – 

частини третьої статті 203 ЦК України [5, с. 75], визначаємо, що 

волевиявлення учасника правочину має бути вільним і 

відповідати його внутрішній волі. Отже, якщо волевиявлення 

порушує справжню волю учасника правовідносин, правочин має 

визнаватись недійсним у встановленому законом порядку.  

Оскільки волевиявлення, що є основою для значимої саме у 

правовій сфері практичного застосування є основним поняттям, 

що показує назовні волю особи, що вступила в правовідносини, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1161
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1162
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1162
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не матиме юридичної сили, то і сама воля не буде виконана.  

Таким чином, з огляду на викладене вище, співвідношення 

понять «воля» і «волевиявлення» потрібно розглядати виключно в 

аспекті їх інтегрального поєднання, кожне з понять є загально-

обов’язковим, незважаючи на юридичне закріплення тільки 

фактичного виразу волі – волевиявлення при розгляді справ, з 

іншого ж боку воля як така стає основою для волевиявлення, 

оскільки при її відсутності будь який правочин буде недійсним на 

основі статті 203 ЦК України. Отже, воля, як і фактичне волевияв-

лення має бути більш точно внормовано чинним законодавством 

для визначеності самого процесу переходу волі у волевиявлення в 

цивільному праві, насамперед, правочинах.  
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Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов 

виживання, розвитку та високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Фінансова стабільність — це характеристика 

ефективності операцій, інвестицій та фінансового розвитку, 

містить інформацію, необхідну інвесторам, і відображає здатність 

компанії нести відповідальність за свої борги та зобов’язання. У 

більшості випадків практика показує, що компанії з хорошим 

фінансовим станом мають більше переваг у залученні інвестицій, 

ніж інші компанії тієї ж галузі у виборі постачальників та 

кваліфікованого персоналу. Крім того, вони не конфліктують з 

державою щодо податкових та неподаткових трансфертів, із 

населенням щодо виплати заробітної плати та дивідендів. Що 

стосується нинішньої економічної ситуації в Україні, то вона 

незадовільна, а економічні умови досить складні.  

Діяльність сільськогосподарських підприємств здійснюється 

в умовах невизначеності, розвитку наукового прогресу, нестабіль-

ності політичної ситуації, ворожнечі на сході, загострення ринко-

вої конкуренції та глобалізації. При цьому чинна система 

управління вимагає від компаній підвищення ефективності 

виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг, 

своєчасного моніторингу економічних показників. Мінливість 
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навколишнього середовища має значний вплив на економічні 

умови та сталий розвиток підприємств і підприємств. Тому 

питання забезпечення його фінансової стабільності наразі є дуже 

важливим в економічному середовищі. 

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану 

підприємства є його фінансова стійкість (стабільність). Це надій-

на гарантія платоспроможності; збалансованість між власними та 

позиковими коштами; незалежність від непередбачених ринкових 

умов і партнерів; довіра кредиторів та інвесторів і ступінь залеж-

ності від них; наявність такої суми прибутку, яка б забезпечувала 

самофінансування.  

Розроблено систему показників, що використовуються для 

оцінки фінансової стійкості підприємства у вітчизняній та 

світовій практиці. Існує: 

-концентрація власності на акції (швидкість автономії); 

-коефіцієнт фінансової залежності; 

-коефіцієнт працездатності власного капіталу; 

-відношення оборотних коштів до власних оборотних коштів. 

У сучасних економічних колах існують різні думки щодо 

визначення поняття «фінансова стабільність», і є не лише спільні 

моменти, а й суттєві відмінності [5, с. 380]. Термін використову-

ється на всіх рівнях – від окремих домогосподарств чи індивіду-

альних підприємців до діяльності світової фінансової системи. 

Деякі вчені описують фінансову стабільність як довгострокову 

платоспроможність. Інші кажуть, що це оптимальна структура і 

склад оборотних активів. Це означає, що існує багато способів 

визначення фінансової стійкості бізнесу, що, звісно, ілюструє 

універсальність поняття. 

Т. А. Обущак визначає фінансовий стан підприємства як 

суттєву ознаку підприємства в певний період часу, визначає 

справжню та потенційну здатність забезпечити достатній рівень 

фінансування фінансово-господарської діяльності, а також здат-

ність ефективно здійснювати ці заходи в майбутньому [4, с. 92]. 

С. З. Мошенський та О. В. Олійник розглянули природу 

фінансової стійкості та визначили основні передумови її 
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забезпечення виконання умов фінансової рівноваги між власними 

та запозиченими джерелами [2, с. 82]. 

К. Друрі запропонував оцінювати фінансову стійкість 

підприємства через фінансову незалежність підприємства, яка 

пов’язана із загальною структурою підприємства та ступенем 

залежності від зовнішніх ресурсів фінансування [1, с. 113]. 

Я вважаю, дуже цікавою є методика, за допомогою якої 

представники Американської школи менеджменту Дж. Ф. 

Маршалл та В. К. Бансал визначають фінансову стійкість 

компанії. На їхню думку, фінансові інновації та тенденції є дуже 

важливими і є зовнішніми чинниками та умовами корпоративної 

стабільності. Нові фінансові продукти повинні керуватися 

очікуваною величиною прогнозованих фінансових результатів і 

допустимим діапазоном помилок [3, с. 36]. 

На мою думку, під фінансовою стійкістю слід розуміти 

здатність підприємства фінансувати свою діяльність на розшире-

ній основі, щоб протистояти порушенням нестабільного середо-

вища та підтримувати платоспроможність у несприятливих 

умовах [3, с. 168]. 

Однією з важливих складових фінансової стійкості є 

наявність необхідного обсягу фінансових ресурсів, які можна 

сформувати лише за умови ефективної та прибуткової діяльності 

підприємства, що неможливо без використання управлінських 

рішень. 

На фінансову стійкість підприємства суттєво впливає етап 

економічного циклу економіки країни. Під час кризи швидкість 

збуту відстає від швидкості виробництва, яка сьогодні спостеріга-

ється в Україні. Інвестиції в запаси скорочуються, що ще більше 

знижує продажі. Знижуються і доходи підприємств, зменшуються 

і прибутки. Все це призвело до зниження лік відності та плато-

спроможності підприємств, створило умови для масштабних 

банкрутств. 

Маючи достатній власний капітал, ефективне використання 

активів, задовільну прибутковість, враховуючи операційні та 

фінансові ризики, достатню ліквідність, стабільний дохід та 
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широкі можливості запозичень, чи можливо досягти міцного 

фінансового становища. 

Для забезпечення стабільного фінансування компанії повин-

ні мати гнучкий капітал, структуру та організаційну мобільність, 

щоб дохід завжди перевищував витрати, тим самим зберігаючи 

платоспроможність і створюючи умови для самофінансування. 

Оптимальна структура джерела коштів залежить від стабільності 

фінансового стану підприємства (співвідношення власних коштів 

до позикових коштів), структури активів підприємства, особливо 

від співвідношення основних засобів до оборотних, а також 

залишок залишку коштів. лист. Функціональна основа активів і 

пасивів. 

Керівництво компанії має швидко реагувати на обмеження, 

накладені системою економічних відносин, маніпулюванням 

фінансовими ресурсами та графіками виробництва. Необхідно 

«виховувати імунітет» до впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів, що порушують репродуктивну діяльність підприємств. 

На фінансові рішення, які приймаються керівниками бізнесу, 

впливають зовнішні фактори, такі як:  

• економічний стан;  

• національна фіскальна політика; 

• законодавча та нормативна база;  

• національний фінансовий нагляд;  

• поведінка конкурентів; 

• поведінка постачальників та споживача; 

• дії фінансових посередників; 

• дії інвесторів; 

• високий рівень соціально-культурного розвитку; 

• соціальні, культурні та екологічні фактори. 

Склад внутрішніх факторів визначається внутрішнім середо-

вищем суб'єктів господарювання, визначається їх виробничим, 

капітальним, економічним, кадровим і технічним забезпеченням. 

Фінансове забезпечення підприємств потребує постійного 

управління для реалізації оптимізованого складу та структури 

джерел капіталу. Крім того, важливим кроком цього керівництва 
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є визначення безпечного фінансового стану, що має бути тісно 

пов’язане з діагностикою господарської діяльності підприємства. 

Ефективність цього процесу значною мірою залежить від подаль-

шої виробничо-господарської діяльності підприємства, оскільки 

відсутність фінансових ресурсів може практично повністю пара-

лізувати всю діяльність суб’єкта. 

За сучасних умов структура капіталу є фактором, який 

безпосередньо впливає на фінансовий стан українських компаній 

– їх платоспроможність та ліквідність, виручку та прибутковість. 

Власний капітал є основою кожного підприємства, тому своє час-

ний і повний аналіз дозволяє отримати нові характеристики 

об’єкта та застосувати обґрунтовані управлінські рішення для 

досягнення цілей підприємства. 
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 «Права людини» – це поняття увійшло у повсякденність 60-

х років XX століття, проте історія їх обчислюється не однією 

сотнею років. Термін «права людини» базується на концепції 

«природного права», базисними поняттями якого вважаються 

зразки справедливості, рівності, свободи всіх законів, наявності 

власності та визнання народу як єдиного джерела влади. 

Конституцією затверджено: «Людина, її права та свобода є 

найвищою цінністю» [2, c.131].  

На превеликий жаль, людина стосовно держави перебуває 

далеко не в рівному положенні. Держава здатна не тільки 

нав'язувати свою точку зору людям, але при необхідності 

застосовувати примусові заходи для реалізації власних помислів. 

«У громадян мають бути можливості протидії порушенню 

власних прав, і з боку посадових осіб, і зі сторони державних 

інститутів влади загалом. Права людини дають їй можливість 

боротися зі зловживанням офіційних осіб та держави» [1]. 

Соціальна практична діяльність продемонструвала 

необхідність формування якоїсь системи, яка б забезпечувала 

громадянам здібності на всі сфери та сторони їх життєдіяльності, 

окрім держави. При цьому тим найбільш сформовано та 

розвинене громадянське суспільство, чим краще та ефективніше 

налагоджено взаємодію між самостійно діючими об'єднаннями 
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громадян та державними інститутами. 

Конституція є лише формальною гарантією забезпечення 

права і свободи людини. Просто записати та оголосити юридичну 

рівність недостатньо, необхідно регулярно дотримуватись даної 

рівності на практиці. Вищесказане є основною метою та 

зобов'язанням права соціальної держави, при цьому стратегія її 

орієнтована на формування та використання однакових, рівних 

умов та можливостей, які забезпечують вільний розвиток людини 

та гідне життя. Тому так необхідне формування реального, а не 

формального механізму забезпечення права і свободи людини. 

Таким чином, зазначені норми ЦПК у принципі не припуска-

ють однозначного рішення щодо питання про відведення 

неупередженого судді. Тому ці норми не гарантують дотримання 

прав. Основний принцип здійснення правосуддя – принцип 

неупередженості та об'єктивності суду. З усього вищевикладеного 

під час аналізу законодавства видно, що законодавець 

намагається, охопивши правозастосовну практику, особливості 

життєвих ситуацій, синтезувавши, підвести їх під основні засади 

права матеріального та процесуального, тим самим запобігти або 

мінімізувати можливі негативні наслідки. Однак у зв'язку з таким 

бажанням охопити весь обсяг суспільних відносин, виникають 

зазначені протиріччя законодавства, що дозволяють несумлінним 

посадовим особам лавірувати в «океані» правових норм, 

створюючи лише ілюзію захисту прав та свободи громадян, 

заснованої на загальноправових принципи. 

Підсумовуючи викладене, варто також зауважити наступне. 

Незалежність суддів є основною передумовою функціонування 

самостійної й авторитетної судової влади, здатної забезпечити 

об’єктивне й безстороннє правосуддя, ефективно захистити права 

та свободи людини. Принцип незалежності суддів означає 

незалежну процесуальну діяльність під час здійснення 

правосуддя, тобто в процесі розгляду й вирішення спорів про 

право на основі матеріального й процесуального, керуючись 

професійною правосвідомістю суддів, і в умовах, що виключають 

сторонній вплив на них.  
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Гарантії незалежності суддів – це передбачені нормативно-

правовими актами засоби мінімізації та усунення негативних 

зовнішніх і внутрішніх впливів на суддю під час відправлення 

ним правосуддя, спрямовані на забезпечення законного і 

обґрунтованого рішення відповідно до встановленої процедури. 

Аналіз теоретичних джерел та практики забезпечення 

незалежності суддів дає змогу виділити загальні (суспільні, 

політичні, економічні) та спеціальні (юридичні) гарантії 

незалежності суддів.  

Останні, у свою чергу, поділяються «на фінансові, 

організаційно-правові, процесуальні та моральноетичні» [3]. Як 

перспективи подальших досліджень слід зазначити, що стан 

вітчизняної судової системи, зокрема дотримання принципу 

незалежності суддів, уже давно перейшов у розряд проблем, які 

особливо турбують українське суспільство. Необхідність 

виправлення цієї проблемної ситуації ні в кого не викликає 

сумнівів, однак усі вжиті заходи, у тому числі й вирішення 

відповідних завдань судової реформи, поки що відчутно не 

вплинули на забезпечення реальної незалежності суддів. Щоб 

реформування судової системи дало очікувані результати, 

потрібно цей процес супроводжувати ретельним аналізом стану 

незалежності суддів і дієвості механізмів для її забезпечення, а 

також оцінити ефективність нових правових норм, які стосуються 

діяльності суддів та органів суддівського самоврядування щодо 

забезпечення їх незалежності. 
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Актуальною на сьогодні є тема екологічного законодавства 

України, що приділяє особливу увагу правовому закріпленню 

місця та ролі людини в суспільстві та державі. Так, в Конституції  

проголошено як одний з провідних принципів, пріоритет прав і 

свобод людини, що порівнюються з державними та іншими 

інтересами, а також надано перелік прав, свобод і обов’язків 

людини і громадянина, що містить значну кількість екологічних 

норм. Та один з проблемних моментів в умовах інтенсивного 

використання природних ресурсів, останнім часом, це загострен-

ня екологічної ситуації - проблематика чіткого визначення в 

законодавстві екологічних прав та обов’язків громадян, гарантій 

їх охорони, охорони порушені екологічні права[1].  Забезпечення 

та реалізація екологічних прав, здійснення контролю у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, у тому числі з 

боку громадськості, мають за своє завдання  стати одним із 

пріоритетних напрямів державної екологічної політики в Україні, 

а також предметом наукових досліджень[2]. 

Зазначимо по-перше, що правова охорона екологічних прав 

— система приписів, що закріплені у чинному законодавстві,які 
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забезпечують ступінь дозволеної та належної поведінки 

суб’єктів[3]. А саме захист прав зводиться до правотворчої 

діяльності щодо встановлення норм охорони в статиці (за 

об’єктивним змістом), проявляється в період нормального (без 

втручання) здійснення природоохоронних прав, а охорона настає 

у разі порушення права з метою їх відновлення, якщо необхідно 

застосувати примус із сторонами до компетентних органів[4]. Ми 

вважаємо, що охорона – це система правових, організаційних, 

економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне 

використання природних ресурсів, запобігання невиправданому 

використанню, запобігання та запобігання антропогенному 

впливу, відтворення та підвищення якості природних ресурсів, 

забезпечення спеціальний режим використання природних 

ресурсів, охорони навколишнього природного середовища. 

Випливає, що захист екологічних прав громадян доцільно 

розглядати як комплекс правових заходів, спрямованих на 

припинення порушення таких прав, усунення перешкод для їх 

реалізації та відновлення порушених прав[2]. Під гарантіями прав 

розуміють сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, 

спрямованих на реальну реалізацію прав людини, усунення 

причин і перешкод для їх обмеження, ненадійну реалізацію та 

захист від порушень. Вони поділяються на загальні та спеціальні. 

До загальних належать соціально-економічні, політичні, 

ідеологічні умови життя суспільства[6]. Для спеціальних – 

юридичних, які закріплені чинним законодавством. Однак вони 

нерозривно пов’язані між собою, взаємодіють. Стаття 10 Закону 

«Про охорону навколишнього природного середовища» 

встановлює екологічно-правові гарантії екологічних прав 

громадян. А про захист прав громадян у сфері екології зазначено 

ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», яка закріплює загальне правило, згідно з яким 

держава гарантує своїм громадянам реалізацію наданих їм 

законодавством екологічних прав[5]. Зокрема, місцеві ради, 

органи державної влади у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та використання природних ресурсів 
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зобов’язані надавати громадянам всебічну допомогу у здійсненні 

природоохоронної діяльності, враховувати їхні пропозиції щодо 

покращення стану довкілля та раціональне використання 

природних ресурсів, залучення громадян до вирішення питань 

охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. Порушені права громадян мають бути відновлені, а їх 

захист здійснюється в судовому порядку. 

Отже, екологічні права громадян мають переважно 

немайновий характер, спрямовані на задоволення соціальних, 

естетичних, оздоровчих, рекреаційних та духовних потреб. Тільки 

право на загальне і спеціальне використання природних ресурсів 

може носити майновий характер, задовольняти економічні 

інтереси. 
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Задля ефективного функціонування будь-якого підприємства 

необхідно приймати різні управлінські рішення щодо: визначення 

обсягів виробництва; правильного обрання цільової аудиторії 

споживачів, а також ринків збуту виготовленої продукції; 

стійкості фінансового стану та інших завдань, які потребують 

розв’язку від керівників. Дані проблеми, що постають перед 

адміністрацією, можна вирішити шляхом якнайкращого 

використання та поєднання усіх ресурсів підприємства. 

Важливо обрати оптимальні співвідношення різних видів 

ресурсів так, щоб вони повністю відповідали вирішенню завдань. 

Особливістю ведення підприємницької діяльності є те, що вона 

зазнає величезного впливу від різних прогнозованих та 

неочікуваних факторів, а отже, кожна проблема, що постає перед 

адміністрацією, є унікальною та потребує виняткових рішень. 

Тому, перше, що варто зробити керівництву – це оцінити реальні 

поточні перспективні можливості підприємства – його потенціал. 

Загалом, ресурсний потенціал може розглядатись як система 

взаємопов'язаних різних видів ресурсів, які є у розпорядженні 

підприємства або тих, які ймовірно залучити до його господарсь-

кої діяльності для максимального задоволення потреб споживачів 

та підвищення його конкурентоспроможності на ринку. 

Для того, щоб зрозуміти який ефект має ресурсний потенціал 

на функціонування бізнесу, необхідно охарактеризувати його 

головні складові, які і є носіями впливу на діяльність суб’єкту 

господарювання. Загалом, ресурсний потенціал має такі 

елементи: 
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1. Матеріальний; 

2. Трудовий (кадровий); 

3. Фінансовий; 

4. Організаційно-управлінський; 

5. Інноваційний; 

6. Технологічний; 

7. Інформаційний; 

8. Репутаційний; 

9. Підприємницький; 

10. Маркетинговий.  

Під матеріальними ресурсами підприємства розуміють такі 

ресурси, що мають натурально-речову форму та 

використовуються у виробничій діяльності. Зокрема, до них 

входять основні фонди (цінності установи, що застосовуються як 

засоби праці: обладнання, транспортні засоби, будівлі, споруди, 

багаторічні насадження) та частки обігових фондів (малоцінні 

ресурси: електроенергія, паливо, пакування). Від кількості та 

якості матеріальних ресурсів залежать багато різноманітних 

факторів виробництва, це напряму впливає на масштаби, 

швидкість та вчасність виготовлення продукції, а отже, і на 

конкурентоспроможність окремого суб’єкта господарювання на 

ринку. Тому необхідно щоб на підприємстві велась активна 

політика щодо покращення обладнання, амортизації, та достатнє 

забезпечення ним для виробництва.  

Мабуть, однією із найголовніших складових ресурсного 

потенціалу є трудові ресурси. Внаслідок виконання різно-

манітних операцій, які пов’язані із виготовленням продукції та її 

реалізацією, вони є рушійною силою для інших складових 

ресурсів підприємства. Для власника підприємства важливо 

оцінювати кадровий потенціал, адже це дає інформацію про те, 

наскільки здібності працівників перевищують витрати на їх 

залучення, навчання та розвиток.  

Фінансові ресурси являють собою усі грошові кошти, 

надходження, які знаходяться в розпорядженні підприємства. 

Суб’єкт господарювання спрямовує їх для покриття витрат, 
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виконання фінансових зобов’язань і як окрему форму 

стимулювання працівників. Також фінансові ресурси є одним із 

першочергових ресурсів, так як вони прямо забезпечують процес 

виробництва, а їх достатня кількість зумовлює перманентне 

виготовлення продукції. За допомогою розподілу грошових 

коштів керівники здатні фінансувати у більшій чи меншій мірі 

різні структури підприємства. К. Уолш, зазначає, що 

"…зростання для компанії схоже на ліки для пацієнта: приносять 

користь лише до певної міри, але, коли перебрати міру, стають 

небезпечними, якщо не фатальними. Тому необхідно 

збалансувати прибутки, активи та зростання" [1, с. 36]. Кількість 

фінансового потенціалу показує наскільки потужним є 

підприємство у фінансовому плані, та у якій мірі воно здатне 

відтворювати матеріальні блага або надавати послуги.  

Організаційно-управлінський ресурс – або ж менеджерський 

ресурс, характеризує рівень та якість керування у підприємстві. 

Загалом, до нього можна включити відносини у колективі; рівень 

поваги до адміністрації; вміння співпрацювати з підлеглими, 

організаційну роботу з персоналом; те, як керівники сприймають 

нові ідеї, втілюють їх у життя; критикують та проводять 

дисциплінарну роботу на підприємстві; наскільки вони є 

цілеспрямованими та як можуть прораховувати кожен крок з 

баченням на перспективу. Загалом, це рівень управлінського 

мислення.  

В. Гончаров та Є. Іванова визначають інноваційний 

потенціал підприємства як органічне поєднання ресурсів, 

спроможностей та можливостей підприємства в інноваційній 

діяльності [3, с. 105]. Інноваційний ресурс характеризується 

рівнем науково-технічної діяльності; кількістю і структурою 

наукових, науково-технічних робіт, запатентованих винаходів, 

технологій, продукції; фінансуванням та розвитком підприємства 

у галузі науки; динамікою виробництва інноваційної продукції, її 

часткою у загальному обсягу, рівнем освіти персоналу та 

кадровим забезпеченням. Втілення даного ресурсу на високому 

рівні на практиці можна зустріти рідко, адже розробка 
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інноваційних технологій потребує значного фінансування, що 

дозволити собі може далеко не кожне підприємство. 

Технологічний ресурс характеризується наявними 

методиками виробництва, що застосовує підприємство. Загалом, 

це всі знання, інформація, дані, відомості, на основі яких 

відбувається відтворення продукції та її реалізація. Залежно від 

того, яку стратегію технологій обирає підприємство, воно може 

по-різному оцінювати її наслідки. Наприклад, спостерігати 

зменшення часу виготовлення одиниці продукції, збільшення 

виготовлення кількості продукції за зміну та інші. Технологічний 

ресурс залежить від матеріального ресурсу, а також тісно 

пов’язаний з інноваційним ресурсом.  

Інформаційний ресурс являє собою інформацію, якою 

володіє підприємство, також це знання, розміщені на певних 

носіях. Якщо раціонально використовувати отриману 

інформацію, адміністрація може впроваджувати нові технології, 

керувати номенклатурою продукції та її асортиментом, 

економити на інших ресурсах та збільшувати прибутки 

підприємства.  

Репутаційний ресурс інколи може зіграти провідну роль у 

підприємництві. Безперечно, довіра від споживачів, партнерів, 

постачальників, контрагентів, здобувається багатьма роками 

роботи, помилок та, врешті, вдосконалення. Діловий престиж чи 

набуті зв’язки не раз допоможуть у веденні підприємницької 

діяльності. Проте головним є те, що набута база клієнтів та статус 

торгівельної марки, виокремлює бренд серед конкурентів та надає 

перевагу вашому підприємству.  

Підприємницький ресурс представляє здатність до 

підприємницької діяльності. Можна ствердити, що цей ресурс 

більше залежить від характеру керівника, адже зазвичай такі 

люди наділені певними рисами від народження, ніж якості, набуті 

протягом життя. Даний ресурс характеризує активність та 

завзятість керівників. Наприклад, здатність придумати новий 

успішний продукт чи уміння домовитись про постачання, знайти 

стратегічно важливих контрагентів. До підприємницького 
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ресурсу є суперечливе ставлення, адже об’єктивно його 

неможливо визначити чи якісно порівняти. Проте керівники, що 

наділені даним ресурсом допомагають підприємству ефективно 

використовувати матеріальні та фінансові ресурси і 

функціонувати загалом. 

Маркетинговий потенціал репрезентує усю рекламну 

систему підприємства. До неї можна включи рекламні кампанії та 

співпрацю із відомими людьми, колаборації з іншими брендами, 

визначення цільової аудиторії споживачів, залучення нових 

клієнтів, дослідження майданчиків для реалізації у перспективі 

для розвитку та виходу на нього, забезпечення сталої 

конкурентоспроможності підприємства.  

Поєднання та оптимальне використання даних ресурсів 

обумовлює успіх підприємства у своїй ніші. При умові, що один 

із даних ресурсів реалізується частково чи недостатньо, можна 

відразу стверджувати про те, які негативні впливи це несе за 

собою у виробництві. Тому, кожен із перелічених ресурсів 

надважливий для функціонування суб’єктів господарювання 

будь-яких видів, незалежно від типу продукції, який він 

виготовляє. 
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УДК 347.155.5   Юридичні науки 
 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО 

ПРЕДСТАВНИЦТВА 
 

Сокольвак В.Ю., 

студентка Юридичного факультету 

Науковий керівник: Кметик Х.В. 

кандидат юридичних наук, доцент, 

Юридичний факультет 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Представництво є одним з інститутів цивільного права, за 

допомогою якого учасники цивільного обороту можуть брати 

участь у цивільних відносинах через представника, який вчиняє 

правочини від імені та в інтересах особи, яку він представляє. 

Найпоширенішим видом представництва на сьогодні є 

представництво за договором або, як його називають інакше, 

договірне представництво.  

Становлення України як самостійної, демократичної, 

правової держави та подальша її інтеграція у європейський та 

світовий простір вимагає створення для громадян України тих 

гідних умов життя, в яких можливості набуття, реалізації та 

захисту суб’єктивних прав та юридичних обов’язків усіляко 

полегшаться та розширяться, і саме інститут представництва є 

ефективним засобом розвитку такого суспільства. 

За В.В. Цюрою представництво в цивільному праві 

визначається як «цивільне організаційне правовідношення, в силу 

якого одна особа (представник) має можливість вчиняти 

правочини та інші правомірні юридично значимі дії в межах 

наданих йому повноважень від імені та в інтересах іншої особи 

(принципала), щодо третіх осіб, при поінформованості останніх 

про це, чим безпосередньо створює, змінює або припиняє 

цивільні права та обов’язки і несе відповідальність перед особою, 

яку представляє» [1, с.174‒176]. На нашу думку, це є найбільш 

вдалим визначенням в українській науковій цивілістиці, оскільки 
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воно як розкриває поняття та сутність представництва, так і 

вказує на його ознаки. 

Представництво класифікують залежно від підстав його 

виникнення. Так, відповідно до ч.3 ст.237 Цивільного кодексу 

України, представництво виникає на підставі договору (договірне 

або представництво за договором), закону (законне або 

представництво за законом), акту органу юридичної особи 

(договірне або законне в залежності від походження такого акту) 

та з інших підстав, встановлених актами цивільного 

законодавства. 

Ю.О. Заіка дає таку дефініцію представництва за договором: 

це таке представництво, яке виникає в результаті угоди між 

представником та принципалом. Для здійснення такого 

представництва необхідно отримати довіреність, яку той, кого 

представляють, видає представникові як доказ наданих йому 

повноважень [2, c.128].  

Що стосується суб’єктів представницьких правовідносин, як 

вже зазначалося, відповідно до ч.2 ст.237 ЦК України не є 

представником особа, яка хоча і діє в чужих інтересах, але від 

власного імені, а також особа, уповноважена на ведення 

переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Крім 

того, особливістю представництва є те, що це обов’язковим є 

вчинення юридично значимих дій, спрямованих на реалізацію 

суб’єктивних прав і законних інтересів осіб, яких представляють. 

Це істотна відмінність представництва від інших суміжних 

правових конструкцій. Так, посередництво, агентування, комісія, 

порука, договори на користь третіх осіб, управління майном, 

посильництво, рукоприкладництво здійснюються від власного 

імені, а не від імені іншої особи. Їхні дії можуть мати як 

юридичний, так і фактичний характер, на відміну від представ-

ництва. Виняток становить лише агентський договір, оскільки 

агент може здійснювати юридичні дії від імені принципала, що є 

важливою ознакою представництва. Межі наданих повноважень 

прописуються у договорі, а для відносин з третіми особами 

принципал на підставі договору видає агенту довіреність.  
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Класичною формою представництва є договір доручення, 

оскільки дії повіреного призводять до виникнення прав та 

обов’язків не в нього, а безпосередньо в принципала. Договір 

доручення спрямований на встановлення та врегулювання 

«внутрішніх» відносин між представником та особою, яку 

представляють [3]. 

Таким чином, договірне представництво – це такий вид 

представництва, правовідносини якого виникають на підставі 

договору або іншого акту, в основі якого лежить волевиявлення 

особи, яку представляють (довірителя), та особи, яка представляє 

(повіреного), а також домовленість між ними. Договір доручення 

є безпосереднім проявом правовідносин щодо представництва. 

Він опосередковує відносини представництва, для яких 

характерною є наявність двох видів юридичних зв’язків – 

внутрішніх і зовнішніх В свою чергу, трудовий договір, на нашу 

думку, не є підставою представництва в цивільному праві. 

Агентський договір може бути підставою виникнення відносин 

представництва за певних умов (вчинення юридично значимих 

дій від імені принципала). 
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цивільного захисту та техногенно-екологічної  

безпеки науково-дослідного центру 

Національний університет цивільного захисту України, 

м. Харків, Україна 

Якщо щодо ліквідації наслідків вибухів на суходолі в нашій 

державі   накопичений величезний досвід, то питання підвищення 

ефективності розвідки та розмінування водного середовища 

потребують подальшої розробки, оскільки кількість 

вибухонебезпечних предметів, які забруднюють мирні водні 

акваторії , у тому разі в результаті агресії Росії, суттєво не 

зменшуються [1, с. 1-7], незважаючи на створення в окремих ГУ 

ДСНС України спеціалізованих відділень підводного 

розмінування групи піротехнічних робіт та спеціальних 

водолазних робіт, які входять до відповідних аварійно-

рятувальних загонів спеціального призначення. 

Тому проблема підвищення ефективності попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підводним розташуванням 

вибухонебезпечних предметів, є актуальною. 

Практика розмінування ескадреного міноносця «Фрунзе» в 

районі Тендеровської коси Скадовського району показала, що 

плануванню оперативної діяльності відділення підводного 

розмінування групи піротехнічних робіт та спеціальних 

водолазних робіт, у якого на озброєнні стоять автономні дихальні 

апарати на стисненому повітрі АВМ [2, с. 359], не сприяла 

відсутність в керівних документах оцінок часу проведення 

оперативних робіт під водою [3, с. 123]. 

Таким чином, важливою та нерозв’язаною частиною 

проблеми є відсутність апробованих даних щодо розходу повітря 
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водолазами-саперами під час виконання характерних для 

підводного розмінування операцій [4, с. 230]. 

Метою роботи є дослідження впливу типу та умов 

оперативної діяльності на розхід повітря в апаратах на 

стисненому повітрі у водолазів-саперів під час проведення 

підводного розмінування. 

Спочатку були проведені експериментальні дослідження, в 

яких брали участь випробовувані з числа особового складу 

відділення підводного розмінування групи піротехнічних робіт та 

спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону 

спеціального призначення Головного управління ДСНС України 

у Херсонській області. Вони виконували реальні операції пошуку 

на глибині 4 м, 6 м та 7 м та підйому з глибини 6 м, у тому 

випадку, коли була відсутня можливість знищення на місці, 

вибухонебезпечних предметів в акваторії Чорного моря, яка 

вимагає свого розмінування.  

В кожному випадку вимірювались час (t, хв.)  підводної 

оперативної роботи в апаратах на стисненому повітрі 

(використовувались апарати типу АВМ з обсягом Vб балонів 12 

та 15 л) , початковий тиск (Рпоч, бар) та тиск (Ркін, бар) по 

завершенню операції, яка розглядалась. Це дозволило, 

використовуючи закон Бойля-Маріотта, перейти до оцінки 

розходу повітря [л/хв] 

( )
tР

VРР

атм

бкінпоч
л



−
= ,                                                 (1) 

де  Ратм≈ 1 бар – атмосферний тиск. 

Отримані результати, оскільки у кожному випадку 

використовувалися вибірки з об'ємом 3020n = , були 

перевірені на нормальність розподілу за критерієм Шапіро-Уілкі 

[5, с. 67-74].  

Для цього, наприклад, стосовно розходу повітря під час 

пошуку вибухонебезпечних предметів на глибині 4 м 

піротехніками в АВМ  спочатку були розраховані середнє 

значення показника розходу повітря під час роботи в АВМ 
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n

n

i
л

л

i

= ,                                                  (2) 

де 
iл –значення показника розходу повітря у i-

годосліджуємого, л/хв;  

середньоквадратичне відхилення 

( )
=

 −=
n

1i

2
ллiл n

1
,                                        (3) 

та 

( )
=

−=
n

1i

2
лл2 i

mn ,                                     (4) 

де 2m  – вибірковий центральний момент другого порядку. 

Це дозволило обчислити проміжну суму S по формулі: 

22,7685)tt(aS
k

i
i)1in(1in =−= +−+− ,    (5) 

де k – індекс, який має значення від 1 до 122/n = ;

1ina +− –коефіцієнт, який має спеціальні значення для обсягу 

вибірки n. 

Таблиця 11 [5, с. 69] для рівня значимості =0,05 та n=20 дає 

значення 905,0Wтабл = .  

Оскільки  

905,0W0,9696
534,67

518,4057

mn

S
W табл2

2

===


=

,               (6) 

розподіл у відповідності до [6] вважається нормальним. 

Розрахунки, аналогічні (2)-(6), були виконані також для 
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аналізу витрати повітря піротехніками за іншими обраними 

варіантами оперативної роботи. Вони також показали, що за 

рівнем значимості =0,05 їх можна вважати нормальним. 

Наявність оцінок математичних очікувань і середньо-

квадратичних відхилень для отриманих вибірок розходу повітря 

дозволило виконати перевірку того, наскільки значимо різняться 

середні значення, отримані по незалежних вибірках дослідження, 

використовуючи t-критерій Стьюдента. 

Таким чином, результати статистичного експериментальних 

результатів, які були отримані в процесі здійснення реальної 

оперативної діяльності особового складу відділення підводного 

розмінування групи піротехнічних робіт та спеціальних 

водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Херсонській 

області, показали, що при рівні значимості =0,05 результати 

розходу повітря у піротехніків-підводників описуються 

нормальним розподілом. При цьому розхід повітря суттєво 

відрізняється як від характеру операцій, які виконує особовий 

склад, так і від глибини знаходження вибухонебезпечного 

предмету. 

B Україні, як і в інших провідних країнах світу, питання, що 

пов’язані із урахуванням можливого перебування під водою 

рятувальників, розглянуті недостатньо. 

Аналіз отриманих результатів показує, що математичне 

очікування розходу повітря піротехніків під час виконання 

типових операцій в процесі здійснення підводного розмінування 

водної акваторії суттєво з рівнем значимості =0,05 відрізняється 

не тільки в залежності від типу оперативної діяльності, але й від 

глибини знаходження вибухонебезпечних предметів, збільшення 

якої суттєво ускладнює дії особового складу. 

Сильною стороною отриманих результатів є визначення 

достовірних показників (з рівнем значимості =0,05), які можуть 

бути основою для обґрунтування конкретних пропозицій щодо 

організації робіт з підводного розмінування, вибору засобів 

індивідуального захисту, в першу чергу органів дихання, 
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рятувальників, обґрунтування тактико-технічних вимог до засобів 

індивідуального захисту органів дихання як на етапі їх створення, 

так і на етапі придбання, а також під час організації процесу 

підготовки піротехніків-підводників. 

Одночасно необхідно відмітити, що застосування обраного 

підходу в практичній діяльності супроводжується трудомісткістю 

проведення експериментальних досліджень, результати яких є 

основою для науково-обґрунтованих рішень щодо підвищення 

ефективності дій особового складу відділення підводного 

розмінування групи піротехнічних робіт та спеціальних 

водолазних робіт, оскільки для здійснення цього процесу 

необхідно залучити висококваліфікованих спеціалістів, які 

одночасно мають знання та навички як в практиці розмінування 

водних акваторій, так і в організації експериментальних 

досліджень таким чином, щоб були отримані статистично значимі 

результати, які стануть основою відповідних пропозицій.  
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Термін “дискурс” багатозначний, він походить від 

латинського слова dіscursus, що означало “біг у різних 

напрямках”. Поступово термін набуває великої кількості різних 

значень. У перекладі з англійської dіscourse означає “мова, 

міркування, розмова, бесіда”, у французькій мові слово dіscours 

означає “діалогічна мова, публічний виступ”, у середньовічній 

латині він мав значення “пояснення, довід, аргумент у суперечці, 

логічне міркування”, а прикметник дискурсивний у цей же час 

набуває стійкого значення “розумовий, логічний, опосередкова-

ний”, на відміну від чуттєвого, споглядального, безпосереднього. 

У словнику німецької мови Якоба і Вільгельма Грімма, що був 

виданий у 1860 р., це слово має такі значення: «діалог, бесіда, 

мова, лекція». У науковій літературі, насамперед лінгвістичній і 

логічній, слово дискурс в основному вживається як синонім до 

слова «текст», тут розуміється не тільки специфічний продукт 

мовної діяльності, а й будь-яке явище дійсності, що має знакову 

природу і певним чином структуроване: наприклад, фільми, 

спектаклі, мітинги, дебати тощо. 

«У сучасній науковій літературі авторські права на 

використання даного терміна відсутні. Саме через це його 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
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вживання таке багатозначне. Конкретне значення терміна дискурс 

визначається в рамках існуючих підходів до вивчення мови і 

мовної діяльності» [1]. На ранніх стадіях аналізу дискурсу вчені 

розглядали два базових значення зазначеного терміна. В одному з 

них, що використовувався в дослідженнях мовних структур, які 

виходять за рамки речення, він практично ототожнювався з 

поняттям тексту. Одним з перших використав термін “дискурс” 

як окремий термін американський лінгвіст А.Харріс, який у 1952 

р. опублікував статтю “Аналіз дискурсу”, присвячену 

дослідженню мови реклами [1].  Приблизно в цей же час поняття 

дискурсу пролунало у Ю.Хабермаса. Він розумів дискурс як 

комунікацію особливого виду, специфічний діалог, мета якого — 

«неупереджений аналіз реальності, позбавлений суб’єктивізму 

дослідника». Учасники мовної комунікації аналізують реальність, 

відмовляючись від існуючих у свідомості і закріплених у мові 

стереотипів. Тут під дискурсом розуміється спосіб одержання 

істинного наукового знання. У такій інтерпретації він виступає як 

інструмент пізнання реальності — “значимий” діалог з 

використанням визначених методик. 

Мішель Фуко у роботі “Археологія знань” вводить поняття 

“дискурсивні практики”, “дискурсивні формації”. Ці конструкти 

складні для перекладу і стають зрозумілими тільки в контексті 

усієї творчості філософа. М. Фуко досліджує співвідношення 

мовного шару культури з власне соціальним, використовуючи 

новий понятійний аппарат, що складається з висловлювань 

“дискурсивні практики”, які, у свою чергу, утворюють 

“дискурсивні формації”. Можна навести ще декілька таких 

визначень: “Дискурс — система комунікації, поле комуніка-

тивних практик, розглянуте в реальному і віртуальному аспектах” 

[5], де під реальним виміром розуміється поточна мовна 

діяльність і її результати — тексти, потенційний вимір, що є 

сукупністю знаків, який обслуговують дану комунікацію.  

У “Словнику політичної термінології” наводиться таке 

визначення: “Дискурс — вид мовної комунікації, орієнтований на 

обговорення й обґрунтування будь-яких аспектів дій, думок і 
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висловлювань її учасників”. Наведемо ще одне визначення: 

“Дискурси — слабкі, фрагментарні образи чи способи 

спілкування, за допомогою яких соціальні сили впливають на 

суб’єктивні погляди, у результаті чого індивіди починають 

розуміти й оцінювати своє існування”. До найважливіших 

характеристик дискурсу в його сучасному розумінні можна 

віднести такі: 

• дискурс є складним комунікативним явищем, що містить і 

соціальний контекст, який дає уявлення як про учасників 

комунікації (і їхні характеристики), так і про процеси 

виробництва і сприйняття повідомлень [6]; 

• дискурс відображає суб’єктивну психологію людини, і 

отже, він не може бути відчужений від того, хто говорить [2]; 

• за самою своєю суттю дискурс — явище когнітивне, тобто 

таке, що має справу з передачею знань, з оперуванням знаннями 

особливого роду і, головне, зі створенням нових знань [3]; 

• дискурс — це “зв’язаний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними, прагматичними й іншими факторами; 

текст, взятий у подійєвому аспекті; мовлення, розглянуте як 

цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у 

взаємодії людей і в механізмах їхньої свідомості” [4].  

Проте при всіх варіантах підходів щодо визначення цього 

поняття, доцільно говорити, на думку дослідників, про два 

основних. Прибічники першого підходу під дискурсом розуміють 

елементи дійсності, що мають часову довжину, сюжет і “які 

являють собою закінчений твір, сформований на основі 

організації сенсів з використанням смислового коду”. Завдання 

аналізу тут полягає в тому, щоб осягнути внутрішню логіку 

явища і виявити способи, прийоми, за допомогою яких сюжет 

формується і розгортається в реальності, а мовним матеріалом 

виступають заяви політиків, політичних оглядачів та 

коментаторів, публікації у ЗМІ, матеріали спеціалізованих видань, 

що мають справу з різними точками бачення політики. 

Представники іншого, більш вузького підходу, трактують 

дискурс як особливий вид комунікації. “Дискурс є комунікативна 
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подія, — вважають вони, — що відбувається між тим, хто 

говорить і слухає у процесі комунікативної дії в певному 

часовому, просторовому й іншому контексті. Ця комунікативна 

дія може бути мовною, письмовою, мати вербальні і невербальні 

складові” [1]. Якщо застосувати цей підхід до аналізу соціальних і 

політичних явищ, то дискурс буде визначати не міжперсональний 

діалог як “мовну подію”, а “соціальний діалог”, що відбувається 

за допомогою і через суспільні інститути між індивідами, 

групами, а також між задіяними соціальними інститутами. 

Проаналізувавши наукові розвідки дослідників, варто 

зазначити, що поняття «дискурс» є багатогранним і 

різноплановим, воно залежить від галузі його застосування. 
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Мова – це багатофунціональне явище, яке формувалося 

протягом онтогенезу людської раси. Основні функції мови: 

комунікативна, етнічна, гносеологічна, культурологічна, номіна-

тивна, експресивна, мислетворча. Не менш значимою функцію є 

ідентифікаційна. Кожна національність має свої відмінні риси: 

колір шкіри та волосся, розріз очей; за зовнішніми рисами можна 

зробити висновок приналежності людини до певної етногрупи, 

але не завжди ці ознаки остаточно  можуть повідомити  істинну 

приналежності людини до певної національності. Остаточною є 

мова. На нашу думку, мова – це  тотожне поняття нації. Слово 

«нація» неодноразово переживало «семантичні трансформації». 

«Уживаючись на початку свого виникнення як означення групи 

чужинців, це слово поступово соціалізувалося для позначення тих 

верств суспільства, які утворювали певну спільність не тільки за 

походженням, але й за інтересами» [1]. Єдність інтересів є 

значимим пріоритетом сильної, повноцінної нації. Г. Євсеєва 

слушно наголошувала: «Нація є синонімом суверенності народу, 

незалежності держави. Подальше дослідження та вживання слова 

призвело до синонімізації «держави» і «нації», виникло поняття 

«нація-держава» [2]. Тобто міцна та незалежна нація є невід’єм-

ною частиною держави. Соціолог К. Келгон, пропонуючи 

суб’єктивістське розуміння поняття нації, так визначає цей набір 

рис: «кордони (географічні та/чи етнічно-культурні); ідея непо-

дільності, єдності нації; суверенність (самостійна держава); ідея 
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ототожнення населення з нацією, індивіда з нацією; культура 

(мова, цінності, звичаї, вірування); спільні біологічні й усадковані 

риси; уявлення про історичний час і священну територію» [3]. 

Кожен компонент є частиною міцного механізму. Нехтуючи 

складовими компонентами, втрачається механізм, який забезпе-

чує повноцінне функціонування, незалежність, суверенність і 

недоторканність держави та нації. Ми переконані, що кожна 

поважаюча себе нація повинна бути носім державної мови, адже 

при відсутності такого надбання, яким чином буде здійснюватися 

ідентифікація людини.  

Незважаючи на проголошення України у 1991 році 

незалежною державою, політика здійснювалась не на користь 

української нації. Більшість українських територій були  носіями 

російської мови, більше того, деякі вважають і досі її прогресив-

нішою, пристижнішою від державної. Але тодішні засади влади 

можна зрозуміти, бо Україна довгий час знаходилась під 

окупацію радянських тоталітарних та авторитарних режимів, які 

«зросійщували» українців. 

У 1998 році соціологи здійснили опитування жителів 

України щодо вживання мови: 47,2% вважали, що російська мова 

повинна викладатись у тому ж обсязі, що й українська;  28,1 % 

зазначили, що російська мова повинна викладатись в меншому 

відношенні ніж українська, але більше ніж російська; 16,8 %  

громадян, що в більшій кількості мешкали на західній території 

України відповіли, що російська мова повинна викладатися на 

рівні із іноземними мовами. А згідно зі статистичними даними 

2001 року, повторне опитування констатувало, що лише 30% 

відсотків населення України  вважає російську мову рідною. Як 

відомо, найбільше російська мова у 2004 році була 

розповсюджена на територіях таких областей: АРК (97%), 

Дніпропетровська (72%), Донецька (93%), Запорізька ( 81%), 

Луганська (89%), Миколаївська (66%), Одеська (85%), Харківська 

(74%). Більша частина нації України, що найбільше провадила до 

скасування російської мови із території України, була Галичина. 

У серпні 2011 року західноукраїнський політик Тарас 
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Стецький сказав, що якщо російська мова отримає статус 

державної, то Україна зазнає краху, але не всі були прибічниками 

його думки. Володимир Корнілов зауважив, що поки російська 

мова не стане державною, країна буде «розриватись на частини». 

       Починаючи з часів Революції гідності, яка тривала з 2013 по 

2014 рр., помічаємо значимі прояви націоналізації суспільства. Це 

скасування свят, які були ще за радянського періоду; піднесення 

української культури; введення корективів до українського 

правопису; підвищення значимості української мови, як до 

офіційної, загально-обов’язкової мови в державних установах; 

розуміння соціумом важливості материнської мови. Але це тільки 

початок, який повинен досягати більшого з підняттям суспільної 

свідомості.  

Логіка наших міркувань підводить до висновку, що 

українська мова – це державна мова, яка є обов’язковим  засобом 

комунікації не тільки в межах державних установ. Кожна нація 

повинна бути «оригінальною» без застарілих «фейків», які нам 

нав’язує недосвідчене, обмежене суспільство.  Мова  виконує не 

тільки комунікативну функцію, у ній полягає більш значимий 

сакральний сенс. Це  рушійна сила для подолання «кризи нації», 

яку провокували століттями, адже межі нашої держави - це межі 

нашої мови. 
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Формування української ринкової економіки, розвиток 

інфраструктури, створення ефективного механізму управління 

всіма учасниками ринку вимагають теоретичного з’ясування 

сутності страхової діяльності, пошуку достатніх нових умов для 

захисту та компенсації фізичним та юридичним особам за збитки 

обох сторін. 

Взаємодія сторін, зацікавлених у укладанні страхового 

договору і досягненні результативності страхових операцій, 

відбувається саме на страховому ринку[1]. 

Страхування виникло і розвивалося як усвідомлена 

об'єктивна потреба людини й суспільства захисту від випадкових 

небезпек, при цьому потреба в страховому захисту має загальний 

характер, вона охоплює всі фази суспільного відтворення, всі 

ланки соціально-економічної системи суспільства, всіх суб'єктів 

господарювання і всі населення. Страховий ринок як сприяє 

розвитку громадського відтворення, а й активно впливає через 

страховий фонд на фінансові потоки в народному господарстві. 

Місце страхового ринку на фінансовій системі зумовлено як 

роллю різних фінансових установ у фінансуванні страхового 

захисту, так і їх значенням як об'єктів розміщення інвестиційних 

ресурсів страхових організацій і обслуговування страхової, 

інвестиційної та інших видів діяльності[1]. 

Функціонування страхового ринку відбувається в рамках 

фінансової системи країни як у партнерській основі, так і в 

умовах конкуренції. Це стосується конкурентної боротьби між 

різними фінансовими інститутами за вільні грошові кошти 
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населення і господарюючих суб'єктів. Якщо страховий ринок, 

наприклад, пропонує страхові продукти по страхуванню життя, то 

банки - депозити, фондовий ринок - цінні папери тощо[1]. 

Сьогодні український страховий ринок є основним сектором 

українського ринку небанківських фінансових послуг, чи то за 

обсягом зосереджених на ньому коштів, чи за рівнем законо-

давства, нагляду та організаційного нагляду. 

Актуальним питанням сьогодні в страховій галузі є 

відновлення довіри населення до страхових компаній. Для цього 

необхідно забезпечити надійний захист інтересів споживачів 

страхових послуг та ефективний нагляд за страховими компанія-

ми, сформулювати стандарти та вимоги до діяльності страхового 

посередника, врегулювати порядок вирішення спорів між спожи-

вачами послуг та страховиками відповідно до законодавства. 

На сучасному етапі суспільного розвитку домінуюче поло-

ження посідає страхування, і цей вид діяльності є дуже актуаль-

ним і поширеним у світі. Наприклад, власники автомобілів мають 

набагато менше проблем при купівлі страховки і набагато менше 

привілеїв. Те ж саме стосується й інших видів страхування. 

Страховий ринок являє сукупність соціально-економічних 

відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, які 

органічно поєднують інтереси страховиків та страхувальників. 

Об'єктивною необхідністю формування страхового ринку є 

всезростаючий попит на страховий захист, за допомогою якого 

здійснюється диверсифікація майнових та особистих ризиків як у 

просторі, так і в часі[2]. 

З переходом економіки України до ринкових відносин 

розпочався новий етап у розвитку страхового ринку. У сучасних 

економічних умовах галузь страхування нашої держави протягом 

останніх років характеризується динамічним розвитком діяль-

ності страхових компаній, що супроводжується зростанням їх 

кількості, розширенням напрямів страхової справи та значним 

збільшенням обсягів страхових операцій [3]. 

Ринки страхування в основному розміщені у великих 

промислових центрах, а саме у Києві, Харкові, Дніпропетровську, 
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Одесі і Запоріжжі. У Західній частині невелика кількість страхо-

виків пов’язана з відсутністю в ньому великих промислових 

підприємств, та дуже низькою платоспроможністю громадян [4]. 

Значний вплив на український ринок страхових послуг 

здійснюють ринки країн ЄС, Угорщини і Польщі. Це дає змогу 

стверджувати, що взаємодія страхових ринків цих країн повинна 

сприяти можливостей ефективної участі України у світових 

господарських фінансових процесах, орієнтованих на його норми 

та правила, які забезпечуватимуть формування відкритого страхо-

вого ринку [5]. 

   Наразі також існує декілька причин, які певною мірою зни-

зили активність страхового ринку, а саме: економічна нестабіль-

ність, недосконала законодавча база, низька кваліфікація страхо-

вих компаній та низька довіра, платоспроможність населення, 

обмежена привабливість для страхових компаній з інвестиційни-

ми інструментами; страхові компанії мають недостатній капітал; 

страховий ринок та інфраструктура довгострокового страхування 

не розвинені; правила страхування не ідеальні; регіональний 

страховий ринок нерозвинений, є значні географічні відмінності. 

Проблеми, які виявлені на українському страховому ринку, 

дають змогу визначити окремі напрями та перспективи його 

подальшого розвитку. Головне: покращити законодавчу базу для 

подальшого розвитку страхової діяльності, створення конкурент-

ного середовища, покращення організаційної структури ринку, 

врахування тенденцій та особливостей розвитку страхового ринку 

розвинених країн, сприяння розвитку страхового посередництва, 

створення умов для розвитку інфраструктури страхового ринку, 

створення реєстру страхових агентів, що дозволить мінімізувати 

плани злочинності на страховому ринку; забезпечення високо-

якісних талантів для страхового ринку.  

  Реалізація стратегії розвитку ринку страхових послуг 

України дасть змогу підвищити його якість та забезпечити 

можливості для сталого економічного розвитку. 

 Отже, підсумовуючи, ми бачимо, що покращення стійкого 

зростання страхового ринку залежить від правильного впровад-
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ження та виконання його операційних стратегій.  Разом з цим, 

головне завдання підвищення якості страхової галузі продовжує 

посилюватися конкурентоспроможність та розвиток страхових 

компаній сучасної інфраструктура на страховому ринку та 

збільшення різноманітності страхових послуг. 

Ринку страхових послуг в Україні необхідно вчитися в інших 

країн для розвитку своєї країни, стабільності національної 

економіки, а головне, щоб інтереси громадян та юридичних осіб 

були перспективними. 
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На початку ХХІ століття відбувається активізація трансфор-

маційних процесів, посилюється динамізм суспільного розвитку. 
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Світова економіка вступає в нове тисячоліття, вибираючи вектор 

свого руху серед багатьох складних, суперечливих і деколи різно-

спрямованих змін, які відображаються на розвитку фінансової сис-

теми як, найдинамічнішій і складній складовій ринкової економіки. 

Фінансові системи держав можуть відрізнятися за своєю 

структурою, оскільки вони є відображенням існуючої моделі 

економіки. Сьогодні, у світі налічується понад 20 різних моделей 

фінансових систем [1]. 

У фінансовій системі зосереджені значні фінансові ресурси, 

що становлять понад 80 % від обсягу ВВП. Структура фінансової 

системи завжди динамічна. У державах із перехідною економікою 

фінансові системи характеризуються тим, що окремі їх ланки 

перебувають на стадії формування[1]. 

Фінансова система - це сукупність відокремлених, але взає-

мопов'язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, які 

відображають специфічні форми й методи обміну, розподілу і 

перерозподілу ВВП, відповідну систему фінансових органів та 

інститутів[1]. 

Фінансова система України в період становлення національної 

незалежності пройшла досить складний шлях розвитку. Важливою 

особливістю цього періоду є те, що всередині країни може бути 

сформована система інституцій, що регулюють ринок фінансових 

послуг: Національний банк України (заснований у 1991 р.), 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (1995 р.), 

Структурний підрозділ Міністерства фінансів по нагляду за ринком 

страхових послуг (створений у 1999 році, як окремий орган та 

реорганізований у підрозділ Міністерства фінансів України у 2000 

році). 

Нині в Україні існує багато фінансових установ, розвивається 

валютний ринок та ринок цінних паперів, що, безсумнівно, є резу-

льтатом позитивної трансформації національної економіки. Крім 

того, банківська структура відіграє все більшу роль у бізнес-проце-

сі, а також значення страхових послуг як реальної можливості 

забезпечити страхування непотрібних ризиків для себе та своєї 

діяльності. 
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Незважаючи на приємні зміни, стан розвитку фінансової 

системи України продовжує бажати кращого, оскільки, 

накопичилося багато проблем однією з головних є політична 

ситуація в Україні, а саме бойові дії на Сході, які вимагають 

великих витрат з боку держави також проблема з якою стикається 

держава це розвиток тіньової економіки, що приховує справжній 

фінансовий стан багатьох підприємств, відсутність системного 

підходу до реструктуризації фінансової системи, надто повільний 

темп реформ, нечітка визначеність з конкретним напрямком 

реформ, відсутність ефективності функціонування фінансової 

системи. Крім того, для України є характерним недостатній 

рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька якість і 

конкурентоспроможність фінансових послух, відсутність консолі-

дованого нагляду за фінансовими установами, гальмуються 

надходження інвестицій в країну за рахунок неефективної роботи 

фінансової системи. Також однією з проблем нестабільної фінан-

сової системи України є відсутність незалежного державного 

контролю. Оскільки це важлива функція держави, за допомогою 

якої забезпечуються адекватні умови для функціонування 

фінансової системи, відсутність належного контролю призвів до 

зловживань та порушення у сфері фінансових відносин. Ще одна 

проблема України пов'язана із розвитком фінансового ринку. 

Українська фондова біржа має досить обмежені обороти. Нині 

більш-менш активно проводяться операції з державними цінними 

паперами. Дуже важливо створити насичений ринок, адже саме 

він може відіграти роль пускового механізму для всебічного 

розвитку фінансової системи України [2, с. 36-39]. 

Одним із показників оцінки фінансової системи є ВВП. На 

шляху європейської інтеграції Україна прагне приєднатися до 

високорозвинених країн світу та приєднатися до Європейського 

Союзу. Але якщо порівняти динаміку рівня ВВП України та країн 

ЄС, таких як Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, то виявимо, що 

розвиток України відстає. Рівень ВВП країн-членів ЄС у десять 

разів перевищує рівень ВВП України. Такі суттєві відмінності в 

основному зумовлені нестабільністю економічного процесу, 
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низьким рівнем виробничого потенціалу, низькою конкуренто-

спроможністю вітчизняних товарів на світовому ринку. 

Тому фінансова система повинна бути реформована, яка має 

включати: 

• визначену фінансово-кредитну систему; 

• децентралізацію державних фінансів; 

• вживання заходів щодо реорганізації податкової системи 

для подальшої лібералізації та децентралізації; 

• розробку комплексного балансу національних фінансових 

ресурсів. 

Для підвищення ефективності поетапних змін у системі 

необхідно терміново запровадити всі інші елементи політики 

фінансової та стабільності. Пріоритетними напрямами такої полі-

тики мають бути: оптимізація ефективності фінансових завдань, 

що належать до компетенції національних та місцевих органів 

влади; розвиток страхових механізмів пенсійного забезпечення, 

такі як принципи страхування медичної допомоги, страхових 

принципів фінансування отримання вищої та спеціальної освіти, 

заохочення комерційних позик комерційним структурам, стиму-

лювання розвитку механізмів випуску корпоративних облігацій, 

призначених для внутрішнього та зовнішнього ринків, цілеспря-

мований розвиток інститутів та інструментів фондового ринку. 

Тільки тоді, коли є чіткі законодавчі положення щодо їх взаємодії 

та вони доповнюють один одного, кожен компонент національної 

фінансової системи може відігравати певну роль. 

Слід також зазначити, що в умовах дефіциту бюджетних 

коштів Україні необхідно постійно шукати нові джерела фінансу-

вання та раціонально використовувати кошти, залучені за рахунок 

державного кредиту. Найголовніше – економно використовувати 

бюджетні кошти та забезпечити більший контроль за їх цільовим 

використанням. 

Тому можна сказати, що фінансова система України досить 

розвинена, але є ще багато проблем, які потребують вирішення в 

короткостроковій перспективі. Для подолання проблем фіскаль-

ної політики та всієї фінансової системи необхідно нарощувати 



 

114 

фіскальні ресурси країни та здійснювати моніторинг ефективності 

та цілі використання наявних фіскальних ресурсів. Це має 

відігравати важливу роль у вдосконаленні правової бази. Для 

збалансованого розвитку фінансової системи України першим 

кроком є визначення моделі розвитку, постійне вивчення 

можливих ризиків, удосконалення системи ризик-менеджменту, 

запровадження нагляду за фінансовими установами, захист прав 

та інтересів інвесторів.  
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Вступ. В умовах глобалізації все більш помітною стає роль 

інформаційних технологій як важливого інструменту підвищення 

ефективності управління підприємством. Специфіки створення та 

впровадження туристичних послуг (велика кількість учасників і 

великі географічні відмінності, широкий спектр систем взаємовід-

носин учасників туристичного ринку, регіональна диференціація 

туристичних продуктів, туристичні послуги далеко від місця 

споживання) потребують удосконалення система управління та 

сучасні інформаційні технології. 

Аналіз останніх досліджень. Такі важливі питання, як 
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можливості використання інформаційних технологій у сфері 

туризму присвячені ряду праць українських та зарубіжних 

вчених. Серед них - С. Мельниченко, Г. Багієв, А. Дурович, В. 

Квартальнов та М. Морозов[1].  

Мета роботи. Дослідити особливості інформаційних 

технологій в туристичному бізнесі. 

Основна частина. Ринок туристичного бізнесу є одним з 

найдинамічніших та, на відміну від інших, характеризується 

великою кількістю учасників, їх географічною роз’єднаністю та 

швидкою зміною інформації та становища. За останні три роки 

темпи розвитку світового туризму зросли на 20%. Особливому 

значенню надається зростання подорожей в Азіатсько-Тихоокеан-

ському регіоні(на 29%) та на Близькому Сході( на 23%). Але 

ситуація з вітчизняним туризмом є не такою позитивною. Він 

характеризується зниженням темпів на 3,4%. Однією з причин 

такого спаду є недостатність інформації та реклами українського 

туристичного продукту на національному й міжнародному 

ринках. 

Сучасні інформаційні технології в туризмі повинні забезпечу-

вати інтеграцію і зв’язок, покращення якості послуг, збільшення 

швидкості обслуговування, якісний зворотний зв’язок та передачу 

великого обсягу інформації. Також, важливим є підвищення 

ефективності процесів обслуговування споживачів та якіснішого 

задоволення потреб кожного окремого туриста, що може 

виконуватись тільки за умов активного використання ресурсів 

мережі Інтернет.  

За даними Державної служби статистики України[2], у 2020 

році громадяни здійснили 298391 покупок туристичних подоро-

жей через турагентів та 926740 придбань через туроперато-

рів(Рис.1). Таким чином, завдяки першим прибуток складав 

6850719,9 тис. грн., а останніх- 20767157,4 тис. грн. Завдяки такій 

статистиці, можна побачити, що туристична сфера в Україні є 

досить прибуткова, але при переході її на більш техніко- 

інформаційний рівень, ці показники можуть зрости в кілька 

разів. 
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Рис. 1. Кількість і вартість реалізованих туроператорами та турагентами 

туристичних пакетів 

Джерело: побудовано автором на основі рейтингу Державної  служби 

статистики України [2]. 

 

За даними Державної служби туризму і курортів Міністер-

ства культури і туризму України[3], 62% готелів бронюють 

номери на замовлення не туроператорів, а клієнтів через Інтернет. 

Можливість онлайн-бронювання гарантує туристам економію 

часу на поїздках до офісів туристичних компаній. 

Сектор туризму багатий на інформацію, тому для якісного 

управління нею необхідно використовувати сучасні інформаційні 

технології. Їхнє застосування дозволять досягти зростання 

ефективності діяльності суб’єктів і взаємодії користувачів. 

Висновок. Отже, сфера туризму в Україні на сьогодні є 

досить прибутковою, але недостатньо вивченими залишаються 

можливості використання сучасних інформаційних технологій  

підприємствами індустрії туризму. Введення їх на вищий рівень, 

який передбачає інтеграцію та взаємне функціонування, зможе 

значно підвищити стан економіки в державі. 
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Вступ. Туризм є однією з найважливіших галузей економіки. 

Це найбільший генератор валового світового продукту. Завдяки 

туризму по всьому світу зростають робочі місця в готельно-

ресторанному бізнесі. Крім того, ця галузь економіки має 

мультиплікативний ефект на суміжні їй види та збільшує бюджет 

країни на всіх рівнях. Зараз туризм  посідає друге місце в світовій 

економіці, після комп’ютерно-технологічної промисловості. Він є 

складовою національного та світового ринку. 

Аналіз останніх досліджень. Українські дослідники А. 

Парафіненко [1]та Л. Марценюк [2]у своїх працях досліджують 

особливості розвитку туризму, як індустрії. 

Мета роботи. Проаналізувати тенденцію розвитку сфери 

туризму в Україні. 

Основна частина. Туризм поєднує в собі мистецтво, сферу 

побутових послуг, страхування, промисловість, культуру і 

житлово-комунальне господарства, тому він не є такою простою 
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галуззю, як може здатися на перший погляд. Його покращення 

може спричинити перехід суспільства на новий рівень розвитку- 

постіндустріальний. 

В умовах сучасної економічної нестабільності, туризм є 

однією з небагатьох галузей економіки в світі, яка активно 

розвивається, стимулює економічний процес та створює нові 

робочі місця.  

В Україні є всі передумови для розвитку туристичного бізне-

су. Потенціал цієї сфери в країні ще не повністю розкритий тому, 

що в структурі ВВП, на частку туризму припадає всього 1,5%-

2,5%. Однак, незважаючи на велику кількість несприятливих фак-

торів(економічних, екологічних, соціальних, культурних), турис-

тична галузь намагається розвиватись. За останні 10 років спосте-

рігається динамічний розвиток в’їзного туризму (середньорічне 

зростання- 12,6%), відносно незмінний розвиток виїзного туризму 

(середньорічне збільшення в 3,8%) та сталий потік внутрішніх 

туристів(2,7%). А це показник того, що Україна здатна на 

підвищення рівня конкурентоспроможності  на міжнародній арені. 

При аналізі даних про кількість туристів за різними регіо-

нами станом на 2020 рік(рис.1), можна побачити, що найбільше 

людей прибуло саме в столицю. Із показником в 83309 чоловік, 

Київ став найбільш відвідуваним регіоном України в 2020 році. 

Далі йде Дніпропетровська область(55489 осіб). Закриває трійку 

лідерів по відвідуваності туристами Львів. До цього міста було 

здійснено подорожі 48134-ма людьми. У той же час, Чернівецька 

(3270 чол.),  Хмельницька(5761 чол.) та Кіровоградська(5837 чол.) 

області стали найменш відвідуваними. 

Подорож передбачає переміщення по будь-якій території зі 

встановленою метою. За проведеним дослідженням про причини 

поїздки на території України(рис.2), можна зазначити, що 

основним показником є дозвілля і відпочинок(397504 людини). 

Це очікувано, адже громадяни подорожують зазвичай у вільний 

час і часто роблять  це для того, аби культурно збагатитись, 

розслабитись і гарно провести час. Також, люди їдуть в інші міста 

з метою оздоровлення (3318 чол.)через те, що в деяких областях 
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знаходяться кращі устаткування, лікарні або цілі оздоровчі 

комплекси. Далі, із показником в 373 людини, іде спортивний 

туризм. Останніми ж опинилися спеціалізований вид 

подорожей(27 чол.) та туризм за іншими причинами(75).  
 

 
Рис. 1. Розподіл кількості туристів за регіонами в 2020 році. 

Джерело: побудовано автором на основі рейтингу Державної  служби 

статистики України [3] 
 

 
Рис. 2. Розподіл  туристів за метою поїздки по Україні на 2020 році. 

Джерело: побудовано автором на основі рейтингу Державної  служби 

статистики України [3] 

Висновок. Розвиток туризму дасть Україні зростання вало-
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вого національного продукту, збільшення іноземного грошового 

потоку, підвищення бюджету, більшу кількість робочих місць та 

сприятиме пізнанню культурно-історичної частини країни. Отже, 

покращення індустрії відпочинку сприятиме відродженню 

економіки нашої держави. 
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кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції 

Правоохоронні органи виконують функції попередження, 

розкриття, та розслідування злочинів за складних обставин.  Адже 

нинішня ситуація в Україні характеризується більш інтенсивним 

загостренням різних політичних сил, явищами кризи в економіч-

ній та соціальній сферах, які призводять до активізації різних 



 

121 

видів злочинності. 

Наприклад, масове озброєння суспільно небезпечних елемен-

тів після незаконного заволодіння сторонами вогнепальної зброї у 

2013-2014 роках, триваюча війна на сході України та зубожіння 

населення призвели до посилення насильства з боку організова-

них груп, банд та інших незаконних організацій. Обіг наркотиків 

є значним (особливо серед неповнолітніх), а злочинна діяльність, 

пов'язана з торгівлею людьми, широко поширена. Збільшені мож-

ливості протиправної діяльності у сфері господарської діяльності 

зміцнюють позиції організованої економіки, зокрема корупції, 

злочинності [1 с. 95]. 

Аналіз сучасного законодавства України чітко свідчить, що 

основним положенням, центральною ланкою в системі Інституту 

негласного співробітництва, є ст.275 КПК України. Такий 

висновок може здатися необґрунтованим, оскільки негласне 

співробітництво в Україні (та інших пострадянських країнах) 

традиційно розглядається як інструмент оперативно-розшукової 

діяльності, а не кримінального провадження. Він належить до 

компетенції оперативних підрозділів, а не до повноважень органів 

досудового розслідування. . 

Його практичне застосування ґрунтується на нормах 

законодавства України про "Оперативно-розшукову діяльність" 

та на положеннях статутів, що регулюють діяльність цієї 

діяльності. Проте, відповідно до ст.275 КПК України, п. 14 ч. 1 ст. 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Цей 

пункт встановлює право оперативних підрозділів на конфіденцій-

ну співпрацю відповідно до положень статті 275 Кримінального 

процесуального кодексу України. Отже, суб’єкти ОРД 

(оперативних підрозділів), які встановлюють та використовують 

негласне співробітництво, повинні керуватися положеннями 

цього розділу КПК України. Водночас засновувати на цих 

положеннях систему негласного співробітництва неможливо ні в 

ОРД, ні в кримінальному процесі, оскільки вони є незмістовними 

та колізійними [2 с.216]. 

Суттєвою проблемою правового регулювання негласного 
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співробітництва є відсутність системи. Таку систему цілком 

можуть забезпечити зміни та доповнення до закону про негласне 

співробітництво. Пропонуємо сформулювати ці зміни та 

доповнення в такій формі: статтю 11 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» викласти в такій формі: 

Органи, державної влади, установи, підприємства, організації 

зобов’язані незалежно від форми власності зобов’язані сприяти 

оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-

розшукової діяльності [3c.192]. 

Отже, підбиваючи підсумки, можемо погодитися з думками 

науковців, що запровадження окремих статей у КПК України, які 

регламентують різні форми використання слідчим конфіденцій-

ного співробітництва з іншими особами, є продовженням 

загальноєвропейських реформ щодо асиміляції розвідувальних 

заходів у кримінальне процесуальне законодавство. 
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Зв'язок теорії та практики у кримінальному праві має велике 

значення, адже для вирішення практичних питань у переважній 

кількості випадків необхідна достатня теоретична база. Так, зок-

рема, трапляється у випадках, коли вчинене суспільно небезпечне 

діяння має ознаки декількох складів кримінального правопору-

шення. Саме тут і постає питання правильної кримінально-право-

вої оцінки скоєного, встановлення усіх ознак певного криміналь-

ного правопорушення і розмежування його до суміжних посягань. 

Для цього і потрібний належний рівень знань. Ми звернемось до 

питання особливостей розмежування таких кримінальних право-

порушень як шахрайство та грабіж; з урахуванням особливостей 

відповідних складів визначимо їх відмінності та розкриємо від-

мінні ознаки. Згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу Украї-

ни шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання 

права на майно шляхом обману чи зловживання довірою [1].     

Характерною особливістю даного посягання є способи його 

вчинення, а саме обман та зловживання довірою.  

   Обман — це повідомлення неправдивих відомостей або 

замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою 

заволодіння чужим майном або придбання права на майно [2, с. 

159]. Як видно з наведеного, цей спосіб може бути виявом 

активної (повідомлення відомостей) чи пасивної (замовчування 
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інформації) поведінки, при цьому форма останньої (усна, 

письмова, використання засобів комунікації, підроблених 

документів тощо) на кваліфікацію не впливатиме. Зловживання 

довірою — це вид обману, що полягає у використанні винним 

довірливих відносин з власником або іншою особою, заснованих 

на родинних, службових відносинах, знайомстві, інших цивільно-

правових відносинах [2, с. 159]. Такі дії незалежно від форми 

(укладання правочину, передача всієї або частини оплати за 

товари чи послуги тощо) спрямовані на отримання коштів чи 

інших цінностей від потерпілого без наміру виконати вказаний 

правочин (надати товари, послуги та ін.), що наперед усвідомлює 

винна особа. Крім того, існує ще одна особливість шахрайства, 

що вирізняє його з-поміж інших розкрадань: потерпілий вгаслідок 

обману або зловживання довірою добровільно передає належне 

йому майно або право на майно винній особі. 

 Таким чином, у даному випадку наявна упевненість потер-

пілого у правомірності такої передачі. Прикладом зазначеного 

може бути добровільна передача мобільного телефону для 

дзвінка, наслідком якої є вже неправомірне заволодіння чужим 

майном. Натомість грабіж згідно зі статтею 186 Кримінального 

кодексу України - це відкрите викрадення чужого майна [1]. Які ж 

особливості має дане посягання? Воно характеризується тим, що 

винний абсолютно чітко усвідомлює, що його протиправні дії 

вчинюються відкрито, помічені потерпілим, свідками, але 

ставиться до цього байдуже. Крім того, якщо винний вважає, що 

він помічений, а фактично його дії залишилися таємними, він все 

одно відповідатиме за грабіж. У ситуації, коли таємне заволодіння 

чужим майном переходить у відкрите (наприклад, при вчиненні 

крадіжки раптово з’являється потерпілий, охоронець тощо), дії 

винної особи також будуть кваліфіковані як грабіж. На перший 

погляд, ці два кримінальні правопорушення - шахрайство та 

грабіж - є надто різними, аби при кваліфікації виникали 

складнощі у їх розмежуванні.  

Тим не менше слід звернути на це окрему увагу. Давиденко 

В.Л. у своєму дослідженні зазначає, що майже у 60 % шахраї 
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шляхом обману та зловживання довірою пропонують потерпілим 

особам послуги, не маючи при цьому наміру їх надати. Так, 

наприклад, 1 листопада 2013 року Червонозаводським районним 

судом м. Харкова була розглянута кримінальна справа № 

646/10036/13-к, у якій було встановлено, що винна особа під 

приводом надання послуги встановлення металево-пластикових 

вікон, не маючи справжніх намірів на надання даної послуги, 

діючи з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання 

довірою потерпілої, склала недостовірний договір від імені ТОВ, 

бланк якого відшукала та роздрукувала з глобальної мережі 

Інтернет, не будучи працевлаштованим на підприємстві ТОВ, 

внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у розмірі 2100 

грн., з місця скоєння злочину з викраденим зникла, розпоря-

дившись ним на свій розсуд [3].      Отже, сама по собі пропозиція 

винної особи надати послугу потерпілій особі, яку насправді 

винна особа від початку не має наміру надавати, а прагне лише 

обернути чуже майно на власну користь та розпорядитись ним на 

власний розсуд, є підставою для кваліфікації вчиненого саме як 

шахрайство. На відміну від останнього при грабежі дії винної 

особи мають протиправний для присутніх характер, спрямовані 

на відкрите заволодіння чужим майном і ця мета не приховується. 

Таким чином, доходимо висновку, що в теорії два таких різно-

види розкрадань як шахрайство та грабіж мають притаманні лише 

їм особливості та відмінні риси. Проте на практиці розмежування 

цих кримінальних правопорушеня залежить від максимально 

повного встановлення обставин вчиненого (тобто складових 

діяння як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони конкретного 

складу кримінального правопорушення).  
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Важливу роль в пізнанні істини тих чи ішних обставин в 

цивільному судочинстві грають саме докази і процес доказування 

тих чи інших доказів. Для цього ст.2 ЦПКУ покладає на суд 

обов'язок, зберігаючи об'єктивність і неупередженність, створю-

вати необхідні умови для всебічного і повного дослідження 

обставин справи. [1] 

В процесі розгляду будь-якої цивільної справи, процес 

доказування і пізнання між учасниками і судом повинен 

грунтуватись на допустимих, достовірних, належних, та з боку 

сукупності- достатніх доказах, які дають висновок щодо 

наявності чи відсутності обставин справи. [1] 

Щодо осіб, які беруть участь у справі, то вони можуть не 

тільки подавати докази. Вони також можуть аналізувати, 

перевіряти та оцінювати зі свого внутрішнього переконання 

докази протилежної сторони, співставляти докази протилежної 

сторони з доказами, які отримали вони, після пізнання доказового 
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масиву процесуального суперника друга сторона коректує власну 

позицію, готує додаткові обґрунтування й аргументи, змінює 

предмет чи підставу позову; задає запитання свідкові протилеж-

ної сторони, аналізує відповіді, розбіжності у відповідях і може 

вказувати на них під час судового розгляду справи. У випадку, 

якщо б особи спрямовували свою діяльність лише на наповнення 

матеріалів доказами, то було б неможливо розглянути справу у 

повній мірі. З іншої сторони, безпідставно вважати суд суб’єктом 

пізнання протягом всього розгляду справи, оскільки суд може 

брати участь і в доказуванні: вирішувати питання про 

забезпечення доказів (ст. 116 ЦПК), давати доручення щодо 

збирання доказів іншому суду (ст. 87 ЦПК), здійснювати допит 

свідка (ч. 8 ст. 230 ЦПК), допитувати сторін, третіх осіб і їхніх 

представників як свідків. Всі ці дії не охоплюються процесом 

пізнання у відриві від доказування. [1]  

Особливість доказування полягає в тому, що воно виступає 

як право та обов’язок осіб, які беруть участь у справі. Вони мають 

право подавати докази, брати участь в їх дослідженні, давати усні 

й письмові пояснення суду, подавати свої доводи, міркування та 

заперечення, тобто мають право на процес доказування в цілому. 

Сторони, подаючи докази, реалізують своє право щодо доказу-

вання і одночасно виконують обов’язок стосовно доказування. 

Обов’язок щодо доказування покладається також на третіх осіб, 

прокурора, органи державного управління й інших осіб, які 

беруть участь у справі й у правовому становищі прирівнюються 

до сторін. Отже, обов’язок щодо доказування покладається на 

того, хто звернувся за допомогою суду. 

На думку Т. С. Супрун предмет доказування у цивільних 

справах - це система обставин об’єтивної реальності як 

матеріально-правового характеру так і всіх інших обставин 

(процесуально-правових, доказових та ін.), які мають юридичне 

значення для винесення законного і обґрунтованого судового 

рішення по суті у конкретній цивільній справі. [2, с.195]  

Теоретиками і практиками з приводу того, коли формується 

предмет доказування у цивільному процесі, висловлені різні 
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точки зору. Зокрема, досліджуючи проблеми попереднього 

судового засідання, окремі вчені вказують на те, що саме на 

цьому етапі з’ясовується предмет доказування, що зміст поперед-

нього судового засідання дозволяє формувати предмет доказуван-

ня у справі. Деякі науковці стверджують не лише про можливість, 

а про необхідність визначитися суду із предметом доказування 

під час попереднього судового засідання. [3, с.145-146]  

Традиційно разом із фактами, які вимагають доведення 

шляхом подання доказів, виділяють також обставини, що не 

потребують складної доказової процедури.  

Отже, судове доказування у цивільному процесі є складним, 

багатоаспектним, комплексним явищем. Проаналізувавши основ-

ні аспекти процесу доказування можна зробити висновок, що 

доказування - це регламентована в певний порядок процесуальна 

діяльність зі збирання, витребування і надання суду доказів 

суб’єктами, що за цивільним процесуальним законодавством 

вправі надавати докази в конкретній справі на різних стадіях її 

розгляду. 
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                                          Юридичні науки 

 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СПОРІВ 

 

                                          Токмань Єлизавета Миколаївна 

курсант 3 курсу факультету підготовки  

фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровський державний  

університету внутрішніх справ 

Особливістю виникнення правових суперечок у процесі 

реалізації адміністративних правовідносин є участь як суб’єкта 

суперечки адміністративного органу чи посадової особи, що його 

представляє. Дана сторона має значні повноваження, якими 

наділяє їх держава, що достатньою мірою збільшує в односторон-

ньому порядку її вплив на прийняття адміністративного рішення 

на свою користь. Часто при цьому порушуються основоположні 

принципи права – об’єктивності та незалежності – під час 

здійснення повноважень суб’єкта права, що впливає на прийняття 

рішення у справі на користь саме суб’єкта права, котрий має певні 

адміністративні повноваження. Крім того, як правильно зазначає 

Н. В. Боженко, державні службовці обмежені в прийнятті рішень, 

оскільки відповідно до вимог Конституції України, вони зобов’я-

зані діяти лише на підставі та в межах повноважень і у спосіб, 

визначені законодавством України, а отже, не завжди можуть 

вирішувати правові конфлікти у позасудовий спосіб [1, с. 46].  

Зміст адміністративних правовідносин, що можна вирішу-

вати за допомогою медіації, включає матеріальний складник, 

який проявляється у поведінці суб’єктів адміністративно-право-

вих відносин, та юридичний складник, який включає суб’єктивні 

юридичні права та обов’язки учасників адміністративної 

суперечки тощо. Проте, як зазначає О. В. Муза, неможливо 

застосувати процедуру медіації до адміністративних суперечок, 

що виникають у справах, в яких учасником правовідносин є вищі 

органи державної влади та посадові особи (наприклад, Президент 
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України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Національний банк України, Вища Ради юстиції, Центральна 

Виборча комісії тощо), оскільки у цьому разі компетенція 

зазначених суб’єктів владних повноважень не може відповідати 

окремим індивідуальним вимогам заявників в адміністративному 

судочинстві [2, с. 241].  

Також законодавчо не дозволено використовувати альтернативні 

способи вирішення суперечки в адміністративних справах, 

визначених ч. 3 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства 

України (суперечки між суб’єктами владних повноважень із 

приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, в тому 

числі делегованих повноважень) та ч. 6 ст. 17 Кодексу 

адміністративного судочинства України (суперечки щодо прав-

овідносин, пов’язаних із виборчим процесом і референдумом) [3]. 

Таку позицію підтримують й інші дослідники адміністративного 

права, зокрема О. Cидeльнікoв, А. Лиско, З. Красіловська [4; 5; 6]. 

Захист інтересів та прав учасників адміністративно-правових 

відносин, як правило, відбувається у судовому порядку, але не 

завжди. Часто порушені права суб’єктів таких відносин 

вирішуються іншим суб’єктом адміністративного управління, 

котрий є також стороною адміністративного правовідношення, 

вищим чи іншим органом виконавчої влади.  

Зрештою, використання медіації як добровільного і конфі-

денційного процесу розв’язання адміністративної суперечки, в 

якому нейтральна третя особа – медіатор – допомагає сторонам 

швидше досягнути домовленості, здійснюється за їхньою 

взаємною згодою у межах позасудового вирішення адміністра-

тивного спору. Особливо ефективним цей альтернативний 

спосіб вирішення суперечки є для фізичних осіб, бізнесменів та 

органів публічної адміністрації. З огляду на це, переконана, що 

слід доповнити законодавче визначення медіації [7] як 

юридичної посередницької діяльності, що здійснюється у 

позасудовій формі і основна функція якої полягає у вирішенні 

конфлікту (суперечки) на досудовому етапі шляхом примирення 

сторін конфлікту і максимального задоволення інтересів обох 
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сторін, з виробленням рішення, що є прийнятним та позитивним 

для усіх зацікавлених сторін.  
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м.Київ,Україна 

Постановка проблеми. Одним з найбільш актуальних 

завдань розбудови незалежної Української держави є розвиток 

демократичної системи  місцевого самоврядування. Безперечно, 

успішна реалізація реформи цього процесу сприятиме більш 

ефективному здійсненню курсу європейської інтеграції як пріори-

тетного напряму державної політики України. У даній тезі  пред-

ставлено аналіз становлення та еволюції демократичної системи 

місцевого самоуправління в Україні; сформульовано основні 

проблеми названої теми, а також шляхи їх вирішення; відображе-

но можливості використання зарубіжного досвіду, кращих вітчиз-

няних та європейських практик у реформуванні цієї системи. 

Виклад основного матеріалу.  

Інститут місцевого самоврядування має давню історію в 

Україні. Появу зачатків даного процесу відносять до часів 

Київської Русі (Х століття), коли склалась вічова організація 

управління. У період Великого Князівства Литовського розвину-

лась система війтівства (старостівська адміністрація, замкова 

адміністрація, магдебурзьке право).  

За часів Української козацької держави існував полково-

сотенний устрій. Протягом XVIII – XX століть утворилась 

спочатку комендантська система (адімінстративний нагляд з боку 

призначених російських комендантів), потім – міське управління, 

сільське товариство, земська система [1]. 

Протягом радянського періоду процеси розвитку демокра-
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тичної системи місцевого самоуправління були припинені, а саме 

даний процес в Україні реалізовувалось через єдину (централізо-

вану) радянську систему рад народних депутатів.  

Із ухваленням 7 грудня 1990 року Закону Української РСР 

«Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 

місцеве самоврядування» почалося становлення демократичної 

системи самоуправління у сучасній Україні. Цей закон визначив 

самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для 

самостійного вирішення безпосередньо або через державні і 

громадські органи, які вони обирають, усіх питань місцевого 

життя, виходячи з інтересів населення, на основі законів України 

та власної фінансово-економічної бази. Згаданий законодавчий 

акт також визначив базовим рівнем місцевого самоврядування 

сільські ради народних депутатів, ради селищ міського типу та 

міст [4]. 

Важливе значення для подальшого розвитку інституту 

місцевого самоуправління в Україні мало прийняття у 1996 році 

нової Конституції України [3], а у 1997 році – базового Закону 

України «Про місцеве самоврядування» [9], які визначили 

основні принципи та гарантії реалізації цього процесу в 

незалежній Українській державі.  

Стаття 140 Конституції України визначає, що місцеве 

самоврядування є правом територіальної громади – жителів села 

чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох 

сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України [3]. 

Одночасно п. 1 статті 2 згаданого Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  встановлює, що даний процес в Укра-

їні – це гарантоване державою право та реальна здатність 

територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єд-

нання у громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

або під відповідальність органів та посадових осіб самоуправ-

ління вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України [9]. 

У липні 1997 року Верховна Рада України ратифікувала 
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Європейську хартію місцевого самоврядування, яка під місцевим 

самоуправлінням розуміє право і реальну здатність органів даного 

процесу регламентувати значну частину місцевих справ і 

управляти нею, діючи в межах закону під свою відповідальність і 

в інтересах населення [2]. 

Слід зазначити, що названа система сьогодні виступає 

важливим фактором демократизації суспільного життя, де центра-

лізації управління та необхідною передумовою становлення 

громадянського суспільства, наближення влади до її джерела – 

народу. В Україні закладено конституційні засади даної системи, 

ратифіковано Європейську хартію самоуправління, прийнято ряд 

базових нормативно-правових актів, які регулюють діяльність 

органів цього процесу. 

Разом з тим, необхідно визнати, що система місцевого 

самоврядування поки що не в повному обсязі задовольняє 

потреби українського суспільства. Функціонування органів 

даного процесу у більшості територіальних громад не забезпечує 

створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, 

необхідного для надання мешканцям територіальних громад 

якісних та доступних муніицпальних послуг [6]. Однією з 

основних проблем була визначена надмірна подрібненість 

територіальних громад, що мало наслідком їх недостатню 

споможність (фінансову, матеріальну, інституційну) в реалізації 

власних повноважень, визачених чинним законодавством. 

Ураховуючи вищевикладене, у 2014 році було розпочато 

нову стадію реформування даної системи, яка продовжується до 

сьогоднішнього дня. Так, 1 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів 

України було схвалено Концепцію реформування названої теми 

та територіальної організації влади в Україні [8], метою якої є 

визначення напрямів, механізмів і строків формування ефектив-

ного місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади для створення й підтримки повноцінного життєвого 

середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 

публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 

задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
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відповідній території, узгодження інтересів держави та 

територіальних громад.  

17 червня 2014 року Верховною Радою України було прий-

нято Закон України № 1508-VII «Про співробітництво територі-

альних громад», яким визначено основні принципи, механізми, а 

також 5 основних форм реалізації такого співробітництва [10]. За 

інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, 

станом на 18 листопада 2021 до Державного реєстру проектів 

співробітництва територіальних громад було внесено 755 таких 

проектів [5]. 

Одночасно ухвалення Закону «Про добровільне обєднання 

територіальних громад» від 05 лютого 2015 року № 157-VIII [7] 

відкрило можливості для муніципальної консолідації та 

формування нових дієздатних територіальних громад. Протягом 

2015-2020 років кількість територіальних громад на базовому 

рівні місцевого самоврядування було зменшено з понад 11500 до 

майже 1500 [5]. Разом з тим, Постановою Верховною Радою 

України № 3650 від 17 липня 2020 року «Про утворення та 

зменшення районів» кількість районів було зменшено з 490 до 

136 [11]. Як результат, останні вибори до органів місцевого 

самоврядування було проведено у жовтні 2020 року вже на новій 

територіальній основі. 

Разом з тим, подальше реформування місцевого самоврядну-

вання є неможливим без якісних змін у правовому полі, 

модернізації чинного законодавства.  

Висновки. Демократична система місцевого самоврядування 

є важливим складовим елементом для забезпечення функціону-

вання та розвитку незалежної Української держави. Протягом 

останніх 30 років ця система пройшла знайчну еволюцію від 

централізованої (радянської) до демократичної моделі, заснованої 

на принципах Європейської Хартії згаданого процесу.  

Основними проблемами названої теми на сьогодні є 

недостатня спроможність (фінансова, інституційна тощо) органів 

місцевого самоврядування у наданні якісних муніципальних 

послуг громадянам, недосконалість чинного законодавства з 
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питань організації адміністративно-територіального устрою та 

функціонування органів місцевого самоврядування на обласному 

та районному рівнях. У зв’язку з цим пріоритетними завданнями 

мають стати внесення змін до Конституції України (зокрема щодо 

утворення виконавчих органів обласних і районних рад та 

розподілу повноважень між ними, а також завершення процесу 

формування нової системи адміністративно-територіального 

устрою); прийняття нової редакції Законів України «Про місцеве 

самоврядування» та «Про службу в органах місцевого самовряду-

вання» (насамперед, з питань зміцнення інституційної, фінансо-

вої, кадрової та ін. спроможності органів місцевого самовряду-

вання), розробки інших законодавчих та нормативно-правових 

актів щодо запровадження механізму прямого народовладдя та 

більш активного залучення громадян до вирішення питань 

місцевого значення (розвитку «партисипативної демократії»).  
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ «ВИТРАТИ-ВИПУСК-ПРИБУТОК» ЯК 
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Толмач А.А. 

здобувач вищої освіти ІІ курсу  

факультету фінансів та обліку,  

Камінський С. І. 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки і фінансів підприємства, 

Київський національний  

торговельно-економічний університет, 

м. Київ, Україна 

Для зростання продуктивності фірми та задоволення потреб 

споживачів проводять маркетингові дослідження. У них входять 

два розділи: перший розділ – дослідження характеристик ринку, 

другий – дослідження можливостей фірми. На жаль, всі підрахун-

ки мають відсоток невизначеності і для того, щоб понизити ризик, 

потрібно знайти проблемну ланку. Існує багато різних інструментів 

для цього, найпродуктивнішою є система «Витрати-Випуск-

Прибуток». 

Система "Витрати-Випуск-Прибуток" (CVP) - це аналіз, який 

вивчає взаємозв'язок між факторами, що наведені нижче, та їх 

вплив на розмір прибутку. 

- Ціна продажу за одиницю та загальний обсяг продажів - 

загальні витрати, які можуть бути у будь-якій формі, тобто. 

постійні витрати чи змінні витрати. 

- Об'єм продажу. 

Простіше кажучи, CVP – це інструмент управлінського 

обліку, який показує взаємозв'язок між загальним обсягом 

продажів, загальними витратами та прибутком. Взаємозв'язок 

"Витрати-Випуск-Прибуток" є одним із важливих методів обліку 

витрат та управлінського обліку. Він являється інструментом, 

який дає повне уявлення про структуру прибутку та допомагає у 
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плануванні прибутку. Ця концепція може легко відповісти на 

запитання типу "Що буде, якщо…", вказавши необхідний обсяг 

виробництва. Через це CVP-аналіз дуже корисний для 

керівництва. [1] 

Як відправна точка у плануванні прибутку, допомагає 

визначити максимальний обсяг продажів, щоб уникнути збитків, і 

обсяг продажів, у якому буде досягнуто мету прибутку фірми. У 

кінці аналіз сприяє керівництву знайти найбільш вигідне 

поєднання витрат і обсягу продажів. [2] 

Аналіз "Витрати-Випуск-Прибуток" використовує 

економічну доцільність виробництва продукту. Цільова норма 

прибутку додається до беззбиткового обсягу продажів, який є 

кількістю одиниць продукції - її необхідно продати для покриття 

витрат, щоб виготовити продукт. Після чого отримати цільовий 

обсяг продажів, необхідний для отримання прибутку. Далі 

керівництво порівнює продажі продукту з цільовим обсягом 

продажів для того, щоб зрозуміти, чи варто виробляти продукт. 

Надійність CVP полягає у припущеннях, які він робить, 

включаючи те, що ціна реалізації, постійні та змінні витрати на 

одиницю продукції - є постійними. Витрати фіксовані в межах 

певного рівня виробництва. Передбачається, що всі вироблені 

одиниці будуть продані, всі постійні витрати повинні бути 

стабільними. Також, усі зміни у витратах відбуваються через 

зміни у рівні активності. Напівперемінні витрати мають бути 

розподілені між класифікаціями витрат за допомогою діаграми 

розсіювання чи статистичної регресії. [3] 

Отже, щоб підприємству отримувати гарантований прибуток 

та бути конкурентоспроможним доцільно виконувати CVP-аналіз. 
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Служби безпеки України 

Оптична система 3D-вимірювань являє собою мобільну 

координатно-вимірювальну машину, яка використовує в основі 

методи вимірювання.  

Однією з найбільш застосовуваних на сучасних промислових 

підприємствах є автоматична оптична система для без контакт-

ного 3D контролю всіх геометричних розмірів виробів. Принцип 

вимірювання пояснюється оптичною схемою на рис.1. Для 

контролю розмірів деталей використовуються три методи: 

тіньовий метод вимірювання внутрішнього і зовнішнього 

діаметрів і співвісності цих діаметрів, метод структурованого 

світла для вимірювання висоти, площинності і паралельності їх 

лицьових поверхонь, а також телевізійний метод для виявлення 

дефектів на лицьових поверхнях.  

Тіньовий канал складається з світлодіода 1, лазерних діодних 

колімуючих лінз 2, телецентричного об'єктива 3 і приймальної 

цифрової камери 5. Деталь 6 розміщується на столі 7. Структуро-

ваний світловий канал включає напівпровідниковий лазер 8, колі-

муючий об'єктив 9 і дифракційний оптичний елемент 10, утворю-

ючи 𝑁 світлових смуг. Реєстрація зображення смужок здійснюєть-

ся камерою 5 через об'єктив 3. Канал передачі включає в себе 

кільцевий освітлювач 11, об'єктив 3 і камеру 5. Таким чином, для 

всіх геометричних вимірів використовується один і той же блок 

фотоприймача кільцевого контролю параметрів різними методами, 

що забезпечує компактність і спрощує конструкцію пристрою. [4] 

Принциповою проблемою при контролі тривимірних об'єктів 

тіньовим методом є облік впливу товщини 𝑑 цих частин, а також 
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параметрів оптичної системи: кутового розміру джерела і 

апертурної діафрагми. В цьому випадку теорія формування 

зображення Кірхгофа-Френеля не працює [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема оптичного пристрою для тривимірного 

контролю розмірів деталей тіньовим методом, методом структурованого 

світла та телевізійним методом: 

1 – світлодіод, 2 – колімуюча лінза, 3 – телецентричний об'єктив,  

4 – апертурна діафрагма, 5 – цифрова камера, 6 – деталь, 7 – стіл,  

8 – напівпровідниковий лазер, 9 – колімуючий об'єктив,  

10 – дифракційний оптичний елемент, 11 – освітлювач 

 

Виявлення тріщин і дефектів металізації на торцях деяких 

деталей дуже важлива проблема для кінцевого споживача. Для 

цього використовується кільцевий освітлювач на базі 6 світлодіо-

дів (розташований поруч з об'єктивом). Освітлювач формує випро-

мінювання в області вимірювання положення з високим ступенем 

однорідності. Як правило, поверхневий дефект розташовується під 

кутом до торцевої поверхні. В цьому випадку відбувається роз-

сіювання світла, що призводить до формування контрастного 

зображення дефекту. Для обробки інформації використовуються 

локальні дисперсійні характеристики інтенсивності зображення, 

алгоритми навчання та логічні правила прийняття рішень. 
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де    𝐼пр.рівень – пороговий рівень; 

𝜃𝑐𝑟 = √𝜆
𝑑⁄  – є критичний дифракційний кут, під яким 

тривимірні ефекти максимальні; 

𝜃𝑠 – кутовий розмір джерела; 

𝜃𝑎𝑝 – отвір. 

Оптична система, яка використовує метод тріангуляції 

наведена на рисунку 2. Портативний пристрій стандартного виду 

представлено жорстко закріпленою балкою, на краях якої 

встановлені камери високої роздільної здатності. Підсвічування 

об'єкта здійснюється за рахунок інфрачервоного випромінювання. 

Така система працює безконтактно. Можна сказати, що загальний 

принцип роботи систем машинного зору полягає в тому, що 

сигнал, отриманий від аналогової відеокамери перекладається у 

цифрову форму, яка представляє собою набір пікселів (точок) 

відповідно до перепадів яскравості, на базі яких комп'ютер 

обчислює кордон вимірюваного об'єкта на площині. Для визна-

чення висоти, а також інших розмірів, в більшості оптичних 

приладах використовується метод оптичної тріангуляції. 

Застосування методу тріангуляції дозволяє досягати точності в 

0,001 частки вимірюваної відстані [1], [2]. 

 
Рисунок 2 – Оптична система, що використовує метод тріангуляції 

1 – випромінювач, 2 – вимірюваний об'єкт, 3 – приймач 

Оптична система, що використовує метод тріангуляції складається з 

трьох частин: випромінювач 1, вимірюваний об'єкт 2 і приймач 3. 

https://kvp2m7jkrc6uly5vvmvtjiv5ti-ac4c6men2g7xr2a-research-journal-org.translate.goog/wp-content/uploads/2018/02/26-02-2018-16-11-35.jpg
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Випромінювач 1 формує зображення світлової плями на 

вимірюваному об'єкті 2. Потім розсіяний вимірюваним об'єктом 

світловий промінь потрапляє у фотоприймач 3. Фотоприймач 

фіксує зображення розсіяного світлового променя. Переміщення 

вимірюваного об'єкта Δz, створює зсув світлового променя у 

фотоприймачі Δx. Залежність переміщення вимірюваного об'єкта 

Δz, від зсуву світлового променя Δx, має такий вигляд: 

 

   𝛥𝑧 =  𝑟 ∙  𝑠𝑖𝑛𝜑 / 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 − 𝜑),                             (2) 

 

де    𝜑 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝐴 ∙  𝛥𝑥 / (1 +  𝐵 ∙  𝛥𝑥)),  

𝐴 =  𝑠𝑖𝑛𝛽 / 𝑟 ′,  

𝐵 =  −𝑐𝑜𝑠𝛽 / 𝑟′,  

𝑟 і 𝑟 ′ – відповідно відстані від вимірюваного об'єкта 2 до 

об'єктива фотоприймача 3, і від об'єктива до фотоприймача [3]. 

Оптична система для вимірювання геометричних параметрів 

рухомих об’єктів наведена на рисунку 3. Технічне рішення задачі 

контролю засноване на принципі самосканування з викорис-

танням набору датчиків вимірювання активного тріангуляційного 

типу, де кожна частина деталі сканується паралельно і незалежно, 

двома (внутрішнім і зовнішнім) вимірювальними датчиками. [4] 

 
Рисунок 3 – Оптична система, що використовує метод тріангуляції  

для вимірювання геометричних параметрів рухомих об’єктів 
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Наведена оптична система вимірює наступні параметри 

рухомих об’єктів: 

– ширина (А); 

– товщина обода (B); 

– товщина фланця (C); 

– діаметр поверхні руху (D); 

– відстань між внутрішніми гранями (E); 

– рівномірна прокатка (F); 

– різниця діаметрів при парних об’єктах. 

Вимірювання локального профілю металевої поверхні є 

актуальним завданням в багатьох галузях промисловості, 

особливо для профільного контролю 3D-деталей і їх поверхневих 

дефектів з мікрометровим / нанометровим дозволом. Оптична 

система нового покоління із застосуванням методу інтерферон-

метрії білого світла наведена на рисунку 4. 

Принцип вимірювання профілю поверхні об'єкта заснований 

на явищі інтерференції частково когерентних (в часі) світлових 

хвиль, випромінюваних поліхроматичним джерелом.  

Положення і поперечна конфігурація інтерференційної зони 

на ПЗЗ-матриці визначається перетином еталонної поверхні і 

поверхні під виміром. Це перетин визначає ізолінію, яка є 

відповідною заданій глибині по осі Z в напрямку променя світла, 

що падає на об'єкт. [4] 

 
    а)                         б) 

Рисунок 4 – Оптична система заснована на принципі вимірювання 

профілю поверхні методом інтерферометрії білого світла: інтерферометр 

Майкельсона (а), формування ізолінії (б): 

1 – джерело білого світла, 2 – коліматор, 3 – розділене дзеркало,  

4 – опорне дзеркало, 5 – ціль, 6 – ПЗЗ-матриця камери,  
𝛿(𝑧) – інтенсивність коррелограмми 
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Використовуючи атомне-гладке дзеркало, а також програм-

но-алгоритмічне забезпечення в опорному плечі інтерферометру 

можна досягти підвищення якості вимірювання до 20 пм.  
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У статті охарактеризовано технології та стратегії організації 

дистанційного навчання іноземним мовам, розглянуто та 

проаналізовано основні його елементи, засоби та інструменти. У 

роботі наведені платформи для реалізації навчально-виховного 

процесу у період дистанційного навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-

комунікаційні технології, платформи навчання, он-лайн. 

Відповідно до листа МОН № 1/9-173 від 23 березня 2020 

року, дистанційне навчання стало невід’ємною частиною 

освітнього процесу в Україні в умовах карантинних обмежень. 

Перехід на дистанційну форму навчання висуває ряд викликів 

традиційним формам викладання іноземних мов. Успішність 

даного навчання залежить від його ефективної організації, 

майстерності вчителів та активності учнів. 

Останнім часом дистанційній системі навчання приділяється 

велика увага. Саме тому багато провідних науковців вивчають 

проблему впровадження форми дистанційного навчання, 

особливості формування лінгвістичної компетентності учнів, 

займаються методичними та методологічними проблемами 

дистанційного навчання (В. Кухаренко, Е. Полат, О. Тищенко, 

С. Вітвицька, Л. Ткачук, Л. Шинковська, В. Ясулайтіс) [2]. 

Дистанційне навчання (Distance Learning) – це така форма 

організації навчального процесу, основою якої є самостійна 

робота людини, яка навчається. Специфіка дистанційного навчан-

ня, яке базується на використанні онлайн-комунікації, телекому-
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нікаційних технологій, Інтернет-ресурсів, впливає на способи 

відбору і структуризації змісту, способи реалізації методів і форм 

навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. 

Роль вчителя полягає в тому, щоб допомогти учням, стимулювати 

їх до самостійних роздумів, нових поглядів на предмет чи явище, 

що досліджується. Однак, учитель і учень залишаються учасни-

ками цього процесу в активному діалозі. 

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх 

технологій, який включає в себе психолого-педагогічні та 

інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати 

освітній процес у навчальних закладах. Психолого-педагогічні 

технології дистанційного навчання – засоби, прийоми, застосу-

вання яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і 

розвитку особистості. Інформаційно-комунікаційні технології – 

технології створення, накопичення, зберігання та доступ до 

електронних ресурсів навчальних дисциплін, а також забезпечен-

ня організації і супроводу навчального процесу за допомогою 

спеціального програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, а також мережі Інтернет. 

Веб-середовище дистанційного навчання – сукупність веб-

ресурсів навчальних програм (зібрання інформації та засобів 

навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння 

навчальних дисциплін і є доступними через мережу Інтернет), 

засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання (здобувачів 

освіти та педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 

процес) та управління дистанційним навчанням. 

За способом одержання навчальної інформації розрізняють: 

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного 

навчання, під час якого всі учасники одночасно перебувають у 

веб-середовищі дистанційного навчання (чат, відеоконференції, 

соціальні мережі); асинхронний режим – взаємодія між суб’єкта-

ми дистанційного навчання, під час якого учасники взаємодіють 

між собою, застосовуючи електронну пошту, форум, соціальні 

мережі. 

Для забезпечення дистанційного навчання учнів учитель 
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може створювати власні веб-ресурси або використовувати веб-

ресурси на свій вибір. При цьому обов’язково надати учням 

рекомендації щодо використання ресурсів, послідовності 

виконання завдань, а також особливостей контролю. 

Найголовнішим критерієм вибору інструментів для органі-

зації дистанційного навчання є відповідність поставленим 

методичним цілям, тобто наскільки певний ресурс дозволяє 

досягти очікуваних результатів навчання в дистанційному 

форматі. Також слід врахувати універсальність цих інструментів, 

щоб зменшити кількість платформ, які використовуються для 

навчання. Оскільки навчання відбувається за допомогою персо-

нальних пристроїв учнів і вчителів, слід обирати ресурси, які 

підходять для різних платформ (ПК, планшети, мобільні пристрої 

Apple чи Android). 

Серед основних форм онлайн-комунікації слід зазначити 

відеоконференцію, форум, чат, блог, електронну пошту, соціальні 

мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні 

застосунки такі як: Viber, Telegram. 

Відеоконференція відбувається в режимі реального часу 

онлайн, проводиться у визначений день і час. Відеоконференція 

дозволяє проводити заняття, коли учні і вчитель перебувають на 

відстані. 

Форум – найпоширеніша форма спілкування вчителя і учнів 

у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений певній 

темі. Модератор форуму реалізує обговорення, стимулюючи 

питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. 

Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проєктом 

створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілку-

ватися під час дослідження, потім – обговорити загальну 

проблему проєкту спільно, використовуючи веб-конференцію. 

Чат – спілкування користувачів мережі Інтернет в режимі 

реального часу. Існує кілька різновидів чатів: текстовий, 

голосовий, аудіо-, відеочат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися 

за допомогою голосу, що є важливим моментом під час вивчення 

іноземної мови у дистанційній формі. 
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Блог – це форма спілкування, де право на публікацію 

належить одній особі чи групі осіб. Автор розміщує на сайті свого 

онлайн щоденника (блогу) допис і надає можливість іншим учням 

прочитати і прокоментувати розміщений матеріал іноземною 

мовою, що сприяє розвиткові мовленнєвих навичок. 

Електронна пошта – це сервіс інтернету, який забезпечує 

передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і у 

графічній, звуковій, відео у відкритому чи зашифрованому 

вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для 

організації спілкування вчителя й учнів, а також учнів між собою. 

Соціальні мережі та Viber, Telegram дозволяють створювати 

закриті групи, чати для обговорення тем, завдань, інформації. 

Дистанційне навчання можна здійснювати на наступних 

поширених освітніх платформах: 

- Google Classroom (https://classroom.google.com) – це сервіс, 

що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє 

організовувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, тексто-

ву та графічну інформацію. Учитель має змогу проводити тесту-

вання, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність 

учнів, переглядати результати, застосовувати різні форми 

оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкуван-

ня з учнями в режимі реального часу. 

- Zoom (zoom.us/download) – сервіс для проведення відеокон-

ференцій та онлайн-зустрічей. Підходить для індивідуальних та 

групових занять. Додаток можна використовувати на будь-якому 

гаджеті. У платформу вбудована інтерактивна дошка, яку легко 

можна демонструвати учням. 

- Google Meet (https://meet.google.com) – сервіс для органі-

зації відеозустрічей, онлайн-занять з учнями. У зустрічі можуть 

одночасно брати участь до 150 учасників. Заняття може тривати 

до 300 годин безперервно. Є можливість демонстрації матеріалів 

на робочому столі ПК, а також застосування цифрового сервісу 

онлайн-дошки https://jamboard.google.com/. Заняття можна плану-

вати заздалегідь з прив’язкою до Google Calendar. Запис занять 

здійснюється за бажанням із збереженням відео на Google Диск. 
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- LearningApps.org (https://learningapps.org) – онлайн-сервіс, 

який дозволяє створювати інтерактивні вправи, які можна 

використовувати в роботі з інтерактивною дошкою або як 

індивідуальні вправи для учнів. 

Специфіка дистанційного навчання впливає на способи 

відбору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших 

методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на 

функціонування всієї системи освіти.  

Література:  

1. Вакуленко О.П. Формування і розвиток дистанційного 

вивчення іноземних мов у контексті модернізації освітньої 

системи України / Вакуленко О.П., Попович Р.Г., Тимощук І.О. // 

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в 

закладах освіти: Наукові записки РДГУ. – 2017. – Вип. 16(59). – 

С.74-77. 

2. Шинковська І.Л. Особливості дистанційного навчання в 

системі вищої освіти / Шинковська І.Л., Заєць І.П. // Зб. статей 

учасників XV Всеукр. практ.-пізнав. конф. «Наукова думка 

сучасності і майбутнього». 
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4. www.distance-learning.com.ua  
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УДК 340.1              Юридичні науки 
  

ПРАВОВІ АСПЕКТИ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

 

Учускіна Владислава Вікторівна 
курсант 3-го курсу навчально-науково 

інституту права та підготовки фахівців 
для підрозділів Національної поліції 

Науковий керівник: Бодирєв Дмитро Анатолійович  
старший викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровський державний  
університет внутрішніх справ 

Національна поліція – правоохоронний орган, а, відповідно, 

поліцейський покликаний втілювати свої функції в життя. Безпе-

речно, до напрямків діяльності органу, що покликаний охороняти 

суспільний порядок та протидіяти злочинності, не може включа-

тися функція застосування заходів примусу без чітко закріплених 

підстав [1].  

Поліцейський повинен бути не лише професіоналом своєї 

справи та мати високу кваліфікацію, а й володіти високими 

моральними якостями, котрі є невід’ємним елементом професії. 

Службовець правоохоронного органу повинен свою діяльність 

будувати з урахуванням основоположних правових принципів, 

серед яких і верховенство права, законність, гуманізм.  

Звичайно, професія правоохоронця є небезпечною для його 

життя і здоров’я. У переважній більшості випадків він вимушу-

ний комунікувати з такими соціальними групами, правосвідо-

мість яких викривлена. Відповідно, поведінка певних осіб може 

нести загрозу як для самого поліцейського, так і для оточуючих, а 

також для близьких особи, яка виконує службові повноваження, 

оскільки законні дії щодо запобігання чи припинення правопору-

шень зі сторони поліцейського інколи оцінюються порушниками 

порядку як неправомірні. Цю проблему розуміють всі, зокрема, 
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законодавці. Тому фізичний вплив розглядається законодавцями 

як один із заходів примусу, котрий передбачає застосування сили 

або ж спеціальних прийомів. 

Одним із напрямів підготовки майбутніх правоохоронців 

повинна бути фізична підготовка, зокрема, вивчення прийомів 

рукопашного бою для самозахисту. Правопорушник може бути з 

різним рівнем фізичної підготовки та в різному психологічному 

стані, тож правоохоронець зобов’язаний оцінити ситуації, 

співрозмірність сил, і віднайти той необхідний прийом, що 

допоможе знешкодити порушника порядку.  

Як гарантії захисту осіб, щодо яких планується застосування 

заходів впливу, є попередження, а також повідомлення керівницт-

ва про кожний такий випадок. З одного боку, ці гарантії є дійсно 

гуманними, з іншого боку, страх отримати «наганяй» від керів-

ництва іноді зупиняє правоохоронця від застосування навіть 

мінімальної сили, що була доречною. 

Законність, необхідність, пропорційність, ефективність – 

складові правомірності застосування поліцейського заходу, що 

правоохоронець повинен пам’ятати 24/7. Поліцейський прово-

дить об’єктивну оцінку ситуації, визначається з доречністю 

застосування сили.  

Якщо співробітник поліції не дотримається порядку 

застосування сили, чи ж застосує її в недозволеній ситуації, щодо 

нього обов’язково буде проведено службове розслідування, в 

результаті якого, у разі підтвердження  недопустимості його дій, 

на нього можуть бути накладені відповідні стягнення [2]. Однак, 

він не робот, а людина, тому фактор стресу не можна виключати 

при оцінці правомірності його дій.   

Отже, вирішення питання можливості застосовувати фізичну 

силу у певних ситуаціях для поліцейського залишається актуаль-

ним як у наукових колах, так і в практичній його реалізації.  

Література:  

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 

580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text 

(дата звернення – 29.09.2021). 
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2. Порядок проведення службових розслідувань у Націо-

нальній поліції України, затверджений Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07 листопада 2018 року № 893. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1355-18#Text (дата 

звернення – 29.09.2021). 
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УДК  340                 Юридичні науки       
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ  
           

Учускіна Владислава Вікторівна, 

Богомол Альона Ігорівна 

курсанти 3го курсу  факультету підготовки  

фахівців для  підрозділів стратегічних розслідувань  

Науковий керівник :  Токар Андрій Анатолійович  

викладач кафедри тактико-спеціальної  

підготовки адміністративного права,  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Служба в поліції пов'язана з необхідністю постійної роботи в 

режимі великого напруження і самовіддачі, з високим ступенем 

ризику втрати здоров'я, а іноді і життя, вимагає особливої 

організаційної побудови і правил міжособистісного спілкування, 

підвищеної соціальної і професійної відповідальності, що часто 

призводить до нервово-психічного перенапруження. Тому 

проблема психологічної та соціальної стійкості працівників 

поліції до стресу є професійно значущою, оскільки від неї багато 

в чому залежить ефективність оперативно-службової діяльності. 

Особливості професійної діяльності співробітників поліції 

істотно впливають на динаміку трансформацій ціннісно-

смислової сфери як контекст, який ініціює особистісні зміни в 

залежності від соціокультурної реальності і перспектив 

самореалізації. Модельне забезпечення психологічного супроводу 

і корекції особистісних трансформацій співробітників поліції, 
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орієнтоване на подолання ціннісно-смислових бар’єрів як 

індивідуальних труднощів в ситуації особистісного вибору, 

дозволяє підвищити рівень їх професійної самореалізації. Для 

оптимізації цих явищ все без винятку дослідники підкреслюють 

важливість психологічної та соціальної підготовки, яка 

спрямована на підвищення рівня кваліфікації фахівців до 

вирішення завдань у важких, екстремальних умовах [2, с.8]. 

Психологічні та соціальні аспекти професійного навчання 

працівників поліції розглядалися в наукових роботах таких 

вчених як, Н.М. Бамбурак, В.В. Середа, С.В. Український та ін. 

Загальною стратегічною метою психологічної підготовки 

співробітників поліції в процесі професійного навчання у 

відомчих навчальних закладах є якісна системна професійно 

орієнтована психологічна освіта, яка передбачає розвиток 

здібностей практичного використання отриманих теоретичних 

знань психології для рішення проблем конкретної людини, 

реальної групи в юридично значимій ситуації. 

Образом цієї мети в навчально-виховному процесі є 

підготовка соціально адаптованих і активних, ефективних 

фахівців з розвиненим професійним самовизначенням, тобто 

готовністю усвідомлено і самостійно планувати і реалізовувати 

перспективи свого професійного розвитку. Для цього необхідно 

навчання студентів фундаментальним основам психологічної 

науки, навичкам теоретичного і практичного оволодіння 

знаннями і методами побудови спілкування і взаємодії з людьми в 

різних умовах їх життєдіяльності [3, с.315]. 

Зазначена мета досягається за допомогою формування у 

курсантів і слухачів особливого типу рефлексивного мислення, в 

основі якого лежить уявлення про складності, амбівалентності 

змісту психічної діяльності і феноменів поведінки людини, 

розуміння неоднозначності існуючих, усталених форм і способів 

оцінки поведінки людини. 

В даному випадку найбільш доцільно використання в якості 

основи організації управління навчально-виховним процесом 

стратегії особистісно-орієнтованого навчання, моделі спільної 
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продуктивної і творчої діяльності педагога з учнем як цілісної 

навчально-виховних ситуації.  

Формування психологічної стійкості до стресу співробіт-

ників поліції необхідно забезпечити різними способами і видами 

підготовок (духовно-психологічної, фізичної, спеціальної техніч-

ної: бойової, вогневої та ін.). Оскільки рівень здоров'я відображає 

резерв адаптації, яким володіє організм в даний період часу, 

ступінь стресостійкості вище у людей, які активно займаються 

спортом і ведуть здоровий спосіб життя.  

Психологічна підготовка поліцейських в школах і навчаль-

них закладах різних країн здійснюється не тільки в ході різного 

роду занять, а й в рамках спеціального курсу, що, є перспектив-

ним напрямком удосконалення її і у відомчих закладах вищої 

освіти МВС України і органах внутрішніх справ. Окреслюючи 

психологічні конструкти професійної підготовки, слід зазначити, 

що переважна кількість авторів пов’язує їх з екстремальними 

умовами, необхідністю підготовки фахівців до них. Тому і зміст 

психологічної підготовки зв’язується з формуванням психоло-

гічної стійкості (емоційно-вольової стійкості). 

Основними структурними компонентами психологічної 

підготовленості працівників поліції виступають: психологічна 

стійкість до специфічних умов оперативно-службової діяльності, 

як здатності не піддаватися несприятливим психологічним 

впливам, не знижувати під їх впливом якостей професійних дій, а 

діяти холоднокровно і впевнено; професійно розвинені якості 

спостережливості і пам’яті, які відповідають специфіці оператив-

но-службової діяльності та складають особливу передумову 

успіху саме в ній; професійно-психологічні вміння. 

На сьогоднішній день можна виокремити наступні форми і 

засоби соціально-психологічної професійного навчання працівни-

ків поліції: 

індивідуальне та групове консультування студентів; 

тренінги (саморегуляції, комунікативні, інтелектуальні); 

оптимальна дистанція між викладачами та учнями, формування 

професійно розвиваючого середовища; 
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індивідуальна робота з обдарованими курсантами та слуха-

чами в формі науково-дослідної та соціально-психологічної підго-

товки (тренінги, конференції, круглі столи, семінари, гуртки, фа-

культативи, підготовка конкурсних науково-дослідних робіт і ін.); 

наставництво з метою поліпшення професійних навичок, 

тренування перцептивних навичок і навичок концептуалізації, 

реалізації на практиці професійних умінь. 

У висновку слід зазначити, що підвищення ефективності 

професійної підготовки на наш погляд лежить в рамках 

використання інноваційних технологій в процесі навчання, 

можливість моделювання професійних ситуацій в процесі 

навчання. Особливе значення приділяти питанням співробітників 

поліції, які в процесі своєї професійної діяльності постійно 

стикаються з різного роду ситуаціями, які вимагають від них 

особливих рис характеру. 
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Аналіз досліджень щодо подолання криз у туризмі та 

реагування на них доводить, що науковці розглядають їх як 

динамічні зміни, які  необхідно враховувати в управлінні 

туризмом, проте спільної думки щодо їх визначення не мають. 

Цікаве визначення кризі дав М. Мюллер: “Криза – діаграма 

хвороби менеджера”, акцентуючи увагу на неправильних 

управлінських рішеннях [3, с. 19]. У свою черу, І. Білецька вважає 

кризу інтегрованим поняттям, що включає будь-які можливі 

ризики небезпечних змін у середовищі діяльності суб’єктів 

туристичного ринку (зовнішнього та внутрішнього), що можуть 

негативно вплинути на реалізацію ринкової стратегії [1]. За 

визначенням А. Дреєра криза розглядається як подія або ситуація, 

що спричиняє нерегулярний виробничий процес у компанії, може 

спричинити конфлікти та поставити під загрозу існування цілого 

підприємства [2, с.5]. З точки зору бізнесу, криза – це відхилення 

від нормальної ситуації, коли існуючі структури не можуть з 

ними впоратися. Тому для того, щоб подолати кризу, необхідні 

зміни та коригування [4, с. 559]. 

Політичні, соціальні та економічні науки описують термін 

“криза” як ситуацію, що загрожує статусу або суттєвим 

цінностям. Виходячи з такого підходу, на нашу думку, кризову 

ситуацію (кризу) в туристичній галузі можна визначити як 

порушення, яке впливає на туристичний регіон або економічно 

пов'язану туристичну систему і значною мірою обмежує 

звичайний повсякденний бізнес субєктів туристичної діяльності 

або завдає шкоди їх репутації до такої міри, що відвідувачі 
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змушені турбуватися про безпеку, привабливість або комфорт 

своєї подорожі та може призвести до її відмови.  

 Більшість авторів витоки криз у туристичному бізнесі 

поділяють на ендогенні і екзогенні причини [1; 3]. До ендогенних 

належать фактори, які спричинені самодіяльними подіями, які 

часто мають коріння в самій компанії. Це знову ж таки включає 

помилки керування, яких можна уникнути. З іншого боку, 

екзогенновикликані кризи є результатом факторів, на які компа-

нія не може впливати. Причини виникнення кризи в туристичній 

сфері були систематизовані нами у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Види та причини криз у туризмі 
Види  

криз 

Причини Приклади 

Ендогенні 

причини 

Людський фактор Управлінські помилки, виробнича недба-

лість, плинність кадрів, саботаж, страйки 

Технологічні збої Відсутність або неналежні заходи 

безпеки, технічні дефекти в 

інфраструктурі через матеріальні чи 

будівельні помилки, фізичний знос. 

Економічні   Фінансові труднощі, недобросовісна 

конкуренція, комерційні ризики та 

шахрайство 

Екзогенні 

причини 

Економічні  Зміна тенденцій у туристичній індустрії 

Світові економічні кризи, падіння рівня 

добробуту народу 

Внутрішні політичні  Військові перевороти, воєнні дії 

Зовнішньополітичні  Оголошення війни  

Погіршення міжнародних відносин 

Релігійні  Релігійновмотивовані терористичні атаки 

Геофізичні  Цунамі, лавини, землетруси, пожежі, 

повені, виверження вулканів 

Антропогенні  Забруднення водойм, вирубка лісів, інте-

нсивне використання природніх ресурсів 

Невеликі природні 

катаклізми 

Нашестя медуз, комарів, саранчі, ано-

мально теплі зими для гірнолижних 

районів 

 Соціокультурні Конфлікти з місцевими жителями через 

відмінності у сприйнятті соціокультур-

них цінностей, рівень організаційної 

злочинності  проти туристів 

 Епідеміологічні  Затяжні епідемії, пандемії  
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За масштабами кризові ситуції поділяються на локальні 

(наприклад, пожежа в готелі), регіональні (аварія на Чорнобиль-

ському реакторі), національні (воєнний переворот), міжнародні 

(всесвітня економічна криза, пандемія короновірусу). У 

залежності від часу утворення кризові ситуації в туристичній 

галузі можна кваліфікувати на стрімкі – короткострокові, миттєві 

та несподівані події (такі як терористичні атаки, авіакатастрофи) 

та повільні, які характеризуються тим, що вони розвиваються 

протягом більш тривалого періоду і можуть оголошуватися 

заздалегідь. Серед них, наприклад, екстремальні погодні явища, 

про які попереджують метеорологічні служби, епідемії та 

пандемії, оскільки вони розвиваються відносно повільно. 

За терміном перебігу можна виділити чотири фази кризової 

ситуації в туристичній сфері:  

- потенційна фаза, в якій не відбулося жодної кризової події, 

але виникнення кризи в туризмі вважається можливим, що 

потребує розробки стратегічних шляхів вирішення;  

- латентна фаза, в якій усвідомлюються перші ознаки 

кризової ситуації, але все ще робляться спроби запобігти 

серйозній кризі [2, c.7];  

- гостра керована фаза, при якій криза вже повністю 

відбулася, однак її все ще можна керувати. Передбачається, що 

правильні дії можуть дати (порівняно) позитивний результат;  

- гостра фаза, яка не піддається контролю. Суб’єктам 

туристичної діяльності залишається лише спробувати стримати 

негативні наслідки.  

Таким чином, кризові ситуації в туристичній сфері – це 

серйозні події,  які відрізняються одна від одної не лише з точки 

зору їх причин, але й за їх наслідками. Криза має характер 

процесу, що означає, що вона зазвичай має динамічний, 

обмежений у часі перебіг, який може розвиватися в кілька фаз. У 

кризовій ситуації суб'єкти та інституції туристичної сфери, які 

постраждали, можуть впливати на певні події лише в обмеженій 

мірі, проте з часом можливостей для дій стає менше. 
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Технічні науки 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЗАТОРІВ НА 

РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ 
 

Федосенко Інна Анатоліївна, 

викладач спеціаліст  

відділення “Транспортні технології” 

Лозівської філії Харківського державного  

автомобільно-дорожнього коледжу 

Регульоване перехрестя є одним з найпоширеніших типів 

вузлів вулично-дорожньої мережі (ВДМ) міст. Основні затори і 

затримки транспорту виникають саме на регульованих 

перехрестях, які і обмежують пропускну здатність вулиць та 

доріг. Тому якість організації дорожнього руху на регульованих 

перехрестях в першу чергу впливає на показники функціонування 

транспортної мережі та ефективність транспортних процесів 

перевезень [1]. Ефективність функціонування ВДМ міст в значній 
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мірі визначається пропускною спроможністю регульованих 

перехресть, оскільки в таких вузлах спостерігається переривання 

транспортного потоку з метою регулювання дорожнього руху. 

Через це більшість регульованих перехресть мають меншу 

пропускну спроможність ніж дороги, що підходять до нього, 

внаслідок наявності на вузлі небезпечних точок, затримки 

автомобілів перед світлофорами, злиття потоків руху на 

з'єднувальних лініях в межах вузлів і ряду інших причин [2]. До 

виникнення заторів може привести перевантаженість ВДМ 

транспортними засобами. Визначення терміна «перевантаже-

ність» посилається на такі слова як «пробка», «перешкода», і 

«надлишок». Для будь-якого водія, який коли-небудь в своєму 

житті перебував у перевантаженому транспортному потоці, дані 

слова повинні здаватися знайомими. В області транспортного 

процесу перевантаженість зазвичай стосується надлишку 

транспортних засобів на певній ділянці ВДМ в певний час, 

знижуючи загальну середню швидкість транспортного потоку до 

швидкості, яка менше - іноді значно менше - ніж швидкість 

нормального або «вільного потоку». Перевантаженість часто 

означає тривалу паралізацію руху або рух в режимі «зупинка - 

рух». Зазвичай під затором мається на увазі нерухомий стан 

транспортного потоку внаслідок його граничного ущільнення 

через те, що інтенсивність прибуваючого транспортного потоку 

значно перевищує фактичну пропускну спроможність ділянки 

ВДМ (перехрестя, перегону та ін.). При цьому коефіцієнт 

завантаження Z даного елемента ВДМ стає більше одиниці. 

Однак заторові стани дуже різні, як за своїми причин і супутнім 

факторам, так і за масштабами і тривалістю. Офіційної 

класифікації заторів не існує, проте багато авторів пропонують 

свої судження з цього питання [5, 6]. В цілому заторові стани 

можна розділити на випадкові і регулярні "пульсуючі"  

Затори характеризуються тривалістю і кількістю залучених в 

них транспортних засобів. У свою чергу, останній показник може 

орієнтовно визначатися довжиною черги автомобілів (щільністю 

потоку в нерухомому стані). Причиною утворення транспортних 



 

162 

заторів на регульованих перехрестях є перевищення щільності 

транспортного потоку над пропускною спроможністю в 

результаті різкого збільшення інтенсивності транспортного 

потоку та/або зниження пропускної спроможності напрямку руху 

на перехресті, нездатного витримати підвищене транспортне 

завантаження. Дослідженням факторів, що впливають на потік 

насичення на регульованих перехрестях були присвячені роботи 

багатьох вітчизняних та закордонних авторів. Класичними з даної 

теми вважаються роботи М. Б. Афанасьєва, Ю. А. Врубеля, В. М. 

Кіслякова, Г. І. Клінковштейна, В. І.Коноплянка, Ю. А. Кременця, 

Є. М. Лобанова, А. Г. Романова, В. В. Сільянова [2].  

Рух транспортних засобів у щільному потоці в межах 

перехресть може розглядатися за допомогою теорії масового 

обслуговування [5]. Застосовуючи дану теорію до транспортної 

задачі руху автомобілів через регульоване перехрестя, з'являється 

можливість знаходження пропускної здатності перехрестя, 

транспортних затримок, і довжини черги, що утворюється біля 

стоп-лінії..  

Дослідження Федерального управління доріг Сполучених 

Штатів Америки (Federal Highway Administration) показали, що 

перевантаженість ділянок ВДМ - результат семи першочергових 

причин, які часто доповнюють одна одну [3].  

1. Низька пропускна спроможність ділянки ВДМ, яка 

визначається найменшою пропускною спроможністю одного з її 

елементів (міст, шляхопровід, крива в плані, ділянку 

уповільнення швидкості руху, зона злиття потоків, регульоване 

перехрестя і т. д.).  

2. Дорожньо-транспортні пригоди.  

3. Проведення будівельно-ремонтних робіт на ділянках 

ВДМ, що може призвести до скорочення числа або ширини смуг 

руху, зміщення дороги, 121 об'їзд ділянки проведення ремонтних 

робіт, скорочення, або ліквідація узбіч і навіть тимчасове закриття 

автомобільної дороги.  

4. Несприятливі погодні умови (НПУ), які роблять істотний 

вплив на стан дорожніх умов.  
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5. Пристрої керування дорожнім рухом, що призводять до 

періодичного порушення стану транспортного потоку, такі як 

залізничні переїзди та погано розраховані сигнали світлофорних 

об'єктів.  

6. Спеціальні заходи ОДР, що обумовлюють особливі 

випадки коливань транспортного потоку.  

7. Нерівномірності в нормальному транспортному потоці, 

тобто постійна мінливість транспортної потреби, що призводить 

до того, що протягом деякого проміжку часу виникає транспорт-

ний потік із збільшеною інтенсивністю.  

Таким чином, головною причиною виникнення заторів на 

елементах ВДМ залишається недостатня їх пропускна спромож-

ність. На вулицях регульованого руху пропускна здатність пере-

хрестя залежить від оптимізації налаштувань режимів світлофор-

ного регулювання, визначених співвідношенням інтенсивностей 

потоків, що перетинаються, частками поворотних потоків, в 

також геометричними параметрами самого перехрестя. В умовах 

значного зростання кількості транспортних засобів в містах 

України, площа вулиць і пропускна спроможність елементів ВДМ 

майже не змінюється, тому одним із головних напрямків підвище-

ння пропускної спроможності ВДМ можна вважати оптимізацію 

режимів світлофорного регулювання на перехрестях з метою 

максимального використання їх пропускної спроможності. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Фірман Д.Б., 

студент факультету прикладної математики 

Федотов В.В., 

старший викладач кафедри загальної фізики 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Пандемія вірусу COVID-19 значним чином вплинула на всі 

аспекти життя суспільства, зокрема й на навчання учнів та 

студентів. Вперше в історії усім закладам освіти в країні довелось 

перейти на дистанційний формат навчання, що здійснюється за 

допомогою використання сучасних інформаційних технологій. 

Через відсутність необхідного технічного забезпечення та нави-

чок у викладачів, процес переходу на такий формат відбувався із 

труднощами, котрі, однак, вдалось подолати з часом. Зараз дис-

танційний формат навчання є більш привабливим для більшості 

студентів, зокрема тих, що вивчають технічні спеціальності. Про 

це свідчать, наприклад, результати нещодавніх опитувань серед 

студентів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка [1] та Київського політехнічного інституту [2] стосовно 

бажаного формату навчання. Мета даної роботи – показати 

переваги освіти з використанням інформаційних технологій для 

студентів, котрі вивчають технічні спеціальності.  

Доцільно почати з короткого висвітлення переваг що 

стосуються не лише здобувачів освіти, котрі вивчають технічні 

спеціальності, а й студентів в цілому: 

• Економія часу. Проведення лекцій та практичних занять у 

форматі відеоконференцій позбавляє необхідності витрачати час 

на шлях в університет та з університету, що дає студентам 
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декілька додаткових годин для вивчення матеріалів з освітньої 

програми чи самоосвіти. 

• Доступність матеріалів. Можливість записувати лекції та/ 

або електронні конспекти занять, котрі нерідко надсилають самі 

викладачі, дають студентам змогу надолужити пропущені теми 

або повторно розглянути ті, з розумінням яких виникли труднощі. 

• Зручність. Дистанційний формат дозволяє студентам 

обирати комфортні для них умови, зникає необхідність постійно 

перебувати в одному місті та знижується психологічне наванта-

ження на тих, кому складно навчатись в присутності інших осіб. 

При цьому не виникає проблеми комунікації з викладачами, адже 

у студентів залишається можливість спілкуватись з ним за допо-

могою месенджерів та інших засобів телекомунікації [3, С. 5–9]. 

Перейдемо до тих переваг, котрі стосуються саме здобувачів 

освіти на технічних спеціальностях. Першою з них є можливість 

використання інформаційних технологій для проведення різних 

базових операцій, котрі значним чином впливають на результати, 

проте не несуть інтересу з точки зору здобуття нових знань. Так, 

наприклад, при вивченні математичних дисциплін (математично-

го аналізу, векторної алгебри, аналітичної геометрії) студенти 

мають змогу зосередитись на розумінні самого матеріалу (основ 

інтегрування; законів обчислення скалярного або мішаного 

добутку векторів; правил підрахунку відстані між точками чи 

пошуку рівняння прямої, котра проходить через задані точки), 

довіривши проведення арифметичних операцій відповідним 

калькуляторам. Іншим прикладом є віртуальні лабораторії для 

проведення робіт із фізики, у яких змодельовано процеси, котрі 

потрібно дослідити, і забезпечено зручну демонстрацію даних з 

високою точністю. Це дозволяє витратити час, котрий йшов би на 

підготовку обладнання та скрупульозне здійснення вимірювань 

різних величин, на аналіз отриманих результатів. 

Не менш важливою перевагою навчання з використанням 

інформаційних технологій є можливість його поєднання з 

роботою. Безумовно, це стосується не лише студентів технічних 

спеціальностей, проте саме для них несе найбільшу користь. Це 
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пов’язано із тим, що технології активно розвиваються, тому саме 

в технічних професіях значну роль відіграють не лише теоретичні 

знання (котрі до завершення університету можуть бути уже 

частково застарілими), а й практичні навички, досвід та знання 

сучасних тенденцій. Таким чином, можливість швидше розпочати 

роботу в технічній сфері збільшує шанси побудови успішної 

кар’єри, дозволяючи йти нога в ногу з розвитком технологій.  

Інформаційні технології допомагають покращити і сам 

процес навчання спеціалістів технічних сфер, роблячи його 

значно продуктивнішим. Окрім згаданих вище віртуальних 

лабораторій, існують, приміром, графічні ілюстратори, котрі 

дозволяють креслити графіки з високою точністю, будувати 

тривимірні тіла і об’єкти та проводити чимало інших операцій. Це 

допомагає візуалізувати інформацію, котра вивчається, що значно 

покращує її розуміння. Використання відео та анімацій дозволяє 

перейти від традиційного викладання матеріалу з використанням 

дошки та крейди до використання нового освітнього середовища, 

що містить всі можливості подання навчальної інформації в 

електронному вигляді [4, С. 74-76]. 

Варто зазначити, що використання інформаційних техноло-

гій підвищує якість викладання і такої дисципліни, як 

програмування. Вивчення нової мови стає легшим, якщо викла-

дач пояснює її можливості не лише на словах, а й супроводжуючи 

розповідь прикладами їх використання на практиці. У той же час, 

для студентів комфортнішим є як написання контрольних з цієї 

дисципліни в онлайн-форматі  (написання коду у середовищі 

програмування є зручнішим, ніж на листочку), так і захист 

лабораторних робіт (можливість транслювати свій екран позбав-

ляє студентів необхідності ходити із ноутбуком за викладачем по 

університету, а функція віддаленого доступу дозволяє тому, хто 

приймає роботу, проводити бажані тести). 

Отже, використання інформаційних технологій є сприятли-

вим для викладання більшості дисциплін, котрі є важливими для 

студентів технічних спеціальностей, та надає можливість швидше 

розпочати роботу в обраній сфері, що сприяє розвитку вмінь 
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спеціаліста. І хоч їх застосування цих технологій у навчанні набу-

ло поширення завдяки введенню дистанційної освіти, наведені 

вище аргументи показують, що ними варто послуговуватися й у 

випадку повернення до традиційного формату освіти. Завдяки 

цьому, нові покоління спеціалістів матимуть кращі навички та 

зможуть легше адаптуватись до технічного прогресу.   
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В умовах формування нового господарського механізму, 

який ґрунтується на повній фінансовій самостійності суб’єктів 
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господарювання виникає необхідність в ефективній організації 

управління та безпеці їх фінансових ресурсів. 

Фінансові ресурси суб’єктів господарювання є однією з най-

важливіших ланок фінансової системи України. Якщо їх розгляда-

ти на мікрорівні, то їх визначення: фінансові ресурси – це сума 

коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти підприємс-

тва або ж сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні дер-

жави та суб’єктів господарювання з точки зору макроекономіки 1. 

З метою покращення фінансової діяльності на підприємствах 

доцільним є здійснення всебічного аналізу фінансових ресурсів, 

як в цілому так і окремих їх видів. З цього випливає необхідність 

визначення суми фінансових ресурсів, які є в розпорядженні 

підприємства. Вирішенню цієї проблеми сприяє їх класифікації за 

однорідними ознаками.  

Поняття управління фінансовими ресурсами підприємств та 

фінансового менеджменту складні і багатогранні. Управління 

фінансовими ресурсами господарюючого суб’єкта по суті можна 

порівнювати з управлінням фінансовою діяльністю, яке, за 

словами Б. Колласа 2, має за мету з одного боку регулярно 

забезпечувати підприємство коштами для його раціонального 

оснащення і нормальної поточної господарської діяльності, 

постачаючи йому ці кошти в необхідний час з мінімальними 

витратами і без втрат для незалежності підприємства по 

відношенню до третіх осіб і його можливої діяльності, а з іншого 

боку контролювати перш за все раціональне використання коштів 

і рентабельність операцій для яких ці кошти були призначені. Це 

визначення є найбільш повним порівняно з вищезгаданими. 

Управлінням фінансовими ресурсами підприємств – це вибір 

і застосування форм, методів, заходів ефективного формування та 

використання фінансових ресурсів і фінансових відносин, які 

його супроводжують, задля досягнення поставленої мети у 

визначений час і з мінімальними витратами 1. 

Для підвищення ефективності управління фінансовим потен-

ціалом, а також забезпечення безпеки підприємства необхідно 

брати до уваги всі можливі важелі та фактори впливу. Необхідно 
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чітко розрізняти чинники, які будуть мати позитивний вплив та 

його загальний розвиток і безпеку. У час трaнсфoрмaцiйних 

процесів в економіці підприємства повинні намагатися розшири-

ти i поглибити дослідження у сфері теорії та практики ефектив-

ного, безпечного та оптимального використання фінансових 

ресурсові підприємства 3.  

Розглянемо компанію ТОВ «ВО ОВЕН» (на далі ОВЕН) та 

проаналізуємо господарсько-фінансову діяльність, яка включає 

дослідження економічних, технічних, технологічних, організацій-

них і інших сторін роботи підприємства, чинників і причин, 

об’єктивну оцінка ефективності господарсько-фінансової діяль-

ності підприємства і досягнутого організаційно-технічного рівня 

виробництва; виявлення внутрішньогосподарчих резервів і їх 

використання, недоліків і їх усунення в цілях подальшого 

підвищення ефективності роботи підприємства. 

Можна запропонувати підхід до формування та застосу-

вання механізму управління фінансовими ресурсами придатний 

для використання на промислових підприємствах, в т.ч. і на 

досліджуваному. Але, слід зазначити, що універсальні підходи 

до створення цього підходу можуть бути сформульовані лише 

на загальному рівні, оскільки – це процес індивідуальний для 

кожного підприємства, який має враховувати всі особливості 

його діяльності.  

З метою покращення якості управління та безпеки 

фінансових ресурсів на підприємстві ТОВ «ВО ОВЕН» слід 

сформувати ще й вимоги, які висуваються до механізму 

управління ними. До них належать: 

− можливість застосування механізму управління до умов 

сучасної практики управління фінансовими ресурсами; 

− прив’язка до конкретного підприємства чи групи 

підприємств; 

− об’єктивність, достовірність прогнозів, планів і фактичних 

показників, які використовуються; 

− співставність оцінок планових і фактичних показників, які 

використовуються; 
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− всебічність механізму, яка забезпечує можливість його 

застосування для максимальної кількості управлінських рішень в 

області не тільки фінансової діяльності, а й інвестиційної та 

виробничої; 

− гнучкість (можливість його змінювати в залежності від 

ринкової кон’юнктури, при появі нових методів і методик 

управління і т.д.). 

На рисунку 1 продемонстровані запропоновані етапи розвит-

ку для досліджуваного підприємства з урахуванням вимог щодо 

ефективного та безпечного управління фінансовими ресурсами.  

 

 
Рисунок 1 − Етапи розвитку підприємства ТОВ «ВО ОВЕН» 

*Джерело: розроблено автором самостійно 
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Отже створення механізму управління фінансовими 

ресурсами промислового підприємства і його практичне 

застосування дозволить визначити теоретичні аспекти, створити 

надійну, злагоджену систему управління, яка б відповідала меті та 

задачам управління фінансовими ресурсами, поетапно 

конкретизувати процес управління із зазначенням виконавців та 

інструментарію, розробити заходи щодо його удосконалення та 

скоригувати з їх урахуванням загальну схему механізму. 
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Нині Україна наблизилася до побудови й відтворення себе як 

центральноєвропейської країни, яка успішно функціонуватиме в 

об’єднаній Європі. Головний національний інтерес нашої країни, 

який може бути реалізований завдяки правильно вибудованій 

моделі соціально-економічного розвитку національної економіки, 
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що становить підґрунтя функціонування держави. Жодна теоре-

тична модель національної економіки не матиме наукового, 

виваженого характеру поза певною теоретичною концепцією її 

економічного та соціального розвитку, адже, як у свій час підкре-

слював К. Маркс, будь-яка абстракція конкретна. Децентраліза-

цію розглядають як процес, що зміцнює країну, її слід оцінювати 

за критеріями сприяння покращенню якості життя, формуванню 

відчуття громад свого долучення до процесів державотворення, 

формуванню ідентичності об’єднаних територіальних громад [5]. 

Нині, після шести років активного впровадження реформу-

вання децентралізації, її допускають однією з найуспішніших 

реформ в Україні за період з 2014 року. Значним кроком у 

здійсненні децентралізації є ухвалення 5 лютого 2015 р. Закону 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та затверд-

ження 8 квітня 2015 р. Методики формування спроможних 

територіальних громад [2]. У 2020 році Кабінет Міністрів України 

прийняв 24 розпорядження щодо визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій громад в т.ч. м. Київ, без 

урахування тимчасово окупованої території АР Крим, згідно 

даних, кількість об’єднаних територіальних громад становить 

1470 громад, із них 410 міських, 433 селищних, 627 сільських, 

зупинимось конкретно на Черкаській області. Після децентралі-

зації влади область має 4 райони та 66 територіальних громад, в 

тому числі налічується 1202,94 млн. осіб населення та 854 насе-

лених пунктів у області, площа становить - 20,90 тис.км.кв.. Один 

із 4 районів - Уманський район, створено відповідно до постано-

ви Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року, 

адміністративним центром є місто  Умань. Займає третє місце 

серед районів області за площею та друге за кількістю населення, 

в районі  нараховується 256,01 тис. осіб населення, 199 населених 

пунктів та 12 територіальних громад, в свою чергу площа стано-

вить - 4,5 тис.км.кв. До складу територіальних громад увійшли: 

Бабанська селищна, Баштечківська сільська, Буцька селищна, 

Дмитрушківська сільська, Жашківська міська, Іваньківська 

сільська, Ладижинська сільська, Маньківська селищна, Монасти-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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рищенська міська, Паланська сільська, Уманська міська, Христи-

нівська міська територіальні громади. Уманська міська громада 

має 2 населених пункти: місто Умань та село Полянецьке, у тому 

числі: населення громади -  84,54 тис. та площа - 61,2 км. кв. Та-

ким чином, для Умані та Уманського району об’єднання територі-

альних громад зумовило: - покращення управління громадою; - 

формування додаткових фінансових ресурсів для розвитку інфра-

структури територій; - покращення інвестиційного клімату за 

рахунок більш ефективного управління; - покращення плановості 

та прозорості розвитку; - покращення умов працевлаштування та 

для формування трудового потенціалу [3]. Тому, можна стверд-

жувати, що реформування децентралізації влади в Україні має 

позитивне спрямування, тенденцію та вдосконалення соціально-

економічного розвитку. 

Проведення децентралізації досить складний та відповідаль-

ний процес, здійснення якого потребує системного вивчення та 

аналізу зарубіжного досвіду у цій сфері діяльності. У наукових 

працях зарубіжних та вітчизняних вчених, виокремлено декілька 

моделей місцевого самоврядування та децентралізації влади, 

основними з яких є англосаксонська, континентальна та змішана 

[4]. Найбільш поширеною в економічних дослідженнях є думка 

щодо існування двох типів соціально-економічного розвитку 

суспільства національної економіки, а саме: природно-історичний 

та культурно-історичний (рис. 1.) [1].  

На нашу думку, для України притаманний тип соціально-еко-

номічного розвитку суспільства  культурно-історичний, тому що 

визначення типу пов’язане з характеристикою головних принципів 

та ознак функціонування економічної системи, що дозволяє прово-

дити науковий пошук найбільш ефективних, теоретичних моделей 

її функціонування. Детальний аналіз описаних типів і моделей 

вченими є важливим кроком на шляху формування власної моделі 

соціально-економічного розвитку національної економіки України.  

Реформування місцевого самоврядування є основою для 

підвищення якості життя людей шляхом створення умов для 

розвитку територіальних громад, члени яких матимуть можли-



 

174 

вість можливість ефективно захищати свої права та інтереси, 

отримувати якісні державні послуги, брати активну участь у 

вирішенні місцевих питань, а також  сприяти поліпшенню життя 

українських громадян, розбудови правової, сучасної, ефективної, 

конкурентоспроможної держави. Створення умов для стійкого 

соціально-економічного розвитку України вимагають розробки й 

реалізації виваженої економічної політики, спрямованої на 

модернізацію економіки та забезпечення на цій основі стійкого 

економічного та соціального зростання. 
 

 
Рис.1. Типи соціально-економічного розвитку суспільства 

 

Отже, економічна історія свідчить, щоб подолати розрив і 

вийти на передові позиції соціально-економічного розвитку у 

висококонкурентному світі, не потрібно повторного проходження 

та дублювання всіх алгоритмів технологічного прогресу, з якими 

• Базується на марксистській методології щодо характеристики
економіко-історичних типів суспільства, згідно з якою
«розвиток суспільства розглядається як певний «лінійний»
процес проходження усіма етносами та країнами деяких
спільних етапів суспільного розвитку». Його характерними
рисами та ознаками є: детермінованість субординованість;
історична послідовність розвитку економічних відносин;
домінуюча роль власності у формуванні характеру праці,
соціальної структури, розподілі результатів трудової діяль-
ності; послідовна (поетапна) еволюція суспільних інституціо-
нальних форм економічної діяльності від найпростіших до
надскладних форм.

Природно-історичний

• Базується на принципах цивілізаційного підходу. Характер-
ними принципами та рисами такого типу розвитку називають
перехід від відтворювального до інноваційного типу розвитку,
за якого головною метою, формою існування та проблемою
стає продукування нового, а саме: відтворення стає технічною
процедурою; орієнтація розвитку на «виробництво» безлічі
цивілізаційних станів, кожний з яких є унікальним, що
перетворює процес виробництва на необмежене джерело руху
та оновлення людства і людини.

Культурно-історичний
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стикалися країни-лідери, а більше слід зосередитися на 

стрибкоподібному соціально-економічному прориві, що базується 

на засвоєнні та переробці техніко-технологічного, економічного, 

соціального, організаційного, політичного досвіду накопиченого 

країнами. Саме тому вважаємо, що модель випереджаючого 

соціально-економічного розвитку сучасного суспільства та 

національної економіки України не має альтернативи серед інших 

моделей функціонування економіки [1]. 
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______________________________________________________ 

УКД 34.       Юридичні науки  

  
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ЗАПОБІГАННЮ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ В СФЕРІ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ 

ЗБРОЇ 

 

Цепков Владислав Юрійович 

курсант 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту права та підготовки 

фахівців для підрозділів Національної поліції 

Науковий керівник: Савенко Вікторія Петрівна 

стардий викладач, підполковни поліції 

Актуальність обраної тематики проявляється в тому, що 

незаконний обіг зброї – це складне антисоціальне явище, яке не 

має державних кордонів. Поширення незаконного обігу зброї в 

Україні повторило шлях більшості країн післярадянського 

періоду, чому сприяли такі фактори, як розкрадання на різних, у 

тому числі – військових підприємствах; зростання організованої 

злочинності; порушення принципів соціальної справедливості; 

девальвація моральних цінностей тощо. Зростаючі масштаби 

незаконного обігу зброї, особливо у період військового проти-

стояння у нашій країні, завдають реальної загрози громадській 

безпеці у суспільстві. 

В даному аспекті варто дослідити взаємодію правоохоронних 

органів в сфері протидії незаконного обігу зброї. 

Взаємодія Національної поліції з іншими суб’єктами у сфері 

забезпечення публічної безпеки і порядку – це вид правовідносин, 

у які вступають органи поліції різного рівня з правоохоронними 

органами, іншими органами державної влади та місцевого само-

врядування, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями 

з метою підвищення ефективності діяльності Національної поліції 

щодо забезпечення публічної безпеки та порядку, шляхом 

організації і планування спільних заходів у цій сфері, об’єднання 

інформаційних, технічних, людських та інших ресурсів для 

спільного їх використання [1, c.54]. 
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Взаємодію правоохоронних органів у запобіганні не закон-

ному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, 

вибуховими речовинами варто розглядати у декількох аспектах: 

по-перше, це взаємодія між правоохоронними органами по 

горизонталі та по вертикалі; по-друге, це взаємодія між 

правоохоронними органами та громадськістю й громадськими 

організаціями; по-третє, це взаємодія правоохоронних органів 

України з різними міжнародними організаціями. 

Участь громадськості у правоохоронній та правозахисній 

діяльності сягає своїми коренями у вікові традиції. Вона здійсню-

валася протягом багатьох століть існування нашого суспільства і 

держави. Свою багатолітню історію має і участь громадян в 

охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями. 

Якщо у докласовому суспільстві упорядкування суспільних зв’яз-

ків і відносин та забезпечення порядку регулювалися звичаями і 

традиціями, то з розподілом праці, появою приватної власності і 

класів основними регуляторами громадського порядку виступили 

мораль і право, що стали охоронятися суспільством і державою 

[1, c.89]. 

Взаємодія правоохоронних органів і громадськості відбува-

ється у певних формах, під якими необхідно розуміти зовнішнє 

вираження сумісної правоохоронної діяльності працівників НП 

України і населення у сфері охорони громадського порядку і 

боротьби з правопорушеннями. Найчастіше до них відносять 

спільне патрулювання, рейди, обходи, огляди; спільне плануван-

ня заходів щодо охорони громадського порядку; інструктування 

працівниками правоохоронних органів членів громадських 

формувань; обмін інформацією про оперативну обстановку 

(вчинення злочинів, викрадення речей, масові заворушення 

тощо); проведення спільних нарад, семінарів і зборів з 

правоохоронної тематики; спеціальна та правова підготовка 

громадян, які бажають виконувати правоохоронні функції та інші. 

Взаємодія правоохоронних органів з громадськими об’єднан-

нями – це передбачена законами та відомчими нормативними 

актами, узгоджена за своїми цілями, завданнями діяльність усіх 
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суб’єктів попередження правопорушень, яка спрямована на 

недопущення виникнення причин та умов правопорушень, їх 

профілактику, налагодження зв’язків з населенням і громадсь-

кістю, розробку спільних заходів з попередження правопорушень 

та покращення громадського порядку та громадської безпеки в 

державі. 

Спільна діяльність правоохоронних органів і громадськості у 

боротьбі з незаконним обігом зброї, так як і взагалі з правопору-

шеннями, є одним із напрямів удосконалення правоохоронної 

діяльності. Це особливо важливо зараз, коли поглиблюються 

процеси диференціації та інтеграції правоохоронних структур і 

населення, які знаходять відображення у найрізноманітніших 

сферах життя суспільства. Підвищення ефективності функціону-

вання соціальних систем суб’єктивно пов’язано з необхідністю 

вдосконалення управління ними, покращення координації 

структурних елементів, організації взаємодії між ними. Завдання 

щодо охорони громадського порядку і боротьби із правопорушен-

нями не можуть бути вирішені без оптимального використання 

усіх наявних сил та засобів взаємодіючих суб’єктів. Спільна 

діяльність правоохоронних органів і громадськості у цій сфері 

потребує покрашення організаторської роботи керівників 

структурних підрозділів органів НП України і керівників 

(командирів) громадських формувань правоохоронної спрямова-

ності. Логічним наслідком розвитку нормативно-правової бази 

взаємодії правоохоронних і громадськості було б нормативне 

закріплення цієї діяльності [2, c.15]. 

Таким чином, говорячи про взаємодію правоохоронних 

органів у запобіганні незаконному заволодінню вогнепальною 

зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, ми маємо 

на увазі такі її аспекти: по-перше, це взаємодія між правоохорон-

ними органами по горизонталі та по вертикалі; по-друге, це 

взаємодія між правоохоронними органами та громадськістю й 

громадськими організаціями; по-третє, це взаємодія правоохо-

ронних органів України з різними міжнародними організа-

ціями. 
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Впервые о туризме в Объединенных Арабских Эмиратах 

заговорили в середине 1980-х годов. После принятого решения о 

диверсификации экономики. С этого времени Эмираты стали 

привлекать иностранный капитал для развития туристической 

инфраструктуры. Правительство ОАЭ определило, что его глав-

ной задачей является всяческая поддержка индустрии туризма как 

главного фактора экономического развития. Для достижения 

наилучшего результата была разработана специальная стратегия 

по развитию смежных туризму ораслей. В первую очередь, 

усовершенствованию подверглись сферы обслуживания, госте-

приимства, безопасности туристов и ресторанная индустрия. 

Подобная стратегия помогает также и сохранению исторического 

наследия, культурнх ценностей, природы, развития и рекламы 

местных туристичеких продуктов. Основной задачей подобных 

проектов является способствование зарождению дружественных 
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связей между людьми из разных стран, развитие туристической 

инфраструктуры для создания рабочих мест и увеличение 

прибыли. Кроме того, с помощью подобных действий природные 

ресурсы  используются бережно  осторожно. Это важно дл 

гармоничного существования на этой территоии. Но главной 

целью любого бизнеса является прибыль. 

 Соответственно, руководствуясь выбранным планом 

развития, правительство ОАЭ всячески стимулирует туристов для 

отдыха на территории их страны. Для этого сводятся к минимуму 

любые бумажные формальности, визы, чтобы облегчить процесс 

пограничного осмотра.   Стратегия развития индустрии туризма в 

Арабских Эмиратах также направлена на полное и качественное 

обслуживние всех потребностей и запросов туристов, обеспече-

ние полной безопасности на территории страны.  Специализиро-

ванные органы управления и развития туризма в ОАЭ следят за  

обеспечением качества туристических услуг, специально контро-

лируют туристические предприятия с целью достойного уровня 

обслуживания путешественников, проводят классификацию 

отелей в соответствие со стандартами обслуживания и ценности, 

предоставляемой посетителям. Совет по туризму Эмиратов 

объединяет все государственные туристические агентства ОАЭ с 

целью укрепления позиций ОАЭ как регионального и 

глобального туристического направления с уникальным и 

самобытным характером. Совет был сформирован для развития 

комплексной туристической системы в ОАЭ с акцентом на 

диверсификацию туристических продуктов с целью укрепления 

позиций ОАЭ как интегрированного глобального туристического 

направления, поддерживаемого амбициозной туристической 

стратегией, которая отвечает национальным надеждам и целям. 

Совету поручено формулировать и анализировать новую поли-

тику и законодательство в области туризма, поддерживающую 

национальные планы развития туризма. Эта стратегия также 

направлена на создание всеобъемлющей и единой национальной 

базы данных туристической информации и привлечение 

глобальных инвесторов в местные туристические секторы.  
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Органы по туризму в ОАЭ: 

• Департамент культуры и туризма - Абу-Даби 

• Департамент туризма и коммерческого маркетинга - Дубай 

• Управление торговли и туризма Шарджи 

• Управление по развитию туризма Рас-Аль-Хайма 

• Департамент развития туризма Аджмана 

• Департамент туризма и археологии Умм-Аль-Кувейн 

• Управление туризма и древностей Фуджейры. 

     Все эти учреждения выполняют похожие функции в каждом из 

Эмиратов. Основные из них заключаются в планировани, надзоре 

и развитии туристического сектора своего региона. Кроме того, 

эти департаменты отвечают за лицензирование и классификацию 

отелей, гостиничных апартаментов, туроператоров, турагентов и 

всех других туристических услуг.  По официальным данным, 

общий доход от туристического сектора ОАЭ достиг 11 млн 

дирхамов (3 миллиарда долларов) в течение первых шести 

месяцев 2021 года. Год назад эта цифра достигала 6 миллиардов. 

Но такое падание предсказывалось заранее. Из-за пандемии 

COVID-19 доходы от международного вип-туризма в Объеди-

ненных Арабских Эмиратах упали более чем на 71 процент в 

2020 и 2021 году. Ожидается, что на восстановление доходов 

этого сектора уйдет около трех лет. Между тем, внутренний вип-

туризм Эмиратов не утратил свои позиции. Он по-прежнему 

приносит около двух миллиардов долларов США ежегодно. 

Основным источником туристических доходов страны остается 

Дубаи. Некогда пустыня, Дубай превратился в современный 

оазис, купающийся в лучах славы, привлекающей посетителей со 

всех уголков земного шара. Таким образом, ОАЭ - идеальное 

туристическое направление во многих отношениях: 

• Экономическая и политическая стабильность 

• Стратегическое расположение, связывающее Восток и Запад 

• Отличная связь с крупными международными авиакомпа-

ниями 

• Сильная и поддерживающая туризм инфраструктура 

• Широкий выбор вариантов размещения, подходящих для 
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различных категорий и бюджетов. 

• Разнообразные мероприятия и концерты для всех возраст-

ных групп. 

• Уникальное биоразнообразие ОАЭ характеризуется красо-

той пустынь, оазисов, гор, долин и равнин, мангровых зарослей, 

пляжей и разнообразием флоры, дикой природы и морских 

обитателей. 
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старший викладач, підполковник поліції 

Вивчення проблематики змішаної форми вини було би 

неповним без урахування можливостей використання зарубіж-

ного досвіду як у сфері науки, так і в законодавстві. Це дає змогу 

сформувати несуперечливу систему норм кримінально-правового 

інституту вини в цілому. 

Проблематика визначення явища змішаної форми вини та 

процес його реформування в кримінальному законодавстві зару-

біжних країн із цього приводу відображені в працях Д.А. Безбо-

родова, С.В. Векленко, Р.В. Вереші, Б.С. Волкова, Е.В. Вороши-

лина, Л.Д. Гаухмана, Ф.Г. Гілязева, Б.А. Глинскої, А.Д. Горбузи, 

А.В. Гребенюка, Н.С. Гринберга, П.С. Дагеля, В.Ф. Деміна, Ю.А. 

Демидова, В.Т. Квашиса, Г.А. Кригера, А.В. Куликова, В. Лукья-

нова, В.А. Нерсесян, А.И. Плотникова, А.И. Рарога, Ш. С. Раш-

ковської, Б.С. Утевского та ін. Але попри це дана тема потребує 

подальшого дослідження через те, що кримінальне законодавство 

кожної країни постійно змінюється, а тому досвід зарубіжних 

держав повинен вивчатися систематично. 

Відносно даної тематики варто відмітити кардинальні зміни 

німецького кримінального законодавства в ході реформи 1953 

року. Так, склади злочинів, що містять комплекс умисного діяння 

і необережного наслідку даного діяння, були сформульовані 
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майже так само, як і аналогічні злочини в Кримінальних кодексах 

країн колишнього СРСР. Німецький кримінальний закон вказав в 

кожному подібному складі злочину саме на необережне ставлен-

ня суб’єкта умисного в цілому злочину до заподіюваною даним 

злочином суспільно небезпечних наслідків. Так, § 11 п.9 (2) КК 

ФРН передбачає, що «умисне є діянням також тоді, коли воно 

утворює передбачений законом склад злочину, який відносно дії 

передбачає умисел, а щодо завданої цим дією спеціального 

наслідку вважає достатнім необережність». 

Німецьке законодавство визначає суспільну небезпеку злочи-

нів із двома формами вини як рівноцінну суспільної небезпеки 

умисних злочинів, подібних в об’єктивній стороні. Наприклад, 

міра покарання за необережне заподіяння смерті людині в резуль-

таті вчинення іншого умисного злочину відповідає мірі покарання 

за вчинення умисного тяжкого або простого вбивства. В Особли-

вій частини КК ФРН криміналізовано склади дій, сформульова-

них як злочин з двома формами вини. Серед них слід назвати такі:  

– сексуальні дії з дитиною, які призвели, навіть з необереж-

ності, до смерті жертви, караються довічним ув’язненням або 

позбавленням волі на строк не менше 10 років (§ 176);  

– примус до сексуальних дій і зґвалтування, що спричинили, 

навіть з необережності, смерть потерпілого, караються довічним 

ув’язненням або позбавленням волі на термін не менше 10 років 

(§ 178);  

– підпал, навіть з легковажності, який спричинив смерть 

іншої людини, карається довічним ув’язненням або позбавленням 

волі на строк не менше 10 років (§ 306).  

Тотожна кримінальна відповідальність наступає за заподіян-

ня смерті при здійсненні вибуху (§ 308) [1, с.54]. Аналізуючи 

вищенаведені положення § 11 п.9 (2), 176, 178, 306, 308 КК ФРН, 

можна сказати, що німецьке кримінальне законодавство має 

низку схожих рис із законами про кримінальну відповідальність 

країн колишнього СРСР. 

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 107 КК Естонії, кримінально 

караним є умисне заподіяння особливо тяжкого тілесного 
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ушкодження, що спричинило з необережності смерть потерпі-

лого. Тим самим сама наявність злочинів з зі змішаною формою 

вини визнається законодавцем, але законодавча її дефініція 

відсутня. Таким чином, має місце ситуація, багато в чому подібна 

до підходів використаних у КК України. Відсутність в Загальній 

частині згаданих кримінальних кодексів положень про відпові-

дальність за злочин, вчинений зі змішаною формою вини (двома 

формами вини), позбавляє правозастосовника можливості 

розмежувати злочини з двома формами вини від необережних 

злочинів, а також правильно вирішувати проблеми призначення 

покарання, кваліфікації співучасті, віднесення розглянутих 

злочинів до умисних або відмежування від них [1, c.56].  

Аналогічно відсутні норми про змішану форму вини і в 

латвійському Кримінальному кодексі 1998 року. Однак на думку 

Р.О. Сорочкіна, його можна пояснити тим, що латвійський 

законодавець при формулюванні кримінально-правових норм 

інституту вини в цілому дотримувався такої позиції: зміст вини 

суб’єкта злочину повинно встановлюватися правозастосовником 

залежно лише від інтелектуального і вольового змісту вини щодо 

суспільно небезпечного діяння, незалежно від ставлення до 

суспільно небезпечних наслідків [4, c.132].  

Викладена позиція підтверджується положеннями ст. 8 КК 

Латвії «Форми вини», яка говорить, що при визначенні форми 

вини особи, яка вчинила злочинне діяння, необхідно встановити 

психічне ставлення даної особи до об’єктивних ознак злочинного 

діяння. Таким чином, латвійський законодавець в Загальній час-

тині Кримінального кодексу 1998 року заперечує існування 

злочинів із двома формами вини. Так, згідно з ч. 3 ст. 125 КК Лат-

вії, «Умисне тяжке тілесне ушкодження» кримінально караним 

визнається заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, 

що спричинило з необережності смерть потерпілого. При цьому 

кримінальну відповідальність в Латвії повинна також нести 

людина, яка умисно вбила іншу особу [2, c.221].  

Тобто, виходячи з буквального тлумачення положень ст. 8 

КК Латвії, смерть потерпілого, що настала з необережності 
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заподіювача, умисного тяжкого тілесного ушкодження, тягне 

покарання останнього лише за нанесення умисного тяжкого 

тілесного ушкодження, але не за настання смерті потерпілого в 

результаті нанесення ушкодження. Дії заподіювача умисного 

тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило з необереж-

ності смерть потерпілого, повинні кваліфікуватися як вбив-

ство.  

Позицію повного заперечення існування злочинів із двома 

формами вини займає литовський законодавець. Кримінальний 

кодекс Литовської республіки, ухвалений 26 вересня 2000 року, 

не містить не тільки відповідної норми Загальної частини, але і 

диспозицій складів злочинів Особливої частини, сформульованих 

як злочин з двома формами вини [1, c.45].  

У ст. 9 КК Республіки Польща після розкриття змісту понять 

«вчинення злочину умисно» (§ 1 «Заборонене діяння вчинюється 

умисно, якщо особа має намір його вчинити, тобто бажає його 

вчинити або, передбачаючи можливість його вчинення, погоджу-

ється на це») та «вчинення злочину неумисно» (§ 2 «Заборонене 

діяння вчинюється неумисно, якщо особа, не маючи наміру його 

вчинити, все ж таки вчинює його в результаті недотримання 

обережності, яка вимагається при даних обставинах, незважаючи 

на те, чи передбачала або могла передбачити можливість 

вчинення цього діяння), у § 3 зазначається, що «винний несе 

більш сувору відповідальність, яку закон ставить у залежність від 

певного наслідку забороненого діяння, якщо цей наслідок вона 

передбачала чи могла передбачити» [1, c.76]. 

Отже, у висновку варто сказати, що кримінальне законо-

давство багатьох європейських держав містять дефініції, схожі з 

визначенням злочину, вчиненого з двома формами вини. Це КК 

Болгарії, Угорщини, ФРН та Естонії, Польщі, Франції. На відміну 

від цих провідних європейських країн в Загальній частині КК 

України відсутнє не лише визначення змішаної форми вини, але й 

навіть згадка про таку форму вини. Тому на сьогоднішній час 

доцільним є реформація українського кримінального законо-

давства саме в цій сфері. 
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В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Чернега Д.А., 

студент Навчально-наукового інституту права 

Київський національний університет  
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м. Київ, Україна 

Трансформаційні процеси, які наразі проходять у нашому 

пост-майданному суспільстві сприяються становленню такої 

категорії прав, яка ще донедавна вважалася для України далекою і 

чужою.  У сучасній правовій науці є безліч класифікації прав 

людини, проте найбільш вживаною є саме класифікація прав та 

свобод людини, зроблена чеським та французьким юристом 

Карелом Васаком, який поділив усі наявні на той час права і 

свободи людини та громадянина на 3 покоління [1, c. 28–29].  

Поняття четвертого покоління прав людини виникло на зламі 

ХХ-ХХІ cтоліть і зразу спричинило безліч суперечок в наукових 

колах. Дослідженням прав, які входять в четверте покоління 

займалися такі вітчизняні вчені як І.Я. Сенюта, В.Ю. Стеценко, 

С.Г. Стеценко, С.А. Хімченко, О.Є. Аврамова, та інші. Загалом 

Більшість сучасних вчених, серед прав четвертого покоління, 

виділяють такі права як: 1) використання віртуальної реальності; 



 

188 

2) доступ до мережі Інтернет; 3) зміну статі; 4) штучне заплід-

нення; 5) трансплантацію органів; 6) одностатеві шлюби; 

7) евтаназію; 8) клонування. 

У своєму сьогоднішньому дослідженні хотів би детально 

зупинитися саме на праві на доступ до мережі Інтернет, а також 

на праві на одностатеві шлюби, оскільки саме вони є найбільш 

обговорюваними в засобах масової інформації. 

Право на доступ в мережу Інтернет відіграє надзвичайно 

важливу роль в сучасному українському суспільстві, оскільки за 

допомогою нього реалізується безліч державних програм 

спрямованих на забезпечення суспільних потреб. Також 

належний розвиток даного права допоміг стимулювати розвиток 

новітніх технологій, що призвело до створення додатку “ДІЯ”, що 

став незамінним у життя кожного громадянина України.  

Щодо зарубіжного досвіду то тут у таких країнах, як 

наприклад. Швеції, Фінляндії, Японії, навіть впроваджено 

дистанційне голосування на виборах за допомогою Інтернет [2, с. 

110-111]. Окрім того, в країнах, де впроваджено широкосмуговий 

доступ до мережі, відмічається приріст ВВП, що змушує країни 

робити подальші кроки в цьому напрямку і вкладати значні 

інвестиції в проєкти розвитку телекомунікації [3, с. 52]. За таких 

умов забезпечення права на доступ до мережі Інтернет є 

необхідним для належного функціонування держави. 

Щодо права на одностатеві шлюби то тут все не так 

одзнозначно. На даному етапі, Україно зроблені певні правові 

кроки до того, щоб в майбутньому воно було належним чином 

реалізовано, для цього 15 лютого 2011 року Верховна Рада 

ратифікувала Європейську конвенцію про усиновлення дітей. 

При цьому деякі положення документа містять інформацію про 

усиновлення дітей одностатевими парами [4]. Це вступає в 

колізію  з частиною 3 статті 211 Сімейного кодексу України, 

усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. 

Якщо брати досвід наших зарубіжних партнерів,, які 

легалізують право на одностатевий шлюб на національному 

законодавчому рівні то сьооодні реєстрацію таких шлюбів 
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узаконено у близько 30-ти країнах.  У деяких державах і терторіях 

також дозволене одностатеве реєстроване партнерство, яке може 

передбачати такі ж права, як шлюб, або дещо обмежені порівняно 

зі шлюбом права. 

 В Україні ж Сімейний кодекс чітко встановлює, що шлюбом 

є сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у органі 

державної реєстрації актів цивіль- ного стану [5].  

На даний, час суспільство України негативно ставиться до 

реалізації права на одностатеві шлюби, свідченням цього є те, що 

у 2018 році 11 облрад України звернулися до керівництва держа-

ви з приводу недопущення "одностатевих" змін у Конституції та 

законодавстві [6]. 

Отже, можна зробити висновок, що четверте покоління прав 

в Україні знаходяться лише на етапі становлення, і потребують 

подальшої законодавчої регламентації. Проте, також потрібно 

змінювати ментальність українського суспільства, оскільки через 

надмірну консервативність воно несприймає ті тенденції, які для 

наших західних партнерів вже є нормою і таким чином порушує 

природні права певних категорій суспільства 

Література:  

1. Vasak Karel. A 30-year struggle; the sustained efforts to give 

force of law to the Universal Declaration of Human Rights. The 

UNESCO Courier: a window open on the world, Paris: United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977. p. 

28–29, p. 32. URL: https://unesdoc.unesco. org/ark:/48223/ pf0000-

048063 (дата звернення: 01.09.2019).  

2. Вишняков В.М. Відкрита система таємного голосування / 

В.М. Вишняков, М.П. Пригара, О.В. Воронін // Управління 

розвитком складних систем. - 2015. - Мо 20. - С. 110-115. 

3. Воробієнко П.П. Проблеми розвитку широкосмугового 

доступу до інтернету в Україні / П.П. Воробієнко, В.М. 

Гранатуров // Економіка України. - 2014. -- Хо 2(627). - С. 51-62. 

4. https://www.dw.com/uk/європейська-конвенція-відкриває-

шлях-для-всиновлення-дітей-одностатевими-парами-в-україні/a-

14849627 (дата звернення 27.11.2021). 

https://www.dw.com/uk/європейська-конвенція-відкриває-шлях-для-всиновлення-дітей-одностатевими-парами-в-україні/a-14849627
https://www.dw.com/uk/європейська-конвенція-відкриває-шлях-для-всиновлення-дітей-одностатевими-парами-в-україні/a-14849627
https://www.dw.com/uk/європейська-конвенція-відкриває-шлях-для-всиновлення-дітей-одностатевими-парами-в-україні/a-14849627


 

190 

5. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 

року No 2947-ІІІ. Відомості Верхо- вної Ради України. 2002. No 

21–22. Ст. 135.  

6. «Стан та проблеми ЛГБТ-руху в Україні». Аналітична 

записка: Національний інститут стратегічних досліджень. 

Архів оригіналу за 14 липня 2014. Процитовано 10 липня 2014 

(дата звернення 29.11.2021). 

______________________________________________________ 

УДК   657  Педагогічні  науки   
 

ЗАПОРУКА  ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ- ПРАКТИЧНА 
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м.Канів, Україна 

Перед сучасними вищими навчальними закладами стоїть 

завдання-формування висококваліфікованого спеціаліста, який 

міг би активно та творчо вирішувати професійні завдання. У 

роботі спеціаліста важливе місце посідають уміння та здатність 

використовувати знання в умовах, що постійно змінюються, в 

практичній діяльності. Практичне навчання є основною 

складовою підготовки молодших спеціалістів. Формування 

професійних навичок здійснюється на  практичних заняттях.  

Пошук викладачами циклової комісії  шляхів підвищення 

якості підготовки фахівців до практичної професійної діяльності 

привів до впровадження в навчальний процес діяльнісної 

технології, а саме- моделювання професійної діяльності. Моделю-

вання ситуацій також здійснюється за допомогою використання 

рольових, ділових ігор. Залучення студентів в ігрову діяльність 

дозволяє сформувати в них не тільки теоретичні знання та 

практичні вміння, але й сприяти формуванню в них професійно 

важливих якостей, необхідних для виконання майбутньої 

https://web.archive.org/web/20140714210157/http:/www.niss.gov.ua/articles/1206/
https://web.archive.org/web/20140714210157/http:/www.niss.gov.ua/articles/1206/
http://www.niss.gov.ua/articles/1206/
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трудової діяльності[ 1, c.136]. У процесі проведення таких ігор, 

студентам надається можливість проявити свої особисті якості. 

Проведення ділових ігор є необхідною умовою ефективної підго-

товки фахівця, формування його професійної компетентності.  

Згідно з дослідженнями, проведеними вченими, найефектив-

нішими методами роботи зі студентами  є практичне навчання, 

яке дає можливість засвоїти до 70% навчального матеріалу. Тому, 

наступний засіб формування кваліфікованого фахівця- це профе-

сійно-практична підготовка студентів, яка реалізується під час 

виконання лабораторно-практичних робіт, проходження навчаль-

них і виробничих практик[ 2, c.667]. 

Таким чином, інтерактивні форми і види організації практич-

ного навчання дають  можливість студентам показати високі 

результати засвоєння знань, та формування практичних компетен-

цій, спонукають студентів до творчої роботи та формують 

особисту позицію щодо сприйняття змісту навчання[3, c. 516]. 
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м. Тернопіль, Україна  

Готельно-ресторанний бізнес України в сучасних умовах 

глибоких соціально-економічних трансформацій та глобалізацій-

них процесів стає однією з найбільш пріоритетних сфер розвитку 

сучасної економіки. За останніх декілька років громадське харчу-

вання та засоби розміщення відчули на собі тиск економічних 

реформ, вплив економічних криз, пандемії COVID-19 але, не 

зважаючи на усе це, сфера ресторанної та готельної індустрії має 

позитивну тенденцію до зростання, розвитку та вдосконалення. 

Якість послуг готельно-ресторанного закладу, в сучасних 

умовах виробництва – найважливіша його умова ефективності та 

конкурентоспроможності. Кожний показник комплексного обслу-

говування в готельно-ресторанному закладі являє собою певну 

послугу (харчування, розміщення,  рекреація тощо), надання якої 

здійснюється за певною технологією. Під технологією обслугову-

вання слід розуміти сукупність процесів надання послуг, які 

виконуються певним методом і в певній послідовності. Виробни-

ки готельних  та ресторанних послуг повинні створювати певний 

рівень якості, який є відповідний для споживачів і повідомляти 

про нього, а потім у процесі обслуговування показувати заявле-

ний рівень послуг [1,47]. 

Для популяризації свого закладу на ринку, представлення 

якісних послуг, які надає,  готель або ресторан повинен брати 
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участь у ярмарках та виставках. Наявність закладів на таких 

заходах означає те, що підприємство вже досягло певного рівня 

якості і може представити результати своєї праці і досвіду. Брати 

участь у таких заходах означає  позиціонувати свій продукт на 

ринку послуг. Представлення на виставках сприятиме зростанню 

підприємства готельно-ресторанної сфери, вивченню ринку та 

конкурентів на ньому, розширить кількість споживачів, дозволить 

знайти нових ділових партнерів. 

Успішне вирішення завдань підвищення якості готельно-

ресторанних послуг, вимагає ефективного управління на основі 

практичного використання факторів, внутрішнього та зовнішнього 

середовища. 

Для забезпечення надання якісних послуг готельно-ресторан-

ного обслуговування доцільно звернути увагу на такі практичні 

фактори [2]: 

- швидкого та якісного виконання працівниками ресторану 

або готелю  індивідуальних побажань гостей; 

- ефективність використання будь-якого виду завдання; 

- контроль та самоконтроль за якістю роботи; 

- точний розподіл робочого часу; 

- професійна компетентність. 

Для того, щоб підвищити показники якості гостинності 

закладу доцільно виділити такі основні напрямки вдосконалення: 

інтер’єр в готельно-ресторанних закладах; умови створенні для 

відпочинку; музичний супровід; стильова єдність (обладнання, 

посуд ,набори); мікроклімат (вологість повітря, шум, темпера-

тура); безпека та економічність запропонованих послуг [2]. 

Для того зміцнити довіру  клієнтів до свого підприємства, 

власники готельно-ресторанних підприємств запроваджують такі 

форми обслуговування, як додаткові послуги, акції та спеціальні 

пропозиції, а також спеціальні програми лояльності клієнтів, 

зокрема: різноманітні знижки: дітям, туристичним групам, 

постійним клієнтам;  накопичувальні картки, бонусні програми - 

коли клієнт отримує за замовлення послуг бали, які потім 

перетворюються  в знижки; індивідуальні програми і переваги -  
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коли готель чи ресторан накопичує інформацію про постійних 

клієнтів і вибудовує індивідуальну стратегію обслуговування в 

залежності від їх вимог і потреб [1,48]. 

Отже, підвищення якості послуг на підприємствах готельно-

ресторанної сфери є важливими фактором підвищення конкурен-

тоспроможності закладів на ринку, що в свою чергу призводить 

до створення задоволеності споживачів, а як результат – зростан-

ня ефективності та прибутковості діяльності. Надання якісного 

обслуговування споживачів послуг вимагає від закладів готельно-

ресторанної сфери слідувати певним правилам, впроваджувати 

деякі заходи для забезпечення комфорту та зручності клієнтів, 

зокрема: привітність персоналу – це запорука хорошого першого 

враження у споживача про заклад; доцільно бути уважним до 

побажань на пропозицій клієнта; швидкість виконання 

замовлення значно впливає на оцінку споживача щодо якості 

наданих послуг; вміння ефективно, швидко та якісно вирішувати 

конфліктні ситуації та непорозуміння – надзвичайно цінний навик 

у персоналу закладу; варто часто використовувати книгу відгуків 

та пропозицій, щоб споживачі розуміли цінність їхньої думки у 

закладі; необхідно використовувати можливість діджиталізації 

закладу, зокрема швидкого замовлення з онлайн меню. 

Література:  

1. Охота В. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності 

підприємств готельної індустрії. Інвестиції: практика та досвід. 

2017. № 5. С. 46–49. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_20-

17/11.pdf 

2. Науменко М. О., Гура Т. В., Ковширко В. С. Підвищення 

якості послуг підприємства ресторанного господарства в системі 

ринкових відносин. Вісник економіки транспорту і промис-

ловості. The bulletin of transport and industry economics : зб. наук.-

практ. ст. Харків : УкрДАЗТ, 2013.  Вип. 42. С. 319-322. 

3. Д’яконова А. К. Підвищення якості послуг в готельно-

ресторанному господарстві. Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. 

акад.( 18-21 квіт. 2017 р., м. Одеса) / ред. кол.: Б. В. Єгоров 

(голова), Н. М. Поварова (заст. голови). Одеса, 2017. С. 195–197. 



 

195 

https://card-file.onaft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5105/1/77_na-

uch_konf_Dyakonova_2.pdf  

______________________________________________________ 
Економічні науки 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Чорна Карина Віталіївна 
студентка 2 курсу 3 групи 

факультету фінансів та обліку 
Науковий керівник: Камінський Сергій Іванович 

кандидат економічних наук, доцент 
доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 

начальник навчального відділу КНТЕУ 
Анотація. У статті розкрито сутність, значення та принципи 
стратегічного планування на підприємствах, які перебувають в 
умовах невизначеного зовнішнього середовища. Також визначено 
основні етапи, переваги та труднощі стратегічного планування. 
Ключові слова: планування, стратегія, стратегічне планування. 

Тема стратегічного планування залишається актуальною 

впродовж багатьох років. Це пов’язано з тим, що планування є 

важливим аспектом у діяльності кожного підприємства, адже 

воно дає можливість вчасно враховувати фактори, які забезпе-

чують сприятливі умови ефективного функціонування. Тому 

кожен підприємець повинен бути зацікавленим у формуванні 

стратегічних цілей і напрямків розвитку свого підприємства. 

Сьогодні ми зіштовхуємося з реформуванням економіки, 

постійними змінами у законодавстві, нестабільністю на ринку та 

іншими факторами, які впливають на діяльність підприємств. З 

огляду на це, підприємства перебувають у стані невизначеності і 

потребують виявлення перспектив, а також передбачення майбут-

ніх ситуацій та тенденцій розвитку для розробки тактичних і 

оперативних заходів. Саме тому все це зумовило активізацію 

інтересу до стратегічного планування. 

Зокрема, до основних передумов переходу до стратегічного 

планування відносять: 



 

196 

▪ необхідність реакції на зміни умов функціонування підпри-

ємств; 

▪ посилення конкуренції, необхідність підтримки конкурент-

них переваг; 

▪ інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв’язків з підпри-

ємствами, які використовують систему стратегічного планування; 

▪ наявність висококваліфікованих менеджерів, здатних 

вирішувати складні питання, застосовуючи систему стратегічного 

управління; 

▪ розвиток теорії та практики стратегічного планування, які 

допомагають перейти від методу «проб і помилок» до наукових 

методів передбачення й підготовки до майбутнього; 

▪ наявність доступної інформації (глобальних інформаційних 

мереж) для вивчення сильних і слабких сторін підприємства, 

зовнішнього середовища та умов конкуренції; 

▪ посилення інноваційних процесів, генерація, швидке осво-

єння підприємствами нових ідей та поява нових можливостей; 

▪ необхідність впровадження високої культури управління, 

орієнтованої на запобігання опору змінам та стимулювання 

розвитку підприємства. 

За визначенням Ф. Котлера, стратегічне планування – це 

управлінський процес створення і підтримки стратегічної 

відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями і 

шансами в сфері маркетингу. 

Воно полягає в розробленні стратегічних рішень у формі 

прогнозів, проектів програм і планів, що передбачають висування 

таких цілей і стратегій поведінки відповідних об'єктів управління, 

реалізація яких забезпечує ефективне функціонування 

підприємств у довгостроковій перспективі (понад 3-5 років) та 

швидку адаптацію до умов, що змінюються. Адже зміни в 

навколишньому середовищі є потенційними загрозами і 

можливостями для підприємства. 

Основною метою стратегічного планування є 

довгострокове забезпечення результативності підприємства й 

освоєння його нових можливостей. 
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Крім того, результатом стратегічного планування є 

стратегічний план, який визначає стратегічні цілі та завдання 

підприємства, основні етапи та дії, а також ресурси, необхідні для 

досягнення цих цілей з визначенням виконавців та термінів. І від 

того, наскільки точно і правильно сформований цей план, буде 

залежати майбутнє підприємства. Таким чином, стратегічний 

план є інструментом розвитку підприємства, оскільки він 

координує діяльність організації, націлює керівників на 

перспективні результати і готує їх до раптових змін. 

Стратегічне планування ґрунтується на прогнозах, що 

відштовхуються не від теперішнього часу, а, навпаки, від заданої 

цілі здійснюється планування в теперішньому часі, тобто вектор 

руху задається від майбутнього періоду до теперішнього. Тому 

при визначенні цілей підприємства враховуються як внутрішні, 

так і зовнішні фактори впливу, які можуть скорегувати хід 

розвитку підприємства. Більше того, більшість авторів сходяться 

в тому, що основою стратегічного планування є аналіз зовніш-

нього середовища та адаптація внутрішнього до його умов. 

Варто зазначити, що стратегія є інструментом досягнення 

цілей і дає змогу зосередитись на головних проблемах та 

відкинути другорядні; визначити й скоординувати дії з реалізації 

місії й основних цілей підприємства, шляхи його перетворення в 

новий стан та способи використання необхідних для цього 

ресурсів; забезпечити підприємству конкурентні переваги у 

сферах, де є найбільші шанси на успіх; допомогти визначити види 

продукції, за допомогою яких цього можна досягти; відшукати 

шляхи нейтралізації суперників. 

Таким чином, можна сказати, що стратегічне планування – 

це процес формування стратегії, визначення місії, мети і головних 

довгострокових цілей підприємства та ефективних шляхів і 

засобів їх досягнення на основі раціонального використання 

ресурсів підприємства та політики, спрямованої на придбання і 

використання цих ресурсів, який забезпечує ефективне 

функціонування підприємства у довгостроковій перспективі та 

швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища. 
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Звідси, основними складовими стратегічного планування 

є: 

▪ становлення стратегічних цілей; 

▪ розробка стратегій з досягнення поставлених цілей; 

▪ розподіл необхідних для реалізації цілей ресурсів. 

До того ж, кожне підприємство самостійно в залежності від 

діяльності, якою воно займається, визначає завдання планування. 

В цілому, у рамках стратегічного планування розв'язується безліч 

завдань, зокрема: 

▪ вибір основних напрямків розвитку виробництва; 

▪ розробка загальної стратегії; 

▪ підготовка стратегічних рішень в окремих господарських 

сферах; 

▪ аналіз конкурентного середовища та забезпечення можли-

востей досягнення необхідної переваги перед іншими 

конкурентами; 

▪ визначення основних цілей фірми; 

▪ управління стратегічно важливими факторами діяльності на 

ринку; 

▪ формування маркетингової стратегії на ринку окремих 

товарів; 

▪ вивчення життєвого циклу продукції на ринку; 

▪ управління портфелем замовлень; 

▪ виявлення стратегічних перспектив фінансування 

капіталовкладень; 

▪ формулювання загальної концепції розвитку підприємства; 

▪ аналіз перспектив; 

▪ дослідження структури витрат та ін. 

Характер та зміст стратегічного планування визначається 

через принципи, дотримання яких дає змогу поліпшити якість 

процесів управління на підприємстві. Так, до основних прин-

ципів стратегічного планування відносять: 

- Ієрархічність. Стратегічний план повинен містити в собі 

глобальні цілі, досягнення яких відображається у поточних 

планах. 
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- Соціальна орієнтація. Стратегічні плани повинні 

вирішувати проблеми забезпечення відповідності міжнародним 

вимогам екологічності, безпеки життєдіяльності, ергономічності 

продукту, що випускається, соціального розвитку колективу. 

Таким чином, у даному випадку мова йде не тільки про потреби 

персоналу, але й населення країни. Адже підприємство повинно 

приносити користь для регіону та економіки країни в цілому. 

- Ранжування за важливістю. Цей принцип необхідно 

реалізовувати з метою раціонального використання наявного на 

підприємстві ресурсного потенціалу та визначення пріоритетів 

розвитку і першочергових завдань, які потрібно виконати у 

процесі стратегічного планування. 

- Альтернативність. При стратегічному плануванні потрібно 

враховувати різні сценарії розгортання подій і мати декілька 

варіантів. Зокрема, створюється як оптимістичний, так і 

песимістичний варіант, в якому враховуються можливі зміни, які 

ускладнять процес досягнення цілей. Так, наприклад, необхідно 

закладати появу нових гравців на ринку, які можуть мати нижчу 

ціну або кращу продукцію і, як наслідок, повністю витіснити 

підприємство. Тобто в залежності від варіанту до мети прийти 

буде складніше або простіше. 

- Гнучкість. Так як на ринку можуть виникнути непередбачу-

вані обставини, стратегічні плани повинні містити в собі резерви 

для внесення корективів та швидкого змінення напрямку 

діяльності. 

- Економічне обґрунтування. Стратегічні плани повинні 

будуватися на основі фінансового потенціалу підприємства. Вони 

повинні бути реалістичними для того, щоб їх можна було втілити, 

використовуючи власні або позикові кошти. 

- Автоматизація процесу планування. У процесі побудови 

стратегічних планів обов’язковою складовою є використання 

обчислювальних технологій із автоматизації розрахунків 

фінансових планів. Це обумовлено тим, що такі розрахунки є, як 

правило, досить громіздкими, а ці технології враховують вплив 

чинників інфляції, знецінення коштів, дисконтування та ін. 
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Як вже зазначалося вище, процес стратегічного планування – 

це набір дій, зроблених керівництвом, що ведуть до розробки 

конкретних стратегій, спрямованих на досягнення цілей, і які 

можна поділити на етапи. Аналіз літературних джерел дає 

підстави вважати, що стратегічне планування потрібно 

розглядати як процес, що проходить у 9 етапів: 

1. Вибір місії підприємства. Це глобальна мета 

підприємства, сенс його існування, призначення, які повинні 

торкатися вирішення значущих проблем. 

2. Формулювання цілей підприємства. Це завдання, які 

підприємство повинно поступово та по-порядку виконувати для 

того, щоб досягнути поставленої мети. 

3. Аналіз зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище є 

джерелом, яке постачає організацію ресурсами та якісною 

інформацією, необхідними для підтримання її внутрішнього 

потенціалу на відповідному рівні та врахування усіх 

найважливіших чинників свого розвитку. На даному етапі 

доцільно розглядати зовнішнє середовище прямого та непрямого 

впливу. Прямий вплив мають конкуренти, споживачі, 

постачальники, посередники, контактні аудиторії, що впливають 

на виробничий процес. А непрямий, однак інколи навіть більш 

сильніший, мають макроекономічні чинники непрямого впливу, 

що в будь-який час можуть або привести підприємство до 

банкрутства або до розвитку. Зокрема, аналіз здійснюється за 

допомогою дослідження економічних, політико-правових, 

соціокультурних, демографічних, науково-технічних та 

природніх факторів. 

4. Аналіз внутрішнього середовища. Вивчення сильних та 

слабких сторін, що має підприємство та його стратегія. На цьому 

етапі досліджують: всю інформацію, рівень кваліфікації 

працівників, ефективність трудової діяльності керівника, ресурси, 

технології та економічну безпеку. 

5. Формування стратегічного плану в альтернативних 

варіантах. Полягає в розробленні можливих для організації 

варіантів стратегічних планів. При цьому використовується 
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спеціальний інструментарій, що включає кількісні методи 

прогнозування, розробку сценаріїв майбутнього розвитку, 

портфельний аналіз (матриця БКГ, матриця Маккінзі, SWOT-

аналіз та ін.). 

6. Вибір напряму в залежності від ситуації, що формується 

на даний етап. Полягає у прийнятті управлінського рішення щодо 

оптимального варіанту на основі оцінювання за такими 

основними критеріями: ступінь його відповідності місії та цілям, 

рівень ризику, забезпечення конкурентних переваг, ситуація на 

ринку, рівень урахування факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, забезпечення ефективної роботи підприємства. 

7. Реалізація стратегії. Перенесення стратегії на відповідні 

тактичні плани та програми. 

8. Контроль та коригування, що здійснюються на 

підприємстві у процесі реалізації стратегії. Здійснюється 

встановленням ступеня відхилень від величини кінцевого 

показника та проведенням необхідних коригувальних дій. 

9. Оцінка стратегії підприємства. Вона проводиться за 

результатами поставленого часового періоду, в рамках якого 

потрібно було реалізувати стратегічний план. 

Зрозуміло, що систематичне використання стратегічного 

планування спроможне значно покращити результати діяльності 

підприємства і надати безліч привілеїв. Так, до переваг 

стратегічного планування відносять: 

▪ можливість обрати нову логіку майбутнього розвитку; 

▪ дозволяє всебічно проаналізувати проблеми, що виникають 

(у тому числі очікувані в майбутньому) та загрози в діяльності 

підприємства; 

▪ визначає пріоритетні напрямки розвитку, впорядковує цілі і 

завдання у відповідності з їх важливістю і послідовністю; 

▪ поліпшує координацію діяльності підприємства та 

мінімізує нераціональні дії щодо подолання несподіваних змін; 

▪ полегшує раціональне використання сильних сторін 

організації, кваліфікації і здібностей її персоналу; 

▪ забезпечує підготовку до використання можливих 
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сприятливих умов успішної діяльності підприємства; 

▪ забезпечує більш обґрунтований розподіл ресурсів; 

▪ сприяє цілісному, комплексному підходу до підприємства і 

його оточення; 

▪ надає співробітникам бачення перспективи підприємства; 

▪ координує роботу його структурних підрозділів; 

▪ поліпшує контроль на підприємстві. 

Узагальнення досліджень в області стратегічного планування 

дозволяє виділити і деякі труднощі цього процесу: 

▪ може бути доволі складним в умовах навколишнього 

середовища, яке швидко змінюється. Особливо це стосується 

нестабільних суспільств і економік; 

▪ може спонукати до внесення небезпечних змін в поточні 

плани, замість того, щоб розпочати усе знов, виходячи з нової 

перспективи; 

▪ пов'язане з великими затратами часу і зусиль у той час, 

коли вони необхідні для вирішення поточних проблем; 

▪ є досить коштовним заходом. 

Однак, всі ці труднощі незрівняні з ефектом переваг, які 

отримує підприємство від реалізації аргументованого стратегіч-

ного плану. 

Розглянемо стратегічний план розвитку АТ «КБ 

«Приватбанк» до 2024 року. 

Місія акціонерного товариства «КБ «Приватбанк» полягає у 

наданні банківських послуг з найкращою якістю обслуговування 

на прозорих і справедливих умовах усім жителям і компаніям 

країни. Передумовою оновлення стратегії Приватбанку є необхід-

ність подальшого розвитку потенціалу його профільної діяль-

ності, вдосконалення операцій, а також підвищення інвестиційної 

привабливості. 

Зокрема, прийнята Урядом стратегія розвитку Банку має такі 

ключові складові: 

▪ бізнес-модель: провідний банк у роздрібному сегменті 

ринку, який має сильну позицію в малому та середньому бізнесі; 

▪ операційна модель: прогресивна з провідним рівнем 
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ефективності та готовністю до зниження маржі; 

▪ фінансова стійкість: ефективна робота з портфелем 

непрацюючих активів, операційна ефективність та сталий рівень 

прибутковості Банку; 

▪ цільові показники банку до 2024 року: прогнозний 

чистий прибуток у розмірі понад 30 млрд грн, дохідність на 

капітал понад 40% та співвідношення витрат до доходів менше 

ніж 45%. 

Якщо роздивлятися більш детально, то у стратегії закладено: 

▪ розвиток як провідного банку в роздрібному сегменті 

ринку, який має сильну позицію в малому та середньому бізнесі з 

потужним платіжним/картковим бізнесом, що зможе забезпечити 

привабливі варіанти приватизації; 

▪ зосередження на напряму малого та середнього бізнесу, в 

першу чергу, на потужних підприємствах середньої ланки, з 

основним акцентом на перехресних продажах кредитів; 

▪ зростання кредитування сегменту малого та середнього 

бізнесу на 150% (включаючи підтримку державної програми 5-7-

9%), а також подальше зростання еквайрингового бізнесу, що має 

привести до зростання доходів приблизно на 8,5 млрд грн; 

▪ розширення продуктової пропозиції замість залучення 

нових клієнтів у роздрібному бізнесі, що забезпечить додаткове 

зростання кредитування з приблизно 44 млрд грн до 82 млрд грн 

(включаючи надання іпотечних кредитів у рамках держпро-

грами); 

▪ збереження лідерських позицій у картковому бізнесі, 

спираючись на доступність фізичних і цифрових каналів; 

▪ продовження заходів щодо оптимізації витрат і вдоскона-

лення організаційної структури, у т. ч. шляхом подальшої 

оптимізації регіональної мережі відділень та банківської 

інфраструктури; 

▪ прагнення досягти прогнозного чистого прибутку понад 30 

млрд грн, дохідності на капітал більше 40% та співвідношення 

витрат до доходів менше 45%. 

Крім того, запропоновано 3 шляхи приватизації фінансової 
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установи, 2 з яких передбачають поділ банку: 

▪ приватне розміщення всього банку; 

▪ приватне розміщення «хорошого банку»; 

▪ IPO (первинне розміщення акцій) «хорошого банку». 

* «Хороший банк» - це протилежне до стратегії «поганого 

банку», за якої всі проблемні активи банку (наприклад, не працю-

ючі кредити) виділяють та передають до окремо створеної 

установи. Таким чином життєздатні активи, що залишилися, і 

утворюють «хороший» банк. 

Таким чином, оновлення стратегії Приватбанку вивільнить 

реальну цінність профільного бізнесу з максимізацією дивідендів 

та приватизаційного потенціалу, що передбачає: 

▪ створення сильного конкурентоспроможного банку; 

▪ забезпечення спроможності сплачувати дивіденди та 

фінансової стабільності; 

▪ перетворення банку на привабливий об'єкт інвестування. 

Слід зазначити, що дана стратегія відповідає очікуванням, 

визначеним у засадах стратегічного реформування державного 

банківського сектору (ЗСР) на період до 2024 року. 

Підбиваючи підсумки, можемо сказати, що у сучасних 

умовах господарювання стратегічне планування є необхідним 

інструментом, без якого підприємство не зможе ефективно 

функціонувати. Воно спрямоване на довгостроковий розвиток, 

досягнення більш високих темпів економічного зростання, 

визначає напрям діяльності організації, формулює місію та цілі, 

забезпечує ефективне використання наявних ресурсів. 

Перш ніж прийняти рішення щодо вибору того чи іншого 

плану, підприємство повинне проаналізувати сформовану 

інформаційну базу про можливості організації та про зовнішню 

ситуацію. Крім того, враховуючи постійну мінливість зовніш-

нього середовища, зокрема, нестабільність економічного та 

політичного становища в країні, підприємствам необхідно 

постійно коригувати свої плани. 

Таким чином, стратегічне планування орієнтує підприємства 

на досягнення найкращих показників. 
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«Самогубство – благання про допомогу, яке ніхто не почув» 

Равіль Алеєв 

Однією із важливих цінностей яке було дано людству – це 

життя. Всі держави, релігії, закони, медицина, спрямовують свої 

зусилля на забезпечення і збереження здоров’я, і життя людини. 

Дійсно, життя людини є найбільшою цінністю та подарунком 

Бога.  

Але на сьогоднішній день постала значна проблема, 

пов’язана з тим, що велика кількість людей не цінують життя і 

той дар, який їм дав Господь. В науковій літературі дані дії 

розуміють як суїцидальна поведінка або самогубство. 

Існує ціла низка історичних досліджень самогубства, однак 

серйозні наукові розробки з'являються лише в I половині XIX ст. 

Одна з перших наукових праць належить відомому французькому 

психіатру Е. Ескіролю, який звернувся до ґрунтовних 

патологоанатомічних досліджень, довівши, що «самогубство має 

всі ознаки розумової хвороби, симптомом якої воно і є»[1, с.32].   

Довгий період часу про дану проблему замовчували і не 

розголошували. Оскільки існувала думка, що розмова про 

самогубство може заохотити людину до такого вчинку. Проте, 

слід зазначити, що такі позиції є помилковими, по тій причині, що 

саме розмова буває першим кроком до запобігання самогубст-

ва. 

Термін «суїцид»(лат. sui caedere — вбивати себе) означає 

умисне спричинення власної смерті, часто вчинене з відчаю, 

причину якого часто відносять до психічних розладів, таких як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%B9
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депресія, біполярний розлад, шизофренія, алкоголізм чи нарко-

тична залежність[ 2].  

Засновник суїцидології Е. Дюркгейм своєю роботою «Само-

губство» дав поштовх новим дослідженням і вже на початку XX 

століття з’явилося три школи суїцидології: соціологічна, 

антропологічна (суїцидальність, що формується виходячи з 

аномалій у будові та розвитку організму) та психіатрична[3].  

Як засвідчують науковці, найбільш вразливою і схильною 

категорією клієнтів до суїцидальної поведінки є підлітки. До 

основних причин самогубства, слід віднести: нероздільне 

кохання, нерозумінні, неприйнятті неповнолітнього «значущими 

іншими», що викликає переживання образи, самотності, 

відчуження, депресії, булінг і т.п. 

До прикладу, науковець А. Ненастьєв, вважав основними 

факторами ризику скоєння суїциду є такі: демографічні, психо-

патологічні, психологічні, біологічні, психічні і окрема група – це 

фактори невизначеної етіології[4].  

Як свідчать статистичні дані  ВООЗ, внаслідок суїциду 

щорічно гинуть близько 1 мільйона осіб. Кожного року від 10 до 

20 мільйонів осіб в світі роблять суїцидальні спроби. За 

статистикою в Україні від суїцидів щороку помирає приблизно 

7000 людей, 80% з них – це чоловіки. 

Найвищий у світі рівень суїцидів у Гренландії – 83 випадки 

суїциду на 100 тисяч осіб на рік, молодь здійснює до 50% від 

загального числа самогубств. У країнах з високим рівнем доходу 

чоловіки вдаються до суїцидів втричі частіше, ніж жінки, а у 

країнах з низьким і середнім рівнем доходу – приблизно 

однаково. 

Слід зазначити, що 85% підлітків задумувалися над 

суїцидом, а 27,2% дітей мали бажання позбавити себе життя. 

Підлітки які намагаються піти із життя, за часту подають батькам 

сигнали попередження. Перше на що потрібно звернути увагу 

батькам, це депресивний стан дитини, істерики, погрози, розмови 

про смерть, малювання малюнків пов’язаних із смертю. 

Отже, слід наголосити, що проблема суїциду та суїцидальної 



 

208 

поведінки повинна залишатися в полі зору батьків, соціальних 

педагогів, психологів, священників. Адже подолати дану хворобу 

можна лише попередивши її. Важливо зазначити, що збільшення 

самогубців пов’язана із втратою духовності. Тому потрібно 

звернути увагу і на даний аспект. Як пропозиція, потрібно запро-

вадити в освітні програми таку дисципліну, як: «Християнська 

мораль».  

Необхідним кроком має стати поліпшення стосунків у сім’ї. 

Батькам більше уваги приділяти дитині, а особливо у спілкуванні, 

проявом любові, теплоти та розуміння своєї дитини. Потрібно  

підтримувати самостійні прагнення своєї дитини, не 

захоплюйтесь її оцінюванням, не судіть її, знайте, що шлях до 

підвищення самооцінки лежить через самостійність і власну 

успішну діяльність дитини. 
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Introduction. The question of the quality of education, its 

importance in the life of every person, and most importantly - a 

sufficient level of financial security is an important area of modern 

research, because education and science - the key markers of a 

successful state. As you know, effective public policy in education can 

provide not only social but also economic effect (by the way, 

developed countries receive about 30% of GDP growth through 

effective spending on secondary education. As for the domestic 

education system, the problems are not so much in its weakness 

(compared to international education systems), how far from the fact 

that the forms of education, organization of the educational process, 

consolidation of competencies, skills, etc. are far from ideal. industry 

(6% of GDP), education in Ukraine is characterized by lower academic 

performance than in most EU countries, as well as Russia and Belarus. 

Various aspects of the outlined issues are the subject of scientific 

research of scientists and experts. Many works are devoted to the study 

of education and its financing, among which are: work on education 

reform in Ukraine [1], substantiation of higher education as a factor of 

economic growth [2] the possibility of applying the world experience 

of education financing [3] and others. In this context, the 

systematization of the problems of the domestic education system will 

promote the changes in this area, within the sectoral decentralization 

and will create new opportunities, approaches to financing and 
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management of the domestic education system. The relevance of the 

above determined the purpose and structure of this study. 

The purpose of thesis is to analyze and systematize the existing 

problems of development of the education system in Ukraine, and to 

determine the directions of their solution in the context of public 

finance reform. 

Main body. During the last period in the expert-scientific 

environment, studying the problems of development of the social 

sphere, the issues of effective functioning of the education system have 

become topical. And this is justified, since ensuring the socio-econo-

mic prosperity of the country largely depends on the effectiveness of 

the education system. At the same time, the results of research [4] 

demonstrate the existence of significant problems in the development 

of education in Ukraine, namely: the results of the analysis of the 

system in three dimensions (effectiveness, including quality and 

relevance; fairness and inclusiveness; resource efficiency) that "the 

education system should pay more attention to qualitative rather than 

quantitative indicators and meeting the evolving skills needs of the 

evolving labor market." 

Based on the results of the study, dominant problems in the 

domestic education system should be highlighted. 

Uneven access to quality education at all stages of the educational 

process, which is significantly exacerbated by the segregation of 

schools and the lack of a sufficient number of schools in rural areas. 

For a long period of time in Ukraine there has been a tendency for 

rural school students to lag behind urban students in terms of the 

quality of education received. In the context of the TIMSS 2018 

survey, significant differences in student performance were identified 

depending on the location of educational institutions. It was found that 

20% of 8th grade students received lower maximum scores in 

mathematics [5]. This gave grounds to assert the differentiation of the 

country's regions and subgroups of the population according to the 

level of access to quality education. 

An analysis of the lag of rural school students from urban in terms 

of quality of education, conducted in 2020 in the regional dimension 
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showed that, depending on the region of residence, rural school stu-

dents gain an average of 20-33 points less than graduates from cities. 

The worst results are characterized by school graduates in western 

Ukraine [6]. This can be explained by the smaller size of villages in 

terms of area and population in the region, which accordingly required 

more educational institutions (since there is a school in almost every 

village), fewer students in such schools and their low staffing. 

The next problem of the system of education is inefficient system 

of management and financing of educational institutions, weak 

institutional potential. 

In terms of public spending on education in GDP, Ukraine is one 

of the leaders in the world. If the average share of education 

expenditures in the GDP of OECD countries in recent years has 

fluctuated between 5.0-5.2%, in Ukraine during this period it 

amounted to 6.2% of GDP. This is one of the highest rates in the 

world, which has not been affected by even a significant reduction in 

public spending on education in real terms by 35% in recent years. 

This decline has brought Ukraine closer to comparable international 

indicators in terms of the share of national wealth spent on education, 

but given the private expenditures on education, which add another 

1%, the level of expenditures in this area in Ukraine is still among the 

highest in the world [6]. 

Ukraine is currently reforming its education system, which 

involves changing its funding rules. Despite the relatively high share of 

national wealth aimed at supporting education in our country, with the 

adoption of the Law of Ukraine "On Education" there was a legislative 

"fixation"  of the state's obligation to allocate funds in this area at least 

seven percent of GDP, without arguing for the distribution of such 

funding between the public and private sectors. This is accompanied 

by an increasing risk of inefficient spending of financial resources, the 

elimination of which today is one of the main tasks of education 

reform. In particular, there are fears that the main structural reason for 

the state's inefficiency in general secondary education - the huge 

network of schools that does not meet modern requirements - will 

remain unresolved. 
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Non-optimal network of educational institutions, accompanied by 

the inability of the school system to effectively adapt to the reduction 

in the number of students. 

This problem is due to the fact that secondary education has not 

responded to demographic changes in the country since independence. 

By the way, in 1991-2018 the number of students decreased almost 

twice (in 2017/18 academic year the number of students in Ukraine is 

only 56.7% of the number of students in 1990/91 academic year). At 

the same time, the number of general secondary education institutions 

was reduced by only 28.9%, and teachers - by 17.9%, which resulted 

in a significant decrease in the number of students per school. 

In Ukraine there is a problem of rapid expansion of the higher 

education system with a simultaneous decline in the quality of 

education and the credibility of diplomas. Thus, as of 2020, the level of 

education of the average resident in Ukraine exceeds similar indicators 

of citizens of many high-income countries. The share of the population 

over the age of 25 with higher and incomplete higher education is 

40%, which is almost twice as high as in Poland and Hungary, by 15 

percentage points. - indicators of Germany and 10 percentage points - 

average level in OECD countries. However, when comparing countries 

in terms of learning performance and functional literacy of the 

population, Ukraine lags significantly behind other countries. 

First of all, focusing on the results of the study of learning 

indicators based on the Human Capital Index in Ukraine and some 

countries, a significant gap was found between the duration of 

expected training and the duration of training, adjusted for its quality, 

in Ukraine. This result indicates an "waste" of an average of 2.8 years 

of study for the average student. However, the best of those who 

received only general secondary education received higher scores 

than more than 50% of HEI graduates [7]. This indicates the 

existence of significant differences in learning outcomes and 

relatively lower efficiency of the higher education system in Ukraine, 

as a result of which this system does not ensure the proper 

implementation of the key task - the formation of highly qualified 

and educated professionals. 
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Thus, the study made it possible to systematize the key issues and 

justify the constraints on the development of the education system in 

Ukraine. In our opinion, the initiated decentralization processes will 

not only improve the quality of the education system itself, but will 

also contribute to the achievement of the country's sustainable 

development goals. Establishing clear and understandable rules for the 

redistribution of budget funds in the field of education, improving 

mechanisms for attracting private investment and improving their 

efficiency - a small list of questions that should be addressed by public 

finance reform and which can be a driver of real transformation of the 

domestic economy. 
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Сфера юриспруденції відіграє велику роль і займає особливе 

місце в житті сучасного суспільства у всіх розвинених країнах. 

Актуальним є те, що такий інтерес до цієї галузі спеціальних 

знань пояснюється тим, що юриспруденція є невід'ємною 

частиною культури, поряд з релігією, наукою, мистецтвом та 

філософією, сфера її вживання не обмежується юридичним 

дискурсом, вона активно використовується за її межами. З 

погляду на це, юриспруденція привертає все більшу увагу, як 

фахівців даної галузі, так і лінгвістів, і термінологів (Антонова І., 

2004; Баннікова О., Мурзаєва М., 2007; Бондарєва О., 2003; 

Глинська Н., 2002; Голєв М., 2004; Ісаков І., 2000; Кокунова О., 

2007; Малюкова Н., 2005; Милославська Л., 2000; Морщакова О., 

1992; Михайлівська, 1981; Пєтухов О., 2006; Піголкін  П., 1990;, 

1999; Adamska).  

Розвиток української юридичної лексикографії відбувався 

нога в ногу з розвитком української історії. Навіть у роки, коли 

Україна переживала складне політичне становище, а з іншого 

боку українська мова піддавалась впливу зарубіжних країн, 

етнічна лексика зберегла своє коріння. Попри це, навіть збагати-

лась іншомовними термінами та терміноелементами, що посприя-

ло культурній і науковій євроінтеграції. Разом з розвитком 
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юридичної термінології, з’явилась необхідність систематизації 

знань. Юридична лексикографія, або як ще по-іншому її назива-

ють юридичне словникарство – самостійний науковий напрям, 

метою якого є опис та впорядкування юридичної термінології. 

Перші правові словники почали з’являтись в Україні у другій 

половині ХІХ століття. 

Так як правова термінологія розбудовувалась, то з’явилась 

потреба унормування не тільки юридичної термінології, а й 

суспільно-політичної. З цією метою у Відні на початку ХІХ 

століття було створено комісію під керівництвом П. Шафарика. 

До складу комісії входили не тільки політичні, а й суспільно-

культурні діячі: Яків Головацький, Григорій Шашкевич, Вук 

Караджич, Франц Міклошич, а також Юліан Вислобоцький. 

Основним завданням комісії було створення словників 

слов’янською мовою. Таким чином вже у 1851 році у Відні 

з’явився словник «Юридично-політична термінологія для 

слов’янських мов Австрії (німецько-український варіант)».  

Велика заслуга у розбудові української правничої терміноло-

гії належить ученим та викладачам Львівського університету, де 

існували правничі кафедри (цивільного і кримінального права) з 

українською мовою викладання, з-поміж них: О. Огоновський, 

Ю. Сельський, В. Лучаковський, К. Левицький та ін. [1]  

Наступною такою працею став «Справочный словарь 

юридических терминов древнего актового языка юго-западной 

России»  уклад. І.П. Новицький (1871 р.). Більше того, у словнику 

містились 456 статей до слів, які були вживані у народу того 

століття. Разом з тим з’являється словник, який став надзвичайно 

популярним серед галицького селянства: «Руський Правотар 

домовий», який був написаний українською мовою, де подава-

лись зразки правових документів. Більшою мірою ця праця була 

орієнтована на народну селянську мову  

У 1889 році світ вперше побачив «Часопись и правнича» (з 

1990 року - «Часопись правнича і економічна»). Його редактором 

став Кость Левицький. У ньому друкувались галицькі статі з 

історії права.  
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Наступним свої сили на створення словника поклав Кость 

Левицький – керівник історично-філософської секції Наукового 

гуртка Т. Г. Шевченко. Зазначу, що ідея створення словника нале-

жала Др. Огоновському, а зайнявся цим вже Кость Левицький. 

Таким чином було створено «Німецько-руський словар висловів 

правничих і адміністраційних». Натомість, багато термінів, які 

були укладені у словнику, стали історизмами. 

Уже на початку ХХ століття вийшло декілька коротких 

юридичних словників: 

1. «Причинки до правничої термінології» Зацерковного 

вийшли у світ у 1902 році. Це була стаття, наприкінці якої містив-

ся невеликий словник, який налічував близько 200 термінів, де 

були зазначені відповідні юридичні терміни народним словам: 

законозбір – кодекс, обманець – обманщик, або хабар – лапове. 

Деякі з них вживаються і зараз в юридичній термінології. 

2. «Короткий російсько-український правничий словник» І. 

Жигадло (1918) 

3. «Короткий московсько-український словник для юристів»  

Ф. Ловецький 1918-1919 рр. 

4. «Мадярсько-руській правничій терминологичный сло-

варь» (1927 р.) та інші. 

Отже, цей умовний етап до 20 років ХХ століття відзначився 

більшою мірою укладання словників за народною мовою, тому 

більшість словників містили синоніми та описові конструкції. 

Початком нового етапу стає перший академічний словник «Росій-

сько-український словник правничої мови» А.Ю. Кримського, 

виданий у 1926 році. Він містив у собі 67 000 слів не тільки з 

живої мови, а й багатьох законодавчих актів. У 1984 році, словник 

було перевидано, що може свідчити про його актуальність 

протягом майже 60 років.  

Варто зазначити, що у 30-х роках ХХ століття юридична лек-

сикографія призупинилась, через видання брошури А. Хвилі 

«Знищити коріння українського націоналізму на мовному 

фронті".  

Відродження словникознавство зазнало у 60-х роках ХХ 
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століття з видання у 1974 році – «Юридичний словник» за 

редакцією Б. Бабія, В. Корецького та В. Цвєткова. Цей тлумачний 

словник відображав близько 2300 статей з охорони праці, теорії 

держави, а також цивільного, кримінального й адміністративного 

права. За редакцією Бабія виходили словники ще у 1893 та 1895 

роках, а у 1989 році Н. Хуторян уклав  «Короткий юридичний 

словник». 

Вже наступний етап розвитку української юридичної 

лексикографії почався з 1991 року, тобто року проголошення 

незалежної України, і триває донині. За цей час було видано такі 

словники, як «Юридичний словник-довідник» Ю. Шемшученка 

(1996 р.), «Юридичні терміни. Тлумачний словник» В.  Гончарен-

ко, а одним з останніх став: «Словник-довідник термінів судової 

медицини» О. Герасименко, Л. Симоненко (2002 р.). 

Отже, українська термінологія почала свій розвиток у 1851 

році у Відні, а далі продовжилась у багатьох галицьких працях. 

Цьому сприяли такі історичні події як: «весна народів», 

лібералізація конституції Австрії, український національний рух 

на галицьких землях. Актуальним є те, що українська лексикогра-

фія пройшла значних шлях свого розвитку і має всі перспективи 

до майбутнього розширення. На перевагу цьому стають молоді та 

амбіційні українські термінознавці юриспруденції. 

Література:  

1. Симоненко Л. Історія становлення української правничої 

термінології в Галичині // Режим доступу: url: http://elar.na-

iau.kiev.ua/  

2. Proceedings of the Internationall Conference Тerminology of 

the new century: teoretical and practical aspects, 2016. Режим 

доступу: url: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

3. Левицький К. Переднє слово // Німецько-руский словар 

висловів правничих і адміністрацій них.  Львів, 1893. Режим 

доступу: с. iii—v. url: http://irbis-nbuv.gov.ua/  

http://elar.naiau.kiev.ua/
http://elar.naiau.kiev.ua/
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СУДІВ 

 

Швець Є.В. 

 курсант факультету  

підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування; 

Науковий керівник: Бублик Н.С  

старший викладач кафедри кримінального процесу 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

Спеціалізація судів закономірно розглядається , як один з 

ключових та визначальних принципів організації судової системи 

держав , який по-різному впроваджений до законодавства більшо-

сті сучасних країн отримує навіть належне конституційне закріп-

лення у деяких з них, намагаються безпосередньо в Конституції 

зафіксувати найважливіші організації судоустрою країни. 

Роль цього принципу вимагає його всебічного науково-

теоретичного розкриття, яке враховуватиме найширші наукові 

пояснення, думки і методи вчених і практиків, особливо 

законодавцям вирішити питання змістовного уточнення цього 

обсягу . Поняття спеціалізації суду, видова різноманітність та 

причини її введення принципу організації судової системи   має 

бути реалізований діалектично з обох сторін єдність проявів і 

атрибутів цього правового явища. Цей принцип можна розгляну-

ти та проаналізувати включаючи різні позиції наприклад : 

ідеологію, формальне право, політику, історію та право.  

Спеціалізація судів у різні періоди має багатозначне тлума-

чення, науковці роз'яснюють та  сприймають по-різному, але  

внесли  свої зміни до свого законного злиття.  

Тлумачення поняття спеціалізації суду є визначення спеціалі-

зоване загальнонаукове пояснення та наступний опис конкретне 

значення термінів в юриспруденції. Цей науково-теоретичний 

метод послужить відправною точкою для нашого наступного 
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методу міркування в вирішення наукових проблем. [1 ] 

З’ясувати обсяг поняття спеціалізації в побудові судової 

системи, і навпаки залучається до уточнення визначення цього 

поняття, співвідношення між принципами професіоналізація на 

основі принципу забезпечення єдності судової системи, і визна-

чення ознак спеціалізованих судових установ, які здійснюють 

правосуддя в певних категоріях законів судових суперечок. 

Законодавець зазначив принцип у ст.18 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» , де зазначається , що суди загальної 

юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних , кримінальних 

, господарських , адміністративних , а також справи про адміні-

стративні правопорушення . також законодавець окремо виділяє 

спеціалізацію  суддів  , що зазначає в суді загальної юрисдикції  

рішення суддівських зборів відповідного суду може бути 

запроваджена професіоналізація суддів для розгляду конкретних 

видів справ. Крім того,  запровадження вирішального характеру 

суддів, закон також передбачає примусове  виконання слідчих 

суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх та здійснюють судовий контроль за правами, 

свободами та інтересами неповнолітніх у кримінальному 

провадженні під час досудового розслідування . [2] 

Проблеми розгляду різних справ, таких як злочинність 

неповнолітніх, не є новими. Отже, статтею 6 Закону України 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей» передбачено, що справи про неповнолітніх розглядаються 

спеціально уповноваженими суддями  за участю представників 

дитячих закладів. Спеціалізація суддів реалізована у криміналь-

них справах про злочини неповнолітніх, і ця спеціалізація 

закріплена в законі.  

Ще однією обов’язковою формою професіоналізації суддів є 

слідчий суддя, який здійснює судову владу щодо дотримання 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під 

час досудового розслідування. 

Згідно із законом, місцеві суди можуть мати лише дві 

вищенаведені форми професіоналізації суддів. Щодо інших форм 
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внутрішньої спеціалізації суд має право самостійно вирішувати 

питання в суддівських зборах відповідного суду. 

З огляду на те, що місцеві суди розглядають цивільні, 

кримінальні, адміністративні справи та про адміністративні 

правопорушення, ці суди мають найширшу юрисдикцію та несуть 

основну відповідальність за виконання функцій українського 

судочинства. Ці міркування підкреслюють найширші предметні 

сфери, пов’язані з професійною діяльністю суддів місцевих 

загальних судів. 

Очевидно, що така широка точка зору можливостей вимагає 

від суддів бути «універсальними юристами». Вони повинні не 

тільки повністю розуміти положення юридичного відділу, але й 

розуміти декілька аспектів нормативно-правових актів: 

кримінальний, цивільний, сімейний при цьому ці галузі права 

безпосередньо не пов’язані між собою. Кримінальні та цивільні 

справи якісно відрізняються за характером, суттєвим значенням 

та правовими наслідками. 

Основна відмінність полягає не тільки в предметі розгляду 

справи, а й у процесі перегляду. Розгляд цивільних, криміналь-

них, адміністративних справ та справ про адміністративні 

правопорушення регулюється різними процесуальними законами 

та здійснюється в різному порядку, що знову ж таки вимагає від 

суддів місцевих судів однакової кваліфікації в конкретних 

обставинах кожного закону. 

При цьому в юридичній науці часто використовується 

поняття «спеціалізація». Аспект формування широкої спеціалізо-

ваної судової системи  застосовуються на практиці не залежить 

від рівня спеціалізації , а визначається завантаженість судової 

системи, коректність судочинства тощо.  

Загалом можна погодитися, що при реалізації принципу 

професіоналізації суду знайти їх прояв і сформувати  підсистему 

спеціалізованих судів розподіл функцій у судовій системі судова 

влада прагне зосередитися на виконанні рішень відповідних 

органів Окремі види правових спорів у межах відповідного виду 

правовідносин . 
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Таким принципом побудови, на мій  погляд, є судова 

спеціалізація організаційно-правовою формою його здійснення 

або створення ,а з іншого боку, спеціальні суди, внутрішні 

спеціальні комітети (палати). У цьому випадку спеціалізація судів 

(судової системи) не  обов’язково передбачити створення , а саме 

спеціалізованого  суду [3]. 

Як підсумок слід зазначити , що спеціалізація судів  є багато-

гранні принципи. Його позитивний потенціал потрібно реалізува-

ти разом з іншими організації судової системи держави та 

судочинства, у ході вирішення комплексу питань, які стосуються 

судоустрою, судочинства, організації діяльності суддів у державі 

тощо. 

Література:  

1. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39597/
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2. https://kb.mk.court.gov.ua/sud1414/pres-centr/news/719590/ 

3. Закон України « Про судоустрій та статус суддів » 
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Корупція в сучасному світі розглядається як негативне явище 

у сфері політики й державного управління, що негативно впливає 

фактично на всі сторони суспільного життя, як загроза націо-

нальної безпеки, перешкода розвитку реальної демократії й 

зростанню добробуту населення. А корумпованість діяльності 

посадових осіб органів публічної влади руйнує діяльність 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39597/09-Obrizko.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39597/09-Obrizko.pdf
https://kb.mk.court.gov.ua/sud1414/pres-centr/news/719590/
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державних інститутів, правову і соціальну основу суспільства. 

Антикорупційна діяльність основана на поєднанні макси-

мального зменшення рівня корупції, захисту суспільства від 

загроз, впливу і наслідків корупції та третє – виявлення та 

усунення причин корупційних дій. 

Історичний досвід переконливо свідчить: пороки, аморальну 

поведінку людини в будь-якому суспільстві неможливо викорі-

нити повністю, – її можливо лише обмежити певною мірою. До 

механізмів, за допомогою яких на практиці можна реалізувати ці 

обмеження, можна віднести: державу, етику, мораль, релігію, 

медіа, громадські організації, суди та ін. [1] 

Боротьбою з корупцією у нашій державі займається ціла 

низка установ, що створює специфічну правоохоронну систему, 

кожна складова якої має чітко окреслену сферу відповідальності 

та перелік повноважень.  

У 2014 році в Україні ще не було спеціалізованих антикоруп-

ційних органів. Корупційні злочини розслідували правоохоронці, 

зокрема Служба безпеки України [2] 

Першим спеціалізованим антикорупційним органом стало 

Національне антикорупційне бюро України, яке фактично почало 

працювати у квітні 2015 року. Основною функцією НАБУ є 

виявлення та розслідування корупційних злочинів у вищих 

ешелонах влади. 

Національне агентство з питань запобігання корупції було 

створено на місяць раніше НАБУ, але функціонувати воно почало 

в середині серпня 2016 року. НАЗК виконує превентивну 

функцію, зокрема щодо правдивості декларацій державних 

службовців. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура – підрозділ 

Офісу генпрокурора, який перейняв від ГПУ всі завдання щодо 

боротьби з корупцією. САП була створена у квітні 2016 року. 

Ще два антикорупційних органи – Агентство з розшуку та 

менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших 

злочинів (АРМА) та Державне бюро розслідувань (ДБР) – були 

створені майже одночасно в лютому 2016 року, але працювати 



 

223 

почали з жовтня 2017 та листопада 2019 року відповідно. 

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) був найбільш 

довгоочікуваним спеціалізованим органом правосуддя, оскільки 

НАБУ та САП стверджували, що результати їхньої роботи будуть 

очевидні тільки після того, як почне працювати спеціалізоване 

судочинство, яке сконцентрується на розгляді виключно їхніх 

справ[2]. Створення Вищого антикорупційного суду було однією 

зі складових судової реформи 2016-го року, а також вимогою 

Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з 

Україною. Запрацював же ВАКС у 2019 році. 

Законодавчі акти України є прикладом імплементації кращих 

світових напрацювань у сфері боротьби з корупцією і закладають 

правові підстави діяльності антикорупційних органів держави. 

Так, Закон України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14.10.2014 р. визначає правові основи організації та 

діяльності Національного антикорупційного бюро України (НА-

БУ). Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р 

визначає правові та організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції в Україні. Зміст та порядок застосування пре-

вентивних антикорупційних механізмів. Правила щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень. Закладає засади функціо-

нування Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 

12.11.2015 р. визначає правові основи організації та діяльності 

Державного бюро розслідувань (ДБР). Закон України «Про 

Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2017 р. визначає правові 

основи організації та діяльності Вищого антикорупційного суду 

України (ВАС).Закон України «Про прокуратуру» у частині про 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Цей нормативно-

правовий акт визначає правові основи організації та діяльності 

Спеціалізованої̈ антикорупційної прокуратури (САП). 

Слід зазначити, що за даними аналітичного порталу [2] витра-

ти на утримання антикорупційних служб зросли з 3 806,4 млн.грн 

у 2014 році до 13 372,6 млн. грн. у 2019 році, за січень-березень 

2020 року витрачено майже стільки, скільки за увесь 2014 рік. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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Незважаючи на потужну нормативну база, що створена в 

Україні для запобігання та протидії корупції, остання лишається 

системною проблемою, яка існує на всіх рівнях державної влади. 

Із 2017 року в Україні немає основного стратегічного документа у 

сфері запобігання та протидії корупції – Антикорупційної страте-

гії. Це призвело до розбалансованої і малоефективної діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

інших публічних інституцій у питаннях запобігання та протидії 

корупції. 

Так, дослідження, проведене навесні 2020 року за Методи-

кою стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні, 

засвідчило, що 91,2% населення України вважає проблему 

корупції серйозною[3].  

Дослідження, проведене у січні 2020 року, засвідчило, що 

49% респондентів вважають корупцію однією з трьох найважли-

віших проблем для України (як і у попередньому дослідженні, 

частіше респонденти зазначали лише війну на Донбасі – 50%)[4]. 

У дослідженні Global Corruption Barometer, проведеному у 

2016 році для країн Європи та Центральної Азії, зазначено, що 

56% респондентів з України вважають корупцію однією з трьох 

найбільших проблем, які постають перед країною. За цим 

показником Україна опинилась на 5-му місці серед 42 країн, де 

проводили це дослідження[5]. 

Найбільш відомим та широко застосовним у світі є рейтинг 

країн за Індексом сприйняття корупції, який щорічно визнача-

ється міжнародною неурядовою організацією «Transparency 

International». Україна включається до зазначеного рейтингу, 

починаючи з 2013 року, демонструючи у цілому такі результати: 

2013 рік – 25 балів, 144 місце серед 177 країн;  2014 рік – 26 балів, 

142 місце серед 175 країн; –2015 рік – 27 балів, 130 місце серед 

168 країн; 2016 рік – 29 балів, 131 місце серед 176 країн; 2017 рік 

– 30 балів, 130 місце серед 180 країн (при цьому середній бал для 

регіону Східної Європи та Центральної Азії становив 34 бали, а 

для Західної Європи та ЄС – 66 балів); 2018 рік – 32 бали, 120 

місце серед 180 країн (при цьому середній бал для регіону Східної 
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Європи та Центральної Азії становив 35 балів, а для Західної 

Європи та ЄС – 66 балів); 2019 рік – 30 балів, 126 місце серед 180 

країн (при цьому середній бал для регіону Східної Європи та 

Центральної Азії становив 35 балів, а для Західної Європи та ЄС – 

66 балів), 2020 рік -33 бали, 117 місце серед 179 країн. 

Держава, яка не має власної антикорупційної стратегії, спри-

яє корупції. Законопроект № 4135, яким передбачено схвалення 

Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, був визначений 

Президентом України як невідкладний, був схвалений Урядом та 

наразі очікує на прийняття Верховною Радою України в другому 

читанні, містить заходи по зменшенню впливу фінансово-промис-

лових груп на економіку й політику, посилення ролі Антимонопо-

льного комітету, затвердження кодексу етики народних депутатів 

тощо. 
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ СУРЖИКУ НА РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
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 Шинкаренко В.О.,  

студентка,  

  Дніпропетровський державний 
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  м. Дніпро, Україна  

Мова – найбільша цінність у житті будь-якого народу. Це те, 

без чого не можливо уявити наше буття. Скільки зусиль було 

прикладено задля її розвитку, але навіть сьогодні постає проблема 

вживання суржику, який з’явився внаслідок поєднання слів з 

російської та української мов. Безліч українців використовують 

його в повсякденному житті, не замислюючись про наслідки в 

майбутньому. Неоднозначно оцінюють дану ситуацію мовознав-

ці: одні науковці висловили свою думку про те, що суржик навіть 

можна віднести в окрему мову спілкування, інші  вважають, що 

він засмічує її .Так, дійсно, ця проблема існує в нашій країні, 

варто приділити цьому увагу. «Для народу, що упродовж століть 

прагнув визнання, – мова не просто засіб спілкування, а найголов-

ніша форма ідентифікації. На сьогодні, згідно з останніми дани-

ми, 77,8% громадян України – це етнічні українці. Із них 85,2% 

вважають своєю рідною мовою українську. 10 стаття Конституції 

України гарантує забезпечення всебічного розвитку і функціону-

вання української мови в усіх сферах суспільного життя, проте на 

сьогодні існує багато перешкод щодо реального втілення цієї 

норми.  Перша з них, на жаль, низька свідомість у цьому питанні 

самих українців» [1]. 

Мовні покрути наскільки спотворюють таку сильну, 

прикрасну та багату українську мову,  за допомогою якої можна 

висловити всі свої думки, написати гарні поезії, чарівні пісні. І тут 
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постає питання: так хто ж користується суржиком, знаючи те, 

наскільки він шкодить нашій мові? 

По перше, ним користуються люди, які не впевнені в своїх 

силах та не вміють бездоганно володіти українською або 

російською мовами: не знання правильного використання норм, 

наголосів, правил та інше. По друге, суржик вживають в своєму 

мовленні в сільській місцевості.. Проте, на нашу думку, це не 

привід для того, щоб і надалі його застосовувати, а навпаки це має 

стати закликом до вивчення та прославлення своєї рідної мови, 

адже слід пам'ятати, де ти проживаєш та громадянином якої 

країни ти є. По третє, на сьогоднішній день поширим явищем є 

використання інтернету. Майже кожен українець зареєстрований 

хоча б в одній інтернет-мережі, де звучить молодіжний сленг, 

змішаний з суржиком. 

Ми вважаємо, що  для того, щоб суржик витіснити з нашого 

життя, для початку потрібно, щоб у повсякденному житті 

українці вживали лише державну мову, адже з раннього віку 

дитина повинна чути і в сім’ї, і в дитячому садочку, і в школі, і на 

вулиці українську. На думку дослідника Є. Велюнського: «Немає 

двомовних народів так само, як немає дитини, в якої було б дві 

біологічні матері» [1]. Саме такі слова дають привід замислитись 

кожній людині про своє мовлення та спілкування. Ми, українці, 

завжди маємо памятати: мова у нас одна –українська, тому ніякий 

домішок двох мов, тобто суржик, не має загрожувати нашій мові. 

Отже, логіка наших міркувань підводить до висновку, що 

варто кожному громадянину країни удосконалювати своє 

мовлення, дбати про чистоту мови, адже українська мова 

отримала статус державної і має розвиватися. 
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Анотація. У цьому дослідженні розглядається можливість 

визначення інтегрального критерія на основі траєкторії руху 

точок тіла пацієнтів в умовах віртуального оточення. В 

результаті роботи розроблений програмний комплекс для 

візуалізації керованого середовища для різних систем віртуальної 

реальності, розроблено середовище віртуальної реальності з 

інтегрованими з системами безмаркерного захоплення рухів  

Ключові слова: реабілітація, неврологія, ортопедія 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:  

Розробити метод, для дослідження інтегрального критерія на 

основі траєкторії руху точок тіла у пацієнтів в умовах 

віртуального оточення. 

АКТУАЛЬНІСТЬ  

Вестибулярна система відіграє важливу роль в просторовій 

орієнтації організму, проте в силу різних обставин (захворювань, 

травм і ін.) Виникає неузгодженість роботи складових її сенсор-

них систем, і підтримувати рівновагу при виконанні активних і 

пасивних рухів стає досить складно [1]. Існує необхідність в 

розробці системи що дозволить ефективно діагностувати та в 

подальшому реабілітувати пацієнтів з такими розладами [2]. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Розробка віртуального середовища, інтегрованою з безмар-

керною системою відеозахоплення рухів, проведення неврологіч-

них тестів в умовах віртуальної реальності, і синхронізація 

апаратів, які працюють з рухом людини, для оцінки зміни руху в 
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віртуальному просторі, з використанням методу розрахунку 

інтегрального критерію. В даному дослідженні використовуються 

стабілоплатформа , сенсор захоплення рухів Kinect та окуляри 

віртуальної реальності Oculus Rift DK2 (Мал.1). 

 

 
Малюнок 1. Алгоритм безмаркерного захоплення рухів 

 

Послідовність дії для синхронізації: 

1. Для отримання віртуального простору створюється 

кімната в    програмі 3D-max. 

2. Вибір єдиної програми, підтримуваної 3 апаратами. 

3. У програмі Unity створюється ігровий контролер і в нього 

імпортується кімната, створена в 3D-max [3]. 

4. В окулярах Oculus, за допомогою програми Unity, 

формується віртуальний простір кімнати. 

5. Створюється в програмі Unity 20-ти сигментну модель 

людини 

6. Відеозахоплення руху людини здійснюється за допомогою 

Kinct 

7. Контроль зміни рівноваги людини, за допомогою сигмент-

ної моделі 

8. Оцінка зміни центра ваги з використанням  стабіломет-

ричної платформи 



 

230 

9. Синхронізація отриманих даних від двох приладів (Kinct і 

Стабілоплатформи) на комп'ютер у вигляді файлу bvh., з 

координатами зміни руху. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

        Обробка даних 

Початковими даними для розрахунку інтегрального крите-

рію є траєкторії руху точок тіла у пацієнтів в умовах віртуального 

оточення [4]. Траєкторії руху точок тіла у вигляді тривимірних 

координат були отримані шляхом безконтактного захоплення 

руху, за допомогою сенсорного контролера Kinect. Для дослід-

ження були взяті 4 точки: дві периферичні точки - кисті правої і 

лівої рук, і дві центральні точки - голова і центр ваги. Дана база 

тривимірних координат використовується для подальших розра-

хунків. Прийнятий раніше для отримання і аналізу інтегральних 

критеріїв алгоритм обробки виглядав наступним чином. 

Вихідний алгоритм обробки даних: 

Дані з контролера Kinect записуються на комп'ютер в 

форматі (.Bvh). 

За допомогою програми MATLAB R2014-B і додатка Viewer, 

необхідного для зчитування даних і їх візуального відобра-

ження, виділяються необхідні для розрахунків фрагменти даних 

(Мал. 2). 

 
Малюнок 2 Відображення данних отриманих в додатку Viewer 
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Отримані табличні дані тривимірних координат чотирьох 

обраних точок тіла переводяться в формат Excel (Мал. 3). Для 

подальшої обробки були обрані координати, отримані за 

допомогою Kinect після закінчення тестування. 
 

 
Малюнок 3..Таблиця з вихідними данними 

 

Таким чином, дані були підготовлені до подальшої обробки. 

Після введення в сцену вихідного проекту модуля, що працює на 

іншому програмному забезпеченні для Kinect, даний пристрій 

безмаркерного захоплення в даний час автоматично записує коор-

динати положення точок тіла пацієнтів в просторі в файли Excel 

Microsoft у форматі .csv, в якому інформація знаходиться безпосе-

редньо у вигляді збережених значень координат по осях x, y, z, 

файл записує зміни координат окремої точки. Таким чином, в 

результаті дослідження одного пацієнта записується декілька 

файлів, що містять інформацію про становище координат точок 

тіла пацієнта відповідно до створюваної в Kinect сегментної 

моделі скелета. 

За допомгою додатку Kinect recorder що записує данні та 

дозволяє скоротити вихідний алгоритм, переходячи відразу до 

розрахунку середніх значень та інтегрального показника (Id) 

проведених тестувань (Малюнок 4). 

За отриманими результатами можна робити висновок, так 

інтегральний коєфіцієнт у людей з неврологічними відхиленнями 

буде відрізнятися від такого у здорових людей. 
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Малюнок 4. Форма таблиці з вихідними даними та інтегральним 

коєфіцієнтом тесту, отриманими за допомогою Kinect recorder - файл 

формату .csv. 
 

ВИСНОВКИ  

Важливість даного дослідження полягає в можливості оцінки 

функціонального стану системи підтримки рівноваги людини. 

Розроблена методика дозволяє в якісному вигляді отримати 

інформацію про порушення рівноваги і координації рухів, які 

можуть свідчити про наявність і розвиток таких серйозних 

захворювань як хвороба Паркінсона, Хвороба Меньєра та інші, 

виявити їх на ранніх стадіях, що дозволить в свою чергу 

уповільнити їх розвиток і зберегти якість життя пацієнтів на 

високому рівні. 

Література:  
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неврологія 3-є видання – 2020 С. 29 - 33 



 

233 

 [2]. Осіпов В.М. Основи фізичної реабілітації Бердянськ – 

2013 С. 11 

 [3]. Alex Okita Learning C# Programming with Unity 3D 

[Електронний ресурс] – https://dl.acm.org/doi/book/10.55-

55/2692446 

 [4].  V. Giannini C. Giupponi Integration by identification of 

indicators. [Електронний ресурс] – https://www.researchgate.net/ 

publication/241525313_Integration_by_identification_of_indicators 

______________________________________________________ 

УДК 657      Економічні науки 

 
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОПОВНЕННЯ 

 

Швайко  М. Л 

к.е.н., доцент  кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування 

Яхно Т.О 

студентка економічного факультету  

ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

В умовах сьогодення, коли Україна зіштовхується  з великою 

кількістю посткризових явищ, на перший план виходять питання, 

пов’язані із ефективним формуванням, розподілом та виконанням 

бюджету на всіх рівнях. А в умовах децентралізації спостерігаємо 

посилення  ролі місцевих бюджетів, які  є фінансовим підґрунтям, 

необхідним для розвитку регіонів. В Україні на 2021 рік  

налічується 1952 місцевих бюджетів.  

Важливим джерелом поповнення місцевих бюджетів є подат-

ки. У різних країнах кількість місцевих податків коливається від 

20 до 100. В Україні до місцевих податків належать (ст.10 ПК 

України):  податок на майно та єдиний податок, до місцевих збо-

рів - збір за місця для паркування транспортних засобів та турис-

тичний збір. Окремі штрафи та штрафні санкції за порушення, 

вчинені на території тієї чи іншої адміністративно-територіальної 

https://bookauthority.org/author/Alex-Okita
file:///C:/Users/Nata/Downloads/Learning%20C
file:///C:/Users/Nata/Downloads/Learning%20C
file:///C:/Users/Nata/Downloads/Learning%20C
file:///C:/Users/Nata/Downloads/Learning%20C
https://www.researchgate.net/
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одиниці також наповнюють місцеві бюджети – сільські, селищні, 

міські чи бюджети об'єднаних територіальних громад [3]. 

За підсумками 2020 року, частка доходів місцевих бюджетів 

у доходах зведеного бюджету України склала 34,2%. За підсум-

ками 2019 року, аналогічний показник становив 43,5%. Частка 

місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України суттєво 

знизилася (на 9,3%), що свідчить про зростання концентрації 

фінансових ресурсів на центральному рівні. Зниження дохідної 

частини місцевих бюджетів призводить до дисбалансу в бюджеті 

регіону. А деякі експерти прогнозують, що в подальшому виник-

не ще більша  фінансова залежність бюджетів місцевого самовря-

дування від держави. 

У порівнянні з 2019 роком, загальні доходи місцевих 

бюджетів зменшилися на 89,0 млрд. грн (з 560,5 до 471,5) або на 

15,9%. У 2020 році до загального фонду місцевих бюджетів надій-

шло 135,9 млрд. грн. трансфертів, що на 108,4 млрд. грн (на 

44,4%) менше 2019 року. Зокрема, це пов’язано з тим, що у 2020 

році з місцевих бюджетів не здійснювалися окремі видатки, по-

в’язані з реалізацією державних програм соціального захисту 

[2]. 

Істотним недоліком є недостатня ступінь самостійності 

місцевих бюджетів. Їх витрати в значній мірі регламентовані 

різними законодавчими і нормативними актами, встановленими 

на державному рівні. В результаті місцеві органи влади не мають 

можливості забезпечувати збалансованість своїх бюджетів 

самостійно. 

Найбільш слабкими регіонами за питомою вагою доходів 

місцевих бюджетів України є Волинська, Житомирська, Закарпат-

ська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька 

області. Регіонами, які значною мірою забезпечують себе 

прибутками за рахунок розвиненого виробництва, є Харківська, 

Київська, Дніпропетровська, Львівська та інші області [1]. 

Якщо розглядати доходи місцевих бюджетів з  точки зору їх 

джерел, то можемо сказати, що у структурі доходів місцевих 

бюджетів за 2020 рік найбільшу питому вагу становлять: 
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- податок на доходи фізичних осіб – 37,7% (177,8 млрд грн); 

- офіційні трансферти – 34,0% (160,2 млрд грн); 

- єдиний податок з фізичних осіб – 5,9% (27,6 млрд грн); 

- орендна плата з юридичних осіб – 3,5% (16,4 млрд грн); 

- внутрішні податки на товари та послуги–3,3%(15,5млрд грн); 

- земельний податок з юридичних осіб – 2,3% (10,8 млрд грн); 

- інші податки і збори – 13,4% (63,2 млрд грн) 

У порівнянні з 2019 р. найбільшу питому вагу у 2020 році 

має податок на доходи фізичних осіб, показник збільшився на 9%, 

а ось міжбюджетні трансферти зменшились на 12,4 %. 

Проблемами дохідної частини місцевих бюджетів є насампе-

ред втрата надходжень від паркування автотранспорту в 

необлаштованих та зелених місцях; втрата надходжень туристи-

ного збору з осіб, які неофіційно орендують житлові приміщення; 

наявність необґрунтованих пільг; відсутність реєстру платників; 

відсутність справедливих ставок по місцевим податкам; існування 

можливостей підміни житлової нерухомості на нежитлову і т.д. з 

податку на нерухоме майно. 

Для зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів необхідно:  

•  зменшити фінансову залежність органів місцевого 

самоврядування від міжбюджетних трансфертів; 

•  сформувати модель доходної частини місцевих бюджетів 

на основі об'єктивної оцінки їхнього податкового потенціалу, 

економічних та демографічних характеристик регіону; 

•  удосконалити механізм нарахування податку на нерухоме 

майно, відмінного від земельної ділянки; 

•  розширити повноваження органів місцевого самовряду-

вання у питаннях формування неподаткових доходів;  

•  розширити перелік неподаткових платежів, які запровад-

жуються рішеннями місцевих рад, та надати органам місцевого 

самоврядування право регулювати їх розміри та встановлювати 

порядок їх стягнення. 

 Отже, вдало організовані заходи, щодо збільшення дохідної 

частини місцевих бюджетів, підвищення рівня самостійності 

місцевих бюджетів та балансу між суб’єктами бюджетного 
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процесу сприятимуть розвитку бюджетної системи в цілому та 

оптимізації доходної та витратної частин місцевих бюджетів. 

Література:  
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У наш час кожна успішна людина має володіти 

культурою ораторського мистецтва. Вміння правильно та 

цікаво подавати інформацію аудиторії являється надзвичайно 

важливим, проте й водночас дуже складним завданням для усіх 

спікерів-початківців. Багато людей мріє не лише без паніки 

виступати перед публікою, але й впевнено та переконливо 

поширювати свої ідеї. Для того, щоб краще розібратися в 

http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi_bin/laws/
http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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даному питанні, потрібно розглянути сутність, проблеми та 

способи правильної взаємодії оратора та аудиторії. 

 Взаємодія з аудиторією — це спільність 

психологічного стану оратора і його слухачів, що викликані 

спільними роздумами та співпереживаннями в процесі їх 

сумісної інтелектуальної роботи. Ця спільність визначається 

обопільною зацікавленістю й довірою одне до одного. 

Наявність контакту у взаємодії зі слухачами усвідомлюється 

оратором як позитивний чинник, що полегшує його роботу, 

адже в умовах взаємодії найбільш повно розкриваються його 

особистісні риси. В свою чергу сам факт встановлення 

контакту дає оратору інтелектуальне й емоційне задоволення 

[1, с.35]. 

Оратору потрібно спрямувати всі зусилля на те, щоб 

привернути, немов прикувати, до себе увагу аудиторії, 

зацікавити промовою слухачів з першої миті виступу. Якщо 

людина не обміркувала, не спланувала заздалегідь промову, 

вона буде почуватися невпевненою перед слухачами і навряд 

чи зможе їх переконати у будь-чому [2, с.36]. 

Щоб завоювати аудиторію, треба встановити з нею і 

постійно підтримувати зоровий контакт. Слід пам’ятати: якою 

б цікавою не була тема, увага аудиторії згодом притупляється. 

Її необхідно підтримувати за допомогою ораторських 

прийомів: прийом запитання – відповіді (оратор ставить 

запитання і сам на них відповідає); перехід від монологу до 

діалогу (полеміки) дає змогу залучити до процесу обговорення 

окремих учасників, активізувати тим самим їхній 

інтерес; прийом створення проблемної ситуації; прийом 

новизни інформації, гіпотез змушує аудиторію міркувати. 

Також можна використовувати такі прийоми, як посилання на 

власний досвід, що завжди цікаво слухачам. Одним із 

найактивніших прийомів вважають використання гумору, що 

дає змогу швидко завоювати аудиторію [3, с.15]. 

Також, готуючи свій виступ, спікеру важливо пам’ятати 

про стратегію, яку визначають мета, цільова установка та 
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характер спілкування. Побудова стратегії залежить як від 

індивідуальних особливостей оратора, так і від специфіки 

аудиторії, на яку розрахована певна промова, їх системи 

цінностей, інтересів, соціальних установок. Вирішуючи 

питання про зміст стратегії в цілому й особливо щодо її мети та 

концепції, слід виходити з того, що будь-яка промова, 

незважаючи на її зміст, повинна передбачати пропозицію 

вирішення певної проблемної ситуації, значної чи не дуже, 

явної чи прихованої [4, с.67-68]. 

Однією з головних помилок багатьох ораторів є 

нехтування правилами щодо свого зовнішнього вигляду. 

Однак, якщо ви бажаєте справити гарне враження на 

аудиторію, потрібно враховувати, що під час формування 

першого враження фіксується: зовнішній вигляд; експресія, 

зовнішня виразність; виконувані дії; передбачувані якості 

особи. Одяг повинен відповідати місцю, часу і характеру подій. 

Тому необхідно визначити, з якої внутрішньої позиції 

промовець будуватиме спілкування і що від нього вимагається. 

Якщо члени комісій розраховують на виступ розумних, 

упевнених і презентабельних доповідачів, то для виступу одяг 

у діловому стилі оптимальний. Проте не варто забувати, що 

дисонанс може спричинити й невідповідність зовнішнього 

вигляду доповідача його розумовим здібностям, що негативно 

впливає на подальше формування слухачами свого ставлення 

до нього [3, с.20]. 

Отже, культура публічного спікера містить в собі 

багато аспектів, які створюють гармонію лише в комплексі. 

Важливо слідкувати і за своїми рухами, і за мовленням, і за 

зовнішнім виглядом, адже, якщо спікер буде гарно одягнений, 

але буде сильно хвилюватися, говорити з довгими паузами та 

використовувати слова-паразити, у такому разі його бажання 

донести необхідну інформацію до аудиторії провалиться ще на 

початковому етапі. 
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