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УДК 81-11   Педагогічні науки 
 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДНОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ НА 
УРОКАХ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА 

 

Андрєєва О.Ю., 
ст.викладач кафедри мовної підготовки 

Запорізький державний медичний університет 
м. Запоріжжя, Україна 

Представители различных методических систем выдвигают 

разные принципы относительно родного языка обучаемых. 

Сторонники прямого и натурального методов, например, 

провозглашают принцип исключения родного языка учащихся из 

процесса обучения. Другие выдвигают принцип опоры на родной 

язык, третьи – принцип учета родного языка обучаемых. Принцип 

опоры на родной язык предполагает, что на уроке студенту все 

время необходимо сравнивать формы двух языков, анализировать 

их сходство и различие с целью детального постижения строя 

языков. Причем все это направлено на теоретическое осмысление, 

а не на практическое овладение. Принцип учета родного языка 

направлен на практическое овладение иноязычной речью. Этому 

служит, во-первых, такая организация речевого материала, которая 

способствует предотвращению интерференции со стороны род-

ного языка. Во-вторых, -- соответствующая организация процесса 

усвоения иноязычных форм (лексических единиц). Данный аспект 

значим для преподавателя, который обеспечивает профилактику 

ошибок, предусматривая их заранее. 

На уроках украинского или русского языка использование 

родного языка студентов неразрывно связано с дидактическим 

принципом сознательности обучения. Еще Л.В. Щерба подчерки-

вал особое значение метода отталкивания от родного языка. По его 

мнению, учащиеся должны изучать любое новое явление ино-

странного языка, сравнивая его с соответственным по значению 

явлением родного. В преподавании русского как иностранного не-

возможно полностью отвлечься от родного языка студентов 

(которые ни при каких условиях не смогут полностью абстраги-

роваться от его влияния, ведь вся окружающая действительность 
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воспринимается человеком через призму именно родного языка). 

Ориентацию на родной язык иностранных студентов принято 

считать методическим удобством. Она представляет собой лингво-

дидактическую основу методики национально-языковой ориента-

ции обучения целевому языку, когда с учетом национально-

языковой специфики восприятия и усвоения иностранного (для 

студентов) языка строится весь учебный процесс.  

Принцип учета особенностей родного языка на уроках 

украинского или русского как иностранного состоит в применении 

сопоставительного принципа, который при тождестве языковых 

явлений ускоряет и облегчает усвоение языкового материала, 

способствует его более точному (осознанному) восприятию, а в 

случаях расхождения языковых явлений предупреждает ошибки, 

связанные с влиянием родного языка студентов. Все языки имеют 

относительно общие универсалии, используя которые студентам 

остается только найти «отличия». Преподавателю без сопостави-

тельного анализа данных (фонетика, морфология, лексика и т.д.) 

двух языков (родного языка студентов и иностранного для них 

языка) невозможно диагностировать (и предупреждать) трудности 

в усвоении студентами учебного материала.  

При лингвистическом подходе это сопоставление позволяет 

обнаружить довольно ясную картину соответствий (и несоответ-

ствий) в двух лингвистических системах. В лингводидактических 

целях описание особенностей языков является базой для разработ-

ки стратегии обучения русскому языку как иностранному.  Прово-

дя сопоставительный анализ,  выделяем три группы языковых 

явлений: 

1) полное совпадение; 

2) неполное (частичное); 

3) полное несовпадение (явления, отсутствующие в родном 

языке студентов). 

Разумеется, наибольшую трудность в усвоении русского 

языка иностранными студентами представляют явления второй и 

третьей групп. При частичном совпадении возникает межъязыко-

вая интерференция. Тут задачей преподавателя является направить 
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студентов на «верный путь» (например, при введении нового 

лексического материала, объяснить им, что обозначает понятие 

«ложные друзья переводчика» и привести при этом  несколько 

ярких, запоминающихся примеров). Что же касается отсутству-

ющих явлений в родном языке студента, тут преподавателю часто 

следует прибегать  к поиску аналогичных явлений в иностранном 

(родном для студентов) языке. 

Принцип учета особенностей родного языка при овладении 

иностранным имеет особое значение для обучения новому языку, 

в котором учащемуся на первых порах многое кажется странным, 

немотивированным, а иногда просто непостижимым. И только 

опираясь на родной язык, можно добиться ясного понимания 

соответствующих структур и значений в чужом языке. 

Путем выполнения одноязычных упражнений на иностран-

ном языке родной язык можно «изгнать»  из класса, но в сознании 

студентов он будет неизменно присутствовать, поэтому во всех 

необходимых случаях родной язык должен стать хорошим 

помощником для овладения изучаемым иностранным языком. 

Разумеется, во всех случаях, когда постижение различных 

сторон и явлений иностранного языка легко осуществить с 

помощью беспереводных средств, к ним надо прибегать и широко 

использовать. Но в тех ситуациях, когда осознание изучаемого 

явления беспереводным путем либо делается невозможным, либо 

дается студентам с большой затратой времени и усилий 

необходимо апеллировать к родному языку, которым хорошо 

владеют студенты практически и, в известной мере, теоретически. 

Сказанное отнюдь не нацеливает на то, чтобы на уроках 

украинского или русского как иностранного широко практиковать 

сопоставление с родным языком. Такой подход уводил бы 

современного преподавателя в сторону от решения основных 

задач, обусловленных необходимостью практического овладения 

изучаемым иностранным языком. Однако полный отказ от учета 

особенностей родного языка может нанести серьезный ущерб и 

вызвать у студентов неприязнь к иностранному языку как 

учебному предмету, что подавляет в них интерес к учебе. 
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Таким образом, учет особенностей родного языка все-таки 

остается ведущим принципом, реализация которого должна быть 

заложена прежде всего в учебных материалах и упражнениях, 

представленных в учебниках и учебных пособиях. В наше время 

уже всеми признано, что один и тот же иностранный язык не может 

преподаваться одинаково учащимся различной национальной 

принадлежности. Поэтому учебные материалы следует строить 

так, чтобы, с одной стороны, достигался бы положительный 

перенос из родного языка на иностранный, где только возможно, а 

с другой (где это необходимо) — ставился бы большой акцент на 

тренировочной работе с теми явлениями в изучаемом иностранном 

языке, которые резко отличаются от соответствующих явлений в 

родном языке или вообще в нем отсутствуют. 

Для того, чтобы иметь общее представление о системных язы-

ковых трудностях изучения и усвоения украинского или русского 

языка иностранными студентами, преподаватель обязательно 

должен учитывать воздействие родного языка студентов. Учет 

воздействия особенностей родного языка является одним из 

основных принципов, на которых основывается лингводидакти-

ческая типология трудностей обучения русскому языку как 

иностранному (и трудностей усвоения его иностранными студен-

тами). Осуществление принципа  учета особенностей родного 

языка возможно лишь тогда, когда речь идет о конкретной 

национальной аудитории (ведь именно от ее языкового опыта 

зависит характер трудностей и их объем). Следует отметить, что 

он может быть эффективно реализован в моноязычной аудитории, 

в интернациональных же классах, где собраны учащиеся, 

говорящие на разных языках, преподавателю сложнее учитывать 

особенности родного языка всех обучаемых. От правильной 

реализации принципа учета родного языка студентов на уроках 

иностранного языка зависит эффективность обучения. 

Литература: 
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вистики и преподавания русского языка как иностранного», под 



 

10 

ред. А.Н. Леонтьева, Т.В. Рябовой – М.: изд-во МГУ, 1971. – 

с. 17-28 

2. Мотина Е.И. Избранные труды / Е.И. Мотина. – М.: изд-во 

РУДН, 2005 – 340 с. 

3. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней 

школе: общие вопросы методики / Л. В. Щерба. Издание второе: 

под ред. И.В. Рахманова – М.: Высшая школа, 1974. – 112 с. 

4. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и техно-

логии обучения иностранным языкам: Учебное пособие. — М.: 

Филоматис, 2008. — 188 с. 

______________________________________________________ 

УДК 657                                                                     Економічні науки 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Білик Б.І, 
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Науковий керівник: Перетятко Л.А. 

кандидат економічних наук, доцент, 
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Львівський державний університет  

безпеки життєдіяльності  

м. Львів, Україна 

Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, 

успішне здійснення якої забезпечує досягнення організацією її 

цілей. Через невміння якісно і раціонально здійснювати цей 

процес, через відсутність в організації механізму його здійснення, 

страждає більшість фірм і підприємств та державних установ і 

організацій  в Україні. Необхідність прийняття рішення пронизує 

все, що робить менеджер, формує цілі та досягає їх. Тому 

надзвичайно важливо зрозуміти природу прийняття рішень для 

всіх, хто хоче досягти успіху в мистецтві управління.[1] 
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Всі методи прийняття управлінських рішень можна 

об’єднати в три групи:  

1. Неформальні (евристичні),базуються в основному на 

інтуїції менеджера. Їхня перевага в тому, що вони приймаються 

оперативно. 

2. Колективні,одним із критеріїв формування такої групи є 

компетентність,здатність вирішувати творчі задачі, конструктив-

ність мислення і комунікабельність. 

3. Кількісні, у основі їх лежить науково-практичний підхід, 

що припускає вибір оптимальних рішень шляхом опрацювання 

великих масивів інформації.[2, 63c.] 

Процес моделювання часто використовується для вирішення 

складних проблем в управлінні, тому що дозволяє уникнути знач-

них труднощів і витрат при проведенні експериментів у реальному 

житті. Основою моделювання є необхідність відносного спрощен-

ня реальної життєвої ситуації або події, разом з тим це спрощення 

не повинне порушувати основних закономірностей функціонуван-

ня досліджуваної системи. 

Основним завданням організації управління є розробка систе-

ми методів управління, за допомогою яких вона впливає на 

працівників, мотивує їх до праці, керує та координує їх діяльність. 

Усі підприємства використовують індивідуальні методи та моделі 

прийняття управлінських рішень, які займають важливе місце в 

системі категорій теорії управління і утворюють ланцюжок у ряді 

заходів, що включають цілі управління, засновані на законах і 

принципах управління, а також прийоми і методи функціонування 

в управлінні.  

Від того, наскільки правильно, раціонально та ефективно 

прийняте управлінське рішення чи наскільки вірно та актуально 

застосовано сучасну модель управлінського рішення на підпри-

ємстві, залежить функціонування та розвиток як самого підпри-

ємства, так і певної його гілки, формуючи та координуючи його 

діяльність. Прийняття управлінського рішення на підприємстві 

несе за собою велику відповідальність, оскільки багато його 

аспектів розглядаються як основні напрямки роботи підприємства, 
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за якими слідують подальші дії учасників управлінського та 

виробничого процесу. 

Внесення змін в удосконалення методів управлінських рішень 

допоможуть збільшити реалізацію, попит на продукцію та 

ефективність в прийнятті рішень. Керівники підприємств повинні 

чітко розуміти свої обов’язки та виконувати правильні рішення.  

Для імплементації вдосконалених методів прийняття 

управлінських рішень можна виділити декілька принципи, яких 

повинні  дотримуватись підприємства. 

Перший принцип – принцип організаційної відповідності. 

Структура організації повинна забезпечувати безперебійне здійс-

нення зв'язків, що полегшує отримання необхідної інформації, як у 

процесі прийняття рішень, так і під час контролю над їх 

виконанням. 

Другий принцип - політика, стратегія та цілі мають бути 

настільки чітко сформульовані, щоб вони дозволяли приймати 

рішення загального характеру щодо нових видів діяльності, що 

виходить за межі поточних потреб.[3, 876 с. ] 

Третій принцип - визначається достовірністю і адекватністю 

використовуваних даних , необхідних для підтримки ефективних 

зв'язків між менеджерами вищого рівня та нижчими рівнями 

функціональних підрозділів підприємства.  

Існує багато методів обробки та реалізації управлінських 

рішень, в залежності від ступеня повторюваності проблеми, її 

складності, досвіду керівника та підлеглих і таким чином  

обирається оптимальний для вирішення цієї проблеми метод [4] . 

Необхідність прийняття рішень пояснюється свідомим і 

цілеспрямованим характером людської діяльності, виникає на всіх 

етапах процесу керування і складає частину будь-якої функції 

менеджменту. 

Література 
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Волинського національного університету  

імені Лесі Українки 
м.Луцьк, Україна 

Вступ. У більшості початкових, середніх шкіл та коледжів 

інформатики як і раніше є факультативним предметом. Однак все 

більше кількість навчальних закладів будь-якого рівня вимагає від 

своїх студентів пройти хоча б курс ознайомлення з інформатикою, 

щоб отримати високий рівень навчання. Ми живемо у суспільстві, 

що керується інформаційними технологіями. Від школи до роботи 

та загального спілкування − розуміння того, як працюють комп'ю-

тери і як їх використовувати, стає все більш важливим у багатьох 

сферах життя. Область комп’ютерних наук виводить обчислення 

на новий рівень. Усе більше і більше студентів отримують освіту в 

області комп’ютерних наук і перетворюють свої знання в прибут-

кову кар’єру в сфері бізнесу, інженерії та охорони здоров’я, і це 

лише деякі з них. 

Якщо ви зацікавлені у підготовці до можливостей кар'єрного 

зростання в галузі комп'ютерних наук, рекомендовано 
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якнайшвидше приступити до навчання. У теперішній час у 

більшості середніх шкіл викладається інформатика, а більшість 

акредитованих коледжів пропонують програми бакалаврату та 

магістратури з інформатики та програмування. Який кар'єрний 

шлях ви б не обрали, можна стверджувати лише одне: вивчення 

інформатики вимагає великої самовіддачі та навчання. 

Мета роботи. Зацікавити у підготовці до можливостей 

кар’єрного росту у ІТ-сфері. Дослідити та висвітлити поради, 

стратегії та методи вивчення інформатики самостійно.  Надати 

інструкції та вказівки для людей, які вивчають інформаційні 

технології у індивідуальному порядку. 

Матеріали і методи. У процесі написання доповіді були 

використані загальновідомі методи: спостереження та порівняння 

способів навчання, експерименти над розподіленням навчального 

часу, узагальнення зібраних даних від студентів, аналіз та вибір 

даних із найкращими показниками. 

Результати і обговорення. Аби усе зрозуміти та мати 

ефективні й позитивні результати, потрібно уважно та вдумливо 

розібратись із порадами та методами. 

«Не відкладайте усе на потім!». Так, ви чули цю фразу 

мільйон разів. Дозволимо собі повторити це ще раз: "Не 

відкладайте на потім!" Не залишайте навчання, не відкладайте 

виконання проектів та не відтерміновуйте підготовку до іспитів. 

Якщо ви знаєте, що ви схильні до такого, краще краще виберіть 

іншу сферу навчання. Прокрастинація − найгірше з можливих 

занять під час уроків інформатики чи програмування. Коли ви 

отримуєте завдання чи проект, відразу приступайте до нього. 

Таким чином, якщо не розумієте логіку або не можете зрозуміти 

помилку, ви матимете час отримати допомогу від свого 

інструктора, друга чи викладача. 

«Стрибайте обома ногами... або не стрибайте взагалі!» Сту-

дент, захоплений відеоіграми, 3D-анімацією чи комп'ютерними 

технологіями, може вирішити зайнятися інформатикою, але 

виявить, що більшу частину свого часу він витрачає на програ-

мування – і що він нещасний. Це не означає, що комп'ютерне 
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програмування жодним чином не приносить користі, та якщо ви не 

зацікавлені в програмуванні, значить, ви насправді не цікавитеся 

комп'ютерними науками і, ймовірно, не отримуватимете від цього 

задоволення. Якщо вам подобається комп'ютерні ігри або анімація, 

є інші кар'єрні можливості, такі як дизайн комп'ютерних ігор, 

графіка, технічний лист і навіть бізнес-менеджмент, які дозволять 

вам працювати в цих галузях. Просто знайте, що якщо ви 

продовжуєте освіту в галузі інформатики, вам потрібно бути 

готовим – і прагнути – почати програмувати. 

Вивчіть математику. Інформатика та математика йдуть пліч-

о-пліч. Якщо вам не подобається математика, комп'ютерні науки 

стануть для вас складним завданням. Наприклад, інженери-

програмісти покладаються на дискретну математику для визначен-

ня ефективності і складності алгоритмів. Інженери з комп'ютер-

ного обладнання використовуватимуть дискретну математику та 

теорію автоматів при проектуванні комп'ютерних схем та кінцевих 

автоматів. Дослідники інформатики використовують математичні 

ймовірності та статистику для проведення вимірювань та порів-

нянь. Навіть програмісти відеоігор використовують математику 

для розробки 3D-анімації. Якщо ви хочете вивчати інформатику, 

ви повинні вивчати математику. 

Не виснажуйте себе. Як ми вже зазначали, прокрастинація не 

працює, коли справа доходить до вивчення інформатики. Те ж саме 

й із зубрінням. Вночі напередодні крайнього терміну, чи то проект, 

чи іспит, у вас нічого не вийде. Більшість роботи, яку ви виконаєте, 

будучи студентом, який вивчає інформатику, матиме практичний 

характер. Це вимагатиме роздумів, енергії, вирішення проблем та 

часу. Якщо ви спробуєте не спати всю ніч за день до крайнього 

терміну, ви втомитеся, ваш код не буде працювати або наступного 

дня ви провалите іспит. Інформатика - це сфера навчання, в якій 

вам необхідно залишатися в курсі справ і продовжувати працювати 

протягом всього семестру. Це не означає, що вам потрібно 

проводити кожну хвилину неспання за вивченням інформатики. 

Це означає, що вам потрібно постійно вчитися протягом року. 

Не будьте одинаком. Важливо мотивувати себе та вміти 
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працювати незалежно, але не менш важливо вміти працювати в 

команді. Дуже важливо навчитися навчатися у групі та працювати 

у команді. Групове навчання у сфері вивчення ІТ дає багато 

переваг. Одна з найбільших переваг у тому, що він навчить вас 

працювати в команді та бути командним гравцем. Після того, як ви 

закінчите навчання і перейдете на робоче місце, більш ніж 

ймовірно, що ви працюватимете в команді. Робота в команді 

вимагає навичок і вимагає, щоб ви ділилися "приголомшливими" 

ідеями та кодом, який ви написали, з іншими, але це необхідно. 

Ваш код та ідеї не завжди будуть правильними, і робота в команді 

може допомогти вам стати кращою. Інші переваги формування 

навчальної групи та роботи з командою щодо інформатики 

включають:  

• здатність покривати більше матеріалу; 

• ділитися знаннями та талантами один з одним; 

• покращити нотатки; 

• більш ефективно готуватися до іспитів;  

• отримати допомогу з важкими концепціями; 

• перевіряти код один одного на наявність помилок;  

• зробити навчання веселим; 

Навчіться писати більше, ніж код. Програмування лежить в 

основі інформатики, але вам також потрібно вміти писати, щоб 

досягти успіху в цій галузі. Для початку, при програмуванні ви 

будете включати до свого коду коментарі, щоб допомогти іншим 

зрозуміти, що повинен робити ваш код. Це може здатися простим, 

і це здебільшого, та дійсно хороші програмісти включають 

послідовні та чіткі коментарі, які роблять їх код більш цінним для 

їхньої команди, а також для компаній, які їх наймають. Якщо ви 

вирішите продовжити кар'єру в галузі розробки програмного 

забезпечення, ви, ймовірно, повинні писати вимоги, специфікації 

та плани тестування на додаток до розробки першокласного коду. 

У міру того, як ви просуваєтеся кар'єрними сходами в галузі 

комп'ютерних наук, вас також можуть попросити розробити 

технічні звіти, дослідницькі роботи та багато іншого. Щоб досягти 

успіху в інформатиці, вам потрібно стати хорошим програмістом, 
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але вам також потрібно навчитися писати. Вивчаючи інформатику, 

приділіть час розвитку добрих ділових навичок та навичок 

технічного листа. 

Скористайтеся всіма доступними ресурсами. Не кидайте 

рушник, коли вперше потрапите в глухий кут або зіткнетеся з 

перешкодою. Існує безліч ресурсів для допомоги у вивченні 

інформатики. У наші дні всесвітньої мережі Інтернет надає тисячі 

онлайн-ресурсів, від форумів до навчальних посібників та 

віртуальних репетиторів, які можуть допомогти вам впоратися 

навіть із найскладнішими проблемами інформатики. Так що не 

засмучуйтесь. Наступного разу, коли у вас виникне проблема з 

комп'ютерною наукою, просто "погугліть". Google - ваш друг та 

відмінний ресурс для пошуку інформації та ресурсів, які можуть 

допомогти вам упоратися з проблемами інформатики. 

Багато з тих же стратегій та навичок, які використовуються 

для ефективного вивчення бізнесу та інших технічних предметів, 

включаючи хімію, можуть бути використані для вивчення 

інформатики. Рекомендовано ознайомитися з цими розділами, 

присвяченими навчальним навичкам. 

Висновки. Після розглянення висвітленої мною інформації 

можна зробити чіткий висновок, що вивчення інформатики 

потребує неабияких зусиль, вмінь та терпіння. Поради і методи, які 

були розглянуті обов’язково допоможуть вам освоїтись у сфері ІТ 

та допомогти собі пробити шлях до кар’єрного росту.  

Література: 

1. Top tips for Success in an Online Learning of Math. URL: 

https://csuglobal.edu/blog/top-6-tips-for-success-in-an-online-math-

class 

2. How to be successful in an Online Math Learning. URL: 

https://phsc.instructure.com/courses/1160284/pages/tips-to-be-success-

ful-in-an-online-math-course?module_item_id=12478450 
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Розвиток нових форм злочинної діяльності, обумовлює 

собою, при розслідуванні відповідних кримінальних правопору-

шень, об’єктивну необхідність залучення експерта, котрий буде 

сприяти суду у реалізації ст. 2 КПК, а також справедливого від-

правлення правосуддя, як того вимагає ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини й основоположних свобод. Питання проведення 

експертизи у кримінальному провадженні нормативно регулю-

ється відповідно до КПК України, Закону України «Про судову 

експертизу», «Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз…» затвердженої наказом Мін’юсту від 08.10.98 № 53/5 

[1,2,3].  

Однак, ряд проблемних питань проведення експертиз, а також 

використання висновку експерта, як процесуального джерела 

доказів, так і залишається невизначеними. Відтак, пропонуємо 

сконцентрувати увагу на останніх, що видається актуальним у 

сучасній площині здійснення правосуддя. 

Проблемне питання №1, стосується заборони експерту за 

власною у ініціативою збирати матеріали для проведення 

експертизи. Дана заборона нормативно визначена ст. 69 КПК, 

разом із тим, ані дана правова норма, а ні норма ст. 3 КПК, не надає 

тлумачення категорії «матеріали для проведення експертизи». 

Відзначимо, що для таких різновидів експертиз, як трасологічна, 
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одорологічна, почеркознавча питання отримання відповідних 

матеріалів прямо визначається Інструкцією від 08.10.98 № 53/5, та 

не опосередковує собою значних складностей. Разом із тим, при 

розслідуванні злочинів проти власності, зокрема шахрайства, 

вимагання, легалізації відмивання коштів отриманих злочинним 

шляхом, постає об’єктивна необхідність проведення таких 

експертиз, як економічна, товарознавча, інженерно-технічна, 

тощо. При цьому, наприклад, при проведенні товарознавчої 

експертизи, експерту буде необхідною інформація по ринкові ціни 

на ті чи інші об’єкти, задля здійснення їх порівняння. Відтак, 

логічним постає запитання: «чи є отримання експертом інформації 

про ринкові ціни на об’єкти збиранням матеріалів для проведення 

експертизи?» Відповідь на останнє, не є однозначною, що 

обумовлюється тим, що у випадку ствердної відповіді на дане 

питання фактично буде мати місце визнання виходу експерта за 

рамки своїх повноважень, а відтак, і порушення, зокрема ст. 69 

КПК. Окрім того, логічно припускати, якщо експерт не буде мати 

можливості самостійно збирати інформацію про конкретні ціни, 

вона має надаватися учасником провадження, що ініціював 

проведення відповідної, що вочевидь не належить до його 

компетенції. Отже, постає необхідність законодавчого тлумачення 

категорії «матеріали експертизи (матеріали для проведення 

експертизи)», яка має бути підданою однозначному розумінню та 

нормативному закріпленню. 

Проблемне питання № 2 у аспекті призначення експертиз у 

кримінальному провадженні стосується випадків обов’язкового їх 

проведення. Ст. 242 КПК України, визначається імперативний 

обов’язок щодо забезпечення слідчим та прокурором проведення 

експертиз у ряді випадків. Разом із тим, не дивлячись на чіткість 

відповідного нормативного припису практика його застосування, є 

неоднозначною. До прикладу, розмір матеріальних збитків, може 

бути встановлений і на основі загальних знань, котрими володіють 

судді, відтак, вирішення відповідного питання не потребує 

експертної оцінки та не буде спричиняти порушення права особи 

на повний і всебічний розгляд його справи справедливим судом. У 
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даній площині, постановою від 8 вересня 2020 р. ККС ВС № 

750/4082/16-к суд встановив, що «експертиза не повинна 

призначатися у тому випадку, коли предметом кримінального 

правопорушення є гроші або інші цінні папери, що мають 

грошовий еквівалент, а також коли розмір матеріальних збитків, 

шкоди, заподіяних кримінальним правопорушенням, можна 

достовірно встановити без спеціальних знань, а достатньо 

загальновідомих та загальнодоступних знань, проведення простих 

арифметичних розрахунків для оцінки даних, отриманих за 

допомогою інших, крім експертизи, джерел доказування» [4]. 

Відтак, навіть у площині імперативних засад призначення та 

проведення експертиз у кримінальному провадженні, не варто 

забувати про дискреційні повноваження суду, та можливість 

останнього обирати один із можливих варіантів поведінки у спосіб 

та формі визначеної законом.  

Проблемне питання № 3, стосується визначення суб’єктного 

складу осіб котрі можуть ініціювати проведення експертизи та 

доручати її проведення. Складність дослідження даного 

проблемного питання зводиться зокрема до того, що положення ст. 

243 КПК підлягали неодноразовим змінам. Відтак, процесуальний 

порядок залучення сторонами кримінального провадження 

експертів для проведення експертиз у відповідних провадженнях 

диференціювався. Пропонуємо для зручності викладу відповід-

ного матеріалу сформувати останнього у вигляді таблиці. 

 

Стаття 243 в редакції 

Закону № 187-IX від 

04.10.2019 

Стаття 243 в редакції 

Закону № 2147-VIII 

від 03.10.2017 

Стаття 243 в редакції 

Закону № 2136-VIII від 

03.08.2017. 

Експерт залучається у 

разі наявності підстав 

для проведення 

експертизи за 

дорученням сторони 

кримінального 

провадження. 

Сторона захисту має 

право самостійно 

залучати експертів на 

Експерт залучається 

за наявності підстав 

для проведення 

експертизи за 

дорученням слідчого 

судді чи суду, 

наданим за 

клопотанням сторони 

кримінального 

провадження 

Сторона обвинувачення 

залучає експерта за  

наявності підстав для 

проведення експертизи, 

у тому числі за 

клопотанням сторони 

захисту чи потерпілого.  

Сторона захисту має 

право самостійно  

залучати експертів на 
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договірних умовах для 

проведення експертизи, 

у тому числі 

обов’язкової. 

Експерт може бути 

залучений слідчим 

суддею за клопотанням 

сторони захисту у 

випадках та порядку, 

передбачених статтею 

244 цього Кодексу. 

договірних умовах для 

проведення експертизи, 

у тому числі 

обов’язкової.  Експерт 

може бути залучений 

слідчим суддею за  

клопотанням сторони 

захисту у випадках та в 

порядку, передбачених 

статтею 244 цього 

Кодексу. 

 

Констатуємо, що неодноразові законодавчі зміни,  спрово-

кували собою невизначеність у правозастосуванні та можливості 

зокрема визнання висновків експертів наданих стороною захисту 

недопустимими доказами. Складність відповідної проблематики 

визначається зокрема і наявністю правових позицій  ВС по даному 

питанню. Зокрема у постанові від 3 вересня 2020 р. ККС ВС № 

752/1498/14  при аналізі питання про визнання висновку експерта 

допустимим доказом,  встановив, що «на момент звернення сто-

рони захисту до експерта ч. 1 ст. 242 КПК надавала можливість 

стороні захисту звертатися за проведенням експертизи у кримі-

нальному провадженні, тоді як у новій редакції, яка діяла на 

момент судового розгляду, вказана стаття передбачала, що 

експертиза проводиться експертною установою, експертом або 

експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального провадження» [5].  Таким 

чином,  ВС констатував, що питання про призначення експертизи 

у процесі має визначатися на основі редакції КПК, що мав місце на 

момент звернення сторони до експерта, а не на момент фактичного 

проведення експертизи чи судового розгляду. Отже, безпосереднім 

порушенням права особи на справедливий судовий розгляд є 

рішення суду про визнання недопустимим доказом висновок 

експерта з огляду на те, що особа на момент його надання не має 

законодавчого права на самостійне ініціювання проведення 

експертизи.  

Проблемне питання № 4 стосується формулюванням 

запитань, що ставляться сторонами провадження  перед експертом. 
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Учасниками справи є особи, що не володіють спеціальними 

знаннями, а відтак, для них формулювання запитань перед 

експертом є складною та багатогранною  процедурою. Відтак, 

видається необхідним сформувати єдині правила постановки 

запитання експерту при проведенні ним експертизи. Принагідно 

зазначимо, що питання, передбачені Інструкцією від 08.10.98  № 

53/5 носять лише орієнтовний характер, не визначаючи собою 

конкретного змісту запитань, що можуть ставитися у тих чи інших 

кримінальних провадженнях. Однак, вважаємо, що на підзакон-

ному рівні має бути сформована окрема методика поставлення 

запитань експерту, що буде передбачати відповідні правила, серед 

яких основоположними є такі, як: питання, мають стосуватися 

предмету експертизи; питання мають бути чіткими, лаконічними 

та зрозумілими; питання повинно припускати чітку відповідь на 

нього, тощо.  

Розгляд обраної теми був би неповним у разі, відсутності 

аналізу проблематики призначення та проведення окремих різно-

видів експертиз. У межах  останньої сконцентруємо увагу на 

психологічній експертизі (психофізіологічному  дослідженні) із 

застосуванням технічного засобу – комп’ютерного поліграфа. 

Використання поліграфа у кримінальному провадженні обумов-

лює собою ряд проблемних питань, серед яких: порядок викорис-

тання поліграфа при проведенні  досліджень, визнання допусти-

мими доказами експертні висновки отримані за допомогою 

поліграфа, а також оцінка відомостей, що були отриманні при 

використанні останнього.  

Щодо аналізу першого проблемного питання, а саме порядку 

використання поліграфа, встановимо, що дана експертиза призна-

чається за загальними правилами встановленими ст. 242 КПК. У 

випадку ж недотримання законодавчих приписів результати про-

веденого дослідження визнаються недопустимими доказами. 

Зокрема, у  постанові ККС ВС від 03 червня 2020 року № 

686/4267/15-к, встановив: «надані стороною захисту консультатив-

ний висновок спеціалістів, висновок експерта за результатами 

проведення судово-психологічної експертизи, суд обґрунтовано не 
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прийняв як допустимі докази, оскільки вони були отримані з 

порушенням статей 332, 242 КПК щодо порядку призначення 

експертизи під час розгляду провадження в суді» [6].  

Подальші проблемні питання зводиться до використання 

відомостей закріплених у  висновку експерта у якості процесуаль-

ного джерела доказів. Не дивлячись на прямий припис КПК, 

котрий серед процесуальних джерел виокремлює, зокрема і 

висновки експерта, практика ВС виходить із того, що висновок 

щодо проведення психофізіологічного дослідження з використан-

ням поліграфа не є доказом у розумінні ст. 84 КПК, а є додатковим 

аргументом (постанова ККС ВС від 18 серпня 2020 року № 

628/2370/17)[7]. Це обумовлюється і тим, що КПК, передбачає 

оцінювання показань безпосередньо судом, а перевірка показань із 

застосуванням поліграфа та використання отриманих даних як 

доказу не передбачена законодавством (постанова ККС ВС від 11 

червня 2020 року № 621/1308/18) [8]. Отже, проведення психо-

логічного дослідження із використанням поліграфа зводиться до 

отримання стороною кримінального провадження додаткових  

аргументів для підсилення обґрунтування своєї позиції, але не до 

отримання процесуального джерела доказів, на основі яких 

відповідна позиція може повністю обґрунтовуватися. 

Висновки. Отже,  з аналізу проблематики призначення та 

проведення експертиз у кримінальному провадженні можемо 

зробити ряд висновків.  Незважаючи на детальне правове регулю-

ванню призначення експертизи проблематика аналізованої нами 

площини опосередковується суб’єктним складом учасників що 

можуть ініціювати питання проведення експертиз, імперативними 

правилами її проведення, надання експерту матеріалів для експерт-

них досліджень, а також використання відповідних експертних 

висновків у якості доказів у кримінальному провадженні. Окрім 

загальної проблематики, констатовано, що проведення психоло-

гічної експертизи із використанням спеціального засобу-поліграфа 

обумовлюється окремими проблемними аспектами, на аналізі яких 

нами і було сконцентровано увагу у межах даного наукового 

доробку. При цьому, кожен проблемний аспект нами був 
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розкритий у аспекті практики Верховного Суду, та комплексного 

аналізу, відповідної правозастосовної практики, що обумовило 

висвітлення пропозицій, щодо вирішення відповідних проблемних 

питань, зокрема, проте не виключно і у межах внесення змін до 

кримінального процесуального законодавства.  
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________________________________________________________ 

УДК 340            Юридичні науки 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ 

ЗДОБУТТЯ СТУДЕНТАМИ – ПРАВНИКАМИ ПРАКТИЧНИХ 

НАВИЧОК 

 

Заплітна Ірина Анатоліївна 

адвокат, кандидат юридичних наук, 

викладач кафедри права  

Галицького коледжу ім. В.Чорновола 

Глива Анастасія Олександрівна 

студентка, здобувач освітнього  

ступеню «Бакалавр» 

Галицького коледжу ім. В.Чорновола, 

Студенти-юристи, вищих навчальних закладів, для вирішення 

практичних завдань повинні могти правильно застосовувати  

навички та вміння, які вони освоїли в процесі вивчення курсу « 

Навчальні судові процеси». Впровадження у навчальний процес 

інтерактивних методик навчання допомагає студентам правильно 

аналізувати інформацію, проявити артистичні та ораторські 

здібності. 

Мета наукового дослідження полягає у визначенні 

ефективності моделювання судових процесів для студентів.  

Результати та обговорення. Наприкінці 60-х років ХХ 

століття професор Державного університету штату Огайо, Едґар 

Дейл, експериментував із різними способами подачі матеріалу – 

спочатку тільки розповідав щось студентам, потім демонстрував 

малюнки, змушував їх виступати з промовами на потрібну тему 

або навіть примушував виконувати якісь дії. Після цього дивився, 

що через два тижні залишилося в студентських головах. За 

результатами проведених експериментів з різними способами 

подання інформації «конусу досвіду Дейла», людина запам’ятовує 

90 % сказаного або написаного нею під час театралізованого 

виступу, імітації реальної діяльності та виконання реальної дії. У 

результаті таких дій людина здатна  розробляти, створювати та 
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оцінювати. Для порівняння: внаслідок читання людина запам’я-

товує 10%, внаслідок слухання – 20%, в результаті чого здатна 

визначати, перелічувати, описувати та пояснювати. Тому, варто 

зазначити, що застосування таких методик є досить ефективним 

засобом сприйняття інформації. [1] 

Впродовж вивчення навчальних дисциплін правничного спря-

мування застосування імітаційних методик полягає у моделюванні 

практичних ситуацій, в процесі яких студенти мають  можливість 

формувати та приймати рішення у конкретній справі з урахуван-

ням її фактичних обставин. Перевага інтерактивних методик також 

полягає у тому, що всі учасники освітнього процесу взаємодіють 

один з одним – і студенти, і викладач є суб’єктами навчання, які 

обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моде-

люють ситуації, оцінюють дії колег і свої дії.  

Студенти занурюються у реальну атмосферу ділової співпраці 

з вирішення проблем, що є оптимальною можливістю для 

вироблення навиків і якостей майбутнього юриста. Інтерактивні 

методики дозволяють розвинути емоції, вольові якості, проявити 

артистичні та ораторські здібності студентів, що фактично 

виключається під час лекційних занять у традиційних формах. 

Модельне судове засідання – це унікальна можливість для 

студентів-правників відчути роль різних процесуальних статусів, 

навчитися правильно формувати процесуальні документи за 

фабулою реальної справи, відчути атмосферу залу судового 

засідання та переживання від власного виступу у суді, а також  

побачити свої недоліки, почути думку експертів-правників і 

зробити висновки на майбутнє. Значення моделювання судових 

процесів як методики засвоєння інформації та оволодіння практич-

ними навиками красномовно відображає вислів китайського 

філософа Конфуція: «Розкажи мені – і я забуду. Покажи мені – і я 

запам’ятаю. Дозволь мені зробити самому, і я навчусь». 

Фактично моделювання судових процесів дає можливість 

студентам - практикам отримати досвід власної участі у судовому 

засідання, що не можуть забезпечити лекційні, семінарські та 

практичні заняття. Під час проходження практики студенти, як 



 

27 

правило, мають змогу лише спостерігати за судовими засіданнями. 

Також участь у таких засіданнях дозволяє студентам-практикам 

спробувати себе у різних процесуальних статусах, в яких їм 

доведеться брати участь під час професійної діяльності, а отже, 

вже під час навчального процесу визначитися з професійним 

спрямуванням. 

За кордоном модельні судові процеси (moot court, mock trial) 

отримали широке поширення не лише у межах навчального 

процесу, але й як форма проведення фахових змагань. В Україні 

також проводяться національні (всеукраїнські) змагання у формі 

модельних судових процесів. Роботу студентів оцінюють профе-

сійні судді, які після завершення засідань та оголошення прийня-

того рішення дають оцінку  результатам, висловлюють поради та 

діляться власним досвідом з майбутніми правниками, що є для них 

безцінним. 

Висновок 

Моделювання судових процесів є одним з найважливіших та 

водночас найефективнішим методом інтерактивного навчання 

студентів, а також важливою формою практичної підготовки 

майбутніх юристів, під час якого останні мають можливість більш 

поглиблено опанувати норми матеріального та процесуального 

права, розвинути практичні навички ведення судового процесу. 

Проведення таких заходів має на меті активізацію навчально-

пізнавальної діяльності студентів, налагодження ефективної 

співпраці студентів із викладачами та підвищення якості 

підготовки майбутніх юристів. 

Література: 

1.Соціологія і право, КПІ ім. Ігоря Сікорського.2021. URL: 

https://fsp.kpi.ua/ua/piramida-navchannya-edgara-dejla/ 
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________________________________________________________ 
УДК 37.018.1:173:165.742.   Педагогічні науки 
 

ГУМАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОДМІННА 
УМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО 
БАТЬКІВСТВА 

 

Гончар Л.В., 

головний науковий співробітник  
лабораторії інституційного виховання  

Інституту проблем виховання НАПН України, 
м. Київ, Україна 

Готовність до відповідального батьківства старшокласників 

інтернатних закладів, користуючись розробками дослідниці 

В. Шахрай, визначаємо як «сформованість у них комплексу 

якостей, що поєднує позитивне ставлення до батьківства, наявність 

знань, навичок і вмінь з основ репродуктивної культури і сімейної 

педагогіки, емоційну розвиненість та усвідомлення відповідаль-

ності як майбутнього відповідального батька/матері, перед дітьми, 

сім’єю, суспільством» [1, с.52]. Науковець Л. Канішевська 

зазначає, що «основними принципами готовності до відповідаль-

ного батьківства старшокласників є: позиціонування емоційної 

привабливості батьківства; вибудовування ціннісної пріоритет-

ності батьківства; стимулювання позитивних особистісних 

очікувань батьківства; оволодіння основами сімейної психолого-

педагогічної і репродуктивної культури; гендерної рівності (рівно-

ваги); соціальної відповідальності; життєвої ціннісно-смислової 

творчої самодіяльності; суб’єкт-суб’єктної взаємодії» [2, с.35]. 

Теоретико-методологічну основу гуманізації виховного 

процесу в навчальних закладах становлять праці провідних укра-

їнських учених, серед яких К. Балтремус, І. Бех, М. Боришевський, 

Н. Ганнусенко, В. Кушнірюк, К. Чорна й ін. 

Докладно з’ясовує поняття гуманізації виховного процесу 

І. Бех, зокрема розуміє під ним сучасну науково-практичну 

стратегію, осердям якої є конкретна дитина, її можливості, 

індивідуальне і творче самовираження. Поділяємо точку зору 
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вченого, що «…за такої стратегії виховний процес стає простором 

повноцінного життя, інструментом розв’язання життєвих проблем 

й особистісного зростання» [3, с.155]. В аргументаціях І. Беха 

постулюється, що гуманістичний підхід до процесу виховання має 

проявлятися на всіх рівнях: учитель – учень, учень – учень, вчитель 

– вчитель, вчитель – батьки. Наразі вчений висловлює низку 

цінних зауважень, які стосуються гуманізації виховного процесу. 

Так, на його думку, «…гуманне виховання можливе лише тоді, 

коли враховує нове трактування індивідуального підходу, який 

передбачає: відмову від орієнтації на середнього; пошук кращих 

якостей особистості в дитині; застосування психолого-педагогіч-

ної діагностики особистості учня (інтереси, здібності, спрямо-

ваність, «Я» – концепція, якості характеру, особливості психічних 

процесів); урахування особливостей особистості у виховному про-

цесі; прогнозування розвитку особистості; конструювання індиві-

дуальних програм розвитку, коригування розвитку» [3, с.156]. 

Вагомість питання гуманізації виховного процесу пов‘язуємо 

з науковим доробком М. Боришевського. Для вченого ключовими 

є такі принципи цього-соціально-педагогічного явища: індивіду-

альність, неповторність кожного вихованця, що мають об'єктивне 

і суб'єктивне підґрунтя; недопустимість насильства над дитиною, 

до якого призводить невизнання педагогом передусім можли-

востей та позбавлення права учня бути суб'єктом особистої 

активності й виховного процесу, його учасником, хоч і різнозобо-

в’язаним порівняно з вихователем, носієм своєї волі; неприпус-

тимість насильства над свідомістю підростаючої особистості та 

запобігання йому через усвідомлення згубності тоталітарної 

пропаганди: «раз ми разом, отже – всі ми сходимось в одне»; 

реалізація вчителем у процесі виховання розвивальної педагогіч-

ної стратегії, що втілюється в конкретних справах і турботах, 

зокрема, про зростання особистості дитини та її внутрішніх 

потенційних можливостей, розвиток самосвідомості дитини, 

становлення її як особистості – через відкриття свого «Я» з усіма 

його сильними й слабкими сторонами та усвідомлення свого 

покликання стати володарем власної долі [4, с. 72]. 
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На розвиток сказаного вище завважуємо педагогічні підходи 

К. Балтремус до гуманізації виховного процесу. За переконанням 

дослідниці, гуманізація виховного процесу в сучасній загально-

освітній школі можлива за умови втілення принципів гуманізму 

в мету, зміст, форми і методи урочної та позаурочної виховної 

діяльності школи, управління виховною діяльністю її педагогіч-

ного колективу, а також у взаємовідносини. За таких умов 

гуманізація виховання особистості як двосторонній процес 

передбачає співпрацю і співтворчість учителів, учнів та їхніх 

батьків і може бути здійснена лише на засадах їхньої взаємодії [5, 

с. 15]. 

Таким чином, всі означені прибічники гуманістичної школи 

мають цілковиту рацію, оскільки орієнтують педагогів на 

самоцінність людської особистості школяра, її внутрішні ресурси і 

саморозвиток. Звідси пріоритетом сучасного виховання, у тому 

числі в процесі формування готовності старшокласників до 

відповідального батьківства, є створення достатніх умов для 

гуманістичного розвитку кожного учня. Це означає, що виховний 

процес в сучасній школі слід спрямовувати на формування 

системи його моральної свідомості, моральних цінностей учня, які 

виражатимуться в його поведінці й учинках.  
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Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

Нотаріат України бере початок ще з давніх часів, а саме з 

періоду феодальної роздробленості (XII століття). Протягом сторіч 

він неодноразово змінювався, адже наша країна входила до складу 

різних держав, проте сучасної форми набув вже після проголо-

шення незалежності України. 2 вересня 1993 року був прийнятий 

Закон України «Про нотаріат» (набрав чинності 1 січня 1994 року).   

Цей Закон є фундаментальним, оскільки він докорінно змінив 

систему нотаріату України. Окрім державних нотаріусів з’явився 

інститут приватних нотаріусів. Верховна Рада України 15 лютого 

2022 року прийняла у першому читанні за основу законопроєкт № 

5644 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності».  

Мета даного законопроєкту - реформування інституту нотарі-

ату, в тому числі запровадження єдиного нотаріату, тобто без 

поділу на державних і приватних нотаріусів. Крім того, пропо-

нується ввести систему електронного нотаріату та розширити 

функції нотаріату. Такі дії робляться для того, щоб зблизитися із 

стандартами Європейського Союзу, адже вступ до цієї організації 
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є основною ціллю України. Тому на сьогодні розгляд питання про 

запровадження єдиного нотаріату є дуже актуальним.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про нотаріат»,  

нотаріат – це система органів і посадових осіб, на які покладено 

обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 

значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим 

Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності [4]. Взагалі, 

спочатку приватні нотаріуси мали дещо вужчі повноваження, ніж 

державні, але в 2009 році, завдяки змінам до Закону України «Про 

нотаріат», державні і приватні нотаріуси зрівнялися у своїх правах. 

Суттєвих відмінностей ці нотаріуси не мають, проте вони все-таки 

є. Головна відмінність полягає у оплаті праці та відповідальності 

за завдану шкоду.  

Згідно із статтею 31 Закону України «Про нотаріат» приватні 

нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір 

якої визначається за домовленістю між нотаріусом та фізичною 

або юридичною особою [4]. А державні нотаріуси за вчинення 

нотаріальних дій  відповідно до статті 19 цього Закону справляють 

державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством 

[4]. Але різниця між оплатою праці нотаріусів у більшості випадків 

невелика. Щодо відповідальності, то приватні нотаріуси працюють 

на принципі самофінансування та відповідають за свої дії всім 

належним їм майном, тобто це означає, що вони несуть повну 

матеріальну відповідальність за законність здійснюваних ними 

нотаріальних дій.  

Також ще одна відмінність полягає у «комфорті» клієнта. До 

приватних нотаріусів завжди менші черги, краще обслуговування 

та швидший результат запитуваної нотаріальної дії. Будь-яка особа 

сама обирає, до якого нотаріуса їй вигідніше звернутися. Проте, як 

зазначалося раніше, приватні та державні нотаріуси мають 

однакову компетенцію. 

З метою кращого розуміння функцій нотаріату необхідно 

знати, що на сьогодні у світі виділяють дві системи нотаріату: 

англосаксонську і латинську.  

Англосаксонська модель нотаріату (є характерною для таких 
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країн як Великобританія, США, Австралія тощо) базується на 

судовому прецеденті, судовому розгляді цивільних справ та 

переважаючій силі у системі засобів доказування показань свідків 

над письмовими документами. Кодифіковані закони тут нечис-

ленні. До компетенції нотаріальних органів входить лише посвід-

чення документів і підписів. При цьому факти, які викладені у 

нотаріальному документі, мають бути обов’язково перевірені в 

суді [2, с.31].  

Латинська модель характерна для країн Європи, в тому числі 

і для України. Латинський нотаріат ( так зване «писане право») - це 

система, яка передбачає здійснення нотаріусом публічної функції 

в результаті отримання від держави права надавати документам 

силу публічного акту. У той же час нотаріус організовує свою 

роботу як особа вільної професії. Тому часто такий нотаріат ще 

називають «вільним нотаріатом» [3, с.28].  

Також існує Міжнародний союз латинського нотаріату 

(МСЛН), до складу якого Україна ввійшла 9 жовтня 2013 року. 

Рисою даної системи нотаріату є те, що з ціллю скорочення кіль-

кості справ, які розглядають суди, визнається особлива значущість 

саме письмових доказів, у яких фіксуються юридичні умови 

укладення будь-яких угод. У таких країнах діє законодавство, яке 

ґрунтується на романо-германській системі, де закон є основним 

джерелом права.  

У системі латинського нотаріату нотаріус виступає незалеж-

ним представником держави, яка надає йому повноваження 

вчиняти нотаріальні дії. Нотаріус несе особисту відповідальність 

за вчинення нотаріальних дій, а контроль за діяльністю нотаріуса 

латинського типу здійснює держава та професійна самоврядна 

громадська організація нотаріусів [1, с.81].  

В Україні такою організацією є Нотаріальна палата України, 

яка була заснована 29 березня 2013 року (перейменована з 

Української нотаріальної палати, заснованої в 1993 році).  

Реформа нотаріату, яка була згадана вище, передбачає 

ліквідацію державних нотаріальних контор та закріплення єдиного 

статусу нотаріуса з метою доступності нотаріальних дій у кожному 
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нотаріальному окрузі. Проблемою є те, що в Україні проживає 

чимала кількість малозабезпечених та незахищених громадян, а 

скасування інституту державних нотаріусів може стати для них 

перешкодою у зверненні до нотаріуса. Щоб такі громадяни ні в 

якому разі не постраждали, законодавцям потрібно детально все 

проаналізувати, перш ніж запроваджувати єдиний нотаріат. 

Наприклад, ввести пільги для таких категорій осіб. Також можливе 

погіршення реєстраційної діяльності через розбудову державного 

нотаріату та недотримання балансу в регулюванні держа-

вою нотаріальної та реєстраційної діяльності. Реформування 

нотаріату призведе до того, що необхідно буде приймати нові 

законодавчі акти, чи вносити численні зміни до нині діючих. Крім 

того, доречно провести опитування нотаріусів і дізнатися їхню 

правову позицію щодо цієї реформи, адже вона стосується 

безпосередньо їхньої діяльності. І взагалі, виникає питання, чи 

доцільні наразі такі зміни, враховуючи наше політичне та 

соціально-економічне становище.  

Отже, щоб Україна перейшла до системи єдиного нотаріату 

спочатку потрібно вирішити цілий ряд проблем, інакше в 

подальшому можливий розлад нотаріальної діяльності. Реформа 

має протікати поступово, без нанесення будь-якої шкоди як 

нотаріусам, так і звичайним громадянам. 
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Законодавство України про судову експертизу складається 

низки нормативно-правових актів: Цивільно-процесуальний 

кодекс [1]; Закон України «Про судову експертизу» [3]; Інструкція 

про призначення та проведення судових експертиз, затв. наказом 

Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 [4]; 

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затв. 

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.95 р. № 

6 [5]; Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових 

експертів, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 

29.03.2012 № 492/5[6]; Положення про експертно-кваліфікаційні 

комісії та атестацію судових експертів, затв. Наказом Міністерства 

юстиції України від 08.10.1998 № 53/5[7]; інші законодавчі акти. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж 

ті, що передбачено законодавством України про судову експер-

тизу, застосовуються правила міжнародного договору України. 

Закон України «Про судову експертизу» визначає поняття 

судової експертизи як дослідження експертом на основі 

спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які 

містять інформацію про обставини справи, що перебуває у 

провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду [3]. 

Відповідно до ст. 103 ЦПК України : 

Суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 

1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, 

необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких 
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встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами 

(стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих 

питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх 

правильності. 

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, 

додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи 

судом експерт або експертна установа обирається сторонами за 

взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений 

судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з 

урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи 

експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути 

призначено декілька експертів для підготовки одного висновку 

(комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути 

проведена експертиза, що призначається судом, визначаються 

судом. 

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, 

роз’яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У 

разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками 

справи, суд зобов’язаний мотивувати таке відхилення або зміну. 

Питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо них 

не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призна-

чений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про 

неможливість проведення ним експертизи через відсутність у 

нього необхідних знань або без залучення інших експертів. 

Відповідні норми містяться також в КАС України ( ст. 81) [2].  

Об'єктивне, аргументоване, основане на законні вирішення 

справ, що входять до компетенції адміністративного суду й 

стосуються діяльності різноманітних галузей та сфер державної 

діяльності, потребують знань, які виходять за межі тих, якими 

повинні володіти судді таких судів. Тому законодавець визначив у 

ч. 1 даної статті можливість призначення експертизи. 

Отже, головним призначенням експертизи в адміністра-

тивному судочинстві є якісна оцінка фахівцем (фахівцями) з 

урахуванням вимог законодавства обставин справи, усвідомлення 

та оцінка яких виходять за межі обов'язкових знань суддів 
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адміністративного суду. Як свідчить зміст ч. 2 коментованої статті, 

такими знаннями є спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, 

техніки, ремесла тощо. Він дещо відрізняється від позицій 

законодавця щодо обставин призначення експертизи в інших 

видах судового провадження та провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Так, наприклад, ст. 75 КПК 

України встановлює, що експертиза призначається у випадках, 

коли для вирішення певних питань при провадженні в справі 

потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Більш 

лаконічно визначає роль експерта ст. 273 КпАП України. Вона 

встановлює, що експерт призначається у випадках, коли виникає 

необхідність у спеціальних знаннях. Тому слід визнати, що чітко 

встановленого кола обставин, коли повинна бути призначена 

експертиза, в нашому законодавстві немає Це пов'язано з тим, що 

в останні роки процес збільшення спеціальних знань, якими не 

повинні володіти судді адміністративних судів відповідно до їх 

кваліфікаційних вимог, розвивається у геометричній прогресії, 

тому чітко визначити коло тих питань, для вирішення яких в 

адміністративному судочинстві слід залучати експертів, навряд 

можливо. У зв'язку з цим учасники адміністративного судо-

чинства, а також судді повинні звертатися за допомогою фахівця в 

тій чи іншій галузі знань у тому випадку, коли рішення по справі 

повинно ґрунтуватись на використанні знань, що знаходяться поза 

межами визнаних необхідними кваліфікаційних вимог до суддів 

адміністративних судів. 

В останні роки виникли нові галузі права та законодавства, 

предметом регулювання яких є специфічні суспільні відносини, 

що потягло за собою нову термінологію, нові поняття тощо, зміст 

яких не завжди збігається із загально визначеними в юридичній 

практиці та чинному законодавстві поняттями. Це стосується 

основних понять та їх застосування в морській практиці, митній та 

банківській справі тощо. Тому, адміністративний суд за своєї 

ініціативою або за клопотанням сторін повинен призначати 

експертизу. Виключенням при цьому можуть бути випадки, коли 

юридичні факти, на аналізі яких наполягають сторони, не мають 
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потреби в доведенні і вважаються встановленими без підтверд-

ження їх доказами. Не підлягають доведенню факти, визнані 

адміністративним судом як загальновідомі. Загальновідомість 

може мати різний характер. В одному випадку факт може бути 

всесвітньо відомий (наприклад, дата польоту людини в космос), в 

іншому - відомий у межах країни, міста, району (наприклад, факт 

землетрусу, посухи). Не підлягають доведенню і не включаються в 

зв'язку з цим у предмет доведення факти, преюдиційно встановлені 

рішенням адміністративного суду чи вироком по іншій справі. 

Преюдиція означає вирішення й полягає в тому, що обставини, 

встановлені рішенням адміністративного суду при розгляді одного 

спору, не доводяться знову при розгляді інших спорів, якщо в них 

беруть участь ті ж самі сторони. Первісний висновок адміністра-

тивного суду про факт має обов'язкове значення і при розгляді 

іншого спору. 

Рішення суду за цивільною справою, що набрало чинності, 

обов'язкове для адміністративного суду, що розглядає спір з 

питань про факти, встановлені судом і мають значення для 

розгляду адміністративного спору. 

Частина 2 ст. 81 КАС України зазначає, що вирішення 

питання відносно необхідності призначення експертизи у справі є 

прерогативою суду, причому він визначає також кількість питань, 

що повинен розв'язати експерт, та їх зміст. Решту клопотань осіб, 

що беруть участь у справі відносно необхідності призначення 

експертизи, перед експертом та зміст питань суд може відхиляти 

своєю мотивованою ухвалою. При розгляді клопотання осіб щодо 

призначення експертизи суд повинен довести до них, що витрати, 

пов'язані з проведенням судових експертиз, несе сторона, яка 

заявила клопотання про проведення судової експертизи; експертам 

оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого 

населеного пункту. Експертам повинна бути сплачена винагорода 

за виконану роботу. Особливо слід зазначити, що у разі несплати 

судової експертизи у строк, встановлений судом, суд може 

скасувати ухвалу про призначення судової експертизи. 

Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалі-

зовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим 
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Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених 

установ. 

До державних спеціалізованих установ належать: науково-

дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції 

України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-

медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охоро-

ни  здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства охорони України, Служби безпеки 

України та  Державної прикордонної служби України. 

Виключно державними спеціалізованими установами здійс-

нюються судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням 

криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних екс-

пертиз.  

Ст. 2 Інструкції [7] визначає, що основними видами експертиз, 

які проводяться в експертних установах,є: криміналістична; ґрун-

тознавча; біологічна; інженерно-технічна; автотехнічна; транс-

портно-трасологічна; пожежно-технічна; будівельно-технічна; 

бухгалтерська; товарознавча, зокрема автотоварознавча; комп'ю-

терної техніки та програмних продуктів; психологічна, 

Експертизи та інші дослідження в експертних установах про-

водяться співробітниками, які мають вищу освіту, пройшли 

відповідну підготовку та атестовані як експерти певної 

спеціальності. 

Експертизи та інші дослідження в експертних установах 

можуть проводитись також позаштатними працівниками цих 

установ. Комплектування складу позаштатних працівників та 

встановлення порядку їхньої діяльності покладається на керівника 

експертної установи. 
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Відповідно до аналізу норм чинного законодавства та думок 

деяких науковців, слід зазначити, що застосування господарсько-
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правових санкцій не завжди є ідеальним, саме тому і виникають 

проблеми в такому процесі. 

Так, наприклад, однією з проблем, що існує в контексті даної 

теми є проблема застосування штрафних санкцій. В ч. 5 ст. 231 

ГКУ вказано, що у разі недосягнення згоди між сторонами щодо 

встановлення та розміру штрафних санкцій за порушення 

зобов’язання спір може бути вирішений в судовому порядку за 

заявою заінтересованої сторони[1].  

Проте, реалізація цього положення, на мою думку, має деякі 

недоліки.  Так, зокрема, серед них можна виділити втрату часу для 

розгляду судових спорів щодо кожного окремого договору; 

проблеми виконання судових рішень; відмова від укладання нових 

договорів або ж відмова виконання умов вже існуючих договорів. 

Таке неоднозначне формулювання в чинному законодавстві 

положень щодо розміру штрафних санкцій в наслідку стає 

причиною неточного їх розуміння, а застосування на практиці 

взагалі може слугувати причиною колізій в законодавстві, 

порушення принципів рівності і справедливості.  

В результаті такого неоднозначного формулювання суб’єкти 

господарювання, юристи та суди неоднаково трактують одні й ті 

самі норми вже існуючого законодавства, що призводить до 

неоднакового застосування норм, перегляду судових рішень, як 

наслідок – до затягування процесу розгляду (вирішення) справ та 

захисту прав суб’єктів господарювання. Тому, у зв’язку вадливіс-

тю дотримання рівноваги інтересів усіх суб’єктів госпо-

дарювання, слід зазначити, що стаття 231 ГКУ потребує певних 

уточнень. 

Так, зокрема, Петруня В., зазначає, що дане положення в 

частині 4 слід доповнити наступним : «Умови договору щодо 

розміру штрафних санкцій не можуть ставити сторін договору в 

нерівне становище»[2, с. 49]. Наведений приклад доповнення 

допоможе реалізувати принцип рівності сторін, тому я в повному 

обсязі погоджуюсь з його автором. 

Також, Петруня В. пропонує доповнити ст. 231 ГКУ частиною 

8, в якій слід зазначити що, «У разі, якщо інше не передбачено 
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законом або договором, за порушення виконання зобов’язання 

стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного Банку України вартості товарів (робіт, послуг), з 

яких допущено прострочення виконання за кожен день простро-

чення». Таке доповнення,  сприятиме позитивним змінам у захисті 

прав суб’єктів господарювання, їх рівності, балансу інтересів, 

підвищить ефективність захисту прав, забезпечить правопорядок у 

господарській діяльності [2, с. 49]. 

На мою думку, дійсно, дане доповнення слід вважати досить 

влучним, за його допомоги можна буде уникнути можливості 

різного визначення розміру і застосування штрафних санкцій 

судами та суб’єктами господарювання, у тому разі, коли вони не 

мають чіткого визначення у договорі. 

Також, відповідно до рішення господарського суду м. Києва 

від 15.11.2010 р. у справі № 11/446 15.11.10 за позовом ТОВ 

«Компанія «ТІТАЛ» до Міністерства України з питань надзвичай-

них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-

бильської катастрофи про стягнення заборгованості, а саме – 

основного боргу, 3 % річних, інфляційних втрат, пені та штрафу, 

суд незважаючи на встановлення судом факту неналежного 

виконання відповідачем (Міністерством) свого зобов’язання по 

сплаті поставленої й отриманої продукції, позов задовольнив 

частково[3]. 

Вимоги про стягнення 0,1 % пені та 7 % штрафу на підставі 

ст. 231 ГК України задоволенню не підлягають. Встановлені ч. 2 

ст. 231 ГК України санкції є відповідальністю, яка настає в силу 

закону, і, виходячи з конструкції даної норми, спрямована на 

захист інтересів тих учасників господарських відносин, які 

приймають на себе зобов’язання за рахунок державних коштів. У 

той самий час позивач не є суб’єктом господарювання, який 

фінансується за рахунок державних коштів, у зв’язку з чим 

підстави для стягнення з відповідача на користь позивача пені та 

штрафу в порядку ч. 2 ст. 231 ГК України відсутні [3].  

До положень, що стосуються проблем застосування штраф-

них санкцій (неустойки, штрафу, пені), зокрема, відносяться: а) 
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визначення поняття і складу збитків, що підлягають відшкоду-

ванню особою, яка допустила правопорушення (ч. 2 ст. 22 ЦК 

України[4] і відповідні їй ч. 2 ст. 224 і ч. 1 ст. 225 ГК України). В 

літературі вже зазначалося, що на відміну від ЦК України, ГК 

України включає до складу збитків і матеріальну компенсацію 

моральної шкоди у випадках, передбачених законом, проте 

різниця між нормами двох кодексів полягає не лише в цьому. 

Визначення виду штрафних санкцій у ГК України не збігається з 

визначенням таких санкцій у ЦК України. Так, у частинні 1 статті 

549 ЦК України штраф і пеня розглядаються як різновиди 

неустойки[4], в той час як у частині 1 статті 230 ГК України 

неустойка розглядається як окремий вид штрафних санкцій. В 

положеннях статті 624 ЦК України, вказано, що за загальним 

правилом за порушення зобов’язання неустойка підлягає 

стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування 

збитків. 

Згідно із загальним правилом ГК України збитки відшкодо-

вуються в частині, не покритій штрафними санкціями, про що 

вказано в статті 232 ГКУ. Як бачимо, одне правило прямо супе-

речить іншому. Але в цьому протиріччя не закінчуються. Певні 

недоліки має визначення змісту реальних збитків у ЦК України, 

до яких кодекс відносить втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі 

знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа 

зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 

права, відповідно до ч. 2 ст. 22 ЦК. Крім того, на відміну від ч. 1 

ст. 225 ГК України, який до складу збитків відносить, зокрема, 

вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, збит-

ками відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України є втрати, яких особа 

зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі. А як бути 

у разі втрати речі? ЦК України відповіді на це запитання не 

містить;  

б) встановлення єдиного (загального) правила щодо співвід-

ношення збитків і неустойки, про що йде мова в ч. 1 ст. 624 ЦК 

України і відповідній їй ч. 1 ст. 232 ГК України. Встановлення 



 

44 

штрафної неустойки Цивільним кодексом і залікової – Господарсь-

ким, на нашу думку, не ґрунтується на якихось кардинальних 

відмінностях, тому від констатації факту та пропозиції щодо 

застосування в господарській діяльності особливого правила, 

встановленого ГК України, слід перейти до внесення відповідних 

змін до ч. 1 ст. 232 ГК України шляхом встановлення у ній 

загального правила щодо застосування за порушення госпо-

дарського зобов'язання штрафної неустойки. Тим самим суб'єкти 

цивільного і господарського обороту будуть поставлені в рівні 

умови;  

в) поняття неустойки і її суті (грошова сума або інше майно 

– ч. 1 ст. 549 ЦК України, чи лише грошова сума – ч. 1 ст. 230 

ГК України), а також співвідношення неустойки, штрафу і пені 

як видів штрафних санкцій (ст. 549 ЦК і відповідна їй ч. 1 ст. 

230 ГК). 

г) відсутність єдиного підходу щодо можливості договірної 

зміни розміру неустойки.  

Так, згідно зі статті 551 ЦК України, встановлений законом 

розмір неустойки може бути збільшений у договорі за згодою 

сторін. Частина 2 вказаної статті передбачає заборону лише на 

зменшення встановленого законом розміру неустойки. 

Водночас стаття 231 ГК України наголошує на тому, що 

передбачений законом розмір штрафних санкцій стосовно 

окремих видів зобов’язань не може бути змінений. 

В навчальній літературі, як правило, лише констатується 

відмінність між приватно-правовими санкціями господарсько-

правової відповідальності і санкціями цивільно-правової 

відповідальності, відмінність у встановленні видів штрафних 

санкцій і зазначається, що ГК України не визначає, що слід 

розуміти під кожним із видів штрафних санкцій. Уявляється, що 

ГК України безпідставно обмежує право суб'єктів госпо-

дарювання встановлювати у договорі неустойку у вигляді майна 

(наприклад, цінних паперів), оскільки побоювання щодо 

можливих порушень при переданні такого майна однаковим 

чином стосуються і виплати неустойки у грошовій формі. 
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Встановлення ж у господарських договорах майнової форми 

неустойки дозволить суб'єкту господарювання-правопоруш-

нику оперативно маневрувати своїми майновими і фінансовими 

ресурсами, а у ряді випадків – уникати можливого порушення 

провадження у справах про банкрутство. З іншого боку завдяки 

встановленню за порушення господарського зобов'язання 

майнової форми неустойки значно скоротиться час на 

відновлення порушеного майнового права потерпілої особи.  

Слід погодитися з висловленою в літературі думкою щодо 

помилкового встановлення в ГК України таких різновидів 

штрафних санкцій як неустойка, штраф і пеня. Ця технічна, на 

наш погляд, помилка цілком може бути виправлена шляхом 

внесення редакційних (технічних) змін до ч. 1 ст. 230 ГК 

України. 

Що стосується судової практики по неустойці, що 

відноситься саме до господарського судочинства, то відповідно 

до Витягу з постанови ВСУ від від 27 квітня 2012 р., за 

порушення окремих видів господарських зобов’язань можна 

стягувати як пеню, так і штраф [5]. 

Стягнення з учасника господарських відносин, який 

порушив господарське зобов’язання за договором, одночасно 

штрафу та пені не суперечить ст. 61 Конституції України [6], 

оскільки згідно зі ст. 549 ЦК пеня та штраф є формами 

неустойки, а відповідно до ст. 230 ГК — видами штрафних 

санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами 

юридичної відповідальності. У межах одного виду відпові-

дальності може застосовуватися різний набір санкцій. 

Що стосується цивільного судочинства, то відповідно до 

Витягу з ухвали Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 31 травня 2017 

року, не можна стягувати одночасно штраф і пеню[7]. 

Відповідно до ст. 549 ЦК України штраф і пеня є одним 

видом цивільно-правової відповідальності, а тому їх одночасне 

застосування за одне й те саме порушення - несвоєчасне 

виконання грошових зобов'язань за кредитним договором - 
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свідчить про недотримання положень, закріплених у ст. 61 

Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-

правової відповідальності за одне і те саме порушення. Окрему 

увагу слід звернути на правову позицію, викладену у постанові 

Верховного Суду України від 21 жовтня 2015 року у справі № 

6-2003цс15[8]. Цивільно-правова відповідальність – це покла-

дення на правопорушника основаних на законі невигідних 

правових наслідків, які полягають у позбавленні його певних 

прав або в заміні невиконання обов’язку новим, або у 

приєднанні до невиконаного обов’язку нового додаткового. 

Покладення на боржника нових додаткових обов’язків як 

заходу цивільно-правової відповідальності має місце, зокрема, у 

випадку стягнення неустойки (пені, штрафу). 

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою 

(штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник 

повинен передати кредиторові у разі порушення боржником 

зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у 

відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 

зобов'язання (частина друга статті 549 ЦК України).  Пенею є 

неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно 

виконаного грошового зобов’язання за кожен день 

прострочення виконання (частина третя статті 549 ЦК України). 

За положеннями статті 61 Конституції України ніхто не 

може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності 

одного виду за одне й те саме правопорушення. 

Враховуючи вище викладене та відповідно до статті 549 ЦК 

України штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відпові-

дальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те саме 

порушення – строків виконання грошових зобов’язань за кре-

дитним договором свідчить про недотримання положень, 

закріплених у статті 61 Конституції України щодо заборони 

подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме 

порушення. 
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Юридична відповідальність є центральним явищем, катего-

рією і права, і законодавства, тому саме їй приділяють велику увагу 

науковці. 

У цілому можна виділити три основних підходи до розуміння 

сутності юридичної відповідальності. Для першого характерним є 

те, що юридична відповідальність розглядається, так би мовити, у 

суб’єктивному розумінні, тобто як обов’язок правопорушника 

зазнати певних обмежень у зв’язку із вчиненим ним правопору-

шенням. Як приклад можна навести думку відомих теоретиків 

права.  

Зокрема, Д.М. Лук’янець пише: «Юридична відповідальність – 

це регламентована правовими нормами реакція з боку уповно-

важених суб’єктів на діяння фізичних або юридичних осіб (колек-

тивних суб’єктів), що можуть мати вираз у недотриманні встанов-

лених законом заборон, невиконанні встановлених законом 

обов’язків, порушенні цивільно-правових зобов’язань, нанесенні 

шкоди або завданні збитків і виражена у застосуванні до осіб, що 

вчинили такі діяння, засобів впливу, які тягнуть за собою позбав-

лення особистого, майнового або організаційного харак-теру», а 

І.В. Голосніченко стверджує наступне:  «Юридична  відповідаль-

ність  є  обов’язком  особи  зазнати певних позбавлень державно-

владного характеру, передбачених законом, за вчинення правопо-

рушення чи об’єктивно-протиправного діяння, у тому числі у 

випадках інфантильної, нігілістичної поведінки або зловживанню 
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існуючими обставинами на власну користь із завданням шкоди 

іншим особам чи категоріям суспільних відносин» [1, с. 21]. Дещо 

тотожний підхід відносно перерахованих поглядів використано в 

українській  довідковій  літературі, де розглядувана дефініція 

подана наступним чином: «юридична  відповідальність — це 

закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридич-

ний обов’язок правопорушника зазнати примусового позбавлення 

певних цінностей, що належали йому» [2, c. 589]. 

Відповідно до іншого підходу головна увага приділяється 

змісту діяльності уповноважених суб’єктів, у результаті якої 

виникає обов’язок, про який йдеться в першому підході. З огляду 

на висловлене, юридична відповідальність – це застосування до 

правопорушника передбачених санкцією юридичної норми 

заходів державного примусу, що проявляються у формі  позбав-

лень (обмежень) особистого, організаційного або майнового 

характеру [3, с. 12]. 

З точки зору сутності юридичної відповідальності, на нашу 

думку, цей підхід є найбільш правильним, хоча, як зазначають 

деякі дослідники, у ньому не враховані особливості цивільно-

правової відповідальності. Зокрема, конкретні санкції, які 

передбачені за цивільні-правові делікти, можуть міститися не в 

юридичних нормах, а в цивільно-правових угодах, і, крім того, 

реалізація цих санкцій не завжди потребує державного примусу, 

наприклад, у випадках, коли шкода або збитки відшкодовуються, 

а неустойка сплачується добровільно [4]. 

Основу третього підходу становить характеристика юри-

дичної відповідальності з позицій структури механізму правового 

регулювання, і полягає вона в тому, що юридична відповідальність 

– це правовідносини, у яких держава має право застосовувати певні 

заходи примусу до суб’єктів, які вчинили правопорушення і 

зобов’язані зазнавати втрат чи обмежень, передбачених санкціями 

норм права [5, c. 204]. 

Як було зазначено, жоден з описаних підходів не можна 

вважати неправильним, але й жоден із них не дає повного уявлення 

про зміст юридичної відповідальності. Тому абсолютно доцільним 
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є підхід, який дозволяє поєднати всі суттєві ознаки юридичної 

відповідальності, виявлені у процесі аналізу як нормативно-

правових актів, так і існуючих у теорії права підходів. 

Заради справедливості слід зауважити, що існують і такі 

підходи до визначення поняття юридичної відповідальності, які 

об’єднують позитивний і ретроспективний аспекти соціальної 

відповідальності. 

Так, С.В. Черноп’ятов вважає, що юридична відповідальність 

передусім: «…нормативний, гарантований і забезпечений 

державним примусом юридичний обов’язок щодо дотримання та 

виконання вимог норм права, що реалізується у правомірній 

поведінці суб’єктів, схвалюваній та заохочуваній державою, а у 

випадку його порушення – обов’язок правопорушника перетерпіти 

осуд, обмеження прав майнового або особистого немайнового 

характеру та його реалізація» [6, с. 169]. 

До слова, ані у Конституції України, ані в інших актах 

законодавства терміни «відповідальність» чи «юридична відпові-

дальність» не містять у собі навіть натяку на позитивний аспект. 

Відтак можна стверджувати, що позитивна юридична відповідаль-

ність не має правової форми. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ: СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ І СФЕРИ 

ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Дядій В. О. 

студент,  

СтусаНауковий керівник: Янчук Т.В. 

к.е.н., доцент  

ДонНУ імені Василя Стуса 

Постановка проблеми та її актуальність. Нині на більшості 

вітчизняних підприємств застосовуються методи класичного 

маркетингу, які не завжди ефективні та вже досить звичні, тому 

виробники товарів та послуг шукають нові способи привернення 

уваги споживачів. Багато виробників товарів та послуг почали 

використовувати у своїй роботі нейромаркетинг, щоб просунути 

свої товари та послуги на ринку. Значна кількість досліджень, 

проведених у цій галузі, вказує на те, що нейровізуалізація – 

інструмент майбутнього, який відкриває широкі можливості перед 

маркетологами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед іноземних 

учених, які зробили вагомий внесок у вивчення нейромаркетингу, 

варто викоремити таких, як: М. Ліндстром, А. Трайндл, Е. Плессі, 

П. Глімчер, Р. Солсо, Р. Дулі та ін. Вітчизняні вчені О.Д. Бойко, 

О.В. Босак, А.А. Копейко, Е.Ю. Кан та ін. [1-5] присвятили увагу 

вивченню психологічних механізмів поведінки споживачів. Од-

нак, аналіз публікацій з даної проблематики дозволяє виявити не-

повноту щодо розкриття ключових інструментів нейромаркетингу. 

Метою є визначення сутності, методів та прийомів нейро-

маркетингу для привернення уваги споживачів до рекламованого 
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товару шляхом впливу на їхню підсвідомість. 

Виклад основного матеріалу. Нейромаркетинг як інстру-

мент впливу на споживчу поведінку завойовує значну популяр-

ність серед маркетологів-практиків та стає необхідною умовою 

реалізації успішних рекламних кампаній. Нейромаркетинг – одна 

із сучасних концепцій маркетингового впливу в роздрібній 

торгівлі, яка спирається на дослідження психології споживачів, що 

використовує технологію «сканування» мозку потенційних 

споживачів для визначення образів, на які цільова група реагує 

найбільш активно та робить ставку на почуття й емоції клієнтів. 

Основоположниками саме цієї концепції нейромаркетингу стали 

спеціалісти австрійської компанії ShopConsult by Umdasch [2]. 

Нейромаркетинг – досить новий метод отримання даних у 

маркетингу. Основними сферами його застосування є: 

 1. Брендинг. Головна умова створення успішного бренду – це 

тісна взаємодія компанії з клієнтами на всіх рівнях споживчого 

сприйняття. Завдяки методам нейромаркетингу можна визначати 

почуття й емоції, які викликаються у клієнтів під час взаємодії з 

брендом. 

2. Продуктовий дизайн та інновації. Нейромаркетингу 

доступні методи, за допомогою яких можливо виміряти реакції 

покупців на нововведення, що стосуються товару.  

3. Ефективність реклами. Реклама впливає на підсвідомість 

клієнта, так що людина часто не усвідомлює свої реакції. 

Нейромаркетинг дає змогу побачити, як саме це відбувається.  

4. Вплив на рішення про покупку. Нейромаркетинг вивчає те, 

що саме впливає на рішення споживача про покупку: згідно з 

дослідженнями, людина приймає рішення про покупку під 

впливом безлічі факторів.  

5. Онлайн-бізнес. Нейромаркетинг допомагає грамотно 

будувати, вести і розвивати Інтернет-бізнес, даючи змогу тонко 

впливати на споживчу активність Інтернет-користувачів.  

6. Розваги. Смаки, погляди й уподобання сучасних покупців 

багато в чому зумовлені тим досвідом, який вони отримують від 

сучасних видів розваг. 
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Нейромаркетинг використовує безліч методів, що дають 

змогу виявити підсвідоме ставлення споживача до продукції: 

дизайну, реклами та його складових елементів. Популярні методи 

нейромаркетингу представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1. Методи нейромаркетингу з дослідження споживчої 

поведінки [2] 
Методи Характеристика 

фМРТ фМРТ – функціональна магнітно-резонансна томографія, 

за допомогою якої можна отримати картинку активності 

мозку в момент контакту з подразником. За допомогою 

цих даних маркетологи можуть розробити максимально 

ефективні рекламні звернення, які будуть викликати 

правильні емоції. 

ЕЕГ Аналіз реакції мозку на ті чи інші подразники. ЕЕГ – 

електроенцефалографія (вимір ритмів активності 

нейронів мозку внаслідок зміни уваги, емоційного стану).  

Вимірювання 

електричного 

опору шкіри  

Вимірювання частоти дихання, серцебиття та 

електричного опору шкіри в момент контакту з 

подразником у конкретних умовах 

Скорочення 

м’язів обличчя  

Для аналізування конкретних емоцій. Реєстрація 

скорочення м’язів обличчя за допомогою камери високої 

роздільної здатності. 

Айтрекінг Аналіз руху очей. До цих методів звертаються під час 

створення нової продукції або рекламної кампанії, адже 

вони допомагають визначити, який саме смак, колір та 

дизайн продукту приверне увагу покупця та здійснить 

найбільший вплив на нього [5] 

 

Вивчаючи дане поняття, доцільно виділити проблеми 

нейромаркетингу, які сьогодні розглядаються науковцями [2-5]: 

1. Закритість досліджень та методів обробки даних. Нейро-

маркетингові дослідження проводяться переважно приватними 

компаніями, які встановлюють свої власні лабораторії. Через 

можливий страх, що конкуренти дізнаються про використовувані 

методи, компанії не розкривають методи обробки даних. Тому у 

багатьох учених дуже скептичне ставлення до результатів 

нейромаркетингових компаній, оскільки неможливо перевірити 

статистичні дані [4].  

2. Невелика кількість опублікованих матеріалів у наукових 

журналах. На разі опубліковано ще досить мало обґрунтованої 
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інформації. Про результати досліджень можна дізнатись пере-

важно від самих компаній [5]. 

3. Подолання суб’єктивізму. Багато нейромаркетингових 

компаній заявляють, що нові методи дають змогу подолати 

суб’єктивізм та зрозуміти, що відчуває одна конкретна людина. 

Однак нейромаркетингові дослідження потребують копіткої 

тривалої роботи, тому обов’язково до досліджень потрібно 

залучати значну групу людей.  

4. Вартість нейромаркетингових досліджень. Нейромарке-

тингові дослідження достатньо дорогі, далеко не кожна компанія 

може собі дозволити такі випробування.  

5. Прагнення до отримання швидкого прибутку. Багато 

дослідників дійсно хочуть розвивати і вивчати цей напрям більш 

фундаментально, але також багато хто хоче швидко заробити на 

гарячій темі. Саме остання категорія може зіпсувати репутацію 

нейромаркетингу.  

Незважаючи на недоліки, у нейромаркетингу є великий 

потенціал, і ця сфера інтенсивно розвивається, адже знайти методи 

впливу на цільову аудиторію – це першочергове завдання для 

маркетолога. 

Висновки з даного дослідження. Нейромаркетинг – новий 

інструмент впливу на споживачів, що поєднав у собі всі ефективні 

стратегії звичайного маркетингу з наукою про мозок, підкріп-

леною діагностичними методами дослідження та експериментами. 

Технології нейромаркетингу в умовах сучасного бізнесу досить 

стрімко набувають популярності та все більше використовуються 

як потужний інструмент впливу на поведінку цільової аудиторії. 

Застосування методів нейромаркетингу вимагає значних коштів, 

які представники малого та середнього бізнесу не завжди можуть 

собі дозволити. Проте варто зауважити, що найбільший ефект ці 

технології забезпечують за системного використання їх у 

маркетинговій кампанії.  

Література: 
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Сьогодні вітчизняні заклади освіти, особливо передвищої та 

вищої, мають проводити активну міжнародну співпрацю з участю 

в програмах подвійних дипломів. Влада України має контро-

лювати дані процеси та не припускати поширення практик 

нострифікації освітніх документів на платній основі. 

Адже процеси євроінтеграція для закладів освіти України 

формують нові виклики, які, у випадку ігнорування, можуть 

трансформуватись у ризикові аспекти подальшої діяльності. Для 

уникнення цього заклади освіти мають чітко розуміти ключові 

проблеми, спричинені інтеграційними процесами, та визначати 

власну стратегію розвитку з їх врахуванням [1]. 
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Тому для нас сьогодні є важливим визначення основних 

недоліків реагування сфери освіти на євроінтеграційні виклики 

(табл. 1). У нашому баченні вони представлені як проблемна 

матриця, що визначає пріоритети державного регулювання у тісній 

співпраці з закладами освіти. Об’єднання зусиль інститутів влади 

та освіти є необхідним у зв’язку з перевагами впровадження прин-

ципів публічного управління. Заклади освіти через інструментарій 

освітнього менеджменту здатні посилювати конкурентні переваги 

в глобальному просторі та результативно впливати на управлінські 

рішення органів державної влади різного рівня. 

 

Таблиця 2.6 

Проблемна матриця як визначник пріоритетів державного регулювання 

конкурентоспроможності закладів освіти України  

в умовах євроінтеграції та глобалізації 
 ВЛАДА ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

ВЛАДА 

Міграційні виклики: 

Формування політики 

регулювання освітньої 

міграції (імміграції, 

еміграції), особливо за 

виїзним вектором 

Виклики  

бюджетного фінансування: 

Підвищення ефективності бюд-

жетного фінансування з цільовим 

спрямуванням на науково-

дослідну діяльність, кадрову 

мотивацію з контролем справед-

ливості фінансового розподілу на 

рівні закладів освіти, фінан-

сування освітньої рееміграції  

ЗАКЛАДИ 

ОСВІТИ 

Виклики міжнародного  

визнання: 

Активізація участі закла-

дів освіти в міжнародних 

програмах подвійних дип-

ломів 

Впровадження в навчаль-

ний процес практик за 

міжнародними стандарта-

ми освітньої підготовки 

Виклики  

академічної мобільності: 

Активізація міжрегіональної (внут-

рішньої) академічної мобільності 

учнів/студентів, науково-педаго-

гічних та управлінських кадрів, 

мотивація до участі в програмах 

підвищення кваліфікації, обміну, 

науково-дослідних проєктах, не-

припустимість формалізму стажу-

вання 

Джерело: авторська розробка. 

 

Таким чином, інтеграція є закономірністю цивілізаційного 

розвитку, а освітня сфера – одним з первинних реагентів та 
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стимуляторів інтеграційних процесів. Заклади освіти у розвинутих 

країнах слугують потужними осередками міжнародного співро-

бітництва, обміну досвіду і знаннями задля вищих цілей людського 

розвитку [2]. В Україні заклади освіти поки «потерпають» від 

інтеграційних викликів. Це зумовлено програшними конкурент-

ними позиціями вітчизняної освітньої системи та ринків праці у 

порівнянні з європейськими. Варто також зазначити, що євроін-

теграційні виклики діяльності закладів освіти формують ключові 

проблеми, пов’язані з міграційними втратами, низькою акаде-

мічною мобільністю, а також задовільним рівнем якісної освітньої 

підготовки, що підтверджується суперечностями щодо міжна-

родного визнання дипломів про освіту України за кордоном. 

Незважаючи на те, що в Україні обсяг бюджетного фінансування 

освіти у порівнянні до ВВП залишається на досить високому рівні, 

міжнародна оцінка діяльності закладів освіти, зокрема вищої, 

вказує на необхідність перегляду пріоритетів державних видатків. 

Натомість соціально-витратної концепції актуально підвищувати 

цільове бюджетне фінансування наукового функціоналу закладів 

освіти, забезпечення мобільності кадрів та стимулювання 

ефективного освітнього менеджменту з системною співпрацею на 

внутрідержавному і міжнародному рівнях. 
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РЕЧОВИНАМИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ЛЬВОВА 

 

Зелена М.І., 

канд. мед. наук, асистент 

Львівський національний медичний 

 університет імені Данила Галицького 

м. Львів, Україна 

Стан атмосферного повітря міст України залишається одним 

з найбільш значущих об’єктів навколишнього середовища. 

Результати багатьох досліджень свідчать про забруднення 

атмосфери великих міст хімічними речовинами, що може сприяти 

підвищенню рівня захворюваності органів дихання та серцево-

судинної системи у населення. У великих містах України, до яких 

належить м. Львів, частка забруднення атмосферного повітря від 

автомобільного транспорту становить 70-90% [1]. 

Мета – провести гігієнічну оцінку забруднення основними 

хімічними речовинами атмосферного повітря м. Львова в динаміці 

2015-2020 років. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря м. 

Львова є: автотранспорт (формальдегід, оксид вуглецю), Львівське 

міське комунальне підприємство «Львівтеплокомуненерго» (ТЕЦ-

1, ТЕЦ-2) (пил, оксид вуглецю, діоксид азоту), АТ «Галичфарм» 

(діоксид сірки), ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», 

ЗАТ «Львівський ізоляторний завод» [2]. 

Моніторинг пріорітетних забруднювачів атмосферного повіт-

ря (пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, форма-

льдегіду) у Львівській області згідно з Програмою моніторингу 

природного довкілля в Львівській області на 2011-2015 роки і на 

перспективу до 2020 року здійснювали Львівський регіональний 

центр з гідрометеорології та КП «Адміністративно-технічне управ-

ління» Львівської міської ради. Гігієнічна оцінка стану забруд-

нення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння 
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визначених моніторингових концентрацій [2] із відповідними 

гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі 

міста Львова. Для інтегральної оцінки рівня забруднення атмосфе-

ри використовувався індекс забруднення атмосфери (ІЗА) та 

комплексний індекс забруднення атмосфери (КІЗА), який одночас-

но враховує декілька забруднювачів. Рівень забруднення за 

показником КІЗА оцінюється як: до 5 – забруднення повітря низь-

ке, 5-8 – рівень забруднення підвищений, 8-13 – високий, більше 

13 – дуже високий [1]. 

В ході дослідження виявлено, що максимальні перевищення 

середньорічних концентрацій над ГДК та зростання за 5 років 

спостерігалися у формальдегіду (таблиця 1): середньорічна 

концентрація зросла від 0,005 мг/м3 (1,67 кратності перевищення 

ГДК) за 2015 р. до 0,008-0,009 мг/м3 (2,67-3,0 кратності 

перевищення ГДК) за 2017-2020 р. Концентрації пилу та діоксиду 

азоту незначно перевищували ГДК (до 1,33 та до 1,5 кратності 

перевищення ГДК відповідно). Концентрації діоксиду сірки та 

оксиду вуглецю не перевищували ГДК. 
 

Таблиця 1. Середньорічні концентрації основних забруднювачів 

атмосферного повітря м. Львова за 2015-2020 роки, мг/м3 
Речовина ГДК Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Пил 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 

Формальдегід 0,003 0,005 0,006 0,008 0,009 0,008 0,008 

Діоксид сірки 0,05 0,013 0,015 0,012 0,012 0,013 0,012 

Оксид вуглецю 3,0 2,22 2,06 1,95 1,95 1,99 2,02 

Діоксид азоту 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 

 

Встановлено, що ІЗА для формальдегіду був найбільшим  та 

мав тенденцію до зростання в період 2015-2020 років (коливався в 

межах від 2,17 в 2015 р. до 3,9 в 2018 р.) (таблиця 2). ІЗА за іншими 

речовинами практично не змінювався. КІЗА за досліджуваний 

період збільшився від 4,98 до 6,56 (найбільше значення було у 2018 

році – 6,96), але рівень забруднення за цим показником залиша-

ється підвищеним за кожний рік. Підвищення рівня формальдегіду 

в атмосферному повітрі м. Львова очевидно зумовлено великою 
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кількістю автотранспорту. Як відомо, ця речовина володіє 

генотоксичною, мутагенною, ембріотоксичною, канцерогенною 

діями. Окрім цього, одночасна присутність діоксиду азоту поси-

лює негативний вплив формальдегіду [1]. 

 

Таблиця 2. ІЗА та КІЗА основних забруднювачів атмосферного повітря 

м. Львова за 2015-2020 роки 
Речовина Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Пил 1,13 1,07 1,0 1,0 1,07 1,0 

Формальдегід 2,17 2,6 3,47 3,9 3,47 3,47 

Діоксид сірки 0,26 0,3 0,22 0,22 0,26 0,22 

Оксид вуглецю 0,67 0,62 0,59 0,59 0,60 0,62 

Діоксид азоту 0,75 1,0 1,0 1,25 1,5 1,25 

КІЗА 4,98 5,59 6,28 6,96 6,83 6,56 

 

Отже, за отриманими результатами виявлено значне забруд-

нення атмосферного повітря формальдегідом. Спостерігається 

стійка тенденція до збільшення його рівня та індексу забруднення 

атмосфери за останні 5 років, що потребує запровадження 

комплексних профілактичних заходів спрямованих на зменшення 

викидів автотранспорту в атмосферне повітря у місті Львові: 

використання альтернативних видів палива та транспорту, 

оптимізації транспортної інфраструктури, підвищення якості 

палива та інших. 

Література: 

1. Григор᾽єва Л.І., Томілін Ю.А., Суха Н.О. Комплексна 

оцінка забруднення атмосферного повітря в місті Миколаєві. 

Екологічні науки. 2018. 4, 19-23.  

2. Звіт про результати моніторингу природного довкілля 

Львівщини за 2020 рік, 2021 р. 90 с. 
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ФОТОГРАФІЧНІ ТВОРИ 

 

Іванець І.О., 

студентка юридичного факультету 

Науковий керівник: Трохименко А.Р. 

асистент кафедри  

цивільного та господарського права 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

м. Київ, Україна 

Сучасний інформацій світ з появою новітніх засобів фіксації, 

дає змогу зафіксувати будь-яку інформацію щодо навколишнього 

світу зберігши це в себе на пристрої, або ж із збереженого 

перетворити на витвір мистецтва. Тому фотографічний твір, як 

об’єкт авторського права займає неабияке значення в інформа-

ційному світі. Проте, незважаючи на таку популярність сьогодні в 

українському законодавстві та міжнородно-правових актах згода 

на яких надана Верховною Радою України відсутнє визначення 

поняття «фотографічний твір».  

Так, певна кількість науковців запропонували ряд визначен-

ня цього терміну, зокрема, автори «Словника-довідника» з інте-

лектуальної власності за редакцією Святоцького О. Д. та Дроб’я-

зка В.С., під фотографічним твором розуміють твір, де зображено 

реальні об’єкти, одержані на поверхнях, чутливих до світла або 

іншого випромінювання. Такі твори можуть охоронятися автор-

ським правом як художні твори за умови, що композиція, відбір 

або спосіб фіксації вибраного об’єкта відзначається оригі-

нальністю [3, с. 29]. 

Заслуговує на увагу визначення поняття фотографічного 

твору Мазуренко С. та Бузовською Н., які розуміють даний термін, 

як статичне зображення матеріального світу, придатне для зоро-

вого сприйняття людиною, яке отримується за допомогою фото-

графування або виконується способами, подібними до фотографії, 
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втілюється у будь-яких світлочутливих поверхнях чи будь-яких 

інших матеріальних носіях [1, с. 123].  

Автор Улітіна О. вважає, що фотографічний твір є зобра-

ження, що носить творчий характер, втілює авторський задум, 

ідею, та яке зафіксоване на будь-якому носієві, незалежно від 

технічної природи процесу отримання зображення, і яке не є 

частиною аудіовізуального твору [4, с. 239]. Слід відмітити, що 

дане визначення серед науковців є найбільш вдалим, оскільки 

чіткіше охарактеризовує вищевказане поняття та зазначає основні 

характеристики фотографічного твору. 

Отже, саме словосполучення «фотографічний твір» передає 

найважливіше значення поняття «фотографія» для авторського пра-

ва. Творчий характер фотографії є критерієм, що робить процес 

фотографування мистецтвом, а не просто технічним засобом отри-

мання зображення. При цьому варто зазначити, що ступінь творчо-

сті для визнання фотографії художнім твором має неабияке 

значення. 

Слід зауважити, що Цивільний Кодекс України та Закон 

України «Про авторське право і суміжні права» не враховують 

існування різних типів фотографій, але є можливим виділити 

наступні види фотографічних творів. 

Перший вид – фотографії, як твори мистецтва. Вони є оригі-

нальними творами, які були задумані та створені як предмет 

образотворчого мистецтва. Ці твори по своїй суті є творами 

мистецтва та аналогічні творам живопису і мають найвищий 

ступінь захисту. 

Другий вид – репортажні або документальні фото повинні 

мати дещо нижчий рівень законодавчої охорони, хоча майстер-

ність автора тут має доволі велике значення, але його внесок у 

створення фотографії є досить низьким. Наприклад, якщо в цей 

самий час в цьому самому місці опинився б інший фотограф, суть 

фотографії скоріш за все не змінилась би. Крім того, з цими 

фотографіями виникає проблема встановлення авторства, оскільки 

вони не несуть художньої цінності, автори часто не підписують 

свої твори, тому ім’я автора зазвичай губиться протягом років. 
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Третій вид - технічні фотографії. З одного боку для створення 

фотографії автор в будь-якому разі привносить певний елемент 

творчості, однак для цього виду фотографій він є мінімальним і в 

кінцевому результаті ми маємо фото на паспорт без жодного 

втілення задума автора [5, с. 64, 65].  

Стосовно авторського права на фотографічний твір, 

відповідно до норм українського законодавства, а саме стаття 11 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське 

право на твір виникає внаслідок факту його створення. 

Авторське право на твір діє протягом усього життя автора й 

70 років після його смерті, крім випадків, передбачених статтею 28 

Закону України Про авторське право і суміжні права. В свою чергу, 

для творів які були оприлюднені під псевдонімом чи анонімно, то 

в такому разі строк дії авторського права буде закінчуватися через 

70 років після того, як твір було оприлюднено. 

За національним законодавством, якщо твір був опубліко-

ваний не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, 

випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається 

окремо для кожної оприлюдненої частини твору. 

У разі коли твір був створений у співавторстві, авторське 

право на твори буде діяти протягом життя співавторів і 70 років 

після смерті останнього співавтора. 

Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 

років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його 

правомірного опублікування [2].  

Підводячи підсумок, можна сказати, що фотографічний 

твір вже давно став повсякденним явищем для суспільства, 

однак як об’єкт авторського права на законодавчому рівні 

потребує достатнього врегулювання, оскільки містить певну 

кількість недоліків, тому потрібно в першу чергу закріпити в 

нормативно-правовому акті поняття «фотографічний твір», а 

також необхідно визначити види фотографічних творів, задля 

уникнення розбіжностей та встановлення правильного строку 

дії авторських прав на фотографічні твори.  
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ВАЖЛИВІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ  ГЕОДЕЗІЇ  В ПЕРІОД 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

 Канівець О.М., 

старший викладач  

кафедри геодезії та землеустрою 

Сумський національний аграрний університет 

м.Суми, Україна  

Сучасна «гібридна війна» із застосуванням новітніх техно-

логій та постійні зміни її акцентів беззаперечно підтвердили 

відомий військовий постулат, що бойові дії можуть розпочатися у 

будь-який час, на будь-якій території, за будь-якої пори року і пого-

ди. У цих умовах перед військами завжди постає питання щодо 

успішного виконання бойових завдань на певній території (місце-

вості), що неможливо без отримання всебічної інформації про неї. 
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Топографічні елементи місцевості можуть суттєво впливати 

на виконання бойового завдання підрозділу з урахуванням його 

озброєння, пори року і часу доби, а також метеорологічних умов 

і характеру дій противника. Місцевість може бути сприятливою 

щодо успіху бойових дій підрозділів і ослабляти дії противника, 

але не сама по собі, а лише в тому випадку, якщо командир 

докладно її оцінить і вміло використає в конкретних бойових 

умовах. Особливості місцевості, які певним чином впливають на 

основні сторони бойової діяльності військ, називаються тактич-

ними властивостями місцевості. До основних з них належать: 

прохідність місцевості, захисні властивості місцевості, умови 

орієнтування, умови спостереження, умови маскування, умови 

ведення вогню та умови інженерного обладнання місцевості 

[1]. 

Ката – це необхідний документ без якого практично немож-

ливо вести бойові дії на місцевості. Будівництво оборонних 

споруд, стрільба по невидимих цілях, використання військової 

ракетної техніки, планування військових операцій і ін. вимагають 

геодезичних даних, карт, планів. 

Сьогодні, для задоволення потреб оборони країни та народ-

ного господарства, створюється велика кількість різноманітних 

карт, що призначені для вирішення різноманітних завдань у 

військовій справі та народному господарстві. Вони створюються в 

єдиній установленій системі координат та висот, мають струнке 

розграфлення та номенклатуру аркушів, а також уніфіковану 

систему умовних знаків. За допомогою цих карт можна швидко 

вивчити і дати оцінку місцевості, орієнтуватися, визначати коорди-

нати й висоти точок, отримувати якісні та кількісні характеристики 

різних об'єктів місцевості. 

Спеціальні карти та плани міст призначені для інформування 

командирів і штаби про сучасний стан місцевості та її зміни в 

районі бойових дій, а також про інші спеціальні дані, які необхідні 

для планування, організації й виконання бойових завдань. 

Вивчення військової топографії сприяє розвитку у особового 

складу таких важливих якостей, як спостережливість, точність, 
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уміння аналізувати результати спостереження і робити висновки 

про вплив місцевості на виконання бойової задачі. 

Орієнтування на місцевості — це визначення свого місцепо-

ложення щодо сторін горизонту і місцевих предметів (орієнтирів), 

що виділяються, і точна витримка вказаного або вибраного 

напряму руху.  

В бойовій обстановці орієнтування на місцевості включає 

також визначення свого місцеположення щодо своїх військ і військ 

супротивника. Уміння швидко і точно орієнтуватися на місцевості 

сприяє успішному виконанню бойових задач на незнайомій 

місцевості, в лісі і в умовах обмеженої видимості. 

Кожен воїн має вміти: визначати свою точку стояння на 

місцевості по мапі, орієнтуватися на місцевості за допомогою 

мапи та компасу, а також без них, вміти готувати дані для руху по 

азимутам, здійснювати зйомку плану місцевості, наносити на 

мапу віднайдені об’єкти супротивника, здійснювати ціле 

вказування для наведення удару авіації та коректування 

артилерійського вогню. 

Геоінформаційні системи (ГІС), системи супутникової 

навігації (GPS) надзвичайно ефективні при веденні військового 

будівництва, для цілей військової розвідки і для управління 

військової і перш за все, ракетною технікою при нанесенні точних 

ракетно-бомбових ударів.  

У сучасному швидкоплинному і маневреному бою вдале 

використання місцевості забезпечує своєчасне і ефективне здійс-

нення заходів по захисту особового складу і бойової техніки від 

новітньої високоточної зброї противника. Уміле використання 

місцевості значною мірою сприяє підвищенню можливостей своїх 

військ щодо маневру приховано та несподівано наносити удари по 

противнику й більш ефективно застосовувати всі види сучасного 

високоточного озброєння і бойової техніки. Успіх у сучасному 

динамічному бою потребує саме використання високоточної зброї, 

ефективність застосування якої можливе при використанні лазер-

них віддалемірів, супутникових навігаційних систем, безпілотних 

літальних апаратів тощо [2]. 
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Перехід від класного середовища до домашнього 

середовища викликає занепокоєння студентів. Студенти, які не 

мають доступу до особистого фізичного середовища для онлайн-

навчання, воно може бути порушене шумом та іншими 

відволікаючими факторами. Тому під час вивчення математики 

частину змісту навчальної програми, студенти чи учні мають 

вивчати самостійно в зручний для себе час. Світові вчені 

визначили вплив саморегульованого навчання, стратегій 

навчання та емоцій на задоволеність онлайн-навчанням і 

досягненнями з математики під час онлайн вивчення математики 

в умовах воєнного стану. Дослідження показало, що мотивація 

впливає на досягнення, і як мотивація, так і емоції були пов’язані 

із задоволенням. На основі цих результатів дослідження 

сформулювали такі рекомендації для вчителів: підвищити само 

ефективність студентів та учнів, розробити допоміжні інстру-

менти в онлайн-курсах, забезпечити орієнтацію на курси, надати 

підтримку через соціальні мережі та реструктурувати формат 
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курсу підлаштовуючи його під сучасні проблеми та часові 

можливості учнів. [1] 

Для деяких вчителів математики цифрові інструменти, які 

допомагають учням візуалізувати математичні концепції, як-от 

Desmos , або веб-сайти, які заохочують до математичних дискусій, 

як-от Fraction Talks , вже були частиною їхнього репертуару до 

введення військового стану чи пандемії. Але інших вчителів 

дистанційне навчання підштовхнуло їх до вивчення математичних 

програм та онлайн-ресурсів уперше. Ряд математичних додатків та 

онлайн-інструментів можуть допомогти учням розвинути необ-

хідне базове розуміння арифметичних дій, які їм знадобляться як 

базові для більш складних математичних задач згодом. Щоб 

допомогти молодшим школярам практикувати такі навички, як 

рахування, додавання та віднімання, вчителі повинні настійно 

рекомендувати математичні ігри, наприклад, Moose Math, 

безкоштовну програму для iPhone та iPad. У Moose Math учні 

грають в математичні ігри, які отримують бали, щоб допомогти 

побудувати місто.[1] 

Відкриті математичні завдання — задачі, які зазвичай мають 

більше однієї відповіді — допомагають учням розвинути 

концептуальне розуміння математики, а не зациклюватися на 

запам’ятовуванні фактів, викладачі математики, з якими ми 

спілкувалися, рекомендують найчастіше такі безкоштовні веб-

сайти, які можна використовувати для відкритих математичних 

завдань. Open Middle  залишає частини рівняння незаповненими та 

просить учнів заповнити їх, щоб зробити це правильним. Rather 

Math  для створення спільноти. Користуючись сайтом, учні обира-

ють між двома реальними прикладами — наприклад, коробка 

цукерок із п’ятьма рядками та 14 стовпцями або коробка цукерок 

із сімома рядками та дев’ятьма стовпцями — і мають навести 

математичний аргумент, щоб підтвердити свій вибір. [2] 

Інструменти моделювання. За словами вчителів математики, 

моделювання, як-от маніпулювання виразом і перегляд змін у 

графіку, є чудовими інструментами, які допомагають учням 

уявити математичні поняття. Desmos (6–12 класи), веб-сайт з 
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інтерактивними завданнями з математики та графічним — це ще 

один безкоштовний інструмент  улюблений серед учнів. Desmos – 

це онлайн-сервіс, який дозволяє створювати графіки по формулі 

функції. Сама функція вписується в лівий стовпчик, а графік 

автоматично будується в правій частині. Mathalicious ще один 

новітній ресурс який чудово підходить для вивчення математики в 

умовах війни, ця програма дивиться на математику з іншої точки 

зору. Щоб викладати математику студентам, вони не використову-

ють старомодну, нудну математику. Замість цього вони вивчають 

математику, використовуючи предмети реального життя, такі як 

спорт, їжа, економіка, ігри  і т.д, це в свою чергу дуже заохочує 

студентів та учнів проводити більше часу за вивченням математи-

ки та відволіктись від сурової реальності навколишнього життя. [1] 

Двома найбільш задіяними ресурсами в Україні і в світі в 

цілому є Khan Academy та IXL, ці сайти найкраще пристосовані до 

сучасності та пропонують найбільший вибір вправ та щоденних 

завдань з математики. Khan Academy — це повністю безкоштов-

ний персоналізований навчальний ресурс з онлайн-курсами, відео 

та вправами. Студенти можуть заповнювати щоденні огляди та 

відстежувати свій прогрес на інформаційній панелі навчання 

платформи. Підручники з математики розділені за предметами та 

за рівнем класу для зручності навігації та використання спеціалізо-

ваного вмісту. Хоча IXL є навчальним сайтом на основі підписки, 

він пропонує  безкоштовні щоденні завдання з математики. Учні 

можуть виконувати десять безкоштовних питань (з кожного пред-

мета) на день і розвивати свої математичні навички. Участь в 

підписці включає необмежену кількість практичних питань, 

аналітику, сертифікати та персоналізовані рекомендації щодо 

навичок. [2] 

Отже, існує безліч різноманітних та продуманих платформ, 

програм для вивчення математики в складний для країни та 

населення час. Математика важлива, і кожен студент та учень 

повинен розуміти, що від того як він зараз буде працювати та яких 

зусиль докладатиме для свого навчання, таким і буде його 

майбутнє та майбутнє його країни.  
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В епоху трансформування правової свідомості та правової 

культури громадян у бік євроінтеграційних підходів до правового 

розуміння юридичних явищ, особливої  актуальності набувають 

питання корпоративного управління, зокрема проте не виключно у 

акціонерних товариствах. Даний стан речей обумовлюється вихо-

дом економіки нашої держави на новий рівень, а також закріплен-

ням договірної прерогативи регулювання відносин, що пов’язані із 

управлінням товариством. Обрана нами проблематика була об’єк-

том дослідження ряду науковців серед котрих можна виокремити: 

О. М. Вінник, Ю. М. Жорнокуй, В. В. Луць, М. М. Сигидин, І. В. 

Спасибо-Фатєєва, Ю. М. Попов, О. Г. Загороднюк, М. І. Брагінсь-

кий, А. В. Габова, Ю. М. Жорнокуя, О. В. Сєрих, В. І. Цікало, та 

ряд інших. Разом із тим, проблематика визначення доречної кате-

горіальної складової, котра б виступала уніфікованою  по відно-

шенню до правових явищ, що мають подібну природу залишається 
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у більшій мірі поза увагою національної правової спільноти, що 

безумовно підсилює актуальність даного дослідження. 

Перш за все варто встановити, що у  межах національного 

законодавства, категорія «корпоративний договір» та «договір між 

акціонерами», застосовується для найменування договорів, що 

включаючи у своїх межах майнові та організаційні елементи 

покликані забезпечити перш за все простоту, чіткість та ясність у 

питаннях управління тим чи іншим різновидом товариства. 

Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону України «Про товариства з 

обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю» 

встановлюється, що: «корпоративний договір- це договір, за яким 

учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та 

повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації 

(далі - корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в 

письмовій формі» [1]. У свою чергу, у межах  ст. 26-1  Закону 

України «Про акціонерні товариства» встановлює, що договір між 

акціонерами товариства - це договір, предметом якого є реалізація 

акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав 

на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, 

статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - 

договір між акціонерами) [2].  З детального та комплексного аналі-

зу законодавчих приписів, що визначають правову природу 

відповідних договорів можемо констатувати, що останні характе-

ризуються рядом спільних ознак, серед котрих можемо 

виокремити, такі як: 

• Корпоративні договори та договори між акціонерами, 

укладаються із спільною метою, а саме: забезпечити корпоративне 

управління товариством; 

• Для корпоративного договору та договору між акціонерами 

обов’язковим видається дотримання письмової форми. Принагідно 

зазначимо, що на наше переконання дотримання письмової форми 

зазначених договорів має важливе практичне значення, що опосе-

редковується, як чітким формулюванням та конкретним волевияв-

ленням волі їх  учасників, так і будуть сприяти відносно швидкому 

врегулюванню юридичного спору у разі його виникнення, що 



 

72 

пов'язаний із виконанням чи невиконанням умов відповідного 

договору.  

• Як корпоративний договір, так і договір між акціонерами 

носить обов’язковий характер, виключно для сторін таких 

договорів, тобто акціонерів акціонерного товариства/учасників 

товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю котрі 

брали участь у підписанні останніх; 

• Внесення змін до положень корпоративного договору та 

«договору між акціонерами» допускається виключно у разі  

надання згоди всіма сторонами договору; 

• У разі порушення вимог корпоративного договору та 

договору між акціонерами то порушників може бути застосована 

виключно відповідальність котра прямо передбачена таким дого-

вором, або обумовлюється відповідно до додаткових угод 

укладених між всіма учасниками відповідних договорів та покли-

каних врегулювати питання відповідальності за порушення вико-

нання умов аналізованих нами угод. Відтак, у аналізованому нами 

ключі відповідальність носить виключно договірний характер. 

Разом із  тим, не дивлячись на ряд спільних рис корпоратив-

ного договору та договору між акціонерами, аналіз національного 

законодавства надає можливість виокремити  певні відмінності. 

Серед останніх можна встановити положення про оплатність та 

конфіденційність, що  видаються диференційованими по відно-

шенню до даних договорів.  Зокрема, якщо аналізувати питання 

оплатності,  констатуємо, національний законодавець передбачає, 

що корпоративний договір завжди є безвідплатним,  разом із тим, 

по відношенню до договорів між акціонерами, то дана умова не 

передбачена. Питання конфіденційності умов зазначених догово-

рів теж диференційовано врегульовано у межах профільних 

законів. Разом із тим, чи надають відповідні відмінності у аналізо-

ваних нами договорах говорити про різну правову природу 

останніх, чи все ж правова природа зазначених договорів є 

однаковою?  

Надаючи відповідь на дане питання, зазначимо, що корпора-

тивний договір та договір між акціонерами мають однакову 
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правову природу, що опосередковується комплексною (переважно 

господарсько-правовою) суттю останніх, а також спільним поєд-

нанням у них майнових та організаційних елементів, спрямованих 

на забезпечення належного, чіткого та неперебійного управління 

зазначеними товариствами. Окрім того, вважаємо, термін «договір 

між акціонерами» вжитий національним законодавцем у більшій 

своїй мірі некоректно, адже останній вказуючи виключно на 

суб’єктний склад (акціонерів) не передає правової природи, суті та 

призначення останнього. Відтак, у порушення принципу правової 

(юридичної визначеності) має місце диференційоване наймену-

вання однакових за своєю  правовою природою юридичних явищ, 

що є неприпустимим.  

Отже, провівши короткий екскурс у обраній нами пробле-

матиці можемо констатувати, що корпоративний договір та 

договір між акціонерами мають однакову правову природу та 

спрямовані на забезпечення правового регулювання відносин 

управління у межах відповідних підприємств. Разом із тим, нагаль-

ними видаються зміни до національного законодавства, у аспекті 

забезпечення використання єдиної категорії, до аналізованих нами 

явищ. Підсумовуючи зазначимо, що такою юридичної категорією 

має бути «корпоративний договір», що будучи у міру загальною та 

у міру конкретною забезпечить належне правове означення 

спільних за правовою природою юридичних явищ. 
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СТРИБКИ НА БАТУТІ ЯК ЦІКАВИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ  
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викладач кафедри теорії,  
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Черкаський національний університет 
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м. Черкаси, Україна 

В останні десятиліття на тлі складної та нестабільної соці-

ально-економічної ситуації в країні багатьма фахівцями в галузі 

фізичної культури та спорту (В. Г. Арефьєв, 2014–2020; Н. В. Мос-

каленко, 2018; Н. М. Гончарова, 2019; О. Ю. Марченко, 2019; 

Т. Ю. Круцевич, 2012–2020) відзначено негативні тенденції дина-

міки стану здоров’я дітей та молоді України. Систематичні перена-

вантаження навчальним матеріалом призводять до накопичення в 

дітей втоми з одного боку, а з іншого – гіподинамії, що негативно 

відбивається на загальному стані їхнього здоров’я (О. В. Андрєєва, 

2014–2020; С. М. Футорний, 2015–2020; A. Seabra, D. Mendonca, 

J. Maia, 2013; L. V. Shuba, 2016; U. Protsenko, 2016; S. Savliuk, 

V. Kashuba, I. Vypasniak, A. Yavorskyy, P. Kindrat, I. Grygus, 

A. Vakoliuk, I. Pаnchuk, M. Hagner Derengowska, 2020). Тому, 

погоджуємося з думкою О. Г. Дем’янчук, що питання про віднов-

лення розумової та фізичної працездатності, підтримання здоров’я 

й удосконалення фізичного розвитку стає надзвичайно актуальним 

(Л. П. Долженко, М. М. Перегінець, 2018; Н. В. Ковалева, 2013; 

O. Yarmak, Ya. Galan, I. Nakonechnyi, A. Hakman, Ya. Filak, 

O. Blahii, 2017) [1, с. 1]. 

Виражені негативні зрушення у фізичному здоров’ї молоді 

призвели до серйозних медико-біологічних та соціальних наслід-

ків: погіршення репродуктивного здоров’я; зменшення чисель-

ності юнаків, що придатні до військової служби та певних видів 

праці (І. П. Випасняк, 2019; C. Konijnenberg, P. M. Fredriksen, 
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2018). У зв’язку з цим проблема збереження й зміцнення здоров’я 

дітей і молодих людей має високу соціальну значимість, оскільки 

вони в найближчому майбутньому визначатимуть можливість 

динамічного поступального розвитку українського суспільства 

(І. О. Асаулюк, 2020; Y. V. Imas, M. V. Dutchak, O. V. Andrieieva, 

V. O. Kashuba, I. L. Kensytska, O. O. .Sadovskyi, 2018; T. Krutse-

vych, O. Marchenko, 2017; V. Kashuba, N. Golovanova, 2018). На 

переконання фахівців (О. В. Андрєєва, Н. В. Ковальова, І. В. Хрип-

ко, 2018; Е. В. Имас, М. В. Дутчак, С. В. Трачук, 2013; O. Andrieie-

va, V. Kashuba, I. Carp, T. Blystiv, M. Palchuk, N. Kovalova, 

I. Khrypko, 2019), важливе значення для покращення фізичного 

стану дітей і молоді має впровадження в освітній процес із 

фізичного виховання сучасних і цікавих форм оздоровчої рухової 

активності [1, с. 1]. 

Погоджуємось з Н. М. Гончаровою, що напрямками вирішен-

ня питань з покращення здоров’я дітей та молоді є: 1) удоскона-

лення програмно-нормативних основ фізичного виховання 

(Т. Круцевич та ін., 2012); 2) впровадження інноваційних засобів 

фізичного виховання (Н. В. Москаленко, 2009–2018; М. В. Черняв-

ський, 2011; С. А. Бублик, 2012; О. М. Саїнчук, 2015; Л. С. Михно, 

2017); 3) розробка новітніх освітніх і фізкультурно-оздоровчих 

технологій навчання (Е. В. Осипенко, 2013; M. V. Verkhovska, 

2015) [2, с. 1–2]. 

В останні роки фахівці (А. І. Альошина, 2015–2020; Т. Круце-

вич, Є. Імас, О. Марченко, 2017; Т. В. Блистів, 2019; Н. В. Моска-

ленко, 2009–2020 та інші) займаються питаннями розробки та 

впровадження новітніх програм, підходів, технологій збереження 

та зміцнення фізичного стану молоді в процесі фізичного 

виховання, що є вкрай необхідним і актуальним. 

Однією із захопливих і корисних форм проведення дозвілля, 

засобів тренування та зміцнення здоров’я є стрибки на батуті. 

Стрибки на батуті набувають все більшої популярності, вони 

переростають в окремий напрямок у розвитку гімнастики та 

фітнесу. Стрибки на батуті є ефективною і доступною розвагою, 

видом спорту, що приносять очевидну користь для підтримки 
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фізичного стану, розваг та відпочинку. Тим більше, що стрибки на 

батуті доступні всім. Цим видом фітнесу із задоволенням 

займаються як професійні спортсмени, так і діти, дорослі, навіть 

люди похилого віку. Вони не вимагають спеціальної фізичної 

підготовки [3]. 

Головне – вибрати модель із оптимальними характеристиками 

з якісних нешкідливих матеріалів. При дотриманні правил безпеки 

розважатися таким способом можуть навіть малюки, але під 

контролем батьків. Заняття на батуті забезпечують рівномірне 

навантаження, сприяють правильному розвитку м’язової системи, 

вестибулярного апарату, моторики рук, ніг, покращують коорди-

націю рухів, що дуже важливо для дітей раннього віку [4]. 

Розвиток стрибків на батуті, як виду спорту, відноситься до 

1926 року (до того використовувався в цирку) і пов’язане з ім’ям 

американців Л. Крісвольда і Г. Ніссена. З 1928 року Г. Ніссен 

почав конструювати ці снаряди. У 1939 році він запатентував 

значно поліпшену модель батута і організував масове вироб-

ництво. Популярність вправ на батуті в США зросла настільки, що 

вони були включені в програму фізичного виховання шкіл та 

університетів. Масове захоплення стрибками на батуті призвело до 

виникнення змагань. Спочатку вони включалися в програму з 

гімнастики, але незабаром вправи на батуті стали культивуватися і 

як самостійний вид спорту. З 2000 року стрибки на батуті включені 

в програму Літніх Олімпійських ігор [5]. 

Заняття на батуті включають в себе три складових: кардіо-

навантаження; силові вправи для зміцнення м’язів; комплекс вправ 

на розтяжку. Зазвичай тренування розраховано на 1 годину: 5 хв. – 

розминка; 30 хв. – аеробні навантаження; 15 хв. – анаеробні 

вправи; 5 хв. – розтяжка; 5 хв. – заминка. Розминка і заминка вико-

нуються поза батутом, решту часу проводиться на снаряді. 

Починати заняття тренери рекомендують зі стрибків через 

скакалку. Частота тренувань – 3–4 рази на тиждень [4]. 

Заняття на батуті на початковому етапі не повинні бути 

інтенсивними. При першому знайомстві досить 5–10 хвилин. 

Згодом тривалість можна потроху збільшувати. Занадто тривалі 
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стрибки викликають не тільки біль в м’язах, але і запаморочення, 

нудоту, погану координацію. Потенційно існує ризик отримання 

травм, але його реально звести до мінімуму завдяки  правильній 

збірці конструкції, дотриманню правил безпеки і грамотному 

вибору моделі відповідно до віку і маси людини [6]. 

Для занять рекомендується вибирати комфортний спортив-

ний одяг з натуральних матеріалів. Він повинен щільно прилягати 

до тіла, щоб не було можливості за щось зачепитися і це не стало 

причиною травм. Жінкам рекомендується надівати спеціальний 

спортивний ліф, інакше хворобливих відчуттів і дискомфорту в 

області грудей не уникнути. Можна вибрати футболку, лосини, а 

також щільні чешки або шкарпетки. Не зайвими виявляться 

спортивні рукавички, щоб не пошкодити шкіру долонь при 

падіннях об сітку батуту. Довге волосся варто зібрати в пучок або 

надійно зафіксувати гумкою [3; 4; 6; 7]. 

Незважаючи на те, що техніка стрибків на батуті здається 

дуже простою, вона передбачає ряд важливих правил, яких 

потрібно дотримуватися, щоб заняття були ефективними і 

безпечними [7]: 

- вправи треба виконувати в центрі батута; 

- один батут зазвичай розрахований на одну людину. Якщо 

стрибати на ньому компанією, можна спровокувати зіткнення і 

удари. Причому найбільшому ризику піддаються ті, хто має 

найменшу вагу, тому діти мають стрибати самостійно; 

- для початківців протипоказані складні стрибки на батуті з 

різними переворотами і сальто. Слід знати, що в спортсменів на 

освоєння подібних трюків можуть піти роки; 

- чистота – запорука комфорту і безпеки. При стрибках на 

батуті поруч не повинно бути ніяких сторонніх речей. При 

високому стрибку навіть сама крихітна дрібниця, що випала з 

кишені, може спровокувати тілесні ушкодження; 

- треба обов’язково контролювати дітей і намагатися не 

залишати їх на батуті без нагляду; 

- простір під батутом повинен бути чистим і вільним від 

сторонніх предметів, а недосвідченого стрибуна краще страхувати; 
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- треба вчитися контролювати свої рухи. Слід виконувати 

тільки ті вправи, які під силу. Навчаючись новим елементам, краще 

знаходитися в центрі батута, а навколо нього треба розташувати 

мати. 

Перед стрибками всім рекомендується пройти інструктаж і 

вивчити всі правила техніки безпеки. 

Батут є таким же тренажером, як, наприклад, бігова доріжка 

або велотренажер. Користь від стрибків на батуті полягає в 

наступному [3; 6; 7]: 

- стрибки покращують настрій, позбавляють від стресу і 

втоми, знімають депресію, підвищують життєві сили організму, 

стабілізують емоційний і психічний стан організму людини; 

- зміцнюють організм в цілому; 

- відмінне тренування вестибулярного апарату. Особливо це 

стосується дітей, у яких він тільки розвивається; 

- стрибки покращують координацію рухів; 

- профілактика та лікування остеохондрозу (зміцнюються 

ослаблені м’язи спини і хребта, що значно зменшує біль, а при 

тривалих заняттях призводить до одужання); 

- поліпшується робота серцево-судинної, травної, дихальної 

систем; 

- стрибки сприяють нормалізації тиску; 

- зміцнюються зв’язки і суглоби (кульшові, колінні, 

гомілковостопні); 

- підвищується гнучкість суглобів, зміцнюються м’язи, 

виправляється постава людини; 

- завдяки навантаженню прискорюється дихання, підвищу-

ються частота серцевих скорочень та кровообіг, поліпшуються 

обмінні процеси та метаболізм. Цим пояснюється користь від 

стрибків на батуті для схуднення. Покращити результати схуднен-

ня можна за допомогою правильної дієти та дотримання принципів 

раціонального харчування. Захоплення шкідливими продуктами і 

переїдання можуть звести нанівець ефективність стрибків; 

- постійний рух сприятливо впливає на шкіру, роблячи її 

більш гладкою та еластичною. 
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Зараз у багатьох великих містах відкриваються сучасні 

батутні комплекси, які здатні приймати людей різного віку і різної 

підготовки для стрибків на батутах. Такі комплекси, як правило, 

оснащені професійним обладнанням, що відповідає спортивним 

стандартам. Для безпеки тренувань, передбачені, на момент 

викидання «за борт», зони приземлення з поролоновими ямами і 

м’якими матами. В батутних комплексах тренуються і любителі 

батутного фітнесу та професійні спортсмени, тому відкриті різні 

групи [3]: 1) стрибки на батуті для схуднення; 2) стрибки для 

підготовки спорсменів-екстремалів (нью скул, вейкборд, сноу-

борд); 3) стрибки для любителів активного відпочинку. 

Стрибки вважаються активним видом спорту, тому є і проти-

показання. При наявності деяких захворювань (проблем з серцево-

судинною, опорно-руховою, дихальною системами, цукровим 

діабетом тощо) заняття на батуті як дітям, так і дорослим можна 

починати лише після консультації з лікарем. Не рекомендується 

займатися стрибками на батуті при гіпертонічній хворобі, 

бронхіальній астмі, важких формах серцево-судинної недостат-

ності і тахікардії, частих нападах стенокардії, тромбофлебіті, 

важких формах діабету, онкологічних захворюваннях. В основ-

ному, забороняються стрибки при загостренні захворювань або в 

важких стадіях. У стадії ремісії, невелике навантаження для 

організму просто необхідне. Помірні заняття на батуті принесуть 

тільки користь організму. Але необхідно контролювати тиск і 

пульс, інакше можна нашкодити своєму здоров’ю [3]. 

Важливо не забувати про правила безпечної поведінки. 

Дорослі повинні стежити за правильною траєкторією рухів 

дитини, висотою стрибків. Не варто починати заняття відразу після 

прийому їжі, ліків, стрибати близько від краю полотна тощо. 

Правильний вибір моделі батута і дотримання простих правил 

дозволить зробити стрибки улюбленим видом дозвілля для 

дитини, яке буде приносити тільки користь. 

Висновки. Стрибки на батуті є цікавим, ефективним і 

доступним засобом зміцнення здоров’я, що може зацікавити 

людей різних вікових категорій незалежно від рівня фізичної 
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підготовленості. Систематичні заняття стрибками на батуті 

дозволяють завжди бути в чудовій «фізичній формі». Відтак, добре 

було б розробити державну програму щодо включення стрибків на 

батутах до програм фізичного виховання закладів освіти України. 
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Державний університет  
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Війна, що розпочалася із вторгненням РФ на територію 

України, окрім низки суто військово-політичних, суспільних та 

загальноекономічних, оголила ще ї проблему суттєвої нестачі 

наукових та практичних доробок щодо принципів та методів 

ведення військової економіки, розвитку ВПК та ЗСУ. Це 

обумовлено, насамперед, відсутністю вагомих передумов для 

активізації таких розробок та досвіду ведення активних бойових 

дій (за виключенням зони ООС). Втім, поточна ситуація призвела 

до усвідомлення наочної необхідності як перегляду існуючих 

(оперативних та тактичних) підходів до ведення економіки війсь-

кового часу, так і загальних (стратегічних) принципів подальшого, 

післявоєнного розвинення економіки країни за умов наявності 

потенційної загрози.  

Дослідивши існуючу ситуацію щодо фінансування ВПК 

України, не складно дійти до висновку, що статус безядерної 

держави та перманентні економічні проблеми, які ускладнені 

суттєвими змінам стратегічних геополітичних векторів та іншими 

чинниками, сформували майже пасивну стратегію розвитку ВПК 

та системи військової безпеки в цілому. Наявність Будапештського 

меморандуму, орієнтація на вступ до НАТО та інші фактори 

сприяли тому, що розвиток ЗСУ, ВПК та інших структур здійсню-

валося з орієнтацією на передбачений захист країн-гарантів в разі 

потреби. Так, Відповідно до Стратегії національної безпеки та 

Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, щорічне бюджетне 
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фінансування сектору безпеки і оборони має становити не менше 

5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Це, з одного боку, 

досить суттєва сума. Наприклад, у США аналогічний показник 

становить 3,7%, КНР – 1,7%, Ізраїль – 5,6%. Проте, структура 

видатків Міністерства оборони України [1] свідчить, що 76% від 

загальної суми фінансування спрямовується на забезпечення 

діяльності ЗСУ в частині підготовки кадрів і військ, медичне 

забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та 

членів їхніх сімей, ветеранів війни. Розвиток, закупівля, модерніза-

ція та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання 

охоплює 19,35% бюджету. Стаття витрат, спрямована на державне 

чи інше фінансування власних інноваційних розробку та наукові 

досліджень оборонної сфери, виробництва власних інноваційних 

продуктів ВПК не присутня.   

Втім, поточна ситуація надала змогу чітко усвідомити, що 

Україна потребує кардинальної зміни стратегії власного захисту. 

Ця стратегія, серед іншого, має містити ї економічну складову цих 

процесів, спрямованому саме на ініціацію інноваційного онов-

лення та розвитку оборонного комплексу. Прикладом успішного 

застосування подібної стратегії є Ізраїль, де ВПК відіграє вагому 

роль у розвитку інноваційної економіці країни в цілому. Сутність 

підходу, що застосовує Ізраїль, полягає тому, що бюджеті на інші 

видатки, які спрямовується в наукові дослідження, підготовку 

кадрів, військову медицину та інші напрями інноваційного 

розвитку ВПК та безпекової сфери, в адаптованому вигляді пере-

носяться у суспільне життя у вигляді будівельних, інфокомуніка-

ційних, промислових, медичних та інших технологій. Тобто 

активно застосовуються принципи конверсії та трансферу 

технологій. Так, за даними [2], суттєвого значення для розвитку 

економіки Ізраїлю мають технології, які отримує цивільне 

суспільство через конверсію в частинці інформаціно-комуніка-

ційних технологій, медицини, підготовки кадрів тощо.  

Доцільність аналізу досвіду розвитку сфери безпеки Ізраїлю з 

метою його адаптації до реалій України обумовлено ще й тим, що 

можна визначити певні аналогії у поточному стані безпекової 
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проблеми України. Так, можна визначити схожість країн у 

питаннях щодо кількісної переваги потенційних чи існуючих 

супротивників як у живої силі, так і обсягах техніки, можливостей 

щодо самофінансування тощо. Для Украйни за таких умов та при 

відсутності реальної підтримки у вигляді контингенту та летальної 

зброї з боку країн-партнерів пріоритетним напрямком є перевага за 

«якісними» показниками як технічного, технологічного і тилового 

забезпечення, так і тактико-технічної підготовки кадрів усіх рівнів, 

їх екіпірування та спорядження. Це, перш за все, повинно базу-

ватися за активізації науково-дослідних розробок, їх імплементації 

у ВПК із подальшою конверсією у цивільне життя суспільства.  

У підсумку слід визначити, що яким би чином не врегулю-

валася поточна ситуація, треба усвідомлювати, що стратегічні 

пріоритеті та риторика країни-агресора, спрямована на «збирання 

земель» (яка, до речі, була актуальна за часів правлення Івана ІІІ 

Васильовича у XVсторіччі, а зараз має вигляд відвертого порушен-

ня усіх світових юридичних та суспільних норм) ймовірно, не 

припиниться. Поперти те, що така стратегія, завдяки санкціям та 

міжнародному осуду, сприятиме стрімкому погіршенню соціаль-

но-економічної ситуацій країни-агресора, існуюче політичне 

керівництво, з великою ймовірністю, буде продовжувати загарб-

ницьку політику у тому чи іншому вигляді, особливо на південно-

східному напрямку нашої країни. Тому Україна має бути готова до 

будь-якого розвитку подій та формувати власну оборонну 

стратегію на підґрунті активізації інноваційних досліджень із 

подальшим трансфером технологій у цивільну економіку. Це 

надасть змогу отримати позитивний, а надалі й синергетичний 

ефект і для ВПК, і для суспільства.  
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У світі існує лише одна річ, без якої не зможе прожити жодна 

людина – свобода. Слово, яке у парі з владою, відгукується з 

гордістю у душі кожного українця  ще більше з 24-го лютого. Саме 

в цей день Росія розпочала повномасштабне вторгнення на 

територію України по всій довжині спільного кордону і з території 

Білорусії. На сьогоднішній день наша країна чинить запеклий опір 

щодо Росії. Усвідомлюючи всю серйозність й напруженість подій, 

я вирішила тимчасово перемкнути свою увагу на книгу, яка 

залишила мене під глибокими враженнями після читання. Генеру-

ючи до купи думки, хочу поділитися наступною інформацією. 

Перший опублікований роман Кена Кізі став єдиним, відомим 

на весь світ, 

твором письменника, і його назва – "Політ над гніздом зозулі". 

Події роману в основному розгортаються в палаті інституту для 

душевнохворих. Весь твір є ніби спогадом – розповіддю одного з 

пацієнтів палати, Вождя, про боротьбу волелюбного новачка, 

Рендл Патріка Макмерфі, з укоріненими звичаями та правилами 

життя пацієнтів, на захисті яких стоїть старша медсестра, Мілдред 

Ретчед, з підлеглим їй персоналом. Палата, яку можна вважати 

символом контролюючої системи, сучасної цивілізації взагалі, у 

той же час є цілком реальною палатою, змальованою автором з 

дійсності. Життя в палаті переповнене страхом, і найперше, що 

критикується в романі Кена Кізі − це страх. У палаті всі живуть за 

строгим розпорядком, який доводиться до абсурдності: досить 
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згадати епізоди, коли Макмерфі не дозволяють чистити зуби поза 

призначеним часом. Або коли його не випускають раніше за інших 

із їдальні: хворі мають виходити всі разом, колонами. 

 Оскільки Кізі писав роман, працюючи санітаром у такій самій 

палаті для душевнохворих, то і більшість персонажів його роману 

мають реальних прототипів. Підстави для такого ствердження 

дають нам прямі висловлювання романіста на цю тему: '' Так, 

Макмерфі є вигаданим героєм, створення якого інспіроване 

трагічним очікуванням реальних людей, з якими я працював у 

палаті, і ескізи яких, і візуальні і буквальні, потрапили до моїх рук 

набагато легше, ніж що небудь раніше або пізніше...'' [1, с.34]. Кізі 

також робить прямий натяк на те, що зображує саме тоталітарне 

суспільство. У цьому суспільстві не стільки важливо знищити 

неслухняного, скільки примусити його на очах інших зректися 

своїх принципів, визнати свою провину: сестра за бійку у душовій 

призначила Макмерфі щоденне лікування електрошоком, і обіцяє 

все відмінити, якщо тільки він прилюдно визнає себе винним: '' 

Йому потрібно всього-навсього признати, що він не правий,   

продемонструвати готовність до розумних контактів, і лікування 

на цей раз відмінять '' [1, с.226].  

Хочу звернути увагу на образ Рендела Патрика Макмерфі. 

Саме він проти - стоїть уніфікуючій владі Старшої Сестри в палаті 

для душевнохворих. Саме тут відбувається вибухове зіткнення 

двох полярних, вічно протиставних поглядів на життя: свободи та 

влади. Вирішивши бунтувати проти '' системи '', Патрик Макмерфі 

демонструє свою позицію як антиконформістську. Не піддаючись 

впливові працівників лікарні він вирішує показати своїм друзям, 

що свобода, а не замкненість в собі – це набагато кращий протест 

проти життєвих негараздів. Але цікавим є те, що влаштувавши 

риболовлю, а згодом і вечірку, Макмерфі має безліч способів 

утекти на омріяний простір незалежності, але не робить цього, бо 

усвідомлює, що втеча – це не вирішення проблеми. Незалеж-

ність… В думках відразує вимальовується образ людини, яка веде 

країну за собою, тримає в своїх міцних руках й бореться за її 

території у зв’язку з теперішніми подіями — образ Володимира 
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Зеленського, правителя, якого можна порівняти з човном, а народ 

— з водою: вода несе човен, а він бореться з ворожими хвилями, 

які линуть з усіх боків у сьогоднішні нелегкі дні. Незвичні риси 

головного героя роману дедалі більше асоціюються з нашим 

Президентом, його силою і сміливістю, якими захоплюється увесь 

світ. 

Перша незвична риса Макмерфі, яка підкреслюється в 

романі − це сміливість. 

Він не просто вирізняється цією рисою, він протистоїть 

оточуючому середовищу, яке у вступі було охарактеризоване 

лексемою '' страх'': ''Відчуваю, що йде по коридору  маленький 

чорний санітар, придивляючись до мого страху. Роздуваючи 

ніздрі, вертить головою туди-сюди, втягуючи страх свого 

відділення '' [1, с.8].  

Друга риса, яка визначає новачка, − це сила, яку він 

випромінює. Третя риса − його сміх: " Він стоїть й чекає, але, ніхто 

навіть і не думає відповідати, і тоді, він розпочинає сміятись '' [1, 

с.12].  

Отже, у відгуку на найболючіші та найглибші проблеми 

існування людини в суспільстві, варто зазначити проблеми кон-

формізму, придушення суспільством індивідуума, проблеми 

тотальної несвободи і тотального страху. Значимість роману 

полягає також у намаганнях зобразити спробу боротьби особис-

тості з різними пресингами '' ззовні '', бунт особистості за самореа-

лізацію, за свою волю. У творі зі страшною напругою зіштовху-

ються песимістичний та оптимістичний типи світосприйняття, 

погляди на результати протистояння тотального суспільства і 

волелюбної особистості. Не менш болючими ці проблеми були і в 

70-і, і в 80-і, і, ще гостріше постають вони перед нами у 

сьогоднішньому ХХІ столітті. 
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One of the defining reforms in Ukraine is the reform of 

decentralization of power as an essential component of state policy of 

regional development. Decentralization should be seen as a process that 

strengthens the country, opposes federalization and separatist tenden-

cies. It should be noted that the reform of decentralization of power does 

not provoke the development of centrifugal tendencies in the country 

and does not lead to tensions between the Center and the regions. 

According to world experience, a significant effect on the 

development of the region’s economy and the cohesion of the country 

as a whole has the successful implementation of territorial development 

projects implemented and implemented by territorial communities. 

Decentralization of power should be assessed by the criteria of 

promoting territorial consolidation, forming a sense of community 

involvement in the processes of state formation, improving the quality 

of life, forming the local identity of territorial communities. 

Identity is a multifaceted concept. Identity means both the 

uniqueness of an individual (community) and his (their) belonging to a 

certain object of identification – another person, place, territory, 

ethnicity, religion, etc. Identity is seen as people defining who they are 
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and comparing themselves to others, so it is always associated with 

similarity and difference. 

Identity is the result of an identification process based on the 

mechanisms of distinction and identification [1, p. 34]. It arises from the 

distinction (comparison) between “I” and “Other”, “We” and “They” 

and identification with a close, attractive object. 

Identity is formed in a certain social space, where different social 

actors interact, so it is both a product and an element of social 

interaction. Each identity is associated with a certain culture, the values 

and patterns of which are internalized in the processes of socialization 

and culture, and community culture becomes an important source of 

socio-cultural identities [2, p. 40-41].  

According to Ukrainian researchers, territorial identity is an 

individual’s perception of himself as a representative of a community 

based on the unity of territory, history and traditions, socio-cultural 

experience, values and lifestyles. 

Foreign experts use a variety of definitions that are close or 

identical in meaning to the term “territorial identity”: place identity, 

local identity, regional identity, environmental identity, “city” identity, 

urban-related identity, social identity, settlement identity. 

The difference between local identity and other territorial identities 

is the distinction of a separate territory as its own, due to everyday 

contacts, practices within the immediate environment and the local 

community [1, p. 138]. Sense of “place” and identification with the local 

community are basic elements of local identity.  

Local identity can be defined as the result of identifying oneself 

with a certain “place” of physical space, which has symbolic and value 

significance, a specific culture that is formed under the influence of 

collective and individual experience and interaction within local identity 

[1, p. 137]. 

The phenomenon of migration is extremely complex and 

conflict-prone. In the context of migration processes one of the 

important questions arises: features of psychological adaptation of 

migrants to the new cultural environment, where such adaptation 

should be considered as a process of modification of psychological 
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characteristics, manifested in changing values, social attitudes, role 

behavior. 

 The identities of the migrants themselves are the most transformed 

as a result of migration. Migration enables migrants to see the difference 

from others and thus to know themselves, change themselves or, 

conversely, to establish the uniqueness of their own identity. 

The involvement of migrants in the socio-political and cultural life 

of the community is a significant unifying factor within the community. 

Effective interaction of territorial, local and migratory identities is 

important conditions for the effective development of united territorial 

communities. 
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моделювання та інформаційних технологій 

Анотація. Стаття присвячена прогнозуванню рівня ряду еконо-

мічних показників США, що мають значний вплив на формування 

графіка ціни на ринку Forex. В роботі показано, що в моменти 

оприлюднення значень важливих економічних показників спостері-

гається значна волатильність ціни. Дана волатильність дозволяє 

зробити припущення про рівень показників в майбутньому. На 

основі економіко-математичних методів, зокрема, використову-

ючи модель Брауна, було здійснено прогнози рівня досліджуваних 

показників та проаналізовано їх вплив на ринок Forex.  

Ключові слова: темп зростання ВВП, базовий індекс споживчих 

цін, зміна кількості зайнятого населення в несільськогоспо-

дарському секторі, модель Брауна, волатильність, валютна пара, 

японська свічка. 

Abstract. The article is devoted to forecasting the level of a number of 

US economic indicators that have a significant impact on the formation 

of the price chart in the Forex market. The paper shows that at the time 

of publication of the values of important economic indicators there is 

significant price volatility. This volatility allows us to make assumptions 

about the level of indicators in the future. On the basis of economic and 

mathematical methods, in particular, using the Brown model, forecasts 

of the level of the studied indicators were made and their impact on the 

Forex market was analyzed. 

Key words: GDP growth rate, basic consumer price index, change in 

the number of employed in the non-agricultural sector, Brown model, 

volatility, currency pair, Japanese candle. 
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Постановка проблеми. Нині кожна людина намагається 

покращити своє фінансове становище і дедалі більше людей почи-

наються цікавитись світовим фінансовим ринком та можливістю 

здійснювати прибуткові операції. Світовий валютний ринок за 

характером операцій можна класифікувати як ринок конверсійних 

операцій і ринок депозитно-кредитних операцій. Сукупність кон-

версійних операцій по обміну валют у світовому масштабі 

отримала назву Forex. Проте передбачити можливий рух графіка 

ціни дуже складно, оскільки сучасний світ дуже імпульсивно реа-

гує на будь-які економічні новини, виступи політиків та відомих 

людей. Будь-яка новина через соціальні мережі поширюється за 

лічені хвилини, що може призводити до хаосу на світовому 

фінансовому ринку. Тому прогноз економічних показників, що 

впливають на формування графіка ціни на ринку Forex є тим 

можливим фактором, що може допомогти заздалегідь зрозуміти в 

якому напрямку буде рухатись ціна і які ордери слід відкривати під 

час виходу значень економічних показників.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Операції на 

валютному ринку Forex досліджуються з часів його утворення та 

виділення в окремий сегмент світового фінансового ринку. 

Серед іноземних дослідників значний внесок в дослідження 

ринку Forex зробили Ф. Джин, Н. Селф, П. Сараф, П. Батлер. В 

своїй роботі вони вивчали новини та робили прогнози щодо руху 

валютних ринків. Система використовавула комбінацію мовних 

моделей, групування тем і аналіз настроїв для визначення 

відповідних статей новин. Ці статті разом із історичним 

фондовим індексом та курсами валют використовуються в 

моделі лінійної регресії для прогнозування. Система має 

інтерактивний візуалізатор, розроблений спеціально для 

сенсорних пристроїв, який відображає прогнози разом із 

хронологічними новинними подіями та фінансовими даними, які 

використовуються для прогнозування. [1]  Значний внесок у 

дослідження операцій на означеному ринку зробили 

Варфоломєєв О.М, Свєшнікова К.Т. У своєму дослідженні 

розкривають питання прогнозування курсу євродоллара у 
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залежності від виходу фундаментальних даних найбільшої 

економіки Єврозони – Німеччини. [2] 

У статті Рощина Н.В., Борданова Л.С. виявлені фактори, які 

впливають на валютний курс, проаналізовано вплив деяких 

політичних, соціальних та природних явищ на стан валют на 

міжнародному валютному ринку, розглянуті конкретні приклади 

такого впливу. У результаті дослідження було визначено, що соці-

альні, політичні та природні явища можуть мати як негативний, так 

і позитивний вплив на курси валют. [3]   

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є прогно-

зування економічних показників США, що мають значний вплив 

на ринок FOREX засобами економіко-математичного моделю-

вання 

Виклад основного матеріалу. Ринок Forex є ринком 

міжбанківського обміну валют, на якому торгівля здійснюється за 

вільними цінами. Терміном «форекс» позначають взаємний обмін 

валют, а не всю сукупність валютних операцій. В українській мові 

даний термін використовують в більш вузькому сенсі , а саме як 

виключно спекулятивна торгівля валютою через комерційні банки 

або брокерів, яка ведеться з використанням кредитного плеча, 

тобто маржинальна торгівля валютою.[4] Динаміка волатильності 

ціни різних валютних пар у торговому терміналі дозволила 

виявити, що у момент оприлюднення значень певних економічних 

показників США ціна різко змінює своє значення.  

Одним із таких показників, що зумовлюють ці зміни є базовий 

індекс споживчих цін. Він вимірює зміни у ціні товарів та послуг, 

за винятком продуктів харчування та енергії. ІСЦ вимірює зміну з 

погляду споживача. Це ключовий спосіб вимірювання зміни 

тенденцій покупок та інфляції в США. Зростання індексу 

споживчих цін свідчить про зростання інфляції, що призводить до 

зростання тиску на інвесторів і трейдерів. Тому, як показує прак-

тика спостережень та трейдерства, показники вище очікуваних 

розглядаються як негативний (ведмежий) напрямок USD, а 

показники нижче за очікувані вказують на позитивний (бичачий) 

ринок для USD.На онлайн платформі [5] щомісяця у наперед 
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заплановану дату(може змінюватись кожного місяця) о 15:30 

оприлюднюється значення базового індексу споживчих цін в 

режимі реального часу. Станом на січень 2022 року значення 

показника становило 5,5%, що перевищувало прогноз фінансових 

структур США на 0,1% і це мало б негативно вплинути на USD.   

Аналіз поля графіка ціни торгового терміналу за 12 січня 2022 

року дозволив виявити наступні зміни під час оприлюднення 

значень показника базового індексу споживчих цін (Рис.1). 

 

 
Рис.1 Графік руху ціни валютної пари EUR/USD на таймфреймі М30 за 

12 січня 2022 року 

 

Як видно з Рис.1 після вертикальної лінії розташована 

японська свічка на момент часу від 15:30 до 16:00 під час якої на 

сайті було опубліковано значення базового індексу споживчих цін 

США. Значення нижньої горизонтальної лінії становить 1.13605, а 

верхньої – 1,14140, тобто різниця становить більше 500 пунктів, що 

для такої стабільної валютної пари є дуже багато. Оскільки 

значення графіка ціни пішло вгору, то це свідчить проте, що за 1 

EUR до виходу новини на валютному ринку пропонували 1, 13605  

USD, а після за 1 EUR пропонували 1, 14140. Це означає, що USD 

з втратив свої позиції, на що вплинуло значення показника 

базового індексу споживчих цін США.  

Прогноз фінансових структур на грудень 2021 року вказував 

на зростання показника з 4,6% до 4,9%, що було підтверджено 

офіційними даними, що призвело до руху графіка ціни з 15:30 до 
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16:00 вгору на 400 пунктів. В січні 2021 року значення показника 

становило 1,6%, що дорівнювало прогнозованому значенню, 

причому значення за попередній місяць було таким же. В 

результаті аномальних свічок не було і графік ціни не зазнав 

значних коливань.    

Для прогнозування базового індексу споживчих цін США 

нами було обрано адаптивну квадратичну модель Брауна. В 

результаті проведених розрахунків було отримано наступні 

результати:  

 

𝑌(𝑡) = 1,50771 + 0,00047 ∗ 𝑡 +
6.24751

105
∗ 𝑡2, при α= 0.533259191 

 

Візуалізація отриманих результатів представлена на Рис.2. 

 
Рис.2 Візуалізація результатів прогнозування  базового індексу 

споживчих цін США 

 

Згідно побудованого прогнозу значення базового індексу 

споживчих цін на 12 лютого 2022 року становить 6.04%, прогноз 

фінансових структур США становив 5,9%, а реальне значення 
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показника після його публікації становить 6%. Це може свідчити 

про  точність нашого прогнозу і перспективи використання даної 

моделі у побудові прогнозів на наступні періоди. 

 На перший погляд маловідомий показник, який нечасто 

можна побачити в будь-яких публікаціях, дуже сильно впливає на 

ринок Forex, а саме зміна числа зайнятих у несільськогоспо-

дарському секторі. Варто зазначити, що загальна кількість 

зайнятих у несільськогосподарському секторі становить близько 

80% робітників, які виробляють весь обсяг валового внутрішнього 

продукту Сполучених Штатів. Оприлюднення рівня даного 

показника чинить вплив на волатильність ціни валютної пари. 

Станом на грудень 2022 року значення показника становило 

199 тис., що було менше прогнозу фінансових структур США на 

201 тис. і це мало б негативно вплинути на USD. [6] 

Аналіз поля графіка ціни торгового терміналу за 7 січня 2022 

року нами було помічено наступні зміни під час виходу значень 

показника (Рис.3).  

 

 
Рис.3 Графік руху ціни валютної пари EUR/USD на таймфреймі М30 за 7 

січня 2022 року 

 

Як видно з Рис.3 після вертикальної лінії розташована 

японська свічка (15:30), яка передувала оприлюдненню значенню 

показника. Можна легко помітити, що навіть до виходу новини 

ринок був дуже волатильним, про що свідчить величина свічки та 

факт того, що ціна спочатку досягла свого мінімуму в точці 
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нижньої горизонтальної лінії, потім досягнула максимуму свічки 

та ціна закриття майже рівна ціні відкриття. В цілому публікація 

показника та очікування оприлюднення значення трейдерами дали 

наступні результати: значення нижньої горизонтальної лінії 

становить 1.12914, а верхньої – 1,13484, тобто різниця становить 

більше 500 пунктів, що для такої стабільної валютної пари є дуже 

багато. Оскільки значення графіка ціни пішло вгору це свідчить 

проте, що за 1 EUR до новини на валютному ринку пропонували 1, 

12914  USD, а після за 1 EUR пропонували 1,13484. Це означає, що 

USD втратив свої позиції, на що вплинуло публікація значення 

показника зміни числа зайнятих у несільськогосподарському 

секторі США. 

За аналогічний момент часу минулого року прогнозоване 

значення показника становило 71 тис., а опубліковане дорівнювало 

-141 тис. осіб, що призвело до руху графіка ціни вгору на 450 

пунктів.  

Для прогнозування зміни числа зайнятих у несільсько-

господарському секторі США нами було обрано адаптивну також 

квадратичну модель Брауна. Проведені розрахунки дозволили 

побудувати наступну модель:  

 

𝑌(𝑡) = 104,871 + 0,75236 ∗ 𝑡 + 0,00341 ∗ 𝑡2, при α= 0,1 

 

Візуалізація отриманих результатів представлена на Рис.4. 

На основі побудованого прогнозу можна відзначити, що 

значення зміни числа зайнятих у несільськогосподарському 

секторі США 4 лютого 2022 року становить 425 тис., прогноз 

фінансових структур США становив 150 тис., а реальне значення 

показника після його публікації становить 467 тис. Отримані 

результати нашого прогнозу свідчать про можливість викорис-

тання даної моделі у побудові прогнозів на наступні періоди. 

Одним з показників, що розкриває стан економіки будь-якої 

країни є темп зростання ВВП. Дані цього показника можуть бути 

дуже волатильними і сильно змінюватися від кварталу до кварталу. 

Відповідно до проведених спостережень  27 січня 2022 року 
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значення показника становило 6,9%, що перевищувало прогноз 

фінансових структур США на 1,4% і це мало б позитивно вплинути 

на USD. [7] 

 

 
Рис.4 Візуалізація результатів прогнозування зміни числа зайнятих у 

несільськогосподарському секторі США 
 

Аналіз графіка ціни показав наступні результати (Рис.5). 

 
Рис.1 Графік руху ціни валютної пари EUR/USD на таймфреймі М15 за 

27 січня 2022 року 
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Як видно з Рис.1 після вертикальної лінії іде японська свічка 

на момент часу від 15:30 до 15:45 під час якої на сайті було 

опубліковано значення темпу зростання ВВП США. Значення 

верхньої горизонтальної лінії становить 1.11566, а нижньої – 

1,11340, тобто різниця становить більше ніж 200 пунктів, що є 

досить багато. Оскільки значення графіка ціни пішло донизу це 

свідчить проте, що за 1 EUR до виходу новини на валютному ринку 

пропонували 1,11566  USD, а після за 1 EUR пропонували 1,1340. 

Це означає, що USD зміцнив свої позиції, на що вплинуло значення 

показника темпу зростання ВВП США. Станом на лютий 2021 

року значення темпів зростання ВВП становив 4,1%, що менше за 

прогнозоване значення фінансових структур на 0,1%. Наслідком 

такого значення було рух графіка ціни вгору на 300 пунктів. 

Для прогнозування темпу зростання ВВП США нами було 

обрано адаптивну  квадратичну модель Брауна. В результаті було 

отримано наступні результати: 

 

𝑌(𝑡) = 3,50081 − 0,0541 ∗ 𝑡 + 0,00039 ∗ 𝑡2, при α= 0,1 

  

(Рис.6). 

 
Рис.6 Візуалізація результатів прогнозування темпу  

зростання ВВП США 
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Згідно побудованого прогнозу значення темпу зростання ВВП 

на 24 лютого 2022 року становить 6.006%, а прогноз фінансових 

структур США становить 7%. Це може свідчити про можливу 

розбіжність не на користь USD та рух графіка ціни валютної пари 

EUR/USD вгору під час оприлюднення офіційного значення 

показника. 

Висновки. В процесі дослідження було встановлено, що на 

волатильність валютних пар впливають ряд економічних показни-

ків. Вплив цих показників є суттєвим та повинен бути врахованих 

при веденні операцій на ринку. Для короткострокового прогнозу 

рівня цих показників було запропоновано використання моделі 

Брауна, за прогнозами якої можна приймати відповідні фінансові 

рішення. 
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ОСНОВНІ НАВИЧКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА 

СПОСОБИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Курінний О. В. 

Ст.викладач кафедри іноземних мов  

Сумського національного 

 Аграрного університету 

м. Суми, Україна 

Навички критичного мислення дозволяють розуміти ситуації 

та вирішувати їх на основі всіх доступних фактів та інформації. Як 

правило, використання критичного мислення на роботі передбачає 

обробку та упорядкування фактів, даних та іншої інформації для 

визначення проблеми та розробки ефективних рішень. 

У цій статті ми пояснюємо, що таке критичне мислення, чому 

це важливо і як можна покращити свої навички в цій області. 

Критичне мислення – це акт аналізу фактів для глибокого 

розуміння проблеми або теми. Процес критичного мислення 

зазвичай включає такі етапи, як збір інформації та даних, постанов-

ка вдумливих запитань та аналіз можливих рішень. Наприклад, 

якщо ви працюєте в управлінні персоналом і вам потрібно 

вирішити конфлікт між двома співробітниками, ви будете викорис-

товувати критичне мислення, щоб зрозуміти природу конфлікту і 

те, які дії слід вжити для вирішення ситуації. 

Як мислити критично: 

Ось кроки, які ви можете зробити, використовуючи критичне 

мислення для вирішення проблем на роботі: 

1. Визначте проблему. 

2. Зробіть висновки про те, чому існує проблема і як її можна 

вирішити. 
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3. Зберіть інформацію чи дані щодо проблеми шляхом 

дослідження. 

4. Упорядкувати та відсортувати дані та висновки. 

5. Розробка та виконання рішень. 

6. Проаналізуйте, які рішення спрацювали, а які ні. 

7. Визначте шляхи вдосконалення рішення. 

Бути об’єктивним є фундаментальною частиною критичного 

мислення. Це означає аналіз проблеми, не дозволяючи особистим 

упередженням, емоціям чи припущенням впливати на те, як ви 

думаєте. Сильний критичний мислитель аналізуватиме проблему 

лише на основі контексту та фактів, зібраних після проведення 

ретельного та неупередженого дослідження. 

Чому важливо критичне мислення? 

Навички критичного мислення необхідні в кожній галузі на 

будь-якому рівні кар’єри, від співробітників початкового рівня до 

топ-менеджерів. Ті, хто гарно володіють критичним мисленням 

можуть працювати як самостійно, так і з іншими, щоб вирішувати 

проблеми. 

Такі питання, як неефективність процесів, управління або 

фінанси, можна покращити за допомогою критичного мислення. 

Через це роботодавці цінують і шукають кандидатів, які демонс-

трують сильні навички критичного мислення. 

Ось п’ять поширених і важливих навичок критичного 

мислення: 

1. Спостережливість 

Спостережливість є відправною точкою для критичного мис-

лення. Спостережливі люди можуть швидко відчути та визначити 

нову проблему. Ті, хто вміє спостерігати, також здатні зрозуміти, 

чому щось може бути проблемою. Вони навіть можуть перед-

бачити, коли проблема може виникнути, перш ніж вона станеться, 

на основі свого досвіду. 

Удосконалюйте свої навички спостережливості, сповільню-

ючи темп обробки інформації та навчившись уважніше ставитися 

до свого оточення. Ви можете практикувати техніки усвідом-

леності, вести щоденник або активно слухати під час роботи та 
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поза нею, щоб ретельно вивчити те, що ви чуєте або бачите. Потім 

подумайте, чи помічаєте ви тенденції в поведінці або даних, які 

можуть бути корисними для вашої команди. 

2. Аналіз 

Як тільки проблема виявлена, стають необхідними аналітичні 

навички. Здатність аналізувати й ефективно оцінювати ситуацію 

передбачає знання фактів, даних чи інформації щодо проблеми. Це 

також часто включає збір неупереджених досліджень, постановку 

відповідних запитань щодо даних, щоб переконатися, що вони 

точні, та об’єктивну оцінку результатів. 

Покращуйте свої аналітичні навички, набуваючи нового 

досвіду. Наприклад, ви можете прочитати книгу про незнайому 

вам концепцію або пройти онлайн-урок математики, щоб змусити 

себе мислити по-новому та розглядати нові ідеї. Це може допо-

могти вам розвинути навички інтерпретації нової інформації та 

прийняття раціональних рішень на основі обґрунтованого аналізу. 

3. Здатність робити висновок 

Здатність робити висновок — це навичка, яка передбачає 

постановку висновків щодо інформації, яку ви збираєте, і може 

вимагати від вас володіння технічними або галузевими знаннями 

чи досвідом. Коли ви робите висновок, це означає, що ви 

розробляєте відповіді на основі обмеженої інформації. Наприклад, 

автомеханіку може знадобитися зробити висновок, що спричиняє 

зупинку двигуна автомобіля в, здавалося б, випадковий час на 

основі доступної їм інформації. 

Удосконалюйте свої навички робити висновкі, зосереджу-

ючись на тому, щоб робити обґрунтовані припущення, а не швидко 

робити висновки. Для цього потрібно сповільнитися, щоб уважно 

шукати та розглядати якомога більше підказок, таких як дані чи 

звіти, які можуть допомогти вам оцінити ситуацію. 

4. Комунікація. 

Комунікативні навички важливі, коли приходить час пояс-

нювати й обговорювати проблеми та їх можливі рішення з 

колегами та іншими зацікавленими сторонами. 
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Удосконалюйте свої комунікативні навички в контексті кри-

тичного мислення, беручи участь у складних дискусіях, наприклад, 

у ситуаціях, коли ви та інший учасник може розходитися в думках. 

Зберігайте хороші звички спілкування, такі як активне слухання та 

повага, щоб розуміти інші точки зору та вміти пояснювати свої ідеї 

спокійно, раціонально. Це допоможе вам ефективніше оцінювати 

рішення разом із вашими колегами. 

5. Розв’язування задач 

Після того, як ви визначили та проаналізували проблему та 

вибрали рішення, останнім кроком є виконання вашого рішення. 

Вирішення проблем часто вимагає критичного мислення, щоб 

реалізувати найкраще рішення та зрозуміти, чи працює рішення 

відповідно до мети. 

Удосконалюйте свої навички вирішення проблем, встанов-

люючи цілі, щоб отримати більше галузевих знань у своїй галузі. 

Вирішення проблем на роботі зазвичай стає легшим, якщо ви 

добре розумієте галузеву інформацію. Також може бути корисно 

спостерігати, як інші оточуючі вирішують проблеми на роботі.  

Як покращити свої навички критичного мислення. 

Хоча, можливо, ви вже володієте багатьма з перерахованих 

вище навичок, все одно може бути корисно розглянути інші сфери 

для вдосконалення, особливо для конкретних навичок, зазначених 

в описі роботи. Ви завжди можете покращити свої навички 

критичного мислення за допомогою практики та розширених 

освітніх можливостей. 

Щоб удосконалити свої навички критичного мислення, 

виконайте деякі з наступних кроків: 

• Розширте свої галузеві чи технічні навички, щоб легше 

виявляти проблеми. 

• Пройдіть додаткові курси у вашій галузі, які потребують 

критичного мислення та аналізу. 

• Активно займайтеся волонтерством у вирішенні проблем 

для вашого поточного роботодавця. 

• Зверніться за порадою до професіоналів у вашій галузі чи 

бажаній галузі. 
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• Грайте в одиночні та спільні ігри, які вимагають навичок 

критичного мислення, наприклад аналізу та висновків. 

Попросіть друга, колегу чи керівника оцінити ваші поточні 

навички, це також може допомогти вам об’єктивно оцінити свої 

сильні сторони. Можливо, вам буде корисно або навіть необхідно 

практикувати свої навички критичного мислення, щоб допомогти 

скласти ваше резюме або просунутися в кар’єрі. 
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ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ПРОСТУПКІВ 

 

Лебєдєва Тетяна Олександрівна 

аспірант  

Науково-дослідного інституту публічного права 

Галунько Валентин Васильович,  

доктор юридичних наук, професор 

Законом України «Про запобігання корупції» корупційні ад-

міністративні (управлінські) правопорушення (проступки) вклю-

чено до «правопорушень, пов’язаних із корупцією», під якими 

розуміється «діяння, що не містять ознак корупції, але порушують 

встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинені 

особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за які 

законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплі-

нарну та/або цивільно-правову відповідальність» [2].  

Корупційні діяння є одним із видів адміністративних деліктів. 
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Під адміністративним деліктом (проступком) у науковій літературі 

розуміється конкретна протиправна поведінку, а під деліктністю – 

певну (значну) кількість конкретних протиправних деліктів.  

Для того, щоб відмежувати корупційні проступки (делікти) 

від суміжних понять, важливо розглянути їх ознаки. 

Так, до ознак корупційного правопорушення належить 

протиправність, тобто заборона адміністративно-правовими нор-

мами відповідного вчинку як такого, що завдає шкоди чи загрожує 

небезпекою. Суть протиправності полягає в тому, що конкретний 

вчинок визнається адміністративним  правопорушенням,  якщо  

воно  передбачене  як  таке  чинним  адміністративним законо-

давством. 

Також важливою ознакою корупційного правопорушення є 

винність. Винність передбачає наявність у особи відповідного 

власного психічного ставлення до відповідно го вчинку і його 

наслідків. Законодавець вказав на форми вини, які мають юри-

дичне значення. Це умисел (прямий та непрямий) і необережність 

(самовпевненість та недбалість). 

Наступною ознакою корупційного правопорушення є адмі-

ністративна караність. Тобто це означає, що за здійснення кон-

кретного вчинку адміністративним законодавством передбача-

ється відповідне покарання. Дана ознака дозволяє відмежувати 

правопорушення від інших протиправних вчинків, здійснення 

яких не спричинює застосування адміністративних стягнень. 

Адміністративна деліктність як соціальне явище набуває 

властивостей і закономірностей, що проявляються в її динамічних 

і статистичних категоріях. При розгляді адміністративної делікт-

ності як певної кількості деліктів можна вивчати її стан, здійс-

нювати класифікацію за окремими видами деліктів, створювати  

певну  структуру,  враховуючи  при  цьому  об’єктивно  існуючу  

соціальну  дійсність  разом  з  людиною  як  суб’єктом  поведін-

ки,  що  існує  і  діє  залежно  від  обставин, зв’язків і залежностей 

[2]. 

Враховуючи вищевикладене, до адміністративних корупцій-

них деліктів належать: корупційні діяння; порушення спеціальних 
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обмежень, встановлених для осіб, уповноважених  на  виконання  

функцій  держави;  невжиття  керівниками  заходів  щодо  боротьби 

з корупцією; умисне невиконання своїх обов’язків по боротьбі з 

корупцією; порушення  особою,  уповноваженою  на  виконання  

функцій  держави,  вимог  щодо  декларування доходів, а саме 

неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей  про  

доходи  та  зобов’язання  фінансового  характеру;  неподання  або  

невчасне  подання  державним  службовцем  або  іншою  особою,  

уповноваженою  на  виконання  функцій держави, відомостей про 

відкриття валютного рахунку в іноземному банку.  

Із ст .3 Закону України «Про запобігання   корупції» випливає,  

що   певне   число   злочинів,   адміністративних   правопорушень, 

цивільних, трудових і службових  деліктів  можуть  порушувати  

«встановлені  цим  Законом  вимоги,  заборони  та  обмеження»  

для  відповідних  суб’єктів,  але  не  мати  ознак корупції. 

Так, правопорушення, пов’язані з використанням посадовими 

особами в особистих чи інших неслужбових цілях державних 

коштів, наданих їм у службове користування  приміщень,  засобів  

транспорту  чи  зв’язку,  техніки  або  іншого  державного  майна, 

до корупційних діянь не належать. 

У науковій літературі залежно від критеріїв існують різні 

підходи до класифікації корупційних правопорушень, пов’язаних 

з корупцією. Наприклад, їх поділ на: 

а) ті, що полягають у неправомірному використанні особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави службових 

можливостей для задоволення особистих інтересів чи інтересів 

третіх осіб; 

б) ті, що створюють умови для вчинення корупційних діянь, 

приховують їх або потурають їм [3, с. 62].  

Також виділяють політичні корупційні правопорушення із 

залученням суб’єктів з владними повноваженнями, неправомірна 

поведінка яких полягає у здійсненні ними політики у своїх 

особистих або корпоративних інтересах. Причому цей вид 

корупційних правопорушень вирізняється кінцевою метою, яка 

має чітку організаційно-політичну спрямованість. 
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Крім того, існує поділ адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, які на: 

а) ті, які є наслідком реалізації активних дій; 

б) наслідком пасивних дій − бездіяльності.  

Залежно від масштабів проявів адміністративних правопору-

шень, пов’язаних з корупцією вони поділяються на:  

а) внутрішньокорупційні правопорушення, місце локації яких 

є виключно всередині певного державного органу або організації; 

б) зовнішньокорупційні, що мають місце у випадку взаємо-

відносин представників державної влади з іншими структурними 

підрозділами і громадянами. 

На нашу думку, заслуговує на увагу поділу адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією на дві групи:  

1) ті, що полягають у використанні особою, наданих їй 

службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропо-

зиції такої вигоди для себе (так звані корупційні правопорушення 

«приватного характеру»);   

2) ті, що складають корупційні правопорушення, які поляга-

ють у використанні особою, наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для інших 

осіб (так звані «альтруїстичні» корупційні правопорушення) [4, 

с. 9]. 

Варто зазначити, що главою 13-А КУпАП передбачено такі 

склади корупційних правопорушень: а) порушення обмежень 

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 

172-4); б) порушення встановлених законом обмежень щодо 

одержання дарунка (пожертви) (ст. 272-5); в) порушення вимог 

фінансового контролю (ст. 172-6); г) порушення вимог щодо 

повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7); д) незаконне 

використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень (ст. 172-8); є) невжиття 

заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9); ж) порушення заборони 

розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням 



 

109 

офіційним спортивним змаганням (ст. 172-9-1 КУпАП) [1].  

Отже, проявляється корупція у численних формах корупційних 

правопорушень і за розмахом може бути дрібною або масштабною. 
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Онлайн-освіта існує вже багато років, але події останнього 

часу буквально все наше життя перевели у режим онлайн. Сучасні 

технології не стоять на місці, ресурси для онлайн-навчання стали 

дуже популярними навіть після повернення навчання у звичайний 

(аудиторний) формат, якого багато хто чекав з нетерпінням. 
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Пандемія стала потужним поштовхом для розвитку не тільки 

комп'ютерних та інтернет-технологій, а й розвитку нових 

професійних навичок викладачів, багато з яких були змушені 

перейти в онлайн-формат, навіть не маючи досвіду такої роботи. 

Водночас, ті, хто мали такий досвід, отримали можливість 

підвищити свою кваліфікацію та розширити свій «портфель 

інструментів» для проведення занять. Раніше онлайн-заняття в 

більшості випадків проводилися з індивідуальними студентами, а 

перехід в онлайн з групами не був можливим. І багатьом цю 

проблему довелося вирішувати у дуже короткий термін. 

Досвід показав, що перехід із вже знайомою групою в онлайн 

виявився не таким стресовим та проблематичним – адже група вже 

працювала разом, контакти були налагоджені, всі підручники були 

в наявності. Однак початок занять із новою групою незнайомих 

один одному людей викликало безліч побоювань. Одним із таких 

проблемних факторів стало питання про забезпечення студентів 

необхідними підручниками та навчальними посібниками. Але під 

час пандемії багато онлайн-сервісів, бібліотек та курсів з'явилися у 

відкритому доступі, що, безсумнівно, полегшило пошук матеріалу 

для уроків. З'явилася можливість вбудовувати свої онлайн-заняття 

посилання на інтерактивні завдання, на відео, а також ділитися 

своєю творчістю не тільки зі студентами, але також і зі своїми 

колегами. Все це, безумовно, полегшило роботу з новими 

студентами групи. 

Багато викладачів, які раніше відмовлялися від роботи в 

режимі онлайн, наголосили на безперечних перевагах даного 

формату. До них можна віднести такі: 1) економію часу на поїздки 

до роботи; 2) можливість вибирати курс незалежно від розташу-

вання; 3) можливість використання таких онлайн-сервісів, які у 

звичайній аудиторії з тих чи інших причин не можна застосувати. 

(У зв'язку з цим після повернення до очного навчання були 

відзначені труднощі з переглядом та виконанням тих інтерактив-

них завдань, які вже стали звичними для роботи в режимі онлайн.) 

Але формат онлайн-занять має і низку недоліків, з якими, 

безумовно, стикався кожен «причетний до дистанта». З технічного 
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погляду не підготовленими до таких занять виявилися не лише 

викладачі, а й самі учні. Багатьом нашим колегам довелося 

освоювати роботу на різних платформах і вибрати з них найбільш 

зручну та відповідну до потреб певних категорій студентів. У 

деяких країнах платформи для проведення уроків не працюють, а 

десь блокуються через політичні принципи. Деякі студенти 

відзначали несумісність платформ за технічними характеристи-

ками: підключення мікрофона, камери і так далі. Коли йдеться про 

індивідуальні заняття, ці проблеми вирішуються простим 

переходом на іншу платформу. Але на уроці з групою всім 

доводиться підлаштовуватись, а іноді й відмовлятися від занять. 

Поганий зв'язок – одна з найпоширеніших причин неефектив-

ного навчання. Справді, неякісне інтернет-з'єднання дає спотво-

рення, спричиняє затримку передачі даних, через яку неможливо 

навчати фонетиці, виправляти помилки, оскільки їх не чути, 

організувати дискусію, показати відео чи презентацію, виконати 

інтерактивне завдання. Найчастіше студентам доводиться підклю-

чатися заново, що забирає багато часу. Через загальний масовий 

переход в онлайн багато платформ і інтернет-провайдерів 

виявилися не готовими до такого потоку передачі даних. Тим не 

менш, дана проблема виявилася вирішуваною. 

Ще одним недоліком онлайн навчання, який відзначили як 

викладачі, так і студенти, є відсутність соціальних зв'язків. 

Безперечно, людині потрібне спілкування, а у разі навчання 

іноземних мов це особливо важливий момент.  

Досвід показує, що навчати мовленнєвої діяльності, будь-

якому з її аспектів у режимі онлайн цілком можливо. Наприклад, в 

онлайн-форматі, особливо в групах, письму не відводиться стільки 

часу, скільки на нього можна відвести в аудиторії. Більшість 

завдань, пов'язаних із навчанням письма, перевіряється виклада-

чем до уроку, іноді – після нього. Але навчання говорінню в 

онлайн-режимі не відрізняється від навчання в очному форматі. 

Монологічна мова, діалоги, дискусії – всі ці форми організації 

мови притаманні комунікації під час уроку. Багато платформ 

дозволяють навіть створювати сесійні зали, де студенти можуть 
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практикувати спілкування. Однак, незважаючи на всі технічні 

можливості, онлайн не може надати можливість міжособистісного 

спілкування учням у перерві або після уроку. Під час перерви всі 

починають займатися своїми справами; те саме відбувається і після 

уроку. Отже, спілкування між студентами поза уроком відсутнє. 

Єдина можливість поділитися враженнями, обговорити пи-

тання, що цікавлять, надається тільки під час заняття. Безперечно, 

не варто відмовлятися від такої можливості взаємодії між 

студентами. Проте під час занять викладачеві доводиться постійно 

контролювати цей процес, щоб не виходити за часові рамки уроку. 

Саме цей недолік є одним із найголовніших, і усунути його не 

здатна жодна технологія. 

Процеси покращення якості зв'язку, удосконалення інтернету, 

його можливостей та всього, що пов'язане з онлайн-навчанням, не 

стоять на місці. З'являються нові ресурси, програми, платформи. 

Викладач може скористатися цими різноманітними можливостями 

та підібрати для кожного студента індивідуальні завдання, 

створити свій власний тренажер з відпрацювання тих чи інших 

навичок, лексики або граматики. Або навіть програма, яка поза 

уроком автоматично перевірятиме виконання учнями додаткових 

завдань. Все це потребує значних тимчасових витрат, а також 

великого бажання викладача досягти бажаного результату. Але як 

показує досвід, зусилля себе виправдовують, і вже деякі готові 

інтерактивні завдання можна використовувати під час уроків у 

віртуальному «класі». 

Що ж чекає на нашу освіту в майбутньому? Відповідь це 

питання неоднозначна. У всіх формах навчання є свої плюси та 

мінуси. Але з упевненістю можна сказати, що в майбутньому 

продовжиться розробка нових технологій для навчання, покращу-

ватимуться і удосконалюватимуться платформи та якість зв'язку, 

створюватимуться нові програми. Бібліотеки та університети 

пропонуватимуть дедалі більше інформації у цифровому форматі. 

Проте онлайн-навчання не стане єдино можливим, продук-

тивним та ефективним методом отримання знань, хоч і буде 

«вибором номер один» для багатьох. Інші ж виберуть класичний 
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формат, у якому вчитися звичніше. Тим не менш, багато техно-

логій, які використовуються при онлайн-навчанні, швидше за все, 

міцно увійдуть у наше життя, а отже, і в аудиторну роботу зі 

студентами – адже вони дають можливість урізноманітнити 

заняття як на самому уроці, так і поза ним. Отже, можна говорити 

про інтеграцію та взаємозв'язок очного та онлайн-форматів, 

оскільки вони дуже вдало доповнюють один одного. Таким 

чином, навчання майбутнього, найімовірніше, за «змішаною» 

освітою. 
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дитині можливість отримати якісну освіту на першому етапі 

навчання. Для підтримки такого співвідношення в досягненні мети 

і необхідно використовувати інноваційні технології. 

Ось як О. Боровик трактує поняття «інноваційна технологія»: 

«Інноваційні технології - це сукупність технологій і методів, 

спрямованих на дослідження, оновлення та оптимізацію 

діяльності, в результаті якої створюються і матеріалізуються 

нововведення, що викликають якісні зміни в різних сферах 

життєдіяльності, що орієнтовані на раціональне використання 

матеріальних, економічних і соціальних ресурсів».  

Тому ми можемо сказати, що нове та інновація - це два різних 

поняття, якими не можна взаємозамінити. 

Педагогічна інновація - впровадження нових видів освітньої 

діяльності, зміни цілей, змісту, методів і форм навчання та 

виховання, спрямовані на підвищення ефективності спільної 

діяльності викладачів та учнів. 

Впровадження педагогічних новацій може відбуватися не 

тільки за рахунок включення додаткових потужностей, нових 

інструментів, обладнання, технологій, капітальних вкладень 

(екстенсивні шляхи розвитку), а й за рахунок наукових систем. В 

даний час велика увага приділяється вмінню учнів знаходити 

необхідну інформацію, обробляти її і робити певні висновки. 

Водночас опановуються навички соціальної взаємодії з групою 

однолітків і вміння заводити друзів. У результаті зміни цілей і 

завдань школи слід використовувати інноваційні методи навчання. 

Інноваційні технології в освіті видаються комплексом з 

трьох елементів:  

1. Зміст, який передається учням. Він спрямований на форму-

вання здібностей, гідних сучасного світу. Цей зміст повинен бути 

правильно налаштований, представлений візуально в мультиме-

дійному форматі і передаватися за допомогою сучасних засобів 

зв'язку.  

2. Методи навчання, спрямовані на активне залучення учнів. 

Знання повинні засвоюватися не пасивно, а за безпосередньої 

участі дітей.  
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3. Засоби навчання, що містять елементи інформації, техно-

логії, організації та комунікації.  

До основних цілей сучасних освітніх технологій можна 

віднести:  

• формування креативного типу особистості, здібностей до 

групової та аналітичної роботи, толерантності, формування 

проектного мислення;  

• формування в учнів фундаментальних знань, які дозволять їм 

в подальшому отримувати нові знання, працювати і переучуватися. 

Тому стає ясно, що використання інноваційних методів в 

освітньому процесі необхідне. Але в цьому випадку виникає 

питання: якими повинні бути ці технології і хто повинен їх 

впроваджувати? Людьми, які впроваджують інновації в освіту, 

повинні стати вчителя.  

У сучасних школах, щоб ознайомитися з новими тенденціями, 

всім вчителям необхідно пройти перепідготовку або пройти різні 

курси. В даний час проводиться безліч конкурсів серед вчителів на 

місцевому, регіональному та національному рівнях, що заохо-

чують впровадження інноваційних методів в освіті. У мережах 

зв'язку проводяться різні семінари. 

У глобальному Інтернеті є багато інформації, і її також можна 

впроваджувати в класі. Освітня діяльність сучасних шкіл багата 

інноваційними технологіями. Можливість їх використання в 

навчальному процесі залежить від готовності викладача прийняти 

зміни і, звичайно ж, від технічного оснащення навчального закла-

ду. У багатьох українських школах класи обладнані інтерактив-

ними дошками і мультимедійними установками, а місце вчителя 

обладнане комп'ютером або ноутбуком з доступом в Інтернет. 

Вчителі-практики використовують інноваційні технології та 

сучасні методи навчання у своїй повсякденній роботі, включаючи 

активні та інтерактивні форми. Позитивні методи включають 

безпосередню участь учнів, їх активну позицію в навчальному 

процесі. Інтерактивна форма дозволяє краще засвоювати отримані 

знання за допомогою слухового та візуального сприйняття. Ці 

методи належать до групової форми навчання, коли учня 
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запрошують працювати в команді і він набуває групових знань, але 

водночас бере на себе особисту відповідальність. 

Педагоги, відзначають доцільність проведення таких 

форм уроків: групові завдання; рішення різних питань за допо-

могою ігор, таких як «мозковий штурм» або «дерево рішень»; 

перегляд фільмів та відеороликів;  творчі уроки – постановка спек-

таклів, створення газети або фільму; уроки – зустрічі з відомими 

людьми, фахівцями різних галузей, творчими персонами;  уроки-

екскурсії. 

В результаті в учнів розвивається здатність до засвоєння 

нових матеріалів, їх аналізу: вони вчаться робити висновки з 

прочитаного, узагальнювати і систематизувати отримані дані, 

обговорювати і дискутувати. Звичайно, використання інновацій-

них методів в освітньому процесі стає необхідним. Традиційні 

методи замінюються новими методами, адже інновації дозволяють 

формувати «нового» людини, швидко орієнтуватися і приймати 

самостійні рішення. Однак цей перехід від традицій до інновацій 

не повинен бути спонтанним. Всі зміни повинні бути ретельно 

продумані і проводитися в декількох областях: психолого-педаго-

гічної, соціально-педагогічної та безпосередньо педагогічної. 

Таким чином, інноваційні технології використовуються у всіх 

сферах людської діяльності, включаючи освіту. Протягом часу і 

зміни в способі життя вказують на необхідність інновацій. 

Впровадження інновацій - це не добровільний, а спланований і 

ретельно проаналізований процес. Для того щоб використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в курсі науки, необхідно 

інтегрувати знання різних дисциплін з інформатикою. Це призво-

дить до комп'ютеризації мислення учнів та їх розуміння процесу 

комп'ютеризації в сучасному світі.  

Головною перевагою використання уроків ІКТ є здатність 

сприймати інформацію, отриману за допомогою аудіовізуалізації. 

Використання цих технологій у роботі вчителів дозволяє скоро-

тити час, що витрачається на обробку даних і підготовку до занять. 

Однак при використанні ІКТ на заняттях вчитель повинен 

пам'ятати, що використані технічні засоби не замінюють його як 
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викладача, а лише дозволяють йому більш чітко і зрозуміло 

викладати необхідні матеріали. 

Інформаційно-аналітична підтримка освіти та контроль якості 

освіти. За допомогою цієї технології можна відстежувати розвиток 

часу для дітей, класів, груп паралельних класів і цілих шкіл. Цей 

метод став невід'ємною частиною процесу контролю засвоєння 

предметів учнями та моніторингу роботи окремих викладачів. Ця 

технологія працює більш ефективно з використанням ІКТ. Вража-

ючим прикладом є впровадження електронних щоденників та 

електронних журналів у системі «Мережеве місто». Система 

дозволяє в динаміці відстежувати результати окремих учнів і 

школи загалом. Своєчасне вивчення всіх отриманих таким чином 

даних керівництвом школи дозволяє швидко реагувати на 

негативні тенденції і, як наслідок, підвищувати якість освіти за 

допомогою грамотних управлінських рішень. 

До дидактичних технологій відносяться: самостійна робота 

з підручником; підготовка проектів; групові завдання; ігри. 

Метод гри може зацікавити учня, заявляючи. І в результаті 

отримати необхідні знання і засвоїти інформацію. Його викорис-

тання дуже важливе серед школярів. Групове завдання сприяє роз-

витку у дітей здатності вести діалог, за допомогою дискусій досяга-

ти консенсусу та враховує кілька варіантів вирішення проблем. 

У ході підготовки проектів формується величезна база 

навичок і умінь, які необхідно перейняти в позакласних заходах. 

Для створення робіт учням необхідно знайти джерела інформації, 

вивчити їх, систематизувати отримані дані та реалізувати їх у 

стислій формі. Водночас підготовка проекту потребує творчого 

підходу. Виконана робота супроводжується фотографією або 

відео, створеними безпосередньо учнем. Сьогодні велика увага 

надається здоров’я зберігаючим технологіям в освіті. 

Це системний підхід до процесу навчання, який спрямований 

на підтримку сприятливої психологічної обстановки та пропаганду 

здорового способу життя. Одним з головних аспектів ефективного 

навчання є комфортна і дружня атмосфера під час занять. Абсо-

лютно всі вчителі прагнуть психологічно сталого функціонування. 
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Зрештою, це зменшує бар'єр між учителем і учнем і, таким чином, 

допомагає розкрити творчі здібності кожного учня. Правильний 

гумор, невеликі відступи, розумне виправлення помилок, стиму-

лювання розумової діяльності - ось прийоми, які дозволяють 

вчителю домогтися комфортної психологічної обстановки в класі. 

Охорона здоров’я дітей включає в себе кілька напрямків. По-

перше, створити необхідні гігієнічні та психологічні аспекти. По-

друге, це пропаганда здорового способу життя. І по-третє, 

профілактика різних захворювань. Особистісно-орієнтована тех-

нологія. Сама їх назва вже має значення. Ці технології спеціально 

націлені на конкретного учня і підвищують його кваліфікацію. При 

такому навчанні учень розглядається як окремий предмет, його 

цілі та потреби виходять на перший план. 

При застосуванні цих інновацій вчителі використовують 

метод багаторівневого модульного навчання, «колективне взаємо-

навчання». Застосування особистісно-орієнтованих технологій 

навчання утруднено в загальноосвітніх школах у зв’язку з великою 

кількістю учнів в одному класі. Через невелику кількість учнів у 

класі ці методи дуже часто використовуються в спеціальних 

корекційних установах. 

НУШ ввели нову систему оціночної діяльності. Це відбува-

ється тому, що всі особисті досягнення як учня, так і вчителя 

повинні бути десь відображені. Впровадження такої рейтингової 

системи дозволяє мотивувати себе на розвиток саморозвитку, 

ставити і досягати цілей, розвивати самоповагу і відповідальність. 

Відповідно до НУШ, підсумкова оцінка учнів повинна включати 

сукупні оцінки, що характеризують динаміку індивідуальних 

освітніх результатів за всі роки навчання . Оптимальною системою 

для збору такої інформації є портфоліо. 

Технологія портфоліо включає в себе безліч функцій, таких як 

мотивація, постановка цілей, діагностика, зміст, виправлення та 

навчання. Освітній процес невіддільний від використання освітніх 

технологій. Це важливий механізм формування учня. Освіта є 

фундаментальним елементом сучасного освітнього середовища. 

Вона реалізується шляхом залучення учнів до додаткових форм 
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саморозвитку. Тут можна проводити культурні заходи: організа-

цію та проведення свят, зустрічей з цікавими людьми, екскурсій, 

відвідувань музеїв і театрів. 

Учні також можуть дізнатися себе і відрізнятися від свого 

виховання в різних центрах шкільної та додаткової освіти. Робота 

в гуртках і секціях дозволяє розкрити таланти і здібності дитини, 

творчі здібності. Потрібно тільки, при необхідності, надати йому 

свободу вибору і можливість замінити один урок іншим. Виховний 

момент - це теж урок на уроці. Кожен предмет так чи інакше 

формує особистість учня, тренує його і робить краще. Діяльність 

сучасних шкіл спрямована на виховання патріотизму учнів. Цьому 

питанню приділяється велика увага, особливо на заняттях . 

Основними положеннями технології поглибленого навчання є 

підхід міжособистісних відносин, орієнтований на успіх як 

основний фактор особистості учня, запобігання помилкам, неви-

конання визнаної роботи, доступність завдань для всіх, передача 

знань від незнання до незнання. Педагог і новатор С.Лисенкова 

виявила такі явища: щоб знизити об'єктивну складність матеріалу, 

необхідно спрогнозувати його введення в навчальну програму. Із 

застосуванням цієї технології складні проблеми почали порушу-

ватися заздалегідь щодо тем досліджень. Перспективні теми 

пропонуються в невеликих кількостях і повільно розкриваються з 

усіма необхідними логічними переходами. 

Тому популярні інноваційні технології включають в себе 

безліч методів. Вони в основному засновані на застосуванні досяг-

нень науково-технічного прогресу. Їх використання засноване на 

принципах технізації та інформатизації навчального процесу. 

Неодмінною метою є розвиток творчих здібностей і різнома-

нітності мислення всіх учасників освітнього процесу. 
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ПРАКТИКА ЄСПЛ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПАСИВНОГО 
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Право на вільні вибори, що закріплене статтею 3 Протоколу 

№1 Європейської конвенції про захист прав людини і осново-

положних свобод [1] (далі – ЄКПЛ), означає можливість реалізації 

громадянами виборчого права в умовах,  які  забезпечують  вільне 

вираження думки народу у виборі законодавчого органу. Необ-

хідно додатково уточнити, що за загальним правилом дана стаття 

застосовується тільки до виборів органів законодавчої влади, 

однак охоплює не лише національний парламент. Наприклад, 

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) вказував, що 

стаття 3 Протоколу №1 ЄКПЛ також застосовується і до виборів 

представників до Європейського парламенту [2]. Крім того, 

практика допускає поодинокі випадки посилання на норму 

вищенаведеної статті у випадку проведення виборів глави держави 

за умови, що до повноважень цієї посади належить право законо-

давчої ініціативи, ухвалення законів чи здійснення контролю за 

законодавчим процесом [3]. Також тривалий час дана стаття не 

стосувалася місцевих виборів [4], проте у 2021 році Суд вийшов за 



 

121 

межі цього правила, застосувавши її до виборів до провінційних 

рад в Італії [5]. 

Пасивне виборче право аналогічно до інших прав, закріпле-

них у Європейській конвенції про захист прав людини і основопо-

ложний свобод 1950 року [6] (наприклад, свобода вираження 

поглядів, свобода думки, совісті та релігії, свобода зібрань та 

об’єднання тощо), не є абсолютним [7, с. 5]. Це означає, що 

реалізація зазначеного суб’єктивного права може піддаватися 

законним обмеженням. Як правило, з метою дотримання принципу 

співмірності обмеження прав і свобод ЄСПЛ під час аналізу та 

оцінки фактичних обставин конкретної справи застосовує перевір-

ку на «тест на пропорційність», який включає з’ясування наявності 

наступних умов: 

1) чи були обмеження, що стали предметом розгляду, перед-

баченими у нормах національного законодавства («законність»); 

2) чи є мета впроваджуваних заходів легітимною з огляду на 

необхідність захисту проголошених у Конвенції цінностей («легі-

тимна мета»); 

3) чи є нагальна суспільна потреба у впровадженні зазначених 

обмежень («необхідність у демократичному суспільстві») [8, 

с. 19-21]. 

Однак, на відміну від інших прав, гарантованих Конвенцією, 

право на вільні вибори передбачає застосування концепції «непря-

мих обмежень», яка означає, що  Суд не застосовує традиційну 

перевірку на «необхідність» чи «нагальну суспільну потребу». У 

цьому випадку Суд обмежується, в основному, перевіркою 

відсутності свавільних положень у національних процедурах, які 

призводять до позбавлення особи права висувати свою кандида-

туру на виборах [9]. Однак варто наголосити, що пасивне виборче 

право публічних службовців може зазнавати більших обмежень у 

порівнянні з іншими особами, що пояснюється особливістю їх 

правового статусу як представників органів влади.  

Наприклад, Суд погодився, що потенційні кандидати можуть 

бути виключені з виборчих перегонів через їхню позицію [10, с. 

19]. У справі Briķe v. Latvia від 29 червня 2000 року Суд зазначив, 
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що позбавлення права державних службовців  балотуватися на 

виборах становить пропорційну відповідь на вимогу про те, що 

державна служба має бути незалежною; таке позбавлення є тим 

більше правомочним щодо суддів, завдання яких полягає у 

забезпеченні громадянам права на справедливий суд, закріпленого 

в статті 6 Конвенції [11]. У рішенні по справі Gitonas and Others v. 

Greece від 01 липня 1997 року ЄСПЛ не визнав протиправними 

законодавчі положення, які не дозволяли певним категоріям осіб, 

які займають державні посади, балотуватися на виборах у 

виборчому окрузі, в якому вони виконували свої обов’язки більше 

трьох місяців протягом трьох років, що передували виборам. Суд 

дійшов висновку, що цей захід служив подвійній меті: забез-

печити, щоб кандидати з різними політичними переконаннями 

користувалися рівними засобами впливу, і захистити електорат від 

тиску з боку державних посадових осіб [12]. Згодом Суд у справі 

Ahmed and Others v. The United Kingdom від 02 вересня 1998 року 

також підтвердив, що обмеження участі окремих категорій 

посадовців органів місцевого самоврядування в політичній діяль-

ності переслідувало легітимну мету захисту права інших осіб 

(включаючи членів ради і електорат) на ефективну політичну 

демократію на місцевому рівні. Беручи до уваги той факт, що ці 

заходи діяли лише тоді, коли заявники займали політично 

обмежені посади, вони залишалися пропорційними [13].  

Крім того, право публічних службовців на вільні вибори може 

бути обмежено через участь цих осіб у протиправній діяльності 

політичних партій, що проілюстровано рішенням у справі Ždanoka 

v. Latvia від 16 березня 2006 року. Суд вказав, що головна мета 

обмежувальних заходів полягає у захисті недоторканності процесу 

демократичних перетворень шляхом виключення участі у роботі 

демократичного законодавчого корпусу тих, хто грав активну і 

керівну роль в партії, прямо причетної до спроби насильницького 

повалення демократичного ладу [14]. 

Ще однією підставою для обмежень пасивного виборчого 

права для службовців є вчинення корупційного злочину.  З цього 

приводу у справі Galan v. Italy від 18 травня 2021 року ЄСПЛ 
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наголосив, що заборона таким особам бути членами парламенту 

спрямована на підтримання принципу законності, що є однією з 

основ демократичного ладу в державі [15]. 

Насамкінець важливо наголосити, що запровадження обме-

жень щодо реалізації права на вільні вибори публічними службов-

цями має характерні відмінності у різних країнах, що пов’язано із 

наданням їм значної свободи розсуду у сфері встановлення «непря-

мих обмежень». ЄСПЛ вказав, що такий стан справ обґрунтову-

ється існуванням багатьох способів організації та функціонування 

виборчих систем, а також особливостями історичного розвитку, 

культурного різноманіття і політичної думки європейських держав, 

що вплинули на концепцію їх власного бачення демократії [16]. 

Таким чином, аналіз практики ЄСПЛ дає підстави зробити 

висновок, що впровадження законодавчих обмежень на здійснення 

публічними службовцями пасивного виборчого права є гарантією 

формування неупереджених, професійних та безсторонніх органів 

влади, здатних підтримувати та розвивати демократичні процеси 

та сприяти реалізації засади верховенства права. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОСТІ В 

ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Махно В.А. 
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Навчально-наукового інституту права 

Київський національний університет  

 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Європейська інтеграція всіх сфер державного управління 

визначає напрям їх розвитку з врахуванням зарубіжного досвіду. 

Публічне адміністрування в демократичній державі повинно 

здійснюватися на основі принципів та відповідно до поставлених 

державою цілей. Добре функціонуюча державна адміністрація 

вимагає професійної державної служби, ефективних процедур 

розробки політики та законодавства, чітко визначених механізмів 

підзвітності між установами та громадянами, здатності адміні-

страції ефективно надавати послуги громадянам, бізнесу та міцна 

система управління державними фінансами. Тому в умовах 

постійного розвитку та нинішніх перетворень у сфері державного 

управління необхідно визначити засади, які будуть основою 

здійснення ефективного публічного адміністрування. 

Аналізуючи чинне законодавство та доктрину можна виді-

лити чималий перелік  принципів, але увагу хотілося б загострити 

саме на принципах: 

1) гендерної рівності; 

2) адекватності; 
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3) функціональної необхідності; 

4) професійності. 

У Законі України від 08.09.2005 р. № 2866-15 «Про забезпе-

чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» записано, що 

гендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та 

рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох 

статей брати однакову участь у житті суспільства [1]. 

У кодексі належної адміністрації Ради Європи можна знайти 

сучасне визначення принципу рівності. В статті 3 він розкри-

вається в трьох основних значеннях, а саме: 

1) органи публічної адміністрації зобов'язані діяти у 

відповідності до цього принципу; 

2) органи публічної адміністрації зобов'язані поводитися з 

приватними особами, які знаходяться в однаковій ситуації, однако-

вим чином. Будь-яка різниця у поводження має бути об'єктивно 

обгрунтована; 

3) вони не повинні чинити дискримінації щодо приватних осіб 

на основі, серед іншого, статі, етнічного походження, релігії або 

вірувань. 

Часто принцип рівності в міжнародних актах також називають 

принципом недискримінації (англ. – non-discrimination). Захист від 

дискримінації є одним із фундаментальних прав людини, яке 

визнане міжнародним правом і повинне забезпечуватися сучасни-

ми демократичними державами. Крім того, Рада Європи та 

Європейський союз мають значний досвід боротьби із дискри-

мінацією, який, безсумніву, буде корисним і для України. 

Принцип адекватності – це загальна керівна ідея відповіднос-

ті, пропорційності юридичних засобів обмежувального характеру 

легітимності меті, спрямована на забезпечення ефективності 

правового регулювання й правозастосування, а також належного 

балансу інтересів. 

На жаль, принцип адекватності (або як його ще називають 

«пропорційності») не знайшов свого належного відображення в 

чинному законодавстві, яке як принцип застосування окремих 

санкцій чи заходів впливу від деколи використовується [2, с.183].  
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Принцип необхідності передбачає: 

1) відповідність оскаржуваного втручання  нагальній суспіль-

ній потребі; 

2) пропорційність правомірній меті, що переслідувалась; 

3) відповідність та достатність обгрунтування, наданого 

національними органами влади для виправдання втручання [3]. 

Професіоналізм - якість, характеристика особи, яка дозволяє 

їй (або навіть дає право) вирішувати певні завдання, виносити 

рішення, судження у певній галузі. Основою цієї якості є знання, 

обізнаність, досвід соціально-професійної діяльності людини. Тим 

самим підкреслюється інтегративний характер поняття «профе-

сіоналізм». Часто порівнюють з принципом компетентності. 

Виходячи із сутності поняття «компетентність» можна 

зробити висновок, що вона тісно пов'язана із суб'єктом, який 

володіє відповідною компетенцією. У свою чергу компетенція - це 

певна норма, досягнення якої може свідчити про можливість 

правильного вирішення якого-небудь завдання, а компетентність - 

оцінка досягнення (або недосягнення) цієї норми [4, с.258]. 

Таким чином можна зробити висновок, що аналізуючи чинне 

законодавство та доктрину можна виділити чималий перелік  

принципів. Серед основних спеціальних принципів публічної 

адміністрації важливо виділити такі  гендерної рівності, 

адекватності, функціональної необхідності та професійності. 
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Дистанційна освіта стала популярним методом навчання, 

особливо тому, що ми всі пристосовуємось до нових обставин, які 

спричинила пандемія та військовий час. 

Дистанційне навчання – це спосіб навчання учнів онлайн. 

Лекції та навчальні матеріали надсилаються через Інтернет. Учні 

працюють вдома, а не в класі. Така освіта має багато переваг. До 

прикладу, економить час на дорогу до  школи, не відриває від 

основної діяльності, навчання проводиться в спокійній обстановці, 

а також є можливість навчатись в будь-якому місці. 

Онлайн навчання також має свої недоліки, потрібна сильна 

мотивація; проблема ідентифікації учнів, тобто не можна відсте-

жити чи учні самостійно виконують завдання та контрольні 

роботи; дистанційне навчання не підходить для розвитку комуні-

кабельності.  

Існує багато інструментів, які можна успішно та легко 

використовувати в Інтернеті для спілкування та навчання. 

Основними форми дистанційної освіти є відеоконфернеції, чати, 

форуми, електронна пошта, блог та анкетування. Розглянемо деякі 

з них детальніше: 
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• Відеоконференція – онлайн-технологія, яка дозволяє корис-

тувачам у різних місцях проводити зустрічі віч-на-віч та в 

реальному часі, не збираючись разом в одному місці. Ця технологія 

особливо зручна тим, що вчитель може одночасно розповідати та 

писати матеріал використовуючи онлайн-дошку. Ще одна пере-

вага, що є можливість проводити бесіди з учнями. [2] 

• Чати  –  це текстові повідомлення в Інтернеті, які відбува-

ються в режимі реального часу. Цей спосіб навчання дає 

можливість спілкуватись учням і вчителям не залежно від часу. В 

чаті можна поділитись корисною інформацію зразу з декількома 

людьми, до прикладу, вчитель може поділитись з учнями поси-

ленням на відеоконференцію, а також учні можуть в будь-який час 

поставити питання, яке стосується навчального процесу.  

Ще один плюс чатів  –  можливість спілкуватись з людьми 

різних країн, таким чином вивчати іноземні мови. 

• Електронна пошта – стандартний сервіс в Інтернеті, у якому 

можна надсилати текстові повідомлення. В освітньому процесі 

пошта використовується для організації спілкування викладачів та 

учнів. 

• Анкетування зручне для поточного контролю. Після 

вивченою теми, учні можуть пройти анкету, де вони б відповіли на 

запитання та самостійно оцінити свої знання. [2] 

Дистанційне навчання має синхронний та асинхронний 

режими взаємодії, кожен з яких відповідає інтересам, характерам 

та стилям навчання різних учнів. 

Синхронне навчання – це коли всі учні навчаються разом 

одночасно, проводиться в режимі реального часу. Переважно це  

відеоконференції, які з’єднують викладачів і учнів у цифровому 

вигляді. 

Асинхронне навчання – це коли учні взаємодіють між  собою 

із деякою затримкою в часі, проводиться за більш спокійним 

графіком. Замість прямих онлайн-уроків учням дають навчальні 

завдання на певний проміжок часу. Вони самостійно навчаються, 

щоб виконати ці завдання. [1] 

Можна помітити, що вплив дистанційного навчання  за 
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останні кілька років значно зріс та набув різноманітних методів 

його реалізації. Онлайн навчання все більше стає невід'ємною 

частиною повсякденного життя всіх людей. 

Література: 
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Мисливське господарство в Житомирській області ведуть 97 

користувачів мисливських угідь, а саме: 14 державних підприємств 

Житомирського обласного управління лісового та мисливського 

господарства, Житомирська обласна організація УТМР та 8 

окремих районних організацій УТМР,  ГО «Житомирська гарні-

зонна організація ТВМР ЗСУ», 74 інших користувачів. Загальна 
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площа закріплених мисливських угідь області становить 2 млн. 129 

тис. га (5,5 % від площі мисливських угідь України), у тому числі: 

лісових – 908,3 тис. га (42,7 % від загальної площі мисливських 

угідь області), польових – 1 млн. 107,9 тис. га (52,0 %), водно-

болотних – 112,8 тис. га (5,3 %). 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» 

визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності 

юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського господарства та 

полювання, забезпечує рівні права усім користувачам мисливсь-

ких угідь у взаємовідносинах з органами державної влади щодо 

ведення мисливського господарства, організації охорони, регулю-

вання чисельності, використання та відтворення тваринного світу 

[1]. 

Порядок здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

визначено Законом України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, відповідно 

до якого заходами державного нагляду (контролю) є планові та 

позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення 

перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій відносно 

суб’єктів господарювання [2]. 

За результатами здійснення планового або позапланового 

заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) 

складає акт [2]. 

Держекоінспекція використовує Уніфіковану форму акта, 

складеного за результатом проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єк-

том господарювання вимог законодавства у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального викорис-

тання, відтворення і охорони природних ресурсів, затвердженого 

наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 

26.11.2019 № 450 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2019 року за № 1293/34264. 

На підставі акта, складеного за результатами здійснення 

заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, 

орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для 
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повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), 

реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається 

у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом 

до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших 

заходів реагування орган державного нагляду (контролю) 

протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу 

державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, 

інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, 

виявлених під час здійснення заходу [2].  

За результатами здійснених заходів державного нагляду 

(контролю) суб’єктів господарювання різних форм власності, 

зробимо короткий аналіз виявлених порушень вимог природо-

охоронного законодавства та проаналізуємо краще організовану 

роботу та умови ведення мисливського господарства на території 

Житомирської області 

При проведенні заходу державного нагляду (контролю) ТОВ 

«УТМР», державними інспекторами з охорони навколишнього 

природного середовища  виявлено порушення вимог природо-

охоронного законодавства, а саме: відсутній дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами; не оформлено договори на оренду землі у власність; 

по підприємству не закріплено відповідальної особи у сфері 

поводження з відходами; не ведеться первинний поточний облік 

кількості, типу і складу відходів; не укладено договори з вико-

навцем послуг з вивезення побутових відходів; не дотримуються 

умови утримання диких тварин у неволі; відсутні документи, що 

підтверджують законність набуття у приватну власність об'єктів 

тваринного світу; не розроблений  режим охорони тварин, 

занесених до Червоної книги України; межі мисливських угідь 

ТОВ «УТМР» не відповідають проекту мисливського впоряд-

кування розробленого інститутом «Харківдніпроагроліс».  

При проведенні заходу державного нагляду (контролю) Жи-

томирської обласної організації УТМР, державними інспекторами 

з охорони навколишнього природного середовища виявлено 

наступні порушення вимог природоохоронного законодавства, а 
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саме: відсутні договори з користувачами земельних ділянок; на 

території мисливських угідь не скрізь установлені біотехнічні 

комплекси, що передбачені проектом та картографічними даними; 

відсутній  режим охорони тварин, занесених до Червоної книги 

України і включених до переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні на території у межах наданих у користування 

мисливських угідь; не виділяються мисливські угіддя для охорони 

і відтворення мисливських тварин; не проводиться селекційний та 

вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для 

ветеринарно-санітарної експертизи; в Романівській РО УТМР 

картографічні матеріали які розроблені відповідно до проекту 

мисливського упорядкування не відповідають дійсності, так як 

територія мисливських польових угідь навколо сіл Ольшанка, 

Цеберка, Ульянівка Романівського району належать іншому 

користувачу (ТОВ «РК Романівський»); зафіксовано незаконне 

добування 88 особин зайця – русака Романівською РО УТМР. 

При проведенні заходу державного нагляду (контролю)  

Новоград-Волинської районної організації УТМР, державними 

інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 

виявлено наступні порушення вимог природоохоронного законо-

давства, а саме: не здійснюється селекційний та вибірковий 

діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-

санітарної експертизи, що проводяться незалежно від строків 

мисливського сезону працівниками, уповноваженими здійснювати 

охорону мисливських угідь; не проводиться діагностичний від-

стріл з метою оцінки епізоотичної ситуації та вивчення стану 

захворювань серед мисливських тварин; не здійснюється селек-

ційний відстріл щодо хворих, поранених тварин, старих особин з 

явними ознаками деградації, дворічного нерозвинутого молодня-

ку, тварин з нехарактерним для виду забарвленням, а при відстрілі 

самців оленів, лосів, ланей, козуль - особин з недорозвинутими 

рогами. 

Враховуючи діяльність та виявлені порушення вищезазна-

чених мисливських користувачів, можна стверджувати, що 

найкраще налагоджена та організована робота щодо ведення та 
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розвитку мисливського господарства на території Новоград-

Волинської районної організації «Українського товариства мис-

ливців та рибалок», найгірша ситуація щодо утримання та ведення 

мисливського господарства складається в Житомирській обласній 

організації УТМР. 

З метою усунення порушень, виявлених під час здійснення 

заходів державного нагляду (контролю), кожному суб’єкту 

господарювання Держекоінспекцією видано обов’язковий до 

виконання припис, невиконання якого, тягне за собою застосу-

вання до суб'єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, 

встановленому законом.  

З метою покращення стану ведення мисливського господарст-

ва та зменшення порушень вимог природоохоронного законо-

давства, ТОВ «УТМР» необхідно: отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами; врегулювати відносини із власниками/ користувачами 

земельних ділянок відповідними договорами для використання 

цих земель мисливським господарством на території Романів-

ського, Пулинського районах Житомирської області; призначити 

відповідальних осіб у сфері поводження з відходами; вести 

первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що 

утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробля-

ються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються; визначати 

та погоджувати склад і властивості відходів, що утворюються, 

розміщуються, зберігаються та видаляються ступінь їх небезпеч-

ності для навколишнього природного середовища;  здійснювати 

організаційні, науково – технічні та технологічні заходи для 

максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим 

споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що 

займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів; 

укласти відповідні договора з виконавцем послуг з вивезення 

побутових відходів; отримати дозвіл, який видається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища на утримання 

диких тварин у неволі; отримати відповідні документи, що 
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підтверджують законність набуття у приватну власність об'єктів 

тваринного світу, які видаються в установленому законодавством 

порядку; дотримуватися умов утримання диких тварин у неволі; 

розробити режим охорони тварин, занесених до Червоної книги 

України і включених до переліків видів тварин, які підлягають 

особливій охороні у межах наданих у користування мисливських 

угідь; дотримуватись меж мисливських угідь ТОВ «УТМР» 

відповідно до проекту мисливського впорядкування розробленого 

інститутом «Харківдніпроагроліс» згідно договору від 28.09.09 

року № 09-25. 

З метою покращення стану ведення мисливського госпо-

дарства та зменшення порушень вимог природоохоронного 

законодавства, Житомирській обласній організації Українського 

товариства мисливців і рибалок необхідно: дотримуватися умов 

ведення мисливського господарства визначених у договорі, який 

укладено між центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, 

і користувачем мисливських угідь; врегулювати відносини між 

власниками або користувачами земельних ділянок і користувачем 

мисливських угідь відповідними договорами; встановити біотех-

нічні комплекси, передбачені проектом та картографічними 

матеріалами; встановити мисливські угіддя для охорони і 

відтворення мисливських тварин, а саме відтворювальні ділянки 

розташовані на розпайованих земельних ділянках, де користу-

вачами земельних ділянок проводяться з ранньої весни до пізньої 

осені сільськогосподарські роботи; забезпечити відтворення 

державного мисливського фонду на підпорядкованих мисливських 

угіддях; встановити режим охорони тварин, занесених до Червоної 

книги України і включених до переліків видів тварин, які 

підлягають особливій охороні, у межах наданих у користування 

мисливських угідь; постійно проводити селекційний та вибірковий 

діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-

санітарної експертизи; проводити діагностичний відстріл з метою 

оцінки епізоотичної ситуації та вивчення стану захворювань серед 

мисливських тварин; проводити селекційний відстріл щодо 
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хворих, поранених тварин, старих особин з явними ознаками 

деградації, дворічного нерозвинутого молодняку, тварин з 

нехарактерним для виду забарвленням;  Романівській РО УТМР 

розробити картографічні матеріали відповідно до проекту мис-

ливського упорядкування; припинити незаконне добування 

особин зайця – русака Романівською РО УТМР. 

З метою покращення стану ведення мисливського госпо-

дарства та зменшення порушень вимог природоохоронного 

законодавства, Новоград-Волинською районною організацією 

«Українського товариства мисливців та рибалок» необхідно 

здійснювати селекційний та вибірковий діагностичний відстріли 

мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, що 

проводяться незалежно від строків мисливського сезону працівни-

ками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь; 

проводити діагностичний відстріл з метою оцінки епізоотичної 

ситуації та вивчення стану захворювань серед мисливських 

тварин; здійснювати селекційний відстріл щодо хворих, поранених 

тварин, старих особин з явними ознаками деградації, дворічного 

нерозвинутого молодняку, тварин з нехарактерним для виду 

забарвленням, а при відстрілі самців оленів, лосів, ланей, козуль - 

особин з недорозвинутими рогами. 

Література: 
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2. Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 
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Проблема мови як феномену який відображає самобутність та 

характер нації по сьогоднішній день в Україні залишається невирі-

шеною. Незважаючи на те, що відбулася Революція Гідності, все ж 

мовні спекуляції в нашій державі продовжують відбуватися. 

Вочевидь для вирішення мовної проблеми враз у раз виникає 

потреба пошуку її витоків (звернення до доробку деяких дослід-

ників минулих століть котрі її розглядали).  

Проблему самостійності та оригінальності української мови 

намагався вирішити один з найвидатніших мислителів української 

діаспори – В. Винниченко. О. Петрів, досліджуючи творчість В. 

Винниченка в контексті європейської соціальної філософії, з’ясу-

вала: «Винниченко здійснював національні пошуки в основному 

навколо проблеми мови як сутнісної ознаки нації, проблеми 

національної зради, відчуження індивіда від своєї спільноти та 

відродження нації» [2, с. 13].  

Головним твором, в якому В. Винниченко обстоював само-

стійність та право на існування української мови був «Одвертий 

лист до М. Горького». До написання до написання цього листа 

Винниченка спонукала інформація про несподівані (чи аж так 

несподівані?) шовіністичні «вибрики» Горького. Від членів роди-

ни М. С. Грушевського Винниченко почув розповідь про незгоду 

О. М. Пєшкова дати дозвіл на переклад його творів українською 
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мовою. 31 травня 1928 року Володимир Кирилович занотував у 

щоденнику: «Побачення з Грушевськими... Підтвердження про 

шовіністично-імперіялістичні позиції Горького в українському 

питанні. Єфремов від Академії наук звернувся до Горького за 

дозволом перекласти його твори на українську мову. Горький 

відповів, що він уважає українську мову за «искусственный язык» 

і не хоче підтримувати його. Тому дозволу не дає на переклад. 

Таким чином лист його до руських письменників, де він, Горький, 

називав українську мову «наречием»  – підтверджується. Отже, 

можна писати йому «привітання», – підсумував Винниченко [1]. 

Не поділяючи та критично реагуючи на позицію М. Горького, 

В. Винниченко аналізує його лист до руських письменників. «В 

тому листі Ви (Громадянине Горькій) жалілися руським колегам, 

що знаходяться дурні та злочинні люди, які вʼявили собі, ніби 

українське «нарєчіє» є справжня мова і на цій підставі переслі-

дують руську мову, руську культуру та руських людей на Україні» 

[1]. Звичайно зміст листа видався В. Винниченку наївним, 

кумедним та образливим для самого Горького, тому мислитель не 

одразу надав значення. 

Проте, найбільше В. Винниченка обурило не те, що М. 

Горькій вважав українську мову за «нарєчіє». Природньо він собі 

міг вважати чи забажати будь що. І не з страху за українську мову 

В. Винниченко написав до М. Горького оцього одвертого листа, а 

з цікавості до того громадського явища, котре він назвав 

«нарєчієм». 

Оскільки саме в це слово розкривало цілий політично-

національний світогляд. «В йому ціла історія взаємовідносин двох 

славʼянських народів. В йому багато страждання, насильства, зла, 

громадянине Горькій. Початок історії цього слова припадає до 

історії всієї імперіялістично-колоніяльної політики руського 

царизму на Україні» [1]. Виокремлюючи та критикуючи поряд з 

«нарєчієм» ще слово «Малоросія» мислитель вважає що саме вони 

послужили певною димовою завісою, за якою Москва, Санкт-

Петербург впродовж кількох століть чинили злочини стосовно 

українського народу. 
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Кепкуючи над позицією М. Горького В. Винниченко стверд-

жує, що «вороги Великої Російської імперії (головним чином - 

німці), заздрячи її могутності та славі, почали підкопуватися під 

неї, щоб розвалити її. З цією метою вони вхопилися за українське 

«нарєчіє», почали роздмухувати його і з нічого, можна сказати, 

створили цілий український рух. Взяли німці мапу Росії, єдиної та 

нєдєлімої, відділили на ній, скільки їм заманулося, губерній і 

почали насаджувати там штучну мову, штучну історію, штучну 

культуру, штучну державність» [1]. 

І тут же ж додає: «і глум який: памʼятаєте, як сама Російська 

Академія Наук ще до війни, після пильного вивчення питання, 

визнала, що українська мова не є «нарєчіє» руської мови, а таки 

дійсна самостійна словʼянська мова і український народ є дійсно 

самостійний словʼянський народ. Академія Наук, громадянине 

Горькій! Фахівці та знавці, та до того ще не вороги, а щирі руські 

люде!» [1] 

По сьогоднішній день ми бачимо іноді, що на Україні деякі 

зрусифіковані елементи, особливо вихідці зі старої радянської 

системи управління, ні за що не хочуть вивчати українську мову. 

Вони вбачають в систематичному проведенні українізації вияв 

чогось такого, що підриває честь і славу «Росії». Властиво така 

барська психологія, антипролетарська, великодержавна ідеологія 

просочується і до нижчих верств суспільства по сьогоднішній 

день. 
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 ДВНЗ "Донбаський державний  

педагогічний університет" 

 м. Слов'янськ, Україна 

Так звана «концептуальна революція» сприяла утворенню 

нових мовознавчих наук та їх подальшій диференціації на більш 

вузькоспеціальні. В межах когнітивної лінгвістики зросли 

лінгвокультурологія та лінгвоконцептологія, на перехресті яких і 

виникла концептологія, зокрема і її різновид — лінгвоконцепто-

логія (зіставна та діахронна). 

На думку А. Приходька, лінгвоконцептологія прагне переос-

мислити структуру та семантику мовних одиниць  у вимірах етно, 

соціо- та субкультурних категорій. Методологічною основою 

науки є її співвідношення з тріадою «форма — зміст— функція», 

яке відбувається лише у притаманний  лінгвоконцептології спосіб. 

Досліджуючи форму концепту  Л послуговується інструментами 

лінгвосеміотики, зміст — лінгвокультурології та лінгвокогніто-

логії, функцію — лінгвопрагматики та лінгводискурсології.  

Активне використання лінгвоконцептологією методологіч-

ного інструментарію лексичної семантики подекуди призводить до 

ототожнення цих дисциплін, проте лінгвоконцептологія має більш 

широкий спектр дослідження та численніші міждисциплінарні 

зв’язки: спрямована на поглиблення загальногуманітарного знан-

ня; використовує методологію інших наук; збагачує методологіч-

ний апарат мовознавства інновативними методами; розглядає 

мовну семантику у різних дискурсах; застосовує фреймове моде-

лювання когнітивних конструктів; Лінгвоконцептологія прагне 

розширити уявлення про семантику концептів, досліджуючи їх не 
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лише в системно-мовному ракурсі, а й з точки зору їх функціо-

нальності — в дискурсі. 

Лінгвоконцептологія виникла  у вітчизняному мовознавстві в 

кінці ХХ ст. На даний час залишається молодою лінгвістичною 

наукою, яка все ще перебуває у стадії формування. Здобутками 

галузі, на думку О.Воробйової, слід вважати: 1) формування галузі; 

2) визначення основного поняття науки та способів його маніфес-

тації; 3) побудова типології концептів; 4) розробка алгоритму 

моделювання концептів. Вчена дійшла висновку про те, що над-

звичайний інтерес до терміну «концепт» і велика кількість 

однотипних досліджень з системно-мовного ракурсу можуть 

зіграти не на користь лінгвоконцептології, дискредитувати її як 

науку. Дослідниця вбачає найефективніший вихід із ситуації — 

інтенсивно-екстенсивний шлях розвитку, де на перший план вий-

дуть міждисциплінарні дослідження зорієнтовані на вивчення 

концептів у динаміці, в  усій багатоманітності їх зв’язків у межах 

концептуальних систем. Натомість накопичення даних про 

конкретні концепти (зіставні та діахронічні дослідження в дусі 

структуралізму) продовжуватиметься, проте відійде на другий 

план.  

Дискусійними питаннями галузі за О. Воробйовою  все ж 

залишаються: 

1) розмитість концепту, неможливість його цілковитого 

«схоплення». Концепт може бути представлений кількома 

словами, словосполученнями, а може й не знайти словесного 

втілення, але існувати в етносвідомості.  

2) відсутність усталеної метамови для опису концептів (за В. 

Іващенко). На думку В. Іващенко, «лінгвістичний метаопис — 

один з етапів пізнання або вивчення будь-якого лінгвістиного 

явища чи об’єкта». Вчена здійснює спробу утворення такої 

метамови для опису концептів: вживає вже відомі терміни та 

власне авторські новотвори, описує зовнішню на внутрішню 

структуру концепту. 

3) відсутність методик диференціації концептів. На думку 

С. Потапенка, окрім застосування семасіологічного підходу до 
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виділення концептів, варто також застосовувати ономасіологіч-

ний, тобто використовувати для дослідження концепти виділені 

раніше іншими науками, зокрема філософією, психологією, 

соціологією та політологією. 

4) надмірне захоплення сучасними дослідженнями когнітивіс-

тів.  Сучасні дослідження Дж. Лакоффа та М. Джонсона важливі, 

проте коріння лінгвоконцептології набагато глибше. Передумови 

формування лінгвоконцептології закладені ще В. Гумбольдтом та 

О. Потебнею. 

5) опис семантики концептів, замість опису особливостей їх 

функціонування у свідомості.  

Завданнями лінгвоконцептології залишатимуться такі: 

2) дослідження  концептів у динаміці; 

3) уточнення механізмів і способів організації концептів у 

когнітивні структури; 

4) вироблення принципів побудови  етно-, соціо-, ідіо- і подіб-

них концептуальних мереж у взаємозв’язках з ідіосемантичними; 

5) розробка методик реконструкції концептів у межах 

концептуального аналізу; 

6) розробка методики аналізу. 

Лінгвоконцептологія — нове покоління лінгвістичних наук, 

котрі будуть розвиватися у середовищі антропоцентризму, між-

дисциплінарності та когнітивізму. Тісні зв’язки з лінгвістичною 

семантикою, як опрою лінгвістичних досліджень по мірі 

розвитку лінгвоконцептології ставатимуть дальшими. За умови 

інтенсивно-екстенсивного розвитку галузі можливий її 

подальший прогрес.  
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Форми та рамки дипломатичних відносин між Угорщиною та 

Святим Престолом заслуговують на докладний опис та аналіз. 

Перш за все, слід виходити з того, що посол при Святому Престолі 

представляв не церкву, а Угорську державу, отже, він не був 

клерикальною особою. Посол відряджався до Святого Престолу 

главою держави та проходив акредитацію при чинному папі 
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римському. Роботою посла та дипломатичного персоналу 

посольства керувало безпосередньо Міністерство закордонних 

справ Угорщини, в якому за клерикальну політику відповідали 

політичний відділ і радник з канонічних питань. Крім того, 

справами розробки клерикальної політики Угорської держави 

займалося Міністерство у справах релігії та народної освіти, а 

конкретно політики на "католицькому напрямі" – його перший 

відділ [4, old. 14].  

Особисто папа римський посла Угорщини, так само як і послів 

інших держав, приймав лише в рамках спеціальних протокольних 

заходів або надзвичайних аудієнцій, коли йшлося про необхідність 

термінове вирішення важливих політико-дипломатичних питань. 

За всіма іншими справами посол підтримував контакти насамперед 

із державним секретаріатом Святого Престолу. До лютого 1930 р. 

функції державного секретаря виконував П. Ґаспаррі, до березня 

1939 р. – Е. Пачеллі (в подальшому папа Пій ХІІ), надалі – до 

серпня 1944 р. – Л. Мальоне. Крім державного секретаріату, 

посольство контактувало з різними дикастеріями – відомствами 

римської Курії, з керівниками конгрегацій. Другою особою в 

посольстві після посла був його радник з канонічного права, який, 

на відміну від самого посла, мав статус клерикальної особи.  

Особливий статус посла Угорщини при Святому Престолі, на 

відміну послів у різних державах, був зумовлений тим, що посол 

не представляв інтереси угорських громадян на території суб'єкта 

міжнародного права, в якому діяло посольство, адже теократичної 

держави (Ватикану) на той час ще не існувало. Він міг 

представляти перед Святим Престолом лише політичні та релігійні 

позиції уряду Угорщини. До повноважень посольства входили 

також забезпечення дотримання протоколу для угорських 

державних діячів, котрі планують вирішувати будь-які справи зі 

Святим Престолом, підготовка папської аудієнції для неофіційних 

осіб, насамперед паломників. Щодо місії апостольського нунція в 

Угорщині, який був акредитований при главі держави, певною 

мірою це була загальноприйнята дипломатична місія. 

Розпорядження щодо своєї діяльності нунцій отримував 
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безпосередньо від державного секретаріату, в країні призначення 

вирішував усі справи передусім із Міністерством зовнішніх справ. 

Однак у країнах із католицькою більшістю населення папський 

нунцій – це більше ніж просто посол. В Угорщині, як і в інших 

католицьких країнах, його місія поширювалася й на національну 

церкву. Слід зазначити, що таку місію необхідно розуміти не як 

певні обов'язки в рамках офіційної юрисдикції, але як провадження 

волі Святого Престолу в діяльність угорської католицької церкви. 

Держава не мала права втручатися в її стосунки з папською 

нунціатурою. Крім того, за єпископами залишалося право вирі-

шувати деякі питання безпосередньо з Римом, поза нунціатурою, 

хоча останню небезпідставно характеризували як "очі й вуха" 

Святого Престолу в Будапешті [4, old. 15]. 

Аналіз значимих джерел угорської історіографії підтверджує, 

що стосунки між державою і церквою в Угорщині були в 

означений історичний період гармонійними до тієї міри, яка не 

вимагала укладання конкордату. Але варто зважати на те, що 

такою була позиція передусім угорської влади, але не Святого 

Престолу. Уряд Угорщини вважав, що умови конкордату не 

будуть для нього вигіднішими порівняно з тими, що склалися фак-

тично. Адже фактичний стан справ у відносинах держави і церкви 

в Угорщині надавав урядові додаткову свободу і гнучкість у вироб-

ленні релігійної політики [2, K-63, 1933-34.t. 482/1933.res.pol.; 3]. 

Одним із основних елементів такого фактичного стану справ був 

тісний зв'язок церковної ієрархії з органами влади, а в разі 

підписання конкордату до взаємовідносин між ними було б 

залучено третю сторону, що могло негативно позначитися на 

характері цих взаємин. У цьому не була зацікавлена сама угорська 

церковна ієрархія. Були й більш конкретні чинники, що не 

спонукали рухатися в напрямку підписання конкордату. Нап-

риклад, у разі його укладання релігійний фонд був би виведений з-

під державного контролю, а держава втратила би важелі впливу на 

процес призначення єпископів. Показовою в цьому контексті є 

точка зору кардинала Д. Шереді. На його особисту думку, 

ініціювати укладання конкордату не бажали як в угорських 
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урядових колах, так і в Римі. Обидві сторони були цілком 

задоволені врегулюванням так званих "змішаних" питань у 

взаємовідносинах держави й католицької церкви без конкордату. 

Способи оподаткування великих бенефіцій були зафіксовані в 

письмових документах; право верховного патронату тимчасово 

було поставлено на паузу, однак частина повноважень викону-

валася міністром культури на підставі права, делегованого йому 

верховним патроном; питання релігійної освіти були впорядковані 

на законодавчому рівні; більш проблем було зі стягненням 

податків, але й у цих питаннях вдавалося досягти взаєморозуміння. 

В Римі, як зазначав Д. Шереді, не виявляли особливого ентузіазму 

щодо підготовки конкордату з Угорщиною, крім іншого. Тому, що 

не бажали змінювати досить стабільний фактичний стан і брати на 

себе додаткові зобов'язання в рамках нового договору [1, 

5772/1941. augusztus 16]. 

Ці настрої у ватиканських колах, описані Д. Шереді, стали 

особливо характерними наприкінці 1930-х рр. Саме в цей 

історичний період Святий Престол дещо змінив свою політику 

укладання конкордатів, відчувши зворотній негативний бік цієї 

політики. Насамперед, негативні наслідки для Ватикану мали 

конкордати з Німеччиною та Румунією. Таким чином, можна 

стверджувати зміну політики Святого Престолу протягом 1930-

х рр. Якщо у 1920-х роках загалом Святий Престол був схильний 

до підписання конкордатів із різними європейськими країнами, 

зокрема і з Угорщиною (проти виступали лише угорський уряд і 

церковні ієрархи), то протягом наступного міжвоєнного десяти-

річчя змінилася й позиція Ватикану.  

Аналізуючи ці особливості відносин Угорщини зі Святим 

Престолом, важливо зазначити, що політика країн Малої Антанти 

щодо церкви була далеко не такою сприятливою, як політика 

Угорщини, що не могло не викликати невдоволення станом відно-

син із ними в Римі. До прикладу, серед перших кроків уряду і 

президента новоствореної Чехословаччини були спроби відокре-

мити церкву від держави. Орієнтуючись на гасло ліберального 

руху в Європі "Геть від Риму!", чехословацький уряд зробив ставку 
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на ортодоксальну національну чеську релігійну ідеологію гусизму 

і створення національної гуситської церкви. Як наслідок, вже 

станом на 1921 р. з католицької церкви на території Чехосло-

ваччини вийшли близько 1,4 млн. вірників [5, с. 16].  
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доцент кафеди виховання та культури здоров'я, 

Світич С.А., 

кандидат психологічних наук, доцент,  

доцент кафеди виховання та культури здоров'я,  

Дніпровська академія неперервної 

 педагогічної освіти 

м. Дніпро, Україна 

Огляд наукових джерел щодо питання створення сучасної 

системи освіти, свідчить, що проблема навчання з використанням 

здоров’язберігаючих технологій навчання ще не знайшла 
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достатнього висвітлення у науково-педагогічній літературі. 

Потребує наукового аналізу питання забезпечення якості системи 

підвищення фахової кваліфікації вчителів, їхнього професійного 

розвитку в процесі підвищення кваліфікації, а також обґрунту-

вання та експериментальна перевірка сутнісних характеристик 

моделі системного професійного розвитку вчителів як передумови 

її впровадження у процес підвищення фахової кваліфікації, забез-

печення відповідного рівня якості системи підвищення професій-

ної кваліфікації вчителів, формування креативних рис особистості. 

Здоров’язберігаючі технології навчання – це набір процедур, 

які вдосконалюють професійну діяльність і призводять до 

запланованого результату. Вони відрізняються від новаторських 

методик та педагогічної майстерності тим, що завжди сприяють 

підвищенню ефективності систем навчання та виховання, 

незважаючи на досвід роботи вчителя та його професіоналізм; є 

цілісним проектом навчально-виховного процесу; передбача-

ють постійний зворотній зв’язок між викладачем та слухачем [3, 

с.27] 

Аналіз організації навчального процесу в сучасній системі 

освіти свідчить про необхідність використання здоров’язберігаю-

чих технологій в навчально-виховному процесу, що буде сприяти 

появі фахівця нової формації.  

Пріоритетним напрямком сучасної освіти є орієнтація на 

забезпечення умов для повноцінного розвитку особистості дитини, 

збереження та зміцнення її здоров’я. 

Здоров’я – це нормальна функція організму на всіх рівнях 

його організації: організму, органів, тканинних, клітинних та 

генетичних структур.  

Основними показниками здоров’я є: 

• динамічна рівновага організму і його функцій з оточуючим 

середовищем; 

• здатність виконувати соціальні функції, участь в соціальній 

діяльності та суспільно корисній праці; 

• здатність організму пристосовуватися до умов існування в 

оточуючому середовищі, що постійно змінюються; 
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• відсутність хвороби і хворобливих станів – оптимальне 

функціонування організму; 

• повне фізичне, духовне, розумове та соціальне благопо-

луччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил, заснований 

на принципі єдності організму, саморегуляції та врівноваженої 

взаємодії всіх органів.  

Основною характеристикою здоров’язберігаючих технологій 

Т.В. Ворнцова, О.І. Пометун зазначають спеціальну форму пізна-

вальної діяльності; навчальний процес організовано так, що прак-

тично всі учні заохочені до процесу пізнання, вони мають можли-

вість розуміти й рефлектувати з приводу того, що вони знають і 

про що думають; має бути атмосфера доброзичливості, взаємопід-

тримки - форма кооперації та співпраці; на уроці організується 

індивідуальна, парна, групова робота; застосовуються дослідниць-

кі проекти, рольові ігри, робота з документами, різними джерелами 

інформації, використовуються творчі форми роботи [1, 2]. 

Використання здоров’язберігаючих технологій в навально-

виховному процесі передбачає співпрацю та співтворчість учня та 

педагога. Вчителю необхідно: 

• сприяти зацікавленості кожного учня в роботі класу за 

допомогою чітко зрозумілого та доступно сформульованої 

мотиваційної установки; 

• використовувати різноманітні форми та методи організації 

навчальної діяльності, орієнтовані на конкретного учня; 

• стимулювати учня до висловлювання, використання різних 

способів розв’язування ситуативних завдань, без страху помиля-

тися; 

• створювати на уроці такі педагогічні ситуації, які дають 

можливість кожному учневі проявити ініціативу, самостійність, 

підтримувати учня знаходити власний спосіб роботи; 

• активізувати різні види пізнавальної діяльності. 

При використанні здоров’язберігаючих технологій основ-

ними вимогами взаємодії учня й педагога повинні бути: 

• креативність; 

• комунікативність; 
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• педагогічна діагностика для виявлення творчого потенціалу 

особистості кожного учня; 

• творча співпраця педагога й учня, що передбачає спільну 

мету – формування творчої та всебічно розвиненої особистості. 
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REVENUE MANAGEMENT 
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Науковий керівник: Круглянко А.В. 

Revenue Management (управління доходами) — це застосуван-

ня дисциплінованої аналітики, яка прогнозує поведінку споживачів 

на рівні мікроринків і оптимізує доступність продуктів, використо-

вуючи еластичність ціни для максимізації зростання доходів і, 

таким чином, прибутку[1]. 

Revenue Management в готельному бізнесі – це технологія, 

яка виділяє кращу ціну за номер на основі прогнозування попит, 

тобто продажу необхідного номеру гостю в необхідний момент по 

потрібній ціні. Саме Revenue Management визначає направлення 

стратегії роботи відділу продажів готельного комплексу. 
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Вперше Revenue Management почав застосовуватись на Заході 

на початку 90-х в сфері авіаперевезень, а потім став актуальний у 

сфері гостинності і зараз ця технологія активно використовується 

в Україні і країнах колишнього СРСР. 

Технологія Revenue Management балансує між ціною, по якій 

продаються номера і місткістю готелю. Тому в пік високого попиту 

готелю необхідно правильно оптимізувати свої тарифи, по яких 

пропонуються номера, а в період низького попиту зробити трафік 

максимальним. Досить важливо, що в управлінні доходами 

важливо і планування надання різноманітних додаткових послуг, 

наприклад, продаж тих же конференц-залів і проведення 

різноманітних заходів, тощо. 

Розглянемо основні KPI, які впливають на дохід: 1.TRevPAR 

(Total Revenue Per Available Room) — співвідношення загального 

доходу готелю на доступний до продажу номер[2]. Він враховує як 

завантаження номерного фонду, так і ефективність всіх центрів 

прибутковості) Його розраховують за формулою: TRevPAR = 

Загальний дохід готелю /Доступні до продажу номера. 2. RevPAR 

(Revenue Per Available Room) оцінює прибутковість доступного 

для продажу номера в готелі. Його обчислюють за формулою:  

 

RevPAR = Дохід, який ви отримали від продажу 

номерного фонду /Кількість доступних номерів до продажу.  

3. ADR — середній відпускний тариф вашого номера, і 

Occupancy — завантаження. Зауважимо, що недостатньо 

відстежувати показники в абсолютній величині, треба 

ставити цілі за сегментами або за групами сегментів. 4. Для 

готелю найважливішими показниками прибутковості, окрім 

загального доходу, є обсяг надання послуг, рентабельність 

надання послуг, економія тих або інших видів ресурсів 

(матеріальних, трудових) або загальна економія від зниження 

собівартості послуг, продуктивність роботи тощо. 

 

При плануванні використовується техніка аналізу, яка 

напрямлена на виявлення можливого попиту на послуги для 
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оптимізації використання номерного фонду готелю і встановлення 

оптимальних цін на самі номера і послуги. Найбільш пошире-

нішою помилкою, яку допускають власники готелів, є нічим не 

обґрунтоване збільшення або зменшення тарифу на певну дату чи 

період. Тобто, наприклад, сьогодні готель продає номер на 01 

березня по 1000 у.о., а завтра уже по 500 у.о., при цьому 

об’єктивних причин для зміни цінової політики не існує. Власники 

повинні розуміти, що можуть пропонувати номера по низькій ціні 

тільки в тому випадку, якщо нема високого попиту, а вже для 

розуміння цього необхідно здійснювати аналіз і розрахунки. 

Для готелів, які от-от починають впровадження Revenue 

Management, дуже важливо правильно визначити і сформувати 

сегментацію попиту, яка визначається поєднанням таких чинників, 

як місце розташування; перелік послуг,які пропонуються в готелі; 

наявність конкурентів тощо. Таким чином, представляється 

очевидним, що в сучасних жорстких умовах ведення бізнесу на 

сформованому світовому ринку послуг тільки комплексне 

впровадження технології ревеню-менеджменту може забезпечити  

підприємству значні переваги над конкурентами та можливість 

його подальшого розвитку. 

Література: 

1. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org  

2. Журнал «Академія гостинності», Рамаз Абдурахманов - 

№1/2021,січень/ Режим доступу: https://e.hotel-rest.com.ua/akade-

miya-gostinnosti-2021-1/ekosistema-upravlinnya-dokhodami-gotelyu  
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УДК 629.463. 001.63  Технічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ 

НАВАНТАЖЕНОСТІ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВАГОНА-

ХОПЕРА 

 

Фомін О. В., 

д.т.н., професор кафедри 

 “Вагони та вагонне господарство” 

Державний університет  

інфраструктури та технологій 

м. Київ, Україна 

Ловська А. О., 

д.т.н., доцент кафедри 

 інженерії вагонів та якості продукції 

Український державний університет  

залізничного транспорту 

м. Харків, Україна 

Сова С. С., Литвиненко А. С. 

аспіранти кафедри  

“Залізничний, автомобільний транспорт  

та підйомно-транспортні машини” 

Східноукраїнський національний 

 університет ім. В. Даля, 

м. Сєвєродонецьк, Україна 

Забезпечення плідного функціонування транспортної галузі 

зумовлює необхідність впровадження в експлуатацію сучасних 

транспортних засобів. Оскільки основний сегмент перевізного 

процесу відводиться залізничному транспорту, то до створення 

сучасних конструкцій вагонів повинні перед’являтися особливі 

вимоги.  

Одним з найбільш поширених типів вагонів, які експлуатують-

ся на коліях промислових підприємств є вагони-хопери для пере-

везення гарячих окатишів та агломерату з температурою не вище 

700°С, а також сипучих матеріалів (щебінь, пісок, вугілля, керам-

зит), які не потребують захисту від атмосферних опадів [1, с.65–74].  
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Важливим напрямком розвитку питань створення перспек-

тивних вагонів-хоперів є оптимізація їх кузовів. Це дозволило б 

здійснити зменшення їх матеріалоємності при дотриманні ванта-

жопідйомності не нижче до відповідних конструкцій вагонів-

прототипів. Таке рішення сприятиме зменшенню витрат на виго-

товлення вагонів, їх експлуатацію, а також підвищенню ефектив-

ності перевізного процесу.  

Для визначення найбільш навантажених складових несучої 

конструкції вагона-хопера при експлуатаційних режимах провед-

ено розрахунок за методом скінчених елементів. Для цього побу-

довано його просторову модель за альбомом креслень в програм-

ному комплексі SolidWorks. У якості вагона-прототипу обраний 

вагон-хопер моделі 20-9749, побудови ДП "Укрспецвагон". 

Розрахунок на міцність несучої конструкції вагона-хопера 

проведений за методом скінчених елементів, який реалізовано в 

програмному комплексі CosmosWorks [2, c. 53 – 57]. При складанні 

розрахункової схеми враховано дію температури у 700°С від 

перевозимого вантажу на внутрішню поверхню кузова вагона-

хопера. Результати розрахунку показали, що максимальні 

еквівалентні напруження в несучій конструкції вагона-хопера 

становлять близько 340 МПа і зосереджені в зоні взаємодії 

хребтової балки зі шворневою. Максимальні переміщення виника-

ють в розвантажувальних бункерах, а також верхньому 

обв’язуванні і складають близько 12,0 мм.  

Максимальні напруження в несучій конструкції вагона-

хопера, які зумовлені температурним навантаженням виникають у 

вертикальних стійках та горбилі і складають 335 МПа, що на 3% 

нижче за напруження плинності матеріалу конструкції [3, c. 57]. 

Отже, максимальні еквівалентні напруження при температурі 

перевозимого вантажу у 700°С майже дорівнюють межі плинності 

матеріалу конструкції. При незначному збільшенні температур-

ного впливу на несучу конструкцію її показники міцності не 

будуть забезпечуватися. Тому виникає необхідність удоскона-

лення несучої конструкції вагона-хопера для забезпечення його 

міцності в експлуатації. 



 

155 

Проведені дослідження сприятимуть створенню напрацювань 

щодо проектування сучасних конструкцій вантажних вагонів з 

покращеними техніко-економічними показниками. 

Література: 

1. O. Fomin, A. Lovska, I. Skliarenko, Yu . Klochkov. Substan-

tiating the optimization of the loadbearing structure of a hopper car for 

transporting pellets and hot agglomerate // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. 2020, №1/7 (103). P. 65 – 74. doi: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193408 

2. Фомін О. В., Ловська А. О., Сова С. С., Литвиненко А. С. До-

слідження напруженого стану несучої конструкції напіввагона при 

розморожуванні в ньому вантажу // Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. 2022. №1 (271). 

С.53–57. doi: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2022-271-1-53-57 

3. ДСТУ 7598:2014. Вагони вантажні. Загальні вимоги до 

розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 

1520 мм (несамохідних). Київ, 2015. 162 с. 
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УДК 657  Педагогічні  науки  

 

СОЦІАЛЬНА АДАПАТАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ 

СІМЕЙ З ПІДЛІТКАМИ 
 

Чиркіна  С.В., 

викладач фортепіано, концертмейстер 

відділу «Музичне мистецтво» 

Ярош Л. В., 

викладач диригування та постановки голосу  

відділу «Музичне мистецтво» 

Канівський фаховий коледж 

 культури і мистецтв 

м. Канів, Україна 

Під час  військових дій міграційні процеси в Україні стають 

звичним явищем. Внутрішні переселенці стають кризовою 

групою, соціальна робота з якою має відповідати сучасним 
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вимогам  та застосовувати інноваційні засоби фахової діяльності 

професіоналів соціальної сфери. Актуальним стає регулювання 

соціальної інтеграції та адаптації. Причиною виїзду з окупованих 

територій є бажання врятувати власне життя і запобігти шкоди 

здоров’ю. Намагання зберегти життя близьких стало другим за 

значущістю мотивом до вимушеного переміщення. Ці чинники 

стали провідними до масового виїзду з охоплених бойовими діями 

тимчасово окупованих територій[ 1, c.331]. 

Більшість ВПО кожного дня стикаються з побутовими, мате-

ріально-економічними, соціальними, психологічними, юридич-

ними проблемами  та проблемами зі здоров’ям. Першочерговими 

проблемами всіх вимушено переміщених осіб, сімей з підлітками 

є реєстрація, їжа, житло, соціальні виплати, освіта, послуги, 

працевлаштування працездатних членів родини і забезпечення 

певного рівня життя родини.  

Окремо стоїть проблема психологічної адаптації до нових 

умов життя і психологічний стан переселенців[ 2, c. 322]. 

Одними з ключових  питань  є адаптація та інтеграція. Адап-

тація – це процес пристосування суб’єкта  міграції до об’єктивних 

умов оточуючого середовища. Залежно від об’єкта адаптації 

процес пристосування мігрантів відбувається відносно нової 

культури, політико- правового порядку і загалом до оточуючого 

середовища. Відмінність культур є фактором для визначення 

тривалості періоду адаптації. Фахівці психолого- педагогічної 

сфери зауважують, що підлітки, які  опинилися у гущині подій, 

мають психотравмуючи фактори- военні дії, втрата батьків, чуже 

оточення. Соціальний педагог у взаємодії з психологом та лікарем 

повинні надати таким підліткам невідкладну соціально-психоло-

гічну та медичну допомогу[ 3, c. 35]. 

Створення у підлітка почуття захищеності, психологічного 

комфорту, активізація адапційного потенціалу -найважливіший 

напрям роботи соціального педагога. Особливо вразливою групою 

вважаються жінки та підлітки  із соціально незахищених категорій, 

родини, члени яких загинули або були поранені в ході трагічних 

подій. 
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У діяльності недержавних організацій оцінка потреб підлітків 

та сімей є надзвичайно важливою умовою якості соціальних 

послуг вразливим категоріям населення. Виділяють два рівні 

оцінки потреб: первинний рівень- початкова оцінка; вторинний 

рівень- комплексна оцінка.  

Таким чином, для стабілізації та стійкого розвитку сімей 

вимушених переселенців держава вживає певних заходів. Але, 

потрібна чітка система соціальної підтримки. Для успішного 

вирішення проблем необхідні спільні зусилля фахівців у різних 

галузях діяльності, зокрема професійних соціальних працівників 

та соціальних педагогів, які володіють різними технологіями 

вирішення соціальних проблем різних категорій клієнтів. 

Література: 

1. О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк. Внутришньо 

переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: 

монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіки пром-сті .2016. 

2. І. М. Трубавіна. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

Україні як основа соціально -педагогічної роботи з ними. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. 

3. В. Л. Андрєєнкова, І. О. Бандурка,  Н. П. Бочкор. Соці-

ально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в 
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УДК 377     Педагогічні науки 

 

РОЗВИТОК НАУКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

Шамрай Т.Ю., Матківська Н.О., Попова В.В.,  

Пухальська М.С., Драчевська Я.О., Байковська В.В., 

Недзельська С.Б., Паламарчук Б.В. 

студенти І курсу, відділення «Лікувальна справа»   

Бердичівського медичного фахового коледжу 

Житомирської обласної ради  

Загребельна Леся Миколаївна  

викладач-методист  

Бердичівського медичного фахового коледжу 

Житомирської обласної ради  

 м. Бердичів, Україна 

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться 

в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи 

загрози нападу, небезпек державній  незалежності, її територіаль-

ній цілісності. Згідно з наказом, воєнний стан в Україні почав 

активно діяти двадцять четвертого лютого 2022 року о 5:30. Цей 

вердикт було прийнято по причині прояву військової агресії Росії, 

а точніше Російської Федерації, в бік України. 

Враховуючи введення воєнного стану, який розрахований на 

деякий час, будуть і навіть вже почали проводитися не довгочасні 

обмеження прав і законних інтересів осіб, що вкрай необхідні для 

надання можливості запровадження та втілення заходів правового 

режиму воєнного стану. 

Мoжливі нeзручні умoви, якi пeрeдбaчaє вoєнний стaн: змiц-

нeння oхoрoни стрaтегiчних oб‘єктiв; грoмaдян, якi не стoсyються 

вiйськoвих спрaв мoжyть влaштoвyвaти нa рiзнi рoбoти, щoб пoси-

лити oпiр, для яких нe пoтрiбна вiйськoвa квaлiфiкaцiя; обмeжeння 

пeрeсyвaння; кoмeндaнськa гoдинa – пeвний прoміжoк чaсy, пiд 

чaс якoгo нe дoзвoляється знaхoдитись i пeрeсyвaтись пo вyлицях. 

Ситуація в Україні дуже складна, країна зазнала нападів різ-

них агресорів. Однак через те, що виробничий процес доводилося 
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здійснювати всередині країни, неможливо було здійснювати 

виробничу діяльність через постійне виробництво, а всі виробничі 

потужності здійснювали дистанційну переробку, де це було 

можливо. 

Навчальний процес – це діяльність у сфері вищої освіти і нау-

ки, яка відбувається в університетах через систему науково-

методичної та навчальної діяльності, що передає, набуває і при-

множує знання, уміння та інші вміння та призначена для викорис-

тання. І про формування гармонійно розвиненої особистості. 

Усі здобувачі освіти мають право на освіту. Під час воєнного 

стану більшість приватних освітніх платформ та онлайн-шкіл 

надавали безкоштовний доступ до своїх послуг, які могли допо-

могти сім’ям з дітьми залучитися до процесу навчання. У зв’язку з 

серйозною загрозою життю та здоров’ю мирного населення в 

окремих районах України, а також у зв’язку з тим, що в більшості 

районів кілька разів на день лунають авіаудари, було прийнято 

рішення організувати роботу навчальних закладів після канікул. 

Про ситуацію: 

1) Тимчасове переривання навчального процесу (виконання 

працівниками навчальних закладів заходів і завдань військової та 

цивільної адміністрації); 

2) Організація навчального процесу у формі дистанційної 

освіти (координація між військовою та цивільною адміністрацією). 

Дистанційне навчання може бути організоване в тих районах, 

де сьогодні ворожість не активна і де Інтернет стабільний. Діти, 

евакуйовані з інших районів, можуть відвідувати школу у 

тимчасових приміщеннях. 

З досвіду роботи спеціальних педагогічних інститутів для 

дітей з потребою в спеціальній освіті запроваджено персоналізо-

вану освітню програму, надано рекомендації батькам та підтверд-

жено виконані завдання педагогів (педагогів, логопедів).  Рекомен-

довано використовувати засоби спілкування, публікувати завдання 

та рекомендації на сайті закладу, створювати групи з батьками та 

учнями в соціальних мережах (Viber, Telegram, WhatsApp тощо), 

використовувати електронних платформ (ZOOM, Google 
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Classroom тощо), проводити зустрічі через Skype, спілкуватися по 

телефону, використовувати електрону  пошту для листування 

тощо. 

Особливості роботи під час воєнного стану. Дія норм 

законодавства про працю в умовах воєнного стану 

• Цей Закон визначає особливості трудових відносини 

працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні 

незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої 

належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з 

фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного 

відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану». 

•  вводяться обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції 

України. 

•  не застосовуються норми законодавства про працю у 

частині відносин, врегульованих цим Законом. 

Законопроект 7133 передбачає наступне. Якщо здобувачі 

освіти, працівники закладів освіти, установ освіти, наукових 

установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану вимушені 

були змінити місце проживання, залишити робоче місце, місце 

навчання, незалежно від їхнього поточного місця перебування, на 

час особливого періоду, гарантується: 

• Організація освітнього процесу в дистанційній формі або 

в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його 

учасників 

• Збереження місця роботи, середнього заробітку, виплата 

стипендії та інших виплат, передбачених законодавством; 

• Місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та 

забезпечення харчуванням (у разі потреби). 

Зараз у частині регіонів є реальна загроза життю та здоров'ю 

громадян, а в більшості областей по кілька разів на день 

оголошується повітряна тривога. У зв'язку з цим МОН рекомендує 

після завершення канікул організовувати роботу навчальних 

закладів залежно від конкретної ситуації: 
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• Тимчасове призупинення освітнього процесу (виконання 

працівниками навчальних закладів заходів та завдань, визначених 

військово-цивільною адміністрацією); 

• Організація освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання або використання її елементів (за погодженням з 

військово-цивільною адміністрацією). 

Дистанційне навчання можна організувати у місцевостях, де 

сьогодні не ведуться активні бойові дії та є стабільний інтернет. 

Діти та студенти евакуйовані з інших областей, можуть 

долучитися до навчання  за місцем тимчасового проживання. В 

область, де немає можливості налагодити освітній процес, 

потрібно зосередитись на психологічній підтримці людини.  

Безпека дітей. Нині безпека здобувачів освіти, важливіша ніж 

будь-коли. Адже діти, здобувачі світи –це наше все. Як діяти, щоб 

вберегти наше потомство? Наприклад, для дітей 2-4 роки потрібно 

дати відчуття безпеки, захищеності. Дітям 4-5 років потрібно 

давати конкретні відповіді на поставлені ними питання. Не 

потрібно підіймати ті аспекти, які не були доторкані дитиною. 

Важливо, убезпечити психологічний стан, як дитини так і 

дорослого. Адже, дітвора відчуває страх дорослих. У будь-яких 

тривожних ситуаціях варто задіяти тілесний контакт обійми, ігри – 

так дитина зможе відчути безпеку і зможе відволіктись від подій. 

Обов’язково нагадувати діткам, що у них є поруч люди, які їх 

люблять, підтримають. Не менш важливо знати дитині відповідно 

до віку – адресу когось з дорослих , у разі коли дитина залишилась 

одна. 

Якщо ви знаходитися в «гарячих точках» варто повторювати 

дітям план дій у разі сирен, обстрілів, пожеж, обвалів будівель. 

Також говорити про те чого не можна ні в якому разі робити. Зі 

школярами потрібно ділитися думками, почуттями.  

Із підлітками потрібно розмовляти чітко, їх питання можуть 

завести в глухий кут, тому при таких ситуаціях варто казати : 

«Поки я сам/сама цього ще не знаю, дай мені трохи часу і ми 

обов’язково повернемося до цього питання». Не менш важливо 

враховувати інформаційний ,психологічний фон у родині. 
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Потрібно довіряти один-одному, бути обережними не 

створювати конфліктних ситуацій. Тому, будьте свідомими до 

свого емоційного стану, дорослі звичайно також хвилюються, 

переживають, але не варто показувати свій страх дитині. 

Небезпеку сповіщають повітряною тривогою під час неї потрібно 

швидко бігти  в укриття . Якщо ви знаходитесь в домівках потрібно 

сховатися в більш безпечну кімнату, це може бути коридор , ванна 

кімната або кімната без вікон. Віконне скло може дуже сильно 

поранити дітей та дорослих в разі його розбиття під час сильного 

вибуху. Найкращим укриттям є підвал ,якщо ви в приватному 

будинку або найближчий бункер в місті. У дитини та її батьків 

повинен бути складений “евакуаційний рюкзак”. В рюкзаку мають 

бути теплі речі, білизна, їжа на 3 дні, вода. Можливо, що вас і 

ваших дітей будуть евакуювати з вашого міста в інше більш 

безпечне чи взагалі за кордон. Навчання там може проводитися 

дистанційно щоб не пропускати матеріал, який обов'язково потріб-

ний для школярів. Якщо в вашому місті лунає тривога, потрібно 

швидко ховатися, навчання під час тривоги призупиняється. 

Література: 

1. https://osvita.ua/news/85835/ 

2. https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-platformi-dlya-navcha-

nnya-samorozvitku-ta-otrimannya-dopomogi-j-perevirenoyi-informa-

ciyi 

3. https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/yak-pracy-

uyut-osvityani-oblasti-pid-chas-voyennogo-stanu/ 
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