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УДК   341.231.14-053.2:355.48(043.2)     Юридичні науки 

 

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S 

RIGHTS IN THE CONDITIONS OF ARMED CONFLICT 

 

Акопян Г., 

студентка Факультету Міжнародних Віносин 

Національного Авіаційного Університету 

м. Київ, Україна 

The relevance of research topics is that child protection has been 

a constant concern of the international community throughout the 

twentieth century. However, especially since 1979 (Year of the Child), 

interest in the world has grown. Today, this topic is extremely relevant 

for Ukraine, due to the war started by Russia on February 24, 2022. 

Many children have been affected by hostilities and therefore the 

mechanisms for their protection are an issue that has arisen in this war. 

Children are among the most vulnerable victims of armed conflict 

or its aftermath. In recent years, the protection of children has grown 

significantly. More of this part of the new interest is the result of media 

coverage of events around the world and as a sign of public interest in 

them [1]. 

During the international armed conflicts, those who fall into the 

category of those are protected by the Fourth Geneva Convention 

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War [2]. As a 

result, they enjoy, inter alia, all provisions on the treatment of persons 

under protection, which enshrine basic humane treatment, including 

respect for life and physical integrity, and prohibit, inter alia, principle, 

coercion, corporal punishment, torture, collective punishment and 

repression. 

As civilians, children enjoy the rules of international 

humanitarian law regarding hostilities. These rules, which develop the 

principles of distinguishing between civilians and combatants, prohibit 

attacks against civilians, as expressed in international armed conflict, 

in Protocol I of 1977 [3]. 

The parties to the conflict provide them with the necessary care 

and assistance, whether because of their age or for any other reason 
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”(art. 77). This principle also applies to non-international armed 

conflict [4]. 

This protection can be summarized as follows: 

- evacuation, special zones; 

- help and care; 

- identification, family reunification and unaccompanied children; 

- education, cultural environment; 

- arrested, detained or interned children; 

- and release from the death penalty [4]. 

In non-international armed conflicts, children are protected by 

basic safeguards concerning the treatment of persons who do not take 

an active part in the hostilities set out in Article 3, common to the four 

Geneva Conventions. According to this article, children have at least 

the right to be treated humanely during these conflicts, which are often 

very violent. There should be no violence against their lives and 

personalities or their dignity. 

The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian 

Persons guarantees special care for children, but it is the Additional 

Protocol that establishes the principle of special protection: The parties 

to the conflict provide them with the necessary care and assistance, 

whether because of their age or for any other reason. This principle 

also applies to non-international armed conflict. 

Protocol II of 1977 also codifies the principle that the civilian 

population as such, as well as individual civilians, cannot be attacked. 

Therefore, the child should be the object of special interest and 

special protection. The Geneva Convention relative to the Protection 

of Civilian Persons guarantees special care for children, but it is the 

Additional Protocol that establishes the principle of special protection: 

The parties to the conflict provide them with the necessary care and 

assistance, whether because of their age or for any other reason 

(Article 77) [4]. This principle also applies to non-international armed 

conflict. 

Literature: 

1.Children - Not Soldiers: Guidelines for working with child 

soldiers and children associated with fighting forces. Isobel 
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McConnan and Sarah Uppard, Save the Children UK, London (2001). 

2. Конвенція про захист цивільного населення під час війни 

Женева від 12 серпня 1949 року // Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9-

95_154#Text 

3.Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року // 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text 

4.Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних 

конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 

1977 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text 

______________________________________________________ 

УДК 339.16         Юридичні науки 
 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 
 

Ананійчук Б.О., 

курсант 3-го курсу навчально-наукового 

інституту права та підготовки фахівців 

для підрозділів Національної поліції 

Науковий керівник: Неклеса О.В.,  

викладач кафедри фінансових 

та стратегічних розслідувань 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

24.02.2022 року Президентом України був виданий указ під 

номером 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який 

було встановлено воєнний стан на всій території України. 

Військовими діями російського агресора були докорінно змінені 

життя українського населення, а також у цілому робота 
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державних процесів, у тому числі й відбулася зміна процедури 

державної закупівлі. 

Головним нормативно-правовим актом, який регламентує 

процедуру здійснення державних закупівель визначено 

Постанову КМУ «Про деякі питання здійснення оборони та 

державних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 

стану» від 28.02.2022 № 169 [1]. Дана постанова вже мала чотири 

редакції, зміни до якої вносилися внаслідок видання наступних 

нормативно-правових актів: Постанова КМУ від 02.03.2022 

№ 176, Постанова КМУ від 04.03.2022 № 176, Постанова КМУ 

від 05.03.2022 № 201, Постанова КМУ від 16.03.2022 № 290. 

Проводячи закупівлі, замовники зобов’язані дотримуватися 

засад державних закупівель, державні замовники у галузі 

оборони – засад оборонних закупівель. Дані принципи базуються 

на своєчасності та відповідності прийнятих рішень для захисту 

національних інтересів України, задоволенні потреб оборонних 

закупівель, обороні й безпеці, ефективності, а також на 

ефективному використанні коштів. 

Ураховуючи лист Міністерства економіки України, поло-

жень інших нормативно-правових актів, сформованих за 

наслідками введення воєнного стану в Україні, можна вказати, 

що наразі закупівлями вправі займатися будь-який суб’єкт 

замовника, яка ним визначена, вона не обов’язково має бути саме 

уповноваженою особою [2]. 

Відповідно до діяльності Державної аудиторської служби 

України здійснюються конкретні заходи щодо протидії та 

виявлення корупційних проявів (згідно із Законом України «Про 

запобігання корупції»). В умовах існування правового режиму 

воєнного стану на території України є дуже важливим механізм 

розгляду та аналізу заяв (повідомлень) про корупційні чи пов’я-

зані з корупцією правопорушення або інші факти недотримання 

вимог вищевказаного нормативно-правового акту [3]. 

Усі державні закупки, проведені на момент дії воєнного 

стану, не відносяться до річного плану закупівель. Але ж за 

наслідками їх впровадження в електронну систему державному 
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замовнику потрібно здійснити оприлюднення звітів про договори 

закупівлі, які укладені без застосування вищевказаної системи, 

безпосередньо договорів закупівлі з усіма наявними додатками не 

пізніше, ніж за 20 днів з дня, коли буде скасовано чи припинено 

дію воєнного стану на всій території або в окремих регіонах 

України. Винятком може бути лише ті державні закупівлі, на які 

поширюється вимога нерозголошення у зв’язку з наявністю 

інформації з обмеженим доступом [4, c. 65]. 

Під час дії воєнного стану, уклавши прямий договір, кожен 

замовним має право здійснити закупівлю. При цьому замовник 

завчасно зобов’язаний затвердити перелік та обсяг закупівлі 

товарів, робіт чи послуг. Клієнти мають право застосовувати 

Prozorro Market, щоб придбати товари сумою до 50 тисяч гривень. 

Для початку процесу затвердження переліку та обсягу закупівель 

ТРК керівником замовника має бути виданий відповідний наказ 

про встановлення переліку та обсягу закупівель товарів, послуг 

або робіт.   

Договори закупівлі, окрім договорів, що містять інформацію 

обмеженого доступу, повинні бути опубліковані в системі 

Prozorro не пізніше, ніж за 20 днів з моменту скасування або 

припинення дії воєнного стану на території України. Звіти 

стосовно договорів про закупівлю сумою до 50 тисяч гривень, які 

проведені поза Prozorro, мають бути оприлюднені терміном 3 

робочі дні з дня укладення відповідних договорів. Державні 

замовники у галузі оборони мають можливість придбати товари, 

послуги або роботи за передоплатою. 

Отже, з огляду на проведене вище дослідження, можна 

зробити висновок, що у ході дії воєнного стану замовниками 

можуть бути придбані ТРП без використання процедури 

закупівлі або спрощеної закупівлі, передбачені Законом України 

«Про публічні закупівлі», Законом України «Про оборонні 

закупівлі», шляхом укладення прямого договору і його 

оприлюднення в Prozorro. Покупки сумою до 50 тисяч гривень 

можуть укладатися клієнтами із застосуванням прямих 

контрактів або використаннях системи Prozorro Market [5].  
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УДК 61           Медичні науки 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ В ПЕРІОД 

ПЛНУВАННЯ ВАГІТНОСТІ  

 

Баранник Д.С., 

студентка медичного факультету 

Дніпровського державного медичного університету 

м.Дніпро, Україна 

Актуальність.Сифіліс–хронічна системна інфекція, що 

викликається блідою трепонемою – спірохетою. За даними 

ВООЗ, щороку у світі реєструється близько 6 млн нових випадків 

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Guidelines_UKR_interactive_pages.pdf
http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Guidelines_UKR_interactive_pages.pdf
http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Guidelines_UKR_interactive_pages.pdf
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захворювання,з них приблизно 1.5 млн це вагітні жінки, при 

цьому тенденція до зростання захворюваності спостерігається у 

низці країн. Найвищий рівень захворюваності на сифіліс у жінок 

припадає на репродуктивну вікову групу від 15 до 44 років. 

Відсутність лікування під час вагітності призводить до несприят-

ливих наслідків для більш ніж половини жінок з активним 

захворюванням, включаючи часті викидні, мертвонароджених, 

низька маса тіла при народженні/недоношеність, неонатальна 

смерть та вроджені захворювання у новонароджених. Однак не 

всі жінки бажають та проходять обстеження на сифіліс під час 

вагітності. 

Станом на 2020 вік ВООЗ надає такі данні. У 2019 році 

менше 95% відвідувачів відділення допологової допомоги 

проходили тестування на сифіліс у 23 із 78 країн. З них близько у 

1%  у 38 із 78 країн, був діагностований сифіліс. У цих 78 країнах, 

що повідомили, у середньому 3,2% (діапазон від 1,1% до 10,9%) 

відвідувачів допологової допомоги дали позитивний результат на 

сифіліс. У 35 із 67 країн понад 95% вагітних жінок із позитивним 

тестом на сифіліс проходили лікування у 2019 році,що значно 

знижує небажані наслідки захворювання. 

Цілі роботи. Дослідити необхідність проведення скринінго-

вих тестів на етапі планування вагітності  для раннього виявлення 

сифілісу у вагітних. 

Матеріали та методи. У період з 2017 по 2019 роки в 

Україні близько 92.5% вагітних жінок пройшли скринінгові 

дослідження на сифіліс, звернімо увагу, що у 2015 році відсоток 

був значно вищий – 97.8%. З них у 358 (0,15%) РМП-реакція 

виявилася позитивною. Особливу увагу треба звернути на 

випадки пізньої стадії латентної форми сифілісу. Як приклад 

можу навести клінічний випадок на базі КП «Обласного шкірно-

венерологічного диспансеру ДОР». Хвора А., 19 років, двічі 

заміжня, була направлена до лікарні гінекологом, бо під час 

постановки на облік щодо вагітності, 20 тижнів, тричі слабко 

позитивний РМП ++. Чоловік здоровий, позашлюбні стосунки 

вони заперечують,як і ознаки первинного та вторинного сифілісу. 
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Лікарем дерматовенерологом було проведено такі дослідження: 

РПГА ++++, ІФА IgG +, так як під час вагітності нетрепонемні 

тести можуть давати хибно позитивний результат. Проте 

трепонемний тест двічі дав позитивний результат, що дає право 

встановити діагноз прихований сифіліс пізньої стадії. Можна 

зробити висновок, що пацієнтка хворіє понад 2х років. 

Результати. У більшості випадків вагітність жінок хворих 

на сифіліс закінчується небрагоприємно: 10— 15 % випадків 

мимовільними абортами, у 45—50 % — мертво народженням, 

20— 30 % — народженням живих дітей, але з ознаками врод-

женого сифілісу, і лише в 10—15 % випадків діти,матері яких 

пройшли адекватне лікування до 20 тижня вагітності, 

народжуються без клінічних проявів захворювання.  

Висновки. Згідно даних ВООЗ та клінічного випадку було 

розглянуто проблему та актуальність виявлення та лікування 

пізньої стадії прихованої форми сифілісу у вагітних. Це дало нам 

змогу оцінити необхідність продуманого підходу до планування 

вагітності.  
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Семантика можливості, що у своїй основі має потенційність, 

втілюється у реченнях, які, за спостереженням І. Федорової, 

«віддзеркалюють не статичний стан справ, а ситуацію зі 
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згорнутою, прихованою динамікою» [3, с.6], що виявляється у 

процесі реалізації можливості, її «уможливлення», напр.: Скоро 

зрозумів, що здоров’я не наживне, що може спливти, як дим, і 

знайшов для себе діло легше й забезпечливіше: на ярмарках 

піднімав гирі, голоблі, за які чіплялось по десятку, а той більше 

здивованих і водночас веселих мужиків, гнув залізні штаби та 

підкови (Євген Гуцало); Загатний спітнів од думки, що Хаблак 

може не послухати, піти з редакції, і все розвалиться, і він 

знову лишиться наодинці зі своєю новелою, так нікому нічого й 

не довівши (Володимир Дрозд). Водночас семантика можливості 

репрезентує лише один із багатьох імовірних сценаріїв розвитку 

подій, актуалізуючи зазвичай одну ситуацію, одну з можливих 

альтернатив, напр.: Тільки коли мати посилала Миколу по воду, 

то докладно розповідала, як треба обережно ходити коло 

колодязя, де стало слизько, бо можна впасти і скалічитись 

(Василь Барка) ― Пор.: а можна і не впасти; А ще більше в тій 

профілактиці рації, коли взяти до уваги, що в кожній людині, яка 

ходить по світу, є маленька іскорка отієї гордості, яка колись, 

рано чи пізно, може вибухнути небезпечним полум’ям, що вже 

не роззброюватиме варту, а просто тотально валитиме мури 

(Іван Багряний) ― Пор.: а може нічого і не статися. Як засвідчує 

здійснена трансформація, найчастіше альтернативи розвитку 

можливої ситуації розгортаються в площині «дія відбудеться, 

якщо… / дія не відбудеться, якщо». Проте зрідка трапляються 

речення, у семантичній структурі яких містяться дві можливих 

реалізацій описуваної ситуації, які за своєю сутністю не є 

протилежними виявами реалізації та нереалізованості ситуації, 

напр.: Поспішаючи до табору, я думав про систему нашого 

життя. Це такий організм, руками якого можна і задушити, і 

воскресити людину (Роман Андріяшик); Ще в іншій діжці – 

засолена риба: коропці, краснопірки та карасі, її можна їсти 

сирою, так, як споживають оселедці, а можна добре 

вимочити й смажити, – тоді вона майже схожа на свіжу 

(Євген Гуцало); менш поширеними в мовленні є конструкції, що 

вказують на три можливих способи розвитку подій, напр.: До 
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нової весни ховаються пушинки у темних закутках. Бо їх, 

маленьких, може і дощ прибити, і вітер завіять, і комар 

задушить (Віктор Близнець); У нього майнула думка, що 

даремно він витрачає останні сили на пошуки дівчинки, бо її 

немає, давно вже немає в лісі. Вона могла піти до міста, могла 

піти на фронт шукати батька, піти світ за очі (Олесь 

Донченко). Акцентування уваги на кількох альтернативних 

способах розгортання ситуації має на меті передати рівноцінність 

та окреслити множинність подієвих векторів її реалізації. У ході 

дослідження не було зафіксовано одиниць, у семантичній 

структурі яких мали експліцитне вираження більше трьох 

можливих ситуацій. Як нам видається, такі одиниці в 

комунікативному плані виявляють тенденцію до надлишковості, 

що певним чином заперечує тенденцію до стислості та 

достатності інформації, яка є причиною економії мовних засобів.  

Об’єктивна модальність можливості протистоїть суб’єктив-

ній гіпотетичній модальності. Гіпотетична модальність, або 

модальність імовірності, являє собою модальне значення, що 

передає невпевненість мовця у висловленому, проблематичність 

його суджень, некатегоричність ствердження [1, с.4]. На 

переконання В. Шинкарука, причиною виникнення цього 

значення виступає неповне знання мовця про дійсність, згідно з 

яким він «кваліфікує повідомлене з погляду його вірогідності» [4, 

с.39]. Суб’єктивна оцінка мовцем власної обізнаності про 

повідомлюване за відсутності достовірних знань про ситуацію 

формує «зовнішню модальну рамку» речення [2, с.13], не 

віддзеркалюючись на рівні описуваної пропозиції. Натомість 

джерело появи об’єктивної модальності – наявність у мовця 

достовірних відомостей про зображувану ситуацію, чітке 

усвідомлення ним сутності зв’язку між суб’єктом і предикатом. 

Незважаючи на наявність однакових лексичних засобів 

вираження значень можливості та гіпотетичності, їх легко 

розмежувати: лексема може у функції вставного слова маркує 

імовірність описуваної мовцем ситуації, напр.: Та хто знає, 

може, я ще постараюся роздобути тобі такий папiр?.. (Роман 
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Андріяшик); Побачивши над собою козака з люлькою в зубах, не 

знав, що й гадати про це, чи це на явi, чи, може, йому так 

сниться... (Андрій Чайковський). А поєднання може із залежним 

інфінітивом служить вираженням об’єктивної можливості, напр.: 

Та стороннім вона іноді може з душевної доброти нараяти 

таке, що втікай і не озирайся (Роман Андріяшик); Маленький 

випадок, коли він випадає з низкою сприятливих передумов, може 

спричинити дуже багато (Іван Багряний).  

Таким чином, функціонування дієслова могти, особливо 

форми може не завжди виступає показником модальності 

можливості синтаксичної одиниці. Експлікатором досліджуваної 

семантики виступає винятково поєднання може з інфінітивною 

формою дієслова, за якого особова форма вказує на специфіку 

модальності реченнєвої конструкції, а залежний інфінітив є 

виразником семантики предиката.  
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Технічні засоби навчання (ТЗН) – це комплекс пристроїв, які 

мають дидактичне призначення в освітньому процесі. Як 

правило, технічні засоби навчання використовуються вчителем з 

метою покращення якості уроку та кращого включення дітей в 

освітній процес, формування їх мотивації до навчання. 

Технічні засоби навчання під час уроку застосовуються 

вчителем для показу навчальної інформації, більш детального 

роз’яснення певних явищ чи об’єктів. Також технічні засоби 

можуть бути використані і для скерування навчальної діяльності 

у потрібний вчителю напрямок, який залежить від мети уроку [3, 

c. 6]. 

Виходячи з різноманіття всіх видів технічних засобів 

навчання, способів і форм показу дидактичного матеріалу під час 

уроку може бути декілька: наочна, схематична або змішана. 

ТЗН дають можливість продемонструвати учням плакати, 

портрети, різноманітні історичні або політичні карти. Вчитель 

може скористатися на уроці, на якому є ТЗН демонстративним 

методом і показати класу кінофільм, показати певні досліди. 

Після такого показу потрібно обов’язково прокоментувати 

відразу по завершенню демонстрації. 

Здобутком ТЗН на уроці історії є те, що діти навчаються за 

допомогою техніки застосувати здобуті на попередньому уроці 
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знання безпосередньо на практиці, що у свою чергу гарантує 

краще засвоєння пройденої теми уроку. Ті можливості, які 

відкриваються при успішному використанні вчителем ТЗН на 

уроці дають позивні результати для обох сторін – учнів та вчителя 

[1, c.43]. 

Для вчителя це механізація освітнього процесу, що значною 

мірою економить час, для учнів – це можливість більш детально 

заглибитися в той період історії про який розповідає вчитель. 

Можливість показу подій, явищ, фактів, суджень різних 

науковців щодо історичної події, про які говориться на уроці 

дозволяє зробити навчання більш простим, доступним і цікавим 

для школярів. 

Введення на урок ТЗН і його активне використання під час 

уроку знайде свій відбиток і у розвитку самоконтролю в учня, це 

самоконтроль проявиться під час повторення про себе побаче-

ного чи почутого матеріалу, та під час їх питань до вчителя. 

Доречним буде чередувати уроки на яких активно 

використовуються технічні засоби із звичайними уроками без 

технічних засобів. Це пояснюється тим, що якщо використову-

вати ТЗН на кожному занятті, то це може призвести до проблем 

із зором [4, c. 154]. 

Що стосується уроків на яких використовуються звукові 

засоби навчання, то них існують спеціальні вимоги та правила 

оптимального їх використання, аби запобігти перевтомі 

школярів. 

Доцільно зазначити, що  часова тривалість використання 

звукової апаратури для різних вікових груп доволі різна, а 

відповідно і для класів також. Для молодших класів звукову 

апаратуру допустимо застосувати в межах 15-16 хвилин. Дещо 

інша ситуація для середніх і старших класів, де час збільшується 

вдвічі, тобто становить до 30 хвилин [2, c. 67]. 

В залежності від навчального предмету, який вивчається 

дітьми, тривалість показу на таких уроках освітніх діафільмів, 

кінофільмів, телепередач, прослухування аудіо записів, буде 

дещо відрізнятися поміж собою. Наприклад на уроці хімії 20 
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хвилин, по літературі 35 хвилин, під час уроку фізики не більше 

20 хвилин, це все актуально для старих класів. Перевищення 

цього часового проміжку призведе до не належного засвоєння 

навчального матеріалу. 

Правильна кількість занять з використанням ТЗН має 

обов’язково враховуватися вчителем. За тиждень уроків, які 

проводяться з ТЗН максимально для старших класів має бути 46, 

а для молодших класів 34. Щоб ТЗН дали максимальний 

результат протягом навчального року мінімальна кількість уроків 

з ТЗН має бути 136 годин, в той час як максимальна кількість часу 

не повинна перевищувати 442 годин. 

Бажано, щоб при одному уроці на якому вчитель застосовує 

ТЗН, наступний урок був звичайний. Після уроку де засовувався 

екран не йшли уроки, які вимагають значної зорової зосеред-

женості, такі як креслення, образотворче мистецтво та інші. 

На самому уроці не слід забувати і про те, що методи і 

прийоми роботи із школярами необхідно міняти, варіювати, 

тобто запобігати одноманітності під час уроку історії, адже саме 

одноманітність веде до меншої зацікавленості в самому занятті, 

до меншої активності школярів. Незалежно чи молодші чи старші 

класи прослуховують одноманітний матеріал, результат один і 

той же. Це просте правило виведе урок на якісно новий рівень і 

зробить його максимально ефективним [5, c. 128]. 

Залучувати дітей до активної взаємодії з ТЗН потрібно через 

10 хвилин після початку заняття. 

Для того, щоб увага у дітей завжди була на високому рівні 

слід дотримуватися часових рамок, які для кожного технічного 

засобу визначаються індивідуально. Наприклад, чергове вико-

ристання такого технічного засобу, як проектор можливе лише 

через годину, від часу його останнього використання, як засобу 

навчання. 

Уроки під час яких застосовуються ТЗН у розкладі занять 

рекомендовано після таких уроків ставити уроки фізкультури або 

музики, однак не слід ставити урок музики перед уроком на якому 

використовуються технічні звукові засоби навчання [6, c. 44]. 
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Отже, технічні засоби навчання – це комплекс пристроїв, які 

мають дидактичне призначення в освітньому процесі. 

Є досить велика різноманітність технічних засобів навчання, 

які відрізняються між собою за принципом дії пристрою, але мета 

в них спільна – сприяти покращенню освітнього процесу.  

Особливості підготовки до використання ТЗН заключаються 

в тому, щоб на основі теми, мети, завдань уроку підібрати матеріал, 

який буде в повній мірі розкритий при використанні ТЗН. Під час 

попередньої підготовки необхідно визначити місце технічного 

засобу на уроці, час його використання, та методи роботи. 

Вимоги то ТЗН зводяться до їх безпечного використання під 

час уроку, що охоплює дотримання відповідних часових рамок у 

користуванні, відстань на якій мають розміщуватися учні, 

особливості класної кімнати в якій використовуються ТЗН. Будь-

який технічний засіб має бути комфортним, як для вчителя так і 

для учнів.    
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ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ТРУПА ВИЯВЛЕНОГО У 

ВОДОЙМІ 
 

Білик В.Р., 

студентка юридичного факультету 

Донецький національний університет  

імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Проблематиці огляду місця події в кримінально-проце-

суальній і криміналістичній літературі приділено значну увагу. 

Істотний внесок у розроблення цих питань зробили як вчені 

України, так і інших держав.  

Окремі питання щодо проведення огляду у випадку виявлен-

ня трупа у водоймі розглядалися у публікаціях В.В. Польщикова, 

Є.С. Мішина, Я.М. Яковлєва та багатьох інших авторів. У їх 

публікаціях досить детально розкриті питання: огляду трупа 

виявленого у водоймі, ознак смерті при утопленні, судово-

медичного розтину такого трупа, залучення судового медика як 

спеціаліста до огляду трупа. Однак криміналістичні рекомендації 

слідчим щодо огляду у випадку виявлення трупа у водоймі 

висвітлені поверхнево та недостаньо систематизовано. 

Утоплення – це вид насильницької смерті, яка є наслідком 

впливу на організм рідини, причому для утоплення досить 

занурення лише рота і носа. 

Основними факторами ризику утоплення є: чоловіча стать, 

вік менше 14 років, вживання алкоголю, низький рівень доходів, 

низький рівень освіти, проживання у сільській місцевості, 

ризикована поведінка і відсутність нагляду. На кожну людину, 

яка вмирає від утоплення, ще чотири особи отримують допомогу 

у відділеннях невідкладної допомоги у разі несмертельного 

утоплення [1]. 

Зазвичай вода є середовищем утоплення, а природні 

водойми – місцем події. Менш поширеними є випадки утоплення 
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у бочках, ваннах, колодязях; заповнених водою чи іншою 

рідиною, наприклад, бензином або фарбою. Коли людина тоне у 

воді, то спочатку намагається не дихати, щоб не захлинутися, але 

це триває не більше 30 секунд. Весь процес утоплення може 

тривати від 3 до 5 і більше хвилин. Іноді людина, перебуваючи у 

воді вмирає від крововиливу в мозок або в результаті швидкого 

занурення в дуже холодну воду. У цих випадках людина, 

втрачаючи свідомість, без активної боротьби за життя, майже без 

заковтування води в легені і шлунок йде на дно. Тому далеко не 

завжди можна відразу відрізнити смерть від утоплення [2, с. 405]. 

Успіх розслідування залежить від ретельності та якості 

проведення огляду. Огляд місця події є однією із найбільш 

важливих слідчих (розшукових) дій. Адже від своєчасності та 

результативності його проведення буде залежати побудова слідчих 

версій, планування та організація розслідування кримінального 

правопорушення, а це, відповідно, є гарантією досягнення завдань 

кримінального провадження щодо швидкого, повного та 

неупередженого проведення досудового розслідування. 

Проведення огляду регламентовано статтями 237–238 

Кримінального процесуального кодексу України. Згідно зі ст. 237 

КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо 

обставин учинення кримінального правопорушення слідчий, 

прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та 

документів. Огляд місця події повинен проводитися після вне-

сення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

При цьому в невідкладних випадках може бути проведений огляд 

до внесення відомостей до цього реєстру, що здійснюється 

негайно після завершення огляду [3]. 

Причина смерті встановлюється спеціалістом – судовим 

медиком, а обставини утоплення чи знаходження трупа у воді – 

слідчим за участю працівників оперативного підрозділу. В ході 

такого розслідування здійснюється огляд місця події, який 

передбачає: зовнішній огляд трупа, огляд ложа трупа та водойми 

і її берегів, а в разі необхідності – плавальних засобів (човнів, 

плотів тощо). 
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Фіксацію місцезнаходження трупа, його положення, стану 

одягу, виявлених на ньому і на тілі ушкоджень виконують за 

загальними правилами: фотозйомка (відеозапис), складання 

планів, схем, опис у протоколі огляду. 

Огляд місця події повинен проводитися за участю не менше 

двох понятих. У ст. 223 КПК України зазначено, що слідчий, 

прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтере-

сованих осіб (понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі для 

впізнання, огляду трупа, у тому числі пов’язаного з ексгумацією, 

слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є випадки 

застосування безперервного відеозапису ходу проведення 

відповідної слідчої (розшукової) дії [3]. 

З метою відшукання слідів, які вказують на обставини 

попадання постраждалого у воду здійснюється огляд берега 

водойми. У такому випадку дослідження обстановки є анало-

гічним іншим видам огляду на місцевості, тому застосовуються 

ті ж правила пошуку, виявлення, дослідження, вилучення і 

збереження слідів та об’єктів. 

Суттєвого значення для виявлення предметів, що мають 

відношення до події, має огляд поверхні води. Його слід 

проводити від країв води і суші, оскільки предмети, що 

знаходилися у воді, можуть бути прибиті до берега. У такому 

випадку слід враховувати силу вітру, наявність і швидкість течії 

у водоймі, а також з’ясувати особливості її дна, адже 

пошкодження на трупі можуть бути завдані наявними там 

предметами, наприклад, камінням. 

Спеціалісти-водолази залучаються для огляду дна водойми. 

До проведення робіт під водою допускаються особи, які пройшли 

встановлену теоретичну і практичну підготовку, мають 

кваліфікаційну категорію, трудова діяльність яких пов’язана зі 

спусками під воду у водолазному (легководолазному) споряд-

женні. На підставі власних спеціальних знань і отриманої 

інформації про розслідувану подію, спеціаліст-водолаз може 

надати слідчому консультативну допомогу, зокрема у висуванні 

версій щодо події [4, с. 301]. 
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З метою визначення часу настання смерті та встановлення 

ознак, слідів або доказів, що дають змогу встановити особу 

вбитого й обставини злочину проводиться зовнішній огляд трупа. 

Перш за все визначаються зміни, які свідчать про перебу-

вання трупа у воді. Такими ознаками є: мокрий одяг, мокра шкіра, 

наявність мулу і піску в природних отворах, а також явища 

мацерації шкіри, ступінь виразності якої залежить від тривалості 

перебування у воді, температури навколишнього середовища, 

віку й індивідуальних особливостей організму. 

Однією із показових зовнішніх ознак утоплення є наявність 

піни поблизу рота та носа трупа, витягнутого з води. 

Під час опису одягу на трупі, витягнутому з води, зазна-

чаються: сезонність одягу, ступінь його вологості, колір тканини, 

детально перевіряється вміст кишень. При виявленні на тілі і 

одязі трупа сторонніх нашарувань, які не відповідають місцю 

виявлення трупа, вони вилучаються. Якщо труп виявлений не у 

воді, то необхідно взяти зразок води. Нерідко на трупі утопленика 

майже немає одягу, але його можна знайти на березі, в човні, на 

містках [5, с. 222]. 

На тілі і одязі трупа важливо шукати сліди боротьби та тілесні 

ушкодження, при цьому звертати увагу на такі деталі: чи зв’язані 

руки і ноги трупа, чи не прив’язані до нього важкі предмети, чи 

немає на шиї мотузки, в якому стані одяг, і чи немає на ньому 

сторонніх нашарувань. При довготривалому перебуванні у рідині і 

торканні корчів, колод, каменів, на одязі можуть виникнути 

розриви і інші дефекти схожі на сліди волочіння і боротьби. 

Одним із важливих питань при експертизі утоплення є 

встановлення часу перебування трупа у воді. Це питання може 

бути вирішене на основі явищ мацерації. У результаті дії води 

епідерміс шкіри набрякає, зморщується, блідніє, потім розпушу-

ється, губить зв'язок з дермою, відшаровується. Явища мацерації 

найкраще помітні на підошвах і долонях, тобто там, де епідерміс 

товщий. 

Залежно від часу перебування трупа у воді явища мацерації 

проявляються по-різному. Враховуються й інші фактори, а саме: 
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температура води, наявність чи відсутність одягу тощо. Практика 

показує, що в літній період при температурі води +20-22 °С 

початкові явища мацерації проявляються вже через 30-40 хв., 

повне відділення епідермісу разом з нігтями у вигляді «рукавички 

смерті» відбувається через 4-5 діб. У зимовий період при 

температурі води +2-4 °С перші явища мацерації проявляються 

до кінця доби, а повне відділення епідермісу - до кінця місяця [3]. 

Отже, важливу роль у процесі розслідування вбивств за 

наявності невпізнаного трупа у водоймі відіграє використання 

новітніх досягнень науки і техніки та засновані на них 

рекомендації щодо найбільш результативного їх використання. 

Тому тактикою огляду трупа, виявленого у водоймі повинні 

володіти усі слідчі з метою швидкого, якісного, повного та 

неупередженого проведення огляду місця події. 
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Основою вибору виду транспорту, оптимального для 

конкретного перевезення, служить інформація про характерні 

особливості різних видів транспорту. По завершенню аналізу 

переваг та недоліків, обирається оптимальний вид транспорту. 

Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів у 

2021 році . (Див. рис.1) 

 

 
Рисунок 1 - Діаграма «Питома вага окремих видів транспорту в 

перевезенні вантажів у 2021 році» 
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Мультимодальні (змішані, або ті, що виконуються не менш 

ніж двома різними видами транспорту з укладанням одного 

договору) перевезення вантажів передбачають комбінування 

різних видів транспорту (наземного, водного, повітряного).  

 5 березня 2021 року Верховна Рада України ухвалила в 

першому читанні законопроект № 4258 про мультимодальні 

перевезення. Він пропонує запровадити в Україні поняття 

мультимодального та комбінованого перевезення вантажів, а 

також удосконалити сервіс та спростити адміністративні 

процедури для перевізників.  

Обсяги комбінованих перевезень у країнах Європейського 

Союзу зросли за період 1970-2001 рр. на 50% і, згідно з 

прогнозами, до 2025 року орієнтовано збільшаться ще на 40%. 

Широке застосування інтермодальних перевезень забезпе-

чує більш збалансовану національну транспортну інфраструк-

туру й уповільнює зношування автомобільних шляхів. Крім того, 

кількість аварій, викликаних утомою водіїв автотранспорту, 

можна знизити завдяки полегшенню режиму роботи водіїв.  

Змішані перевезення сприяють також підвищенню продук-

тивності праці на транспорті, що надає можливість залізницям, 

наприклад, Північної Америки тримати тарифи на рівні у 2-3 рази 

нижчому від європейського.  

Ще одна з переваг комбінованих перевезень – значно 

ефективніше використання пального. Залежно від рівня обслуго-

вування при комбінованих перевезеннях пальне використо-

вується у 1,4-3,4 рази ефективніше, ніж при прямих перевезеннях 

автотранспортом. 

Вибір найбільш ефективного варіанту вантажного переве-

зення з використанням різних видів транспорту здійснюється за 

схемою, яка передбачає порівняльний аналіз особливостей 

способів перевезення. При цьому використовуються визначені 

критерії – оцінні показники, основою яких є відомості про 

конструктивні особливості транспортних і перевантажувальних 

засобів, їх технічні можливості, а також умови експлуатації.  

Тривалість перевезення залежить від тривалості обслуго- 
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вування і перебування вантажу на терміналі, точності доставки 

вантажу на термінал і вивезення його з терміналу, часу виклику 

засобів транспорту, часу роботи обслуговуючого персоналу, 

обмеження руху автотранспорту наприкінці тижня й у нічний час, 

місткості прикордонних станцій, чіткості роботи митних служб. 

Можна виділити три групи оцінних показників, пов’язаних з 

терміном перевезення, вартістю й організаційно-технічними 

заходами. До першої групи належать: швидкості руху, припустимі 

за маршрутом проходження; габаритні обмеження; час наванта-

жувально-розвантажувальних операцій. До другої групи нале-

жать показники вартості перевезення: витрати на будівництво 

терміналу; вартість перевантаження; витрати на утримання 

персоналу. Третю групу складають такі показники: багатофун-

кціональність системи перевезень; співвідношення нетто/брутто; 

річний обіг у завантаженому стані; екологічна безпека. 

Велику вагу розвитку змішаних перевезень приділяють такі 

міжнародні організації як Європейська Економічна Комісія ООН 

та Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ), де 

створені спеціальні комісії зі змішаних перевезень. Важливу роль 

відіграє Міжнародний союз компаній зі змішаних автомобільно-

залізничних перевезень. 

Розвиток взаємодії з іншими видами транспорту при 

комбінованих, мультимодальних і інтермодальних перевезеннях 

зовнішньоторговельних вантажів, дозволить транспортним 

операторам гнучкіше підходити до задоволення ринкових вимог 

і попиту споживачів. 

Література: 

1. Закон про мультимодальні перевезення від 05.08.2021 

№4258: https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/verhovna-rada-uhvalyla-

za-osnovu-proyekt-zakonu-pro-multymodalni-perevezennya 

2. Критерії вибору різних видів транспорту для організації 

перевезень https://stud.com.ua/23034/logistika/vibir_vidu_transpor-

tu_organizatsiyi_perevezen 
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В сучасних умовах ринкової економіки роль малого бізнесу 

значно підвищилась, що посилило конкурентне середовище і 

призвело до збільшення робочих місць та розширення 

самозайнятості населення, проте поряд із позитивним є ряд 

проблем, що потребують окреслення і вирішення. 

Малий бізнес в Україні має напівлегальне функціонування 

через чинну спрощену систему оподаткування. Сама її сутність 

полягає у неналежному податковому контролі за формуванням 

доходу підприємця та його оподаткування. Оподаткування 

малого бізнесу повинно бути ефективним не тільки для його 

суб’єктів, а й для держави, а також справедливим по відношенню 

до інших платників податків. 

Проблеми та перспективи розвитку податкового регулю-

вання підприємницької діяльності досліджуються у роботах 

таких вчених, як: М. Дем’яненка, А. Завгороднього, А. Єлисєєва, 

Ю. Іванова, П. Мельника, А. Соколовської, В. Тропіної та інших. 

Але існують деякі проблемні питання оподаткування приватних 

підприємців в Україні, які потребують подальших досліджень. 

Основною метою спрощеної системи в Україні стало 

підвищення розвитку малого підприємництва. Не зважаючи на 

усі позитивні здобутки цієї системи, існують також і негативні 

моменти. Головним недоліком спрощеної системи оподатку-

вання є відсутність ув’язки суми податкового зобов’язання 
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підприємця із фінансовими результатами його діяльності. Нині 

оподаткування підприємців і контроль за їх доходами не мають 

ефективного механізму, що спричиняє значні втрати в бюджеті. 

Податковий кодекс України трактує поняття «спрощеної 

системи оподаткування» як особливий механізм справляння 

податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків 

і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на 

сплату єдиного податку в порядку і на умовах, визначених ПКУ, 

з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [1]. 

Якщо брати до уваги наукові доробки вчених щодо системи 

оподаткування в Україні, то існують досить неоднозначні думки. 

Наприклад, О.С. Іванишина та Л.С. Деміненко вважають, що на 

сучасному етапі розвитку національної економіки функціону-

вання спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності є 

необхідним та дієвим інструментом розвитку підприємницької 

діяльності малого підприємництва [2]. Однак Ткачик Л.П., Беш-

ко О.Я зазначають, що зловживання в спрощеній системі 

оподаткування часто ставлять під сумнів доцільність існування 

тих чи інших спрощених механізмів обліку та звітності [3]. 

Звісно досить м’які умови оподаткування обліку та звітності 

фізичних осіб-підприємців та платників бюджетних сфер є 

нерівними. Підприємцям вигідніше працювати в нелегальному 

бізнесі через нестабільність політичного та економічного 

становища країни. Саме тому, особливу увагу слід приділити 

податковому регулюванню малого бізнесу. Спрощена система 

містить податкові зловживання, призводить до мінімізації бази 

оподаткування та завдає значної шкоди державному бюджету 

України, тим самим життєдіяльності громадян. 

Нечітке законодавче регулювання спрощеної системи 

оподаткування провокує ухилення від оподаткування підпри-

ємцями, а також використання суб’єктів спрощеного оподатку-

вання у схемах мінімізації податкових зобов’язань підприємств, 

що працюють на загальній системі оподаткування.  

Тому, вдосконалення системи оподаткування доцільно 

здійснювати поетапно: 1) оподаткування чистого доходу за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7201
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прогресивною шкалою, що значно збільшить надходження до 

бюджету і забезпечить вертикальну рівність; 2) затвердження 

методики визначення чистого доходу та витрат платника 

податку. Як варіант, це застосування нормативного методу, де 

чистий дохід визначається за нормами валового. 

Також існують недоліки спрощеної системи оподаткування 

у таких напрямках:  

а) платники єдиного податку 1-3 груп не мають права 

здійснювати бартерні операції (погашати заборгованість іншим 

способом, крім грошового); 

б) сума ЄП платників 3 групи не залежить від результатів 

діяльності, оскільки при визначенні об’єкта оподаткування 

враховуються усі доходи в грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формі; 

в) сума ЄП для платників 4 групи не залежить від резуль-

татів діяльності сільськогосподарського товаровиробника [2]. 

Для вирішення даних проблем слід уніфікувати усі податки, 

що сплачують спрощенці, в тому числі й єдиний соціальний 

внесок, в один єдиний податок для спрощення процесу розра-

хунку сум зобов’язань та зменшення витрат часу на звітування 

про результати діяльності; посилити контроль над фізичною 

особою-підприємцем спрощеної системи оподаткування, у разі 

порушення ним закону; посилити відповідальність платників 

єдиного податку за використання праці найманих працівників без 

оформлення трудового договору із метою забезпечення 

легалізації трудових відносин найманих працівників. 

Проаналізувавши вище наведені дослідження, можна зро-

бити висновок, що в сучасній ринковій економіці недостатньо 

уваги приділяється податковому регулюванні спрощеної системи 

оподаткування в Україні, що має багато податкових зловживань, 

які неможливо контролювати через недосконалість механізму 

оподаткування. 

Література: 

1. Податковий кодекс України: Кодекс України від 

02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 30.04.2022. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ    

МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Висоцька Анастасія Юріївна 

студентка 3 курсу   

факультету управління та економіки 

Хмельницького університету управління  

та права імені Леоніда Юзькова 

м.Хмельницький, Україна 

У межах сучасної України розвиток малого бізнесу є одним 

із основних факторів становлення економіки, який може частково 

простимулювати не лише економічну, а й соціальну сферу 

суспільства. Загалом, мале підприємництво в Україні є однією з 

найбільших за кількістю працюючих формою діяльності, джере-

лом наповнення державного бюджету та основним чинником 

формування соціально-демографічної структури невеликих міст і 

селищ [1, ст.35]. 

Водночас, за допомогою малого бізнесу можна значно 

збільшити частку середнього класу населення, що перебуває в 

ринкових відносинах. Однак, попри всі особливості та переваги 

розвитку малого бізнесу в Україні, існує низка питань та негати-

вних тенденцій щодо його функціонування, які потребують 

негайних змін. Адже  в Україні, на сучасному етапі весь бізнес 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.87
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.87
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характеризується нестабільністю та високим рівнем невизначе-

ності [2, ст.40]. Тому саме в таких умовах основна проблема, яка 

постає перед малим бізнесом – це забезпечення їхнього 

стабільного та ефективного розвитку в межах держави. 

Актуальність цієї теми полягає у тому, що сучасний стан 

малих підприємств є досить важливим питанням у сфері еконо-

міки в цілому, тому що малий бізнес в Україні на даному етапі 

проходить період розбудови та реабілітації. Зокрема, після 

політичних подій, які мали місце в історії України кілька років 

тому, спричинивши економічну кризу та невизначеність фінансо-

вої ситуації, малий бізнес навчився пристосовуватися до 

різноманітних чинників пливу як внутрішнього так і зовнішнього 

середовища. 

Водночас, епідемія COVID-19 безумовно негативно впли-

нула на діяльність малого бізнесу, змусивши власників 

вигадувати щось нове та оптимальне на період змін в бізнесі в 

цілому [3, ст.25].  Тому особлива роль малого підприємництва 

обумовлює необхідність постійного моніторингу закономір-

ностей та тенденцій його розвитку, що є індикатором для 

необхідних змін в правовому та економічному регулюванні з 

метою формування ліберальних умов їх діяльності або посилення 

контролю за процесами та результатами їх розвитку. 

Проте саме наявність позитивних та негативних чинників 

вплинула на діяльність малого підприємства, сформувавши нові 

тенденції його реалізації в межах країни. Серед досить помітних 

економічних змін умов реалізації бізнесу в Україні, варто 

зазначити про безпосередні зміни інвестиційного статусу малого 

підприємництва [4, ст.60]. Адже економічним наслідком трудової 

міграції є зростання валютних надходжень на територію України 

у формі переказів оплати праці заробітчан. 

Також, розглядаючи сучасний стан малого бізнесу в Україні, 

необхідно зауважити, що позитивним результатом його функціо-

нування є зменшення безробіття та збільшення робочих місць. 

Водночас, до переваг досить швидкого розвитку малих 

підприємств можна віднести насичення споживчого ринку 
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якісними товарами і послугами, як результат задоволення 

індивідуального попиту та стимулювання сукупного попиту в 

цілому. Щодо сучасних тенденцій функціонування малого 

бізнесу на території України, спостерігається значний прогрес у 

процесі швидкого реагування на зміни ринкової кон’юнктури та 

зростання гнучкості та динамізму на ринку послуг [4, ст.75] . 

Однак, характерною негативною особливістю малих підпри-

ємств в Україні є низька результативність та непрозорість їх 

діяльності, яка формується сукупністю чинників як об’єктивного, 

так і суб’єктивного характеру [5, ст.43] . Слід зазначити, що в 

Україні відсутній механізм ефективного державного контролю за 

розвитком малого підприємництва, хоча це одна з найбільш 

важливих умов для покращення його стану в майбутньому. Адже 

умовою економічної доцільності малого бізнесу виступає його 

постійне зростання, тобто, нарощування обсягів виробництва 

компанії, що тягне за собою перехід малого бізнесу до серед-

нього, а згодом і великого [5, ст.70]. Водночас, саме за допомогою 

подібного обміну та збільшення обсягів виробництва малих 

підприємств, можна значно пришвидшити економічний та 

соціальний ріст. 

У свою чергу, слід зауважити, що в українських реаліях ця 

ситуація спотворюється і  є досить небезпечною тенденцією. 

Адже малий бізнес не розвивається належним чином, тому 

економічний ефект від його функціонування відносно невисокий. 

До негативних наслідків подібного розвитку малого бізнесу 

можна віднести відсутність можливості створення нових робочих 

місць, таким чином, призупиняючи стимулювання економічних 

змін в країні.  

Враховуючи все вищесказане, держава повинна не тільки 

забезпечувати умови для створення малого бізнесу, а й сприяти 

його зростанню. Адже відсутність необхідних змін державного 

регулювання та управління в сфері розвитку малого бізнесу, 

може призвести до значного збільшення навантаження на 

економіку держави [6, ст.80]. Крім цього, підтримка малого 

бізнесу зі сторони держави є обмеженою практично у всіх 
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аспектах, тому потребує негайних змін. До прикладу, спрощена 

система оподаткування, яка впроваджена на допомогу малим 

підприємствам, не дає їм змоги розвиватися та навпаки обмежує 

рамки цієї системи з метою звільнення підприємців від податків. 

Отже, за для успішного врегулювання цього питання держава 

повинна більш ретельно контролювати привілеї саме для малого 

бізнесу, що значно збільшує їхнє бажання до росту в 

підприємницькій сфері загалом. 

Також наявність певних змін законодавства та правил 

ведення бізнесу потребує нагляду за їх змінами, спеціальних 

компетенцій щодо їх трактування та ведення діяльності у 

відповідності до чинного податкового, бухгалтерського та госпо-

дарського законодавства [6, ст.60]. Адже держава насамперед 

виступає головним органом контролю над усіма видами бізнесу в 

України, включаючи малі підприємства, що займають досить 

значну частку економіки держави. 

Як висновок, варто зазначити, що на сучасному етапі для 

інтенсивного розвитку малого бізнесу потрібно впроваджувати 

ефективну державну політику щодо регулювання його діяль-

ності, формуючи сприятливе економічне середовище для його 

реалізації. Крім цього, необхідно ефективно використовувати 

фінансові ресурси, які створюють умови успішного розвитку 

підприємства, збільшуючи виробництво, що безумовно сприяє 

збільшенню робочих місць. Адже саме за допомогою результа-

тивного функціонування малого бізнесу в Україні можна 

простежити часткове пом’якшення соціальної напруги у 

суспільстві, демократизація ринкових відносин і забезпечення 

соціально-економічної та політичної стабільності. 
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Важливість забезпечення прав людини на власність 

гарантується нормативно-правовими документами щодо цивіль-

них прав, відповідно до яких право власності є непорушним, 

ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи 

обмежений у його здійсненні [1]. Наслідком смерті особи є 

виникнення права на спадкування у спадкоємців та пере-

реєстрація за ними права власності. На практиці непоодинокі 

випадки, коли за життя спадкоємця безспірні правовідносини не 

знайшли свого документального  відображення. 

З дня свого створення система нотаріату України відпові-

дально стоїть на сторожі прав та законних охоронюваних 

інтересів громадян. Нотаріуси зобов'язані при цьому слідувати 
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деталізованій процедурі, яка регламентується відповідним 

порядком. Якщо якась із вимог цього порядку не дотримана — то 

вони не вправі видати спадкоємцям свідоцтва про право на 

спадщину [2]. До недавнього часу непоодинокими були випадки, 

коли нотаріус, обмежений недосконалими нормами законо-

давства, був безсилий допомогти спадкоємцям при оформленні їх 

власності на таку нерухомість, яка тривалий час перебувала у 

фактичній власності померлого, але не була юридично 

оформлена, або на ту, на яку за життя померлим були втрачені 

правовстановлюючі документи, або на ту, що померлий набув 

незадовго до смерті, але не встиг зареєструвати. Для таких 

виняткових випадків законодавець передбачив судовий порядок 

захисту спадкоємцями своїх прав. Визнання права власності на 

спадкове майно в судовому порядку є винятковим способом 

захисту, що має застосовуватися, якщо існують перешкоди для 

оформлення спадкових прав у нотаріальному порядку [3].  

Право власності в тім числі на нерухоме майно є 

непорушним. Якщо на момент отримання спадщини щодо нього 

не існує спорів, то правова держава повинна забезпечити його 

оформлення у найкоротший та найпростіший спосіб. Проте 

процес звернення до суду передбачав штучне вигадування спору, 

якого фактично не має, адже спадкодавець помер та ні з ким за 

своє право не сперечається. Адвокатам добре знайомий штучно 

вигаданий відповідач в особі органу місцевого самоврядування, 

який завжди «проти», але проти чого – сформулювати не може, 

скоріш за все проти того, щоб спадкоємець успадкував те, що 

належало його родичу та за законом має перейти у його власність 

на підставі всіх можливих норм, які фактично існують, але 

потребують додаткового, по суті, безспірного судового розгляду. 

З 1 січня 2016 році нотаріусам надано право бути повноцін-

ними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. Постановою КМУ від 23 серпня 2016 р. №553 

запропоновано новелу, згідно якої спадкоємцям померлої особи 

надано повноваження вчинити певні юридичні дії, які б вчинив 

сам спадкодавець щодо державної реєстрації прав власності, якби 



 

42 

був живим. Згідно п. 66 Порядку державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно для державної реєстрації права власності 

за спадкодавцем державному реєстратору подаються документи, 

що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на 

нерухоме майно, витяг із Спадкового реєстру про наявність 

заведеної спадкової справи та документ, що містить відомості про 

склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це 

посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими 

заведено відповідну спадкову справу [4].  

Вказана норма надала можливість оформлювати спадщину 

на нерухоме майно, яке фактично було у власності померлого, але 

не було ним зареєстровано у компетентних органах. При цьому 

ніякі нові права померлим «не присвоюються». 

При внесенні запису про реєстрацію права власності за 

померлою особою на підставі документів, які втрачені та 

дублікати яких отримати неможливо, є можливість використання 

та поєднання п. 53 та п. 66 Порядку. У такому випадку 

реєстратором створюється запис про права, які виникли та 

належним чином були зареєстровані за особою ще за її життя [5]. 

Отже, введення в дію п. 66 Порядку з боку держави є 

вагомим кроком назустріч спадкоємцям, нотаріусам та судовій 

системі. Адже безспірні правовідносини, які за життя спадкоємця 

не знайшли свого документального («формального») відобра-

ження, ставали предметом судового розгляду без фактичної 

наявності спору. Це призводило до значного навантаження 

судової системи та до затягування процесу оформлення 

спадкових прав. Наразі державні реєстратори та нотаріуси, які 

користуються довірою держави, мають повноваження для 

повноцінного виконання функцій при оформленні спадщини. А 

судова система значно «розвантажилася» від надуманих та 

безпідставних позовів. 
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З плином часу,концепції Ніцше почали критикувати,ніби 

через їх тісний зв`язок з нацистською ідеологією,але чи справді 

це так? 

На мою думку,варто почати взагалі з маленького екскурсу у 

основні ідеї філософа.Основними категоріями ніцшеанської 

філософії є:нігілізм (європейський), переоцінка цінностей, над-

людина, вічне повернення та воля до влади. 

Філософія Ніцше критична. Вона демонструє, що критика 
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нічого не робить, якщо не зачіпає самої істини, істинного 

пізнання, істинної моралі, істинної релігії. За Дельозом, якщо ми 

не бачимо, проти кого спрямовано головні поняття філософії 

Ніцше, то це означає, що ми погано розуміємо його творчість. Це 

перегукується із загальним метафілософським принципом 

книжки, який визначає необхідність оцінювати філософські 

знання кожного мислителя за їх апологетичною та полемічною 

налаштованістю. Одним із об’єктів критики Ніцше є Геґель і 

загалом філософія, що застосовує діялектику. Діялектику при 

цьому визначено як те, що не зачіпає питання інтерпретації, а 

тому й «зависає» в царині симптомів. Дельоз демонструє, що в 

розумінні Ніцше діялектика не вловлює нічого глибшого за 

абстрактне перерозташування, де суб’єкт стає предикатом, а 

предикат суб’єктом. Отож, за Ніцше, діялектика нехтує реальний 

елемент. Дельоз визначає потрійне скерування Ніцше проти 

діялектики: по-перше, діялектика не розуміє сенсу, адже нехтує 

природу сил, що опановують феномени; по-друге, вона не 

розуміє сутности, адже не враховує дійсний елемент, із якого 

походять сили; і нарешті, вона не розуміє змін і трансформацій, 

адже зосереджується на маніпуляції абстрактними та ірреаль-

ними термінами.[1] 

 Фрідріх Ніцше був одним з перших філософів, який охарак-

теризував нігілізм як певну хворобу тогочасної європейської 

культури. Він намагався не лише знайти причини нігілізму, а й 

подолати його, вважаючи цей феномен, хоч і дуже небезпечним, 

однак необхідним в поступальному прогресу цінностей життя. 

Тому Ніцше і охарактеризував себе першим абсолютним 

нігілістом Європи. За Ніцше, нігілізм виникає, коли знецінюється 

надчуттєвий світ, який поставила над собою людина, не 

знайшовши цінності в реальному світі. 

 Мислитель виводить нігілізм з психологічного стану і 

називає три випадки або ж форми (так їх називає Гайдеггер), за 

яких він виникає. Перша форма – розчарування і зневіра у меті та 

сенсі буття, що веде до виснаженості сил, втоми та песимізму. У 

цьому випадку нігілізм є “усвідомленням тривалого витрачання 
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сил, мукою “марності”, невпевненістю…”. Так втрачається віра у 

перспективу, тобто можливість досягнення ідеалу надчуттєвого 

світу: “Відповідно, розчарування у меті становлення, що уявля-

ється як причина нігілізму: розчарування щодо достатньо 

визначеної мети чи взагалі усвідомлення неспроможності усіх 

донині існуючих гіпотез мети, що охоплюють собою усю мету 

“розвитку””. Друга форма – руйнування ілюзії про єдність, 

цілісність, всезагальність усього, що відбувається. Ніцше вважає, 

що через введення понять єдності, всезагальності, системи в 

інтерпретацію сущого людина надає йому та собі певної цінності. 

Людина через оцінку явищ оволодіває світом, і, відштовхуючись 

від себе ж самої, переоцінює чуттєвий світ на догоду 

надчуттєвому світу. Іншими словами, цим людина відчужує від 

себе ціннісну сутність і їй же поклоняється. Відповідно, усвідо-

мивши суть процесу оцінки сущого, верховні цінності – цінності 

потойбічного – почнуть втрачати свій авторитет. Досягти того, 

чого не існує, неможливо. Проте потойбіччя же гарантує 

самоцінність людині, тому Ніцше вважає, що у випадку руйну-

вання ілюзій про єдність сущого “людина втрачає віру в свою 

цінність, якщо через неї не діє безконечне цінне ціле…”. Тут 

нігілізм як патологічний стан характеризується зневірою людини 

у власні творчі можливості: “Ми бачимо, що не досягаємо тієї 

сфери, в котру ми вклали цінності, але тим самим та інша сфера, 

в котрій ми живемо, ще ніскільки не виграла в цінності: навпаки, 

ми втомились, бо втратили головне наше спонукання”. 

 І, нарешті, третя форма – досягнуте відчуття відсутності 

смислу та недійсності дійсного призводить до усвідомлення 

ілюзорності платонівського світу ідей, тобто, “зневіра у метафі-

зичний світ”. А з цього випливає, що, коли занепадає віра в 

істинність метафізичного світу, тоді занепадає й віра у світ 

реальний (оскільки вони ціннісно пов’язані між собою). Чуттєвий 

світ ніби стає єдиною реальністю, однак тепер він не гарантується 

потойбічними силами, він позбавляється оцінок, тому Ніцше 

доходить думки, що “цей світ, який більше вже не хочуть 

заперечувати, стає нестерпним” Усі ці три форми нігілізму як 
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психологічного стану відповідають трьом поняттям, з допомогою 

яких намагались тлумачити загальний характер буття – “мета”, 

“єдність”, “істина”. Нігілізм вилучає ці категорії з інтерпретації 

буття, тому що за допомогою цих категорій стає неможливим 

витлумачувати світ. 

 Теорію надлюдини філософ нам запропонував у своїй праці 

"Так говорив Заратустра" 

Вустами Заратустри три перетворення духу в людині виділяє 

Ніцше: "як дух стає верблюдом, левом верблюд і, нарешті, дитям 

стає лев". Перш за все на шляху досягнення свободи духу 

необхідно пізнати тягар, важке, щоб здолати свою слабкість. "Чи 

не означає це: принизитися, щоб змусити страждати свою заро-

зумілість?.. Все найважче бере на себе витривалий дух, подібно 

до пов'юченого верблюда...поспішає і він в свою пустелю". 

 Так, "узявши на себе все найважче", адепт шляху знаходить 

самота. Останнім "драконом", "паном" і "богом", якого він 

зобов'язаний перемогти, є моральний імператив "ти повинен". У 

битві з ним він стає левом: "дух лева говорить "я хочу". Таким 

чином він завойовує собі право переоцінки існуючих цінностей і 

створення нові. "Завоювати собі свободу і священне Немає навіть 

перед боргом - для цього, брати мої, треба стати левом". 

 Але само по собі це право і ця сила сказати "ні" будь-яка з 

передвстановлених істин не є ще здібністю до створення нових 

цінностей. Тому лев повинен стати дитям: "Дитя є невинність і 

забуття, новий почин, гра, колесо, що самокатящееся, початковий 

рух, святе слово твердження". Стати дитям - означає стати новим, 

отринув всі колишні встановлення, знов знайти смак до "гри 

творення". Грати зі світом і з собою, як дитя - тобто, поверта-

ючись до колишньої термінології Ніцше, відродити в собі 

діонісійське начало. "Та, для гри творення, брати мої потрібне 

святе слово твердження: своєї волі хоче тепер дух, свій світ 

знаходить світ, що втратив". Такий шлях до надлюдини. 

 "Надлюдина - сенс землі". "Що таке мавпа відносно 

людини? Сміховисько або болісна ганьба. І тим же має бути 

людина для надлюдини: сміховиськом або болісною ганьбою". 
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"Справді, людина - це брудний потік. Треба бути морем, щоб 

прийняти в себе брудний потік і не зробитися нечистим... 

надлюдина - це море, де може потонути ваше велике презирство". 

Людина має мету усередині себе; його мета - це життя. Ось ця 

ідея абсолютної цінності людського життя по суті з'явилася тим 

гаслом, яке об'єднує всю творчість Ніцше. З цим гаслом зв'язаний 

і ніцшеанський ідеал людини - Надлюдина. Цей ідеал, за задумом 

Ніцше може бути реалізований лише за умови, якщо людство 

повернеться до витоків своєї історії, коли бал життя правитимуть 

люди вищої раси - "господарі", люди, що є досконалістю перш за 

все в біологічному відношенні. Вони не будуть обтяжені ні 

побутовими, ні соціальними, ні релігійними обмеженнями і 

забобонами і тому будуть абсолютно вільні. 

 За свою головну заслугу Ніцше вважає те, що він зробив і 

здійснив переоцінку всіх цінностей: все те, що зазвичай 

визнається цінним, насправді не має нічого спільного із 

справжньою цінністю. Потрібно все поставити на свої місця – на 

місце цінностей уявних поставити дійсні цінності. У цій 

переоцінці цінностей, по суті своєму складовій власне філософію 

Ніцше, він прагне встати "по той бік добра і зла". Звичайна 

мораль, скільки б ні була вона розвиненою і складною, завжди 

поміщена в рамки, протилежні сторони якої складають уявлення 

про добро і зло. Їх межами вичерпуються всі форми існуючих 

моральних стосунків. Що стосується Ніцше, то згідно його думці 

мораль, обмежена цими рамками є брехня. Справжня людина 

повинна будувати все своє життя в просторі, кордони якого 

пролягають не там, де знаходиться добро і зло пануючій моралі. 

Саме у цьому сенсі Ніцше називає себе імморалістом.Фактично 

ж філософ критикував моральні цінності саме християнства,адже 

вважав їх хибними,бо вони пішли від рабів.Ніцше писав,що у 

християнстві всі цінності переплутанні і те,що насправді є 

доброю силою-вважається злом,а те що є слабкістю-вважається 

добром. Доктрина вічного повернення була продумана Ніцше не 

до кінця, що згодом викликало цілу хвилю різноманітних і, 

деколи, доволі спірних її інтерпре- тацій. Тому «ми повинні 
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перестати інтерпретувати Ніцше і почати ловити його на слові», 

оскільки іманентне та адекватне сприйняття йогофілософії 

неможливе без концепту вічного повернення, як її центрального 

нерву. Сутністю самого вічного повернення виступає розуміння, 

яке допомагає людині в майбутньому уникати помилок 

минулого, що дасть їй можливість розірвати колопостійного 

повторення. В цьому і полягає суть ніцшеанського самопере-

вершення, яке зводиться до того, що пересилюючи себе, людина, 

зрештою, вершить власну долю. Так вічне повернення стає 

вищою формою утвердження, надаючи становленню характер 

буття, характер вічності – саме це і є коренем ніцшеанського 

вчення. Здійснене дослідження дає змогу розширити межі 

традиційного трактування неоднозначного концепту вічного 

повернення, допомагаючи нам правильно визначити її значення 

та місце в житті сучасної людини.[2] 

 По Ніцше, воля до влади – це не просте прагнення до 

панування сильного над слабким, але і прагнення зробити 

слабкого сильним. Слабість відносна і визначається, з одного 

боку, положенням людини серед інших людей, а з іншого боку – 

ступенем самопізнання особистості. Особистість вільна і сильна, 

якщо вона усвідомлює себе особистістю, що може надходити і 

надходить відповідно до цього усвідомлення. Але усвідомлення 

не тільки індивідуальне, воно ще соціально і історично. І тільки 

при виконанні всіх цих умов ми маємо дійсно вільної і моральної 

людини. Живучого у вільному і моральному суспільстві. Ідеалом 

тут є воля не в християнському розумінні, що є несвобода, 

внутрішнє поневолення, смиренність перед силою, а воля 

античності і Відродження – у вільному суспільстві подібний 

культ, нав'язаний християнським лицемірством, неможливий. 

Перехід же до такого суспільства можливий не на шляху 

насильницького знищення існуючого суспільства несвободи, 

тому що всяке насильство породжує нове насильство, а саме на 

шляху відродження ідеалу вільної сильної людської особис-

тості.Ніцше вказує,що люди за своєю природою не рівні і волю 

до влади тут виступає певним індикатором,адже у деяких осіб є 
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воля до влади,тобто вони господи,а у деяких немає,тобто вони 

раби.[3] 

 Щодо концепції «Бог помер»,то на мою думку, мислитель 

не мав на увазі фізіологічну смерть Бога,а скоріше моральну і 

концептуальну.Бог не помер,це ми його вбили.Ми його вбили 

прогресом технологій,промисловою революцією,Бог перестав 

бути потрібним для суспільства,як носій моралі,тепер ми самі 

маємо її визначити.Знову ж таки тут чітко прослідковується 

критика на тогочасну модель християнської системи моралі,яку 

так не любив філософ. 

 Зважаючи на ідеї Ніцше,у нашу епоху,епоху свободи, 

демократії та лібералізму,може здатись,що й справді,у його 

працях прослідковуються елементи майбутньої нацистської 

ідеології,але це не так.Звісно,концепцію «Надлюдини» можна 

порівняти з Євгенікою,природню нерівність людей з ідеєю вищої 

раси,а знищення людини,задля створеня надлюдини з жахливою 

трагедією Голокосту,але я вважаю,що ідеї Ніцше скоріше 

неправильно трактувались Гітлером,ніж справді були основою 

нацизму.Так,у Ніцше й справді був кумиром Вагнер,котрий 

виділявся антисемітизмом,та котрого часто називають придвор-

ним композитором Третього Райху,але Ніцше з часом не тільки 

відмовився вважати Вагнера своїм кумиром,а й почав 

критикувати його.Ніцше був еталоном класичного лібераліз-

му,виступав за широкий спектор прав та сводоб,особливо для 

жінок,що для того часу було максимально прогресивним дійст-

вом.Крім того,він вважав,що цінність життя є єдиною безумов-

ною цінністю, яка співпадає з волею до влади,тобто закливав до 

загального гуманізму. 

Отже,з впевненістю можна сказати,що філософія Ніцше, 

незважаючи на сучасну критику,залишається неймовірно 

актуальною.Значна частина ідей філософа передувала часу,тому 

на той момент не всі могли справедливо оцінити його вклад в 

розвиток філософії(та й сьогодні це велика проблема),а закидання 

на рахунок тоталітарності його цінностей,та їх можливий зв`язок 

з цінностями нацизму є безпідставними. 
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В умовах сучасної геополітичної ситуації в Україні та світі 

правознавці повертаються до питань, що стосуються правового 

режиму воєнного стану, військової справи та мілітаризації. 

Одним з таких питань є поняття «військового капеланства», 

нормативно закріплене в законах та підзаконних нормативно-

правових актах. Військова капеланська діяльність - діяльність, 

яку здійснюють військові капелани з метою сприяння реалізації 

конституційного права військовослужбовців, працівників та 

членів їх сімей на свободу світогляду та віросповідання шляхом 

задоволення їх духовно-релігійних потреб [1]; Проте дане 

питання доволі проблемне для науковців і правознавців. 

З однієї сторони військове капеланство є безпосередньою 

реалізацією конституційного права військовослужбовців на 

свободу віросповідання, чітко закріплене в основному законі 

України. Держава, як головний інструмент реалізації таких прав, 

http://www.student-works.com.ua/referats/ZED/1747.html
http://www.student-works.com.ua/referats/ZED/1747.html
https://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13295/


 

51 

має прямий обов’язок забезпечити це право. До того ж численні 

наукові дослідження з психології й військової справи зазначають, 

що релігійне, моральне, духовне здоров’я армії є одним з 

ключових факторів успішного ведення бойових дій та здобутків 

армії [3]. 

Проте, військові капелани це особи, які уклали контракт на 

проходження військової служби, тобто фактично зараховані до 

лав Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань 

та Державної прикордонної служби України на особливих 

умовах. Відповідно до Конституції Україна є світська держава. 

Стаття 35 основного закону нашої держави наголошує, що церква 

і релігійні організації в Україні відокремлені від держави [2]. 

Саме тому офіційне закріплення військового капеланства 

деякими правознавцями сприймається як порушення цього 

принципу. У вимогах щодо військового капелана вказано, що це 

має бути священнослужитель зареєстрованої в Україні релігійної 

організації, з вищою богословською освітою. Тоді постає питання 

щодо інших конфесій, які можуть бути не зареєстровані в Україні 

чи не мати свого представництва. Важливо, щоб відсоток 

капеланів різних релігій прямо зображав релігійні уподобання 

солдатів і не порушував прав релігійної меншості.  Розглянемо 

іноземний досвід регулювання цього питання. 

Зарубіжні країни обрали різний шлях регулювання питань 

військового капеланства. В США та Ізраїлі, до прикладу, 

спостерігаються тенденції десекуляризації, особливо з часів 

Другої світової війни. Американці мотивують це тим, що за 

дослідженнями понад 75 відсотків військовослужбовців мають 

релігійні переваги [5]. Схожа ситуація і в Ізраїлі. Проте є і країни, 

де ситуація абсолютно протилежна. Хоч військове капеланство 

існує в армії НАТО, Франція, хоч і член Північноатлантичного 

альянсу, дотримується секуляристського принципу «laïcité», що 

означає максимальне розмежування релігії від держави та всіх 

сферах військово-політичного життя.  

Вкрай цікаво питання капеланства регулюється в Нідер- 
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ландах та Бельгії, де існує інститут капеланів-гуманістів. Такі 

капелани дотримуються ідеї світського гуманізму, стверд-

жуючи, що військове капеланство можливе і через нерелігійний 

підхід. Проте більшість країн об’єднали інститут капеланів-

гуманістів з військовими психологами. 

Отже, питання військового капеланства достатньо добре 

закріплене в українському законодавстві. Воно регулюється в 

одразу кількох нормативно-правових актах. Проте його існу-

вання як реалізація конституційного права військовослужбовців 

на свободу світогляду і віросповідання є одночасно певним 

порушенням конституційного принципу де зазначено, що Україна 

світська держава. Звертаючись до іноземного досвіду, є кілька 

способів розв’язання цього питання. Одним з найкращих в 

перспективі реалізації було б надання військовим капеланам 

особливого статусу, який би відокремлював їх від Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань. Іншим 

способом може бути створення окремих посад, які регулювали б 

чітке співвідношення військових капеланів різних конфесій та 

релігійні уподобання військовослужбовців, тим самим забезпе-

чуючи реалізацію конституційного права кожного. 
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УДК 343.1                  Юридичні науки  

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ПІД 

ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОЛІЦІЇ 

 

Герасимов Артем 

здобувач вищої освіти  

Дніпропетровського державного 

 університету внутрішніх справ 

м.Дніпро, Україна 

Діяльність ефективної системи захисту державної таємниці є 

фундаментальною гарантією збереження недоторканності та 

територіальної цілісності будь-якої країни, незалежно від місця її 

знаходження. Через воєнні дії, які зараз точаться на території 

України, ця проблематика набирає великої актуальності та 

потребує всеосяжного та повного дослідження науковою ланкою 

українського суспільства з подальшим врегулюванням цього 

питання на законодавчому рівні. Найефективнішим методом 

реалізації вивчення даного питання є якісне дослідження систем 

охорони державної таємниці іншими розвиненими держави із 

винесенням та запозиченням провідного досвіду цих країн. 

У більшості світових держав поліцейська діяльність ґрунту-

ється на використанні у повсякденній діяльності інформації, яка 

становить державну таємницю, що вимагає застосовувати 

державу заходи, які унеможливлюють її втрату або розголо-

шення. Більша сегментарна частка всіх держав світу працює за 
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таким принципом, що на доступ до державної таємниці мають 

право лише конкретні підрозділі та спеціально уповноважені 

особи (агенти). У той же час, згідно національного законодавства 

України, оперативним працівникам підрозділів правоохоронних 

органів, що наділені правом здійснювати оперативно-розшукову 

діяльність, надається доступ до відомостей, які віднесені до дер-

жавної таємниці (Закон України «Про державну таємницю» [1] та 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2]). 

Відповідність сучасним вимогам зовнішньої і внутрішньої 

політики України із вдосконалення діяльності правоохоронної 

системи досягається шляхом визначення та дотримання перспек-

тивних напрямів впровадження світової практики забезпечення 

режиму секретності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності підрозділами Національної поліції. Питання забезпе-

чення доступу до режиму секретності під час діяльності 

українських поліцейських останнім часом набуло неабиякої 

актуальності. Прикладом до цього може слугувати дослідження 

голландського вченого Аннеке Оссе, в якому він зазначає 

наступне: в останній час держави, що входять до Ради Європи, 

встановили та визначили загальні характеристики служб держ-

безпеки держав-членів Європейського Союзу [3]. 

Абадаш О.В. заявляє, що система захисту державної 

таємниці, що притаманна Великобританії, регулюється Законом 

про державну таємницю, який прийнятий в 1911 році. Він 

доповнювався низкою поправок у 1920, 1939 та 1988 роках. Ці 

зміни були пов’язані зі збільшенням юридичної відповідальності 

за розголошення відомостей, що містять державну таємницю. 

Прийняті в 1988 році поправки стосуються переслідування у 

кримінальному порядку за розголошення відомостей, які стосу-

ються розвідки, безпеки, оборони чи міжнародних зв’язків, за 

умови того, що обвинувач (держава) доведе наявність реальних 

збитків. Наприклад, у справі про розголошення інформації про 

національну безпеку, держава зобов’язана зазначити конкретні 

дані про наслідки від такого розголошення. Також, згідно змін 

1988 року, встановлюється кримінальне переслідування держав- 
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них службовців, що розголосили відомості стосовно секретної 

інформації та не забезпечили ефективного зберігання секретних 

документів [4]. 

Міжнародна практика забезпечення дотримання режиму 

секретності у Сполучених Штатах Америки базується на 

чинному Указі № 13526, виданому президентом Б. Обамою у 

2009 році, яким внесені зміни до раніше наявних нормативних 

актів у цій сфері. Даний указ встановив систему класифікації, 

порядок розсекречування, засекречування та обробки інформації, 

що створена урядом Сполучених Штатів Америки, його співро-

бітниками і підрядниками, а також відомостей, що надходять від 

інших органів влади. Оцінюючи ступень секретності інформації, 

використовується такий термін як «information sensitivity», тобто 

рівень шкоди, який може бути завданий національній безпеці 

держави у разі розкриття даної інформації. Таких рівнів 3, а саме: 

«Confidential» («Таємно»), «Secret» («Цілком таємно»), «Top 

Secret» («Цілком таємно, особлива важливість») [5]. 

Дещо інша класифікація відомостей з обмеженим доступом 

використовується при організації взаємодії України та НАТО. В 

травні 2017 року Верховною Радою України було ратифіковано 

документ під назвою «Адміністративні домовленості щодо 

охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України 

та Організацією Північноатлантичного Договору», який відбиває 

основні вимоги щодо захисту інформації з обмеженим доступом. 

Ці Домовленості поширюються на всю інформацію України зі 

ступенями обмеження доступу "Для службового користування", 

"Таємно", "Цілком таємно" та інформацію НАТО зі ступенями 

обмеження доступу відповідно NATO RESTRICTED, NATO 

CONFIDENTIAL, NATO SECRET [6]. 

Практика забезпечення режиму секретності в Франції під час 

здійснення оперативно-розшукової діяльності є дуже цікавою, 

адже там відповідальність за розголошення державної таємниці 

залежить від наслідків, що настали, та видів порушених прав. 

Наприклад, під час поліцейської діяльності у Франції, пов’язаної 

із порушенням режиму секретності, кваліфікується як порушення 
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професійної діяльності, адже в межах своєї службової діяльності 

надається поліцейським певний обсяг інформації. Вони поділя-

ються на ті, що можуть бути розкриті іншим, та ті, що не можуть 

бути розкриті через їхню конфіденційність [7]. 

Отже, можна зробити висновок, що надання більш розши-

рених повноважень працівникам контролюючих органів щодо 

забезпечення дотримання режиму секретності при здійсненні 

оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної 

поліції України, буде надзвичайно перспективним кроком для 

вдосконалення системи охорони державної таємниці. 

Проведене дослідження показало та дало змогу визначити 

зарубіжні особливості здійснення дотримання режиму секрет-

ності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності під-

розділами поліції різних країн світу з метою протидії злочинам. 

Також, зазначені перспективні напрямки впровадження зару-

біжної практики із питань забезпечення режиму секретності під 

час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами 

Національної поліції України, на нашу думку, мають покращити 

рівень та якість роботи механізму для протидії порушенням, 

пов’язаним із дотриманням і збереженням державної таєм-

ниці. 
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УДК 333         Економічні науки 
 

ІДЕЇ МАРЖИНАЛІЗМУ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 
 

Гладун Ю.І., 

студентка факультету  

управління та економіки 

Хмельницький університет управління  

та права імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна 

Кудельський В.Е., 

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,  

фінансів, банківської справи та страхування 

Хмельницький університет управління  

та права імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна  

В останній третині XIX ст. виник новий напрям економічної 

теорії, нова фінансова наука, яка має назву «маржиналізм». Його 

поява була обумовлена глибокими змінами у суспільно-
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економічному житті країн Заходу на макро- та мікрорівнях, 

основними з них є: інтенсивна інтернаціоналізація ринків, дедалі 

більша монополізація економіки та формування все більш 

складних форм господарювання. Засновниками маржиналізму 

стали К. Менгер, В. Джевонс та Л. Вальрас.  

Маржиналізм та його ідеї відігравали значну роль в 

політичній економіці багатьох країн. Вони спричинили зміни, які 

стали передумовою для великого наукового розвитку (особливо 

для природніх та гуманітарних наук) та для монополістичного 

типу господарювання в економіці. 

Основні ідеї маржиналізму були висвітленими відомими 

вченими саме під час так званої «маржинальної революції», яка 

поділялася на 2 етапи, кожен з яких характеризувався окремо. 

Отже, розглянемо еволюцію теоретико-методологічних засад 

етапів маржинальної революції та яка яскраво відображена в 

економічній думці. 

Таблиця 1 

Еволюція теоретико-методологічних засад двох етапів маржинальної 

революції 
1-й етап (70-80-ті роки XIX ст.  2-й етап (90-ті роки XIX ст. ) 

Представники: В. Джевонс, К. 

Менгер, Л. Вальрас 

Представники: А. Маршалл, А. Пігу, Дж. 

Кларк 

Суб’єктивна течія в політичній 

економії 

Неокласичний напрям економічної теорії 

– суб’єктивно-психологічний 

підхід до економічних явищ;  

– визнання пріоритетності 

сфери споживання щодо сфери 

виробництва; 

– визначення цінності 

(вартості) економічних благ 

вихідною категорією 

економічних досліджень;  

– обгрунтування теорії 

граничної корисності як 

головної умови визначення 

цінності товару;  

– причинно-наслідковий аналіз, 

вивчення залежностей між 

попитом і ціною. 

– відмова від суб’єктивно-

психологічного підходу, спадкоємність 

принципів класичної політичної 

економії;  

– домінування дослідження сфери обігу 

та споживання над виробництвом;  

– відмова від пошуку вихідної категорії 

та першопричини, визнання принципу 

рівноваги системоутворювальним; 

 – створення теорії ціни на основі 

одночасного врахування граничних 

витрат і граничної корисності;  

– застосування статистичних і 

математичних методів, економічних 

моделей як інструментів теоретичного 

аналізу. 

Джерело: [1, с. 317]. 
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Еволюцію їдей маржиналізму на вищеподаних етапах 

«маржинальної революції» можна охарактеризувати так [2]: 

1) спершу маржиналізм у своєму суб'єктивному плині 

акцентував увагу на значенні економічного аналізу в частині 

проблематики, пов'язаної зі споживанням (попитом), а класики, 

як відомо, виходили з їхнього пріоритету проблем виробництва 

(пропозиції). Але потім неокласики обґрунтували усю необхід-

ність одночасного вивчення обох сфер, не виділяючи окремо ні 

одну з них та не протиставляючи їх один одному. 

2) маржиналісти першої хвилі (суб'єктивна течія в політич-

ній економіці), використовували причинно-наслідковий аналіз, 

наче повторили своїх попередників. Тобто, йдеться про прихиль-

ність вчених до каузального підходу, який  привів їх до версії 

визнання вартості товарних благ як вихідної категорії економіч-

ного дослідження. Проте, з вагомою різницею: «класична школа» 

вважала первинною в економіці сферу виробництва та джерелом 

формування вартості – витрати виробництва, а «суб'єктивна 

школа» вважала первинною сферу споживання і ціни, що обумов-

лена корисністю товарів та послуг. 

3) порівняно з першим етапом «маржинальної революції» на 

її другому етапі разом із функціональним методом економічного 

аналізу започаткувався й метод математичного моделювання 

економічних процесів як засіб реалізації концепції економічної 

рівноваги на рівні макроекономіки, тобто окремих господарю-

ючих суб'єктів, через що в неокласиків із предмету економічної 

науки аж до 30-х років XX в. незаслужено випала проблематика 

факторів зростання економіки й макродосліджень. 

Крім висвітлених ідей маржиналізму на кожному етапі його 

розвитку, сформувалися й основні його принципи, такі як [4]: 

1) звільнення аналізу з-під впливу ідеології та відокрем-

лення його від інших економічних наук; 

2) постає проблема раціонального розходу обмежених 

ресурсів; 

3) економічні явища пояснюються поведінкою окремих 
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індивідів, суспільство розглядається як сукупність атомістичних 

індивідів, а економіка розглядається як система взаємозалежних 

об’єктів господарювання; 

4) досліджується економіка країни, її існування, адже як 

вона може функціонувати, якщо її система складається з 

індивідів, які керуються власними інтересами; 

5) використовуються математичні методи; граничний аналіз. 

Отже, маржиналізм – це потужна течія вітчизняної економіч-

ної теорії, його головні ідеї, ознаки та принципи вагомо відобрази-

лися та заклалися в економічній думці усього світу. Маржиналізм, 

як економічний напрям, вніс свої правила та особливості в світову 

економіку. Саме вони стали основним предметом глибокого 

вивчення економічних явищ в економічній думці ХIX-XX ст.  

Література: 

1. Історія економіки та економічної думки : підручник / за 

ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 792 с. 

2. Історія економічної думки України : навчальний посібник 

/ за ред. Л.Я. Корнійчук. Київ : КНЕУ, 2004. 432 с. 

3. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Навчаль-

ний посібник. Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. 220 с. 

4. Н. В. Резнікова. Маржиналізм // Українська диплома-

тична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та 

ін. К.:Знання України, 2004. Т.2. 812 с.   
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Буде проаналізовано ефективність математичної моделі 

“SEIR-U”.  

Дана модель побудована на базових принципах моделі 

Кермака-МакКендріка і є полігамною моделлю, яка дає змогу 

зрозуміти складну динаміку та основні особливості систем 

інфікування. У найпростішому випадку населення поділяють на 

дві групи: сприйнятливих до захворювання осіб (позначають, як 

S) та осіб, інфікованих патогеном (позначають, як I). Таким 

чином патогенна взаємодія базується на феноменологічних 

припущеннях, на основі яких побудована математична модель. 

Для дослідження цих моделей використовують звичайні 

диференціальні рівняння, які є детермінованими, проте можна 

розглядати й стохастичні моделі. У подальшому використанні 

цих моделей, також описується кількість осіб, які одужали 

(позначають, як R). 

Отримавши змогу моделювати поширення інфекційних 

патогенів у полігамних моделях, стає можливим спрогнозувати 

різні властивості патогена, наприклад, поширення (загальну 

кількість осіб інфікованих від епідемії) та тривалість епідемії. 

Крім того, стає можливим зрозуміти наслідки епідемії за різних 

ситуацій: наприклад, в який спосіб найкраще проводити 

вакцинацію населення за обмеженої кількості вакцин. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Досліджувана біо-математична модель “SEIR-U” побудо-

вана за властивостями звичайної моделі типу SIR, яка передбачає 

поділ населення на три групи: S – кількість осіб, сприйнятливих 

до захворювання, I – кількість інфікованих осіб та R – кількість 

осіб, які одужали й мають імунітет. Значення тривалості 

імунітету вказується мануально. Ця модель не є складною при 

розв'язуванні і змогла допомогти аналізувати епідемії кору, 

ендемічного паротиту, краснухи, тощо. [2] 

Модель типу “SEIR-U” хоч і базується на поданих принципах 

математичного біо-моделювання, але є удосконаленою версією в 

аспекті пандемії COVID-19. Система, окрім показників SIR, 

використовує ще показники R0 (базове репродуктивне число) – 

середнє число особин популяції, кожна з яких може заразити певну 

кількість осіб популяції, які не мають імунітету до цього 

захворювання, A – середній вік особин популяції, в якому спадає 

чисельність інфікованих особин для заданої популяції. L – середня 

тривалість життя для даної популяції. Відповідно до зміни даних 

показників крива змінюється суттєво і показує значно більшу 

ефективність, зменшуючи відносну похибку до 65-70 % 

Найбільшим фактором ефективності є показник R0, який не 

задається мануально, а обчислюється рекурсивно відповідно до 

попереднього ітераційного етапу, що задається формулою  

R0 = 1 + L/A. Таким чином коефіцієнт поширення захворювання 

завжди є актуальним. За постійними дослідженнями базового 

репродуктивного числа, видно, що при можливому механізмі 

повітряно-крапельної передачі середнє значення R0 становить 2,9. 

Діапазон значень: 2,4 - 3,4. Порівняно до інших інфекційних 

захворювань коефіцієнт базового репродуктивного числа корона-

вірусної хвороби COVID-19 є невеликим. Для кору при повітря-

ному механізму передачі R0 рівний 12 – 18, для дифтерії при 

слинному механізмі передачі R0 дорівнює 6 – 7, для натуральної 

віспи при повітряно-крапельному механізмі R0 становить 5 – 7. [3] 

На рисунку нижче наведено дані моделювання “SEIR-U” та 

статистичні дані, опубліковані МОЗ, станом на 28.04.2021 – 

6.08.2021. Крива графіка, яка презентує моделювання “SEIR-U” 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
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пропорційно рухається із сукупністю точок, які показують 

офіційні випадки інфікування. Видиме незначне недооцінення 

інфекційних піків, які спостерігаються до 18.05.2021. Макси-

мальна відносна похибка становить 17%, що доводить 

ефективність  використання даної біо-моделі. [4] 

 

 
 

Аналогічно проаналізуємо дані станом на 1.08.2020 – 

31.01.2021. Очевидним є фактична відсутність похибки і 

максимальна точність поданих результатів. На графіку добре 

видно аномальні значення, що викликані впливом державних свят 

на Новий Рік та Різдво, які суттєво занизили спостережувані 

значення (пряма) кількості нових випадків. Якщо не звертати увагу 

на святкові аномалії, то спостереження відповідають прогнозним 

очікуванням. Компартментна модель “SEIR-U” правильно 

передбачила тренд. Також для порівняння наведено дані моделі 

Prophet – нейромережі, розробленої на Python, – статистична 

модель якої правильно передбачила також амплітуду коливань. 

Результати обох моделей доводять їхню ефективність. [5] 

Отже, доведено ефективність математичної біо-моделі 

“SEIR-U”. З поданих досліджень видно, що дана компартментна 

модель більш стійка до аномальних статистичних значень, тому 

що оперує з осередненими в часі даними. У той же час через це 

модель SEIR-U не максимально точно описує спостережувану 

високу тижневу амплітуду коливань. Слід зазначити, що похибка 
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передбачень значно зростає зі збільшенням інтервалу 

прогнозування. 
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Проаналізовано методи часових рядів на основі індикаторів 

“Zigzag” та “Supertrend” для базової аналітики розповсюдження 

коронавірусної інфекції в Україні, а отже – для детального 

передбачення кількості хворих на коронавірус COVID-19.  

Використано методи технічного аналізу часових рядів на 

основі таких індикаторів як «Zigzag» та «Supertrend», які 

застосовуються для відстеження базових тенденцій та аналізу 

причин тимчасової нестабільності і неординарності на певних 

фондових ринках. [1, с. 57–64] Вибір індикатору «Supertrend» 

обумовлено тим, що він є одним із найкращих інструментів 

технічного аналізу для виявлення тренду на високо нестабільних 

даних. Коли на виході домінує зростаюча тенденція, значення 

індикатора «Supertrend» знаходяться нижче за неї, відповідно, 

під час спаду– значення цього показника знаходяться вище 

графіка вихідних даних. Перетин кривих індикатора і даних може 

означати закінчення попередньої тенденції. Частий перетин цих 

кривих вказує на те, що явна тенденція в даних відсутня. Як і 

більшість технічних індикаторів, «Supertrend» реагує на зміну 

тренду в даних з певним запізненням. У сфері трейдингу та 

дотичних економічних сферах цей інструмент використовують, 

як правило, для короткочасного аналізу тренду та відповідного 

передбачення наступних короткочасних тенденцій на основі 
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отриманої інформації, тому його логічно використовувати разом 

з іншими індикаторами, які, відповідно, можуть аналізувати 

тенденції не короткочасно і не бути вразливими до волатильності 

результатів. Таким індикатором є «Zigzag», який поєднує най-

більш значні локальні екстремуми на графіку даних і не чутливий 

до дрібних коливань. Цей індикатор зручно використовувати для 

аналізу попередніх коливань даних. Відтак разом показники 

можуть актуально і максимально точно інформувати щодо 

прогнозування тенденцій як ринку, так і в даному випадку для 

точного інформування щодо інтенсивності поширення захворю-

ваності на коронавірусну інфекцію. [2] 

За даними останніх досліджень можна переконатися в 

актуальності результатів передбачення кількості хворих на 

території України. На графіку нижче бачимо, що крива нових 

підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією 

(темно-сірий колір) всюди співпадає з передбаченням випадків 

хворих за допомогою індикатора “Zigzag” (темний колір), помітна 

несуттєва похибка, однак природа поведінки графіка даного інди-

катора показує неточність, тобто нечіткі риси ламаної, власне 

звідси і характерна зигзагоподібна поведінка відповідного показ-

ника, такі риси доводять невразливість індикатора до дрібних 

коливань і його здатність оцінювати та передбачувати хід точно і 

загально, про що можна переконатися, згідно з новими підтверд-

женими випадками. Оцінюючи природу поведінки індикатора 

“Supertrend” (сірий колір), бачимо неідеальне відтворення 

випадків, однак більш точне, ніж у попереднього показника. 

Загально кажучи, похибка є більшою, однак структура графіка є 

детальнішою, що доводить ефективність використання даного 

індикатора для короткочасного передбачення. Зауважимо також 

помітну похибку у використанні індикатора “Supertrend” – приб-

лизно 18% у період 21-23 квітня 2020 року. Характерне перебіль-

шення кількості хворих можна пояснити великодніми святами на 

території України (19 квітня 2020 – Великдень), що мали на меті 

врахувати нейронні мережі даного індикатора, оцінюючи різке 

загострення інфікування коронавірусною інфекцією під час 
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Великодніх свят 2019 року. Очевидно, показником не враховано 

відповідні карантинні обмеження та свідомість населення задля 

уникнення спалаху поширення інфекції під час святкування. 

Опісля 23 квітня спостерігається боковий рух графіка з тенденці-

єю до спадання кількості нових виявлених хворих за день. [3] 

 
Аналогічну закономірність бачимо на графіку Київської обла-

сті, поданому ліворуч, де похибка індикатора “Zigzag” (темний 

колір) є мінімальною в порівнянні до реальних випадків інфіку-

вання (темно-сірий колір). Натомість показник “Supertrend” (сірий 

колір) показує значну нестабільність і понижує реальну кількість 

інфікованих, що спричиняє відносну похибку до 70% (див. 14-16 

квітня 2020). На графіку видно високу волатильність. [3] 
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Значну нестабільність індикатора “Supertrend” (темно-сірий 

колір) можна спостерігати й у Волинській області (див. графік 

нижче), де відносна похибка зростає до 91% (14-16 квітня 2020), 

що свідчить про повну відсутність актуальності результатів. 

Натомість максимальна похибка показника “Zigzag” (темний 

колір) сягає не більше 30% (7-9 квітня 2020), дані даного 

індикатора є майже завжди ідентичними до реальної ситуації 

захворюваності (сірий колір) у даній області. [3] 

 
 

При здійсненні аналізу роботи часових рядів на основі 

базових індикаторів для передбачення розповсюдження пандемії 

бачимо, що основною перевагою застосування такої нейромережі 

є її можливість перенавчання в режимі реального часу із задо-

вільною похибкою навчання, що на довготривалих дослідженнях 

супроводжується високоточними результатами індикатора 

“Zigzag”, а для короткочасних передбаченнях показує свою 

ефективність показник “Supertrend”.  

Рисунок, поданий нижче, показує ситуацію інфікованості в 

Миколаївській області. Очевидний  пік – 20 квітня. Потім бачимо 

спадний тренд кількості нових виявлених хворих за день і 

боковий рух графіка. Станом на 8 травня зафіксовано всього 179 

хворих. Для передбачення є знову замало даних, однак бачимо, 

що актуальність кількості інфікованих є збережена, бо для обох 
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індикаторів відносна похибка є незначна. Максимальну точність 

у передбаченні збережено індикатором “Zigzag”. Аналогічно 

пропорційний рух кривої графіка відтворено із незначною 

затримкою (див. 14-16 квітня 2020) індикатором “Supertrend”. [3] 
 

 
Отже, ефективність ітераційних методів часових рядів на 

основі індикаторів «Zigzag» та «Supertrend» доведено. Особливу 

ефективність показано в тому випадку, коли обидва індикатори 

використовуються разом, бо таким чином ситуація передбачення 

є найбільш актуальна щодо реальної кількості інфікованих. 

Роботу даних показників перевірено для недостатньої кількості 

даних, що змінює характер зворотного навчання на кожному 

наступному етапі, та на великих даних. Також перевірено 

ефективність і принципову різницю в роботі даних індикаторів у 

короткочасному та довготривалому передбаченні. 
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Інститут застосування помилування посідає чільне місце в 

науці кримінального права та має юридичне закріплення в 

багатьох країнах світу. Незважаючи на те, що інститут є досить 

«давнім» в правовому полі (деякі дослідження свідчать про 

існування помилування ще за античних часів), навколо нього 

все ще залишається багато суперечок та критики серед 

науковців юридичної спрямованості, тому що теоретичні 

проблеми та кримінологічні аспекти залишаються недостатньо 

вивченими. 

Актуальність даної теми в час розвитку демократії та 

процесів європейської інтеграції неможливо недооцінювати. 

Можливість дострокового звільнення свідчить про прояв гуманіз-

му, що є пріоритетним напрямом у високорозвинених країнах, на 

яких «рівняється» Україна. Крім цього, помилування позитивно 

впливає і на самого правопорушника, оскільки стимулює його до 

самоаналізу, самовихованню та намаганню дотримуватись 

чинного законодавства та норм моралі. Не менш актуальним 
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застосування помилування є і з точки зору економії заходів 

кримінальної репресії. Таким чином, держава, маючи право та 

механізм притягнення до кримінальної відповідальності, залишає 

за собою і можливість «прощення» даних правопорушників. 

Окремі аспекти виникнення та існування інституту 

помилування були предметом дослідження таких науковців як 

А.А. Музика, М.С. Школа, О.П. Горох, О.В. Чепелюк та ін., тому 

наукове підґрунтя досить значне. Проте комплексний аналіз 

здійснення помилування та вивчення правових питань даного 

кримінологічного аспекту не вирішує недосконалості цього 

інституту. 

Щодо юридичної природи помилування, то дане питання є 

надзвичайно суперечливим, тому що проблематичним є його 

віднесення до двох галузей суспільного життя. У правозастосу-

ванні – до державного управління і кримінального права. В 

загальному значенні інститут помилування виступає як звіль-

нення особи від покарання чи пом’якшення призначеного 

покарання, яке здійснюється суб’єктами законодавчої і виконав-

чої влади. Однак звільнення особи від покарання чи пом’якшення 

призначеного покарання можливе також в порядку амністії, а 

також умовно-дострокового звільнення чи звільнення засудже-

них за станом здоров’я [1, с. 38]. Крім цього, складність полягає і 

в тому, що незважаючи на здійснення його найвищим суб’єктом 

органів державної влади, інститут не має нормативних меж і 

залишається певним чином суб’єктивним рішенням. 

Національне законодавство у своїх актах не має чіткої 

дефініції «помилування», однак у пункті 1 Положення про 

здійснення помилування зазначено, що воно може здійснюватися 

у виді: заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на 

строк не менше двадцяти п’яти років або повного або часткового 

звільнення від основного і додаткового покарань [2]. Звернув-

шись до словника, можемо визначити «помилування» як рішення 

про звільнення від кари або про пом'якшення покарання за 

кримінальне правопорушення. Зубаков П. вважав, що помилу-

вання – це індивідуальне державно-владне веління у формі 
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вибачення особи, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості [3, с. 123]. 

Певною мірою його підтримує і В.М. Мойсеєнко, який під 

помилуванням розуміє спеціальний вид звільнення від покарання 

(повне або часткове звільнення) індивідуально визначеної особи, 

засудженої за скоєння злочину, що здійснюється на підставі від-

повідного акту (указу про помилування), виданого Президентом 

України [4, с. 190] 

Звільнення від відбування покарання, тобто помилування, 

має ряд особливостей у своєму здійсненні. По-перше, воно 

розраховане на чітко визначену кількість осіб та їх особистість, 

тобто є персоніфікованим, на відміну від амністії. По-друге, може 

застосовуватись як і звільнення від кримінальної відповідаль-

ності, так і від відбування покарання, або зміна довічного 

позбавлення волі на визначений термін. При цьому всьому 

інститут помилування ніяк не впливає на чинність кримінального 

законодавства та застосування примусових заходів впливу. По-

третє, помилування має разовий характер, а клопотання про 

помилування завжди походить від самого засудженого, його 

родичів, спостережних комісій, адміністрації установи виконання 

покарань [5, с. 271]. 

Незважаючи на те, що інститут помилування є актуальним 

та «дієвим» на практиці в сучасному кримінальному праві, його 

правова регламентація досить неідеальна та потребує вирішення. 

Насамперед, відсутнє закріплення визначення «помилування» на 

законодавчому рівні. Дану проблему можна визначити шляхом 

редакції Положення про здійснення помилування та внесення 

змін до чинного законодавства. Інше остаточно не вирішене 

питання про помилування – це питання про строки, після спливу 

яких під час відбуття покарання можливо звернення про 

помилування, його розгляд і застосування помилування до 

засудженої особи у виді заміни невідбутої частини покаранням 

більш м'яким покаранням чи звільнення від відбування покаран-

ня особи, засудженої за скоєння кримінального правопорушення 

[6, с. 123]. Дане питання частково врегульоване, але стосується 

лише певного кола осіб, що довічно позбавлені волі та відбувають 
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покарання за визначеними статтями. Тобто, у Кримінальному 

Кодексі України зазначено: ч. 2 ст. 87 «Актом про помилування 

може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом 

покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі 

на строк не менше двадцяти п'яти років»; ч. 3 ст. 87 «Особи, 

засуджені за вчинення корупційних кримінальних правопору-

шень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керували транспортними засобами у 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують 

увагу та швидкість реакції, можуть бути звільнені від відбування 

покарання в порядку помилування після фактичного відбуття 

ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 цього 

Кодексу» [7].  

Значним недоліком також є відсутність процедури та право-

вої регламентації інституту помилування у чинному Криміналь-

ному процесуальному кодексі України, хоча це є необхідним, 

оскільки помилування можна вважати однією із складових 

кримінальної справи правопорушника. Іншим, не менш серйоз-

ним недоліком інституту помилування в Україні є те, що це право 

має лише керівник держави та ніхто інший. Рішення Президент 

приймає на власний розсуд. Після того, як рішення було 

прийняте, воно оформляється Указом Президента України. Із 

цього можемо зробити висновок , що визначення рішення досить 

суб’єктивне та стосується лише глави держави, тому, це можна 

вважати досить дискреційним повноваженням, враховуючи те, 

що в цілому впливу на видання указу про помилування не мають 

інші державні органи. 

Не дивлячись на певні недоліки правового регулювання 

інституту помилування, в національному законодавстві все-таки 

наявна значна кількість нормативно-правових актів, що регла-

ментують процедуру здійснення помилування. Відповідно до 

Конституції України помилування в нашій країні здійснюється 

Президентом України, питання, пов’язані із застосування 
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помилування, регламентуються Положенням про порядок 

здійснення помилування, затвердженим Указом Президента 

України, а також згідно з Положенням розроблено Порядок 

подання до Адміністрації Президента України матеріалів за 

клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів 

Президента України про помилування. 

Отже, з усього вищесказаного можемо зробити висновок, що 

наявність інституту помилування є обов’язковим для розвитку 

демократичної держави, в тому числі України, що взяла курс на 

європейську інтеграцію та ратифікувала необхідні міжнародні 

угоди. Існування помилування в галузі кримінального права 

свідчить про прояв гуманізму з боку держави. Незважаючи на всі 

прогалини в законодавстві України, інститут помилування 

досить розвинений та розгалужений, що є цілком задовільним. 

Деякі проблематичні аспекти можна вирішити на законодавчому 

рівні шляхом вдосконалення певних нормативно-правових актів, 

що буде сприяти більш розвиненому та ефективному здійсненню 

помилування в державі Україна. 
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УДК 378   Педагогічні науки 

 

ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА МЕТОДИКА ЇХ 

ВИКЛАДАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

 

Гурнік О. В. 

м. Рівне, Україна 

 Для успішної самореалізації особистості у сучасному житті 

необхідно мати базові знання з математики, а якщо зважати на те, 

що вибір майбутньої професії тісно пов’язаний з цією наукою, то 

в цьому випадку необхідні більш повне опанування понять, 

законів, теорій і використання інноваційних технологій у 

навчанні та організації дослідницької і проектної діяльності у 

сфері математики, які призводять до формування високого рівня 

практичних компетентностей учня, орієнтованих на розвиток 

його особистості. 

Кожна людина після здобуття середньої освіти постає перед 

важливим вибором – вибором професії. Безперечним фактом є те, 

що необхідною умовою для вступу до вищих навчальних закладів 

є участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), де 

більшість випускників складає тестування з математики. Резуль-

тати ЗНО свідчать, що на сьогоднішній день багато випускників 

допускають помилки при розв’язуванні рівнянь, в тому числі 

ірраціональних. 

На сучасному етапі розвитку людства поняття «ірраціо-

нальність» витлумачується по різному і має широке застосування. 

Можна стверджувати, що цей термін уперше був досліджений у 

філософському вченні, а саме – при вивченні мислення як 

прерогативи людського існування. 

Знання різних методів розв’язування ірраціональних рівнянь 
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безперечно, неабияк допоможе учням легше і швидше розв’я-

зувати рівняння, а також забезпечить можливість і вміння 

аналізувати використаний метод і сприятиме уникненню 

помилок при розв’язуванні. 

Мета роботи: дослідити та проаналізувати методику 

викладання теми «Ірраціональні рівняння». 

Завдання роботи: 

1. Охарактеризувати особливості викладання теми: 

«Ірраціональні рівняння» в шкільному курсі математики. 

2. Розглянути ірраціональні рівняння і систематизувати 

методи їхнього розв’язування з виділенням типових завдань і 

прийомів. 

Об’єкт дослідження: процес навчання ірраціональності у 

старшій школі. 

Предмет дослідження: методика формування ключових і 

предметних компетентностей учнів у процесі навчання 

розв’язування ірраціональних рівнянь. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані учнями та абітурієнтами 

для набуття практичних навичок і формування певних алгоритмів 

розв’язування подібних задач. 

В даний час основним завданням перебудови шкільної 

освіти є переорієнтація на пріоритет розвиваючої функції навчан-

ня. Це означає, що на перший план виходить завдання інтелекту-

ального розвитку особистості, тобто розвиток навчально-

пізнавальної діяльності. Мабуть, жоден шкільний предмет не 

може конкурувати з можливостями математики у вихованні 

мислячої особистості.  

Уже декілька десятиліть ірраціональність, як окрема 

дисципліна шкільного курсу математики не існує, вона плавно 

розтеклася не тільки в геометрію і алгебру основної школи, а й в 

алгебру і початки аналізу.  

Ірраціональні рівняння займають одне з центральних місць в 

курсі математики середньої школи[1], як за змістом навчального 

матеріалу, так і за способами навчально-пізнавальної діяльності, 
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які можуть і повинні бути сформовані при їх вивченні та 

застосуванні до розв‘язання великого числа завдань теоретичного 

і прикладного характеру.  

У шкільній математичній освіті з розв‘язанням ірраціональ-

них рівнянь пов‘язані декілька напрямків[2]:  

1. Розв‘язування рівнянь;  

2. Розв‘язування систем рівнянь.  

Так само слід зауважити, що розв‘язання ірраціональних 

рівнянь створює передумови для систематизації знань учнів, 

пов‘язаних з усім навчальним матеріалом з ірраціональності (на-

приклад, властивості радикала, прийоми перетворення ірраціо-

нальних виразів і т.д.) і дає можливість встановити дієві зв‘язки з 

вивченим матеріалом з алгебри (рівняння, рівносильність рівнянь, 

нерівності, тотожні перетворення алгебраїчних виразів і т.д.).  

Тому вчитель стикається з досить складною проблемою 

виділення тих ідей досліджуваного матеріалу, які лежать в основі 

способів розв‘язання розглянутих завдань, з метою їх подальшого 

узагальнення та систематизації. Це важливо і для усвідомленого 

засвоєння учнями теорії, і для оволодіння деякими досить 

загальними способами вирішення математичних задач.  

Зазначені особливості повинні бути враховані вчителем при 

розробці методики навчання школярів розв‘язанню ірраціональ-

них рівнянь.  

Ірраціональні рівняння займають гідне місце в процесі 

навчання математики та розвитку особистості в цілому.  
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м. Дніпро, Україна 

The investigation of a crime is a complex process of cognition, 

which in itself takes place in specific temporal and spatial boundaries 

and in certain environmental conditions. These circumstances (time, 

place and environment) are accordingly interdependent, as well as due 

to objective and subjective factors that are constantly changing and 

directly affect the behavior of persons involved in connection with the 

commission of a crime in the sphere criminal proceedings. 

Note that the methodology of crime investigation, in modern 

literature, is considered in two aspects, namely: 1) first, it is the process 

of crime investigation as a specific activity of authorized bodies and 

persons carried out on the basis of forensic techniques tactics, methods 

of investigating certain types of crimes in general; 2) secondly, it is a 

certain section of the science of criminology, which contains a system 

of comprehensive forensic recommendations for the detection, 

investigation and prevention of certain types of crime. [1] Thus, taking 

into account these aspects, it should be noted that in the relationship of 

these areas - practical and theoretical, the method of investigating 

crimes finds its purpose, contributing to the development of scientific 

recommendations and their implementation in crime investigation. 
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The relevant duty to investigate crimes rests with the authorized 

law enforcement agencies, namely pre-trial investigation bodies, 

inquiry units, prosecutor's offices, and the final decision on a separate 

criminal proceeding is made by the court as a judicial authority in the 

state. The investigation of any criminal proceeding directly implies the 

possibility and obligation to use certain means and methods that will 

help in this action, and includes a wide range of procedural actions 

carried out by the authorized executive authorities to find the objective 

truth of the criminal proceedings in general. 

Investigative actions are an important way of gathering and 

verifying evidence in criminal proceedings. After all, the ability to 

comprehensively, completely and impartially establish the circum-

stances relevant to criminal proceedings and, accordingly, the 

fulfillment of its tasks in general depends on the exact observance of 

the requirements of the criminal procedure law and forensic 

recommendations during their direct implementation. 

In themselves, investigative (search) actions are an appropriate 

process of gathering evidence or appropriate verification of already 

obtained. As for the grounds, it should be noted that they consist in the 

appropriate availability of sufficient information that directly indicates 

the possibility of achieving the truth of criminal proceedings. 

Disclosure of a criminal offense through investigative and other 

procedural actions, further allows you to reproduce the map of the 

event, as well as correlate the facts with the circumstances that 

accompanied the commission of a criminal offense (crime or criminal 

act), identify its main participants, their objective actions and sub 

active motives. Thus, the investigator and the prosecutor, and later the 

court virtually creates the very event of the criminal offense, while 

trying to establish the objective truth of the criminal proceedings. [2] 

During the pre-trial investigation, it is quite common that special 

knowledge is required to directly clarify the circumstances that are 

important for criminal proceedings. In the current legislation of our 

country, this kind of special knowledge is not directly related to 

criminal proceedings and in its content goes beyond the educational 

programs of training future professionals, but this knowledge is 
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traditionally used in examinations in the interests of criminal justice. 

Taking into account the content of the provisions of criminal procedure 

legislation of Ukraine, the relevant examination is determined by the 

form of use of special knowledge by a person who possesses this 

knowledge (ie expert), which is implemented on the basis of criminal 

proceedings or on behalf of the investigating judge. 

It should be noted that forensic examination is the most qualified 

form of using special knowledge in criminal proceedings, as it 

significantly expands the cognitive capabilities of those authorized to 

investigate criminal proceedings and the court, allowing the use in the 

investigation and trial of criminal proceedings full arsenal of modern 

scientific and technical tools. [3] 

Thus, it can be concluded that the investigation of crimes involves 

the consistent implementation of a large number of procedural actions 

that further assist authorized officials in finding the objective truth of 

any criminal proceeding. The current legislation of our country clearly 

defines all possible and necessary investigative (investigative) actions 

that can be carried out by an investigator, investigator, prosecutor to 

investigate a particular type of crime. Also, no less important in the 

investigation is the understanding of the forensic methodology of the 

investigation of the crime, because this fact directly affects the end 

result. 
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В будь-якій країні, безпосередня охорона тваринного світу 

завжди має бути одним із першочергових завдань, вирішенню 

якого всі вони мають приділяти належну увагу, адже зрозумілим 

виступає факт того, що сам тваринний світ визначається такою 

сукупністю об’єктів живої природи, яку за умови її нераціональ-

ного, неефективного та безконтрольного використання дуже 

легко втратити. 

Головною правовою основною, на якій ґрунтується охорона, 

використання та відтворення тваринного світу визначається Закон 

України «Про тваринний світ», який у своєму змісті регламентує: 

відносини у галузі охорони, використання та відтворення 

тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної 

волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та 

повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або 

належать до природних багатств її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони. [1] Зауважимо на тому 

факті, що вищезазначені відносини, у свою чергу регулюються 

Конституцією України [2], зазначеним вище Законом, законами 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

[3], «Про мисливське господарство та полювання» [4] та іншими 

нормативно-правовими актами. 
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Доцільним є зауважити на тому, що певними об’єктами 

тваринного світу відповідним чином притаманні окремі юри-

дичні ознака, які в подальшому дозволяють відрізнити їх від 

інших об’єктів власності чи користування. Так, до представників 

тваринного світу, що охороняються вищезазначеними Законами 

нашої держави, належать лише живі диків тварини. Певні 

відносини в галузі охорони та використання сільськогоспо-

дарських, світських та інших тварин, які використовуються для 

господарських (наукових, естетичних) цілей регулюються не 

екологічним, а цивільним, аграрним чи іншим законодавством 

нашої країни. [6] 

 Зазначимо, що на думку М.Я. Ващишина, як певний об’єкт 

охорони та використання тваринний світ визначається надзви-

чайно різноманітним та характеризується багатством видів, 

збереження яких є одним із найважливіших завдань охорони 

довкілля. Відповідне покладає на державу обов’язок створення 

системи органів нагляду та контролю за дотриманням законо-

давства про тваринний світ, завданнями яких є охорона та 

використання об’єктів тваринного світу незалежно від їх 

перебування на території України. [5] Даний науковець розглядає 

те, що змістом правової охорони тваринного світу визначаються 

встановлені обов’язкові правила, що самі по собі забезпечують 

охорону та раціональне використання диких тварин, умови їх 

перебування в стані природної свободи; безпосереднє закріп-

лення обмежувальних заходів, які оберігають тваринний світ від 

ушкодження та знищення; визначення обов’язків органів 

державної влади, підприємств, установ, організацій, громадян 

щодо суворого дотримання вимог охорони тваринного світу. 

 Також, треба пам’ятати, що об’єкти тваринного світу 

виявляються надзвичайно пластичними, адже вони можуть 

перебувати на суші, у воді, ґрунті на повітрі незалежно від 

адміністративно-територіального поділу та державних кордонів. 

Тільки на сьогодні, на території нашої країни відомо близько 

сорока п’яти тисяч видів тварин, певна частина яких періодично 

мігрує. Даний факт означає те, що тварини можуть постійно чи 
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тимчасово населяти територію країни, чи належати до природних 

багатств її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони.[1] 

 Основною загрозою для біологічного різноманіття є діяль-

ність людини та руйнування природного середовища існування 

фауни та флори. Певним чином спостерігається катастрофічне 

зменшення площ водно-болотних угідь, природних лісів, 

степових екосистем. Знищення навколишнього природного 

середовища безпосередньо відбувається внаслідок масштабного 

розорювання земель, забруднення та засмічення водних об’єктів, 

незаконного вирубування лісів. [6] 

 З приводу зазначеного можемо визначити той факт, що 

Законом України «Про тваринний світ» та іншими нормативно-

правовими актами, які регулюються певні повноваження стосов-

но теми тваринного світу, безпосередньо визначено систему 

правових, економічний, організаційних, матеріально-технічних 

заходів, що у свою чергу спрямовуються на забезпечення охо-

рони тваринного світу в усьому його біологічному різнома-

нітті. 

 Отже, можна зробити висновок, що правове регулювання 

використання та охорони тваринного світу чітко закріплюється в 

положеннях багатьох чинних нормативно-правових актах нашої 

країни. Також, відповідне питання досліджувалося багатьма 

науковцями, що висвітлювали в своїх наукових роботах певний 

механізм забезпечення використання та охорони тваринного 

світу. Наявними виступають проблеми, у вигляді здійснення 

діяльності людини, що безпосередньо направлена на руйнування 

природного середовища існування фауни та флори, які потребу-

ють негайного вирішення збоку державних органів влади. 
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Соціологічні науки 

 

ПИТАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Джаним Анастасія Сергіївна, 

здобувачка вищої освіти I курсу 

Навчально-науковий інститут права   

та інноваційної освіти 

Науковий керівник:  

Ядловська Ольга Степанівна, 

доцентка кафедри соціально- 

гуманітарних дисциплін, к. іст. н., 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ, 

м. Дніпро, Україна 

Проблема нерівності між чоловіком і жінкою бере свій поча-

ток ще з далекого XIX століття. Це питання було і залишається в 

полі розробки багатьох науковців, дипломатів, філософів і 

політиків. Гендерні відносини знайшли своє відображення як 
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своєрідну рефлексію і ставали сюжетом кульмінаційних фільмів, 

змістом наукових статей, проектами дисертацій щодо захисту 

прав і свобод людини, але досліджувана проблематика 

залишається актуальною та дискусійною до сьогодні. Спочатку 

концепт гендер був ведений з метою роз'яснення небіологічних 

відмінностей між чоловічим і жіночим началом в культурі та 

соціумі, однак поступово питання гендерних відносин набуло 

розробки та знаходить свій вияв у багатьох галузях життє-

діяльності сучасних суспільств у багатьох країнах світу..  

Термін «гендерна рівність» тісно пов'язанний з ідеологією 

фемінізму. Суспільні зміни, капіталістичне виробництво, урбані-

зація в країнах Європи та Північної Америки в межах XIX-XX ст. 

стали вирішальними у загальній трансформації прав жінок. Течія 

фемінізму критикує патріархальний устрій та домінування 

чоловіків в суспільстві. Варто зазначити, що це явище гендеру  не 

применшує значення чоловічої статі, висуваючи наперед 

матріархальну систему, а лише ставить чіткий знак «дорівнює» 

між правами чоловіка та жінки. У словнику «Сучасне гендерне 

мислення» за авторства Л. Кобилянської та Т. Мельник можна 

зустріти таке пояснення гендерного паритету: «гендерна рівність 

означає однакове забезпечення рівними правами жінок і чоловіків. 

Зміст цього поняття включає відсутність привілеїв за статтю, 

заборону дискримінації, а також свободу вибору, розвитку, 

пошуку» [1]. Однак прихильники консервативного погляду не 

розділяють думку щодо прав жінки. Опираючись на минуле, на 

систему права та форму правління, образ чоловіка є домінуючим, 

при цьому демонструючи роль жінки як класичної домогоспо-

дарки або виховательки дітей. Вдалим прикладом дискримінації 

прав жінок є думка О. С. Ядловської щодо прояву мовленнєвої 

дійсності, і навіть притиснення жінки у вживанні україномовних 

слів: «Мова бере участь у конструюванні дійсності. Тож опір 

вживанню фемінітивам в Україні, особливо щодо опису 

професійної діяльності жінок, – це один з проявів патріархального 

мислення, небажання допустити реального зрівняння в правах з 

чоловіками жінок» [5]. Це свідчить про суттєві проблемні питання 
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гендерного середовища не тільки у правовій системі країни, а й на 

мовнову рівні та реалізації певного компоненту прояву етнічності 

через саме мовлення та застосування фемінітивів.  

Відомо, що сучасна система права розробляє та забезпечує 

правові підстави стосовно надання правосвідомості кожному 

громадянину України. І згідно з Конституціє України, кожна 

особа має рівні права та свободи, незважаючи на стать. При цьому 

статистика отримання вищої юридичної освіти жінок перевищує 

чоловічу, що зрівнює можливості жінки та чоловіка. Термін 

«жінка-юрист» або «жінка-адвокат» звучить не так безглуздо як 

«жінка-опероповноважець» або «жінка – член патрульної поліції», 

хоча у сучасному українському суспільстві ці посади теж 

надаються і жінкам. Усе це викликає так звану недовіру до 

жіночої статті. Проте, що забезпечує цю довіру? Можливо 

фізична форма, м'язистість або грубість голосу та чоловіче ім'я (у 

цілому, маскулінність). Варто зауважити, що саме ці моменти 

слугують притисненням жіночої статі. Також до відносно 

знеціненого становища жінки можна віднести її гендерний статут 

під час воєнної служби, яка в пріоритетності сформована на 

чоловічій діяльності. Як зауважила Л. Р. Наливайко: «Жінки, що 

несуть військову службу, постійно стикаються з унеможлив-

ленням прийняття рішень щодо військових підрозділів. Це 

супроводжується застарілим світоглядом, що жінки тендітні, 

слабкі , їхня доля – прибирати, готувати та народжувати дітей, їм 

немає місця в армії, їх доля – чекати бійців вдома. Тому жіноча 

частина бійців стикається з дискримінацією у лавах армійців, із 

осудом та несерйозним сприйняттям їхньої бойової готовності 

захищати Батьківщину, з неможливістю їх офіційного праце-

влаштування, що провокується вже не з боку бійців, а з боку 

Міністерства оборони України» [6]. Тобто під гендерними 

відносинами розуміють не лише зв'язок чоловіка та жінки, їх 

взаємовідносини, а й досягнення стабільної рівності у взаєминах 

на соціальному, політичному та економічному рівнях.  

Цікавою є думка І. О. Грицай, яка стверджує, що існуючі 

стереотипи, перешкоди і багато інших чинників залишають 
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політичну сферу держави без важливого та цінного людського 

ресурсу, роблячи політику однобокою, часто сексистською, що 

негативно відображається, в тому числі, і на міжнародному іміджі 

Україні [2]. Згідно з цією думкою, значення жінки у політичній 

сфері має свої позитивні результати. За дослідженням психологів 

та фізіологів, світогляд жінки займає більш ширше коло, ніж 

чоловіка. Це створює підстави та пояснює внесок у подоланні 

прогалин законодавства України, застосовуючи більш вдалі 

варіанти їх усунення.  

Конституція України забезпечує гарантовану рівність 

кожного громадянина України, про це свідчить Стаття 24 

«Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом». Тобто в пріоритетності не можуть 

бути особи за ознаками шкіри, раси, кольору шкіри, майнового 

стану чи місця проживання. Частина третя 130 Статті 24 

Конституцiї України безпосередньо присвячена питанню 

подоланню дискримiнацiї жiнок в Українi та наголошує на тому, 

що рiвнiсть прав жiнок i чоловiкiв забезпечується наданням 

жiнкам рiвних з чоловiками можливостей у громадсько-полiтич-

нiй і культурнiй дiяльностi, у здобуттi освiти і професiйнiй 

пiдготовцi, у працi та винагородi за неї тощо [4, ст.130-131].  

Ще однією з глобальних проблем висвітлення гендерних 

відносин є превалювання жінок в сільській місцевості. Життя 

жінки перетворюється на класичне виживання задля благопо-

луччя сім'ї. Становище сучасних сільських районів створює 

несприятливі умови для життя та поєднання материнства і 

професійного зростання. Робота в сільській місцевості супровод-

жується постійним навантаженням на жінок — вони практично 

не відпочивають, не піклуються про своє здоров’я [2, c.9-10]. 

Внаслідок цього жінки намагаються поліпшити своє життя 

мігруючи за кордон. Варто зауважити, що дана праця призводить 

не лише до погіршення психологічного стану жінки, а й до 

трудового рабства чи залежності від працедавця. Цей фактор є 

значною прогалиною сучасного законодавства щодо не 

створення сприятливих умов життя в сільській місцевості. Як 
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зазначили Л. Р. Наливайко та І. О. Грицюк, надання жінкам влади 

в органах місцевого самоврядування та їхня безпосередня участь 

у процесі прийняття рішень дозволяє їм по справжньому 

представляти та обстоювати свої інтереси [3, ст.79].  

Отже, збалансування правових можливостей та варіантів 

реалізації діяльності жінок не тільки висвітлює їх індивідуальність, 

а й фіксує значний жіночий внесок у розквіт всієї держави на базі 

законодавства. Згідно з багатьма актуальними дослідженнями ген-

дерних відносин, їх налагодження сприятиме покращенню майбут-

нього не лише в політичній сфері, а й економічній, історичній та 

соціальній. Враховуючи здатність жінки нестандартно мислити та 

мати неабияку сміливість у складних ситуаціях, реалізація їх фун-

кціонування на основі рівності гендерних відносин, забезпечува-

тиме стан законодавства на глобальну соціалізацію.  

Створення рівноцінного гендерного середовище – аспект, 

розвиток якого можливим стане подальше процвітання не тільки 

окремої території, а й всього світу. Звичайно, законодавство 

України намагається захистити права жінки, однак свідомість та 

реакція населення не завжди сприймає та погоджується з 

провідною роллю або навіть рівними стосунками саме щодо 

представниць п жіночої статті. Тож, руйнуючи всі застарілі сте-

реотипи, значення та роль жінки у суспільстві жінки переходить 

на більш якісний ступінь у порівнянні з роллю чоловіків, при 

цьому гармонійно вливаючись в одне розвинену систему 

суспільних відносин. Ці фактори налагодять гендерні відносини, 

що ставатимуть окремою ланкою загального механізму життєді-

яльності держави. Згідно з цим, мотив зрівняння гендерної 

системи стане початком у новій цілісній «машині» історії з 

багатьма вдосконаленими складовими.  
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Імідж - це сформований образ ділової людини або цілої 

організації, в якому виділені характеристики, що впливають на 

оточення. Людина роками може створювати імідж, включаючи 

до нього емоційне забарвлення, етичність, емоційність, індивіду-

альні риси та певні якості, але якщо в якийсь момент проявити 

неетичну поведінку, то всі старання будуть напрасними та все 
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позитивне враження про цю людину в одну хвилину зруйнується. 

Імідж потрібно підтримувати та робити все для його покращення, 

але при цьому варто залишатися людиною з критичним мислен-

ням та адекватною оцінкою всього, що відбувається навколо [1].  

Важливими факторами, які відіграють головну роль у 

створенні іміджу є манера триматися, доброзичлива посмішка, 

впевнений погляд,  вираз обличчя. Також велике значення має 

конституція людини, тобто її будова тіла: 

⎯  гарна постава, коли людина слідкує за собою та її тіло 

знаходиться в тонусі; 

⎯ впевнена та енергійна хода, без заклопотаності, пригні-

ченості та зарозумілості [2]. 

Надзвичайно важливим аспектом формування іміджу є 

рівень її самооцінки, від якої залежить її поведінка та оцінка 

ситуації навколо себе.  

До основних компонентів іміджу ділової людини можемо 

віднести: 

⎯ адекватну самооцінка особистості; 

⎯ певні моральні цінності та мислення; 

⎯ етику ділового спілкування; 

⎯ манеру спілкування; 

⎯ зовнішній вигляд. 

При формуванні іміджу варто пам’ятати про одяг, він є 

своєрідною візитною карткою людини та має психологічну дію 

на співрозмовників. Саме він відображає індивідуальність та 

характеризує керівника як особу. По зовнішньому вигляду розу-

міють наскільки людина надійна.  Починаючи з першої зустрічі в 

людини створюється цілісний образ співбесідника. Як кажуть: 

«Зустрічають по одежі, а по розуму проводжають», тому перше 

враження потрібно справити саме через зовнішній вигляд [3].   

Останніми роками стало неетично показувати свій статок 

через одяг та аксесуари. Не варто пригнічувати співрозмовників  

імітацією свого багатства. Головне правило, якого потрібно 

дотримуватись підбираючи діловий одяг та всі його компоненти, 

– загальне враження охайності та акуратності. Завдяки цьому 
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колеги думають, що така акуратність присутня й у справах.  

Можна виділити такі компоненти ділового іміджу (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Компоненти ділового іміджу [1]. 

 

Як ми бачимо, до іміджу ділової людини належать культурні 

компоненти, в тому числі знання етикету. Дійсно, як би людина 

не одягалася, якщо на зустрічі чи на якомусь прийомі вона покаже 

погані манери, буде себе не культурно вести, то все враження про 

неї зіпсується. Імідж може бути позитивним, основою якого є 

довіра до людини, її адекватне сприйняття, та негативним, коли у 

людини погана репутація, яка ходить поперед неї.  

Отже, з сказаного вище можемо дійти висновку, що імідж є 

невід’ємною частиною будь-якої особистості. При його форму-

ванні важливо враховувати всі деталі та слідкувати за собою. 

Імідж важливо підтримувати, оскільки якщо щось піде не по 

плану, то потім буде дуже важко його відновити. 

Література: 
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Саме поняття поліцейської діяльності є складним правовим 

явищем, яке складалося впродовж довгого періоду разом із 

розвитком держави. 

В цілому діяльність Національної поліції має напрямок у 

задоволенні соц. потреб, які заключаються  у дотриманні законів 

та охороні всіх можливих суспільних відносин.  Органи поліції є 

однією з частин механізму держави. 

Відштовхуючись від цього твердження держава наділяє НП 

повноваженнями для застосування законних заходів впливу для 

реалізації принципу верховенства права в Україні. 

Організація і забезпечення заходів безпеки при евакуації під 

час НС 

В залежності від того, яка надзвичайна ситуація склалася 

проводять повну або часткову евакуацію населення, на тимчасо-

вий термін  чи безповоротно. 

Яскравим прикладом повної (загальної) евакуації є вивезен-

ня населення із району Чорнобиля після взриву четвертого 

енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Тоді всі 

сили поліції були спрямовані на організацію громадського 
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порядку, евакуацію людей із небезпечної для життя та перебув-

ання зони. Деяка кількість поліції була направлена на формуван-

ня блокпостів, які не пропускали до ураженої зони людей, які 

намагалися протизаконно повернутися до свого місця мешкання. 

Але тоді державою було прийнято рішення не розголошувати 

місцевим жителям, що їх евакуюють безповоротно, назавжди.    

[1, 3розд.] 

Планування заходів з евакуації населення здійснюється за 

методикою, затвердженою МВС. 

Ситуаційний центр Національної поліції України – це 

організаційна форма взаємодії підрозділів апарату Національної 

поліції України для забезпечення координації та управління 

силами і засобами поліції в разі ускладнення оперативної обста-

новки або виникнення надзвичайних ситуацій.[2,  c.376] 

Ситуаційний центр Національної поліції України виконує 

завдання в поточному (плановому) та надзвичайному (позаплано-

вому) режимах. Надзвичайний (позаплановий) режим – це термі-

нове прийняття рішень та вирішення питань у разі ускладнення 

(дестабілізації) оперативної обстановки, виникнення надзвичай-

них ситуацій на регіональному чи державному рівні, учинення 

терористичного акту, виникнення масових заворушень тощо. 

У разі введення надзвичайного режиму до складу СЦ поліції 

в установленому порядку залучаються працівники інших підроз-

ділів апарату Національної поліції України або фахівці інших 

центральних органів виконавчої влади та їх регіональних 

підрозділів (за згодою).[3, c.378] 

Координацію їх діяльності здійснює працівник відділу 

ситуаційного аналізу, визначений керівництвом ДОАЗОР (Депар-

тамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 

реагування).  

Організаційна структура СЦ поліції визначається керівницт-

вом Національної поліції України та забезпечує виконання покла-

дених завдань за різних умов та режимів його діяльності.[4, c.376] 

Основні завдання СЦ поліції – це організація і підтримання 

взаємодії та встановлення прямого відеоконференцзв’язку, 
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зокрема закритого, між Головним ситуаційним центром України 

(ГСЦ), СЦ територіальних органів поліції з питань впливу на стан 

оперативної обстановки, протидії злочинності, забезпечення 

публічної безпеки і порядку та протидії терористичній діяльності 

під час опрацювання аналітичних проектів.[5, c.379] 

До завдань СЦ також належить цілодобовий моніторинг 

оперативної обстановки в країні чи окремих її регіонах, 

організація реагування на її зміни та аналіз стану ефективності 

службової діяльності щодо підтримання публічної безпеки і 

порядку, протидії злочинності та терористичній діяльності. Крім 

того СЦ здійснює моніторинг порядку оперативного реагування 

та інформування територіальними органами поліції про 

кримінальні правопорушення та інші події.[6, c.379] 

Література : 

1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Концепцію захисту 

населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій – [1] 

2. Ю. Я. Гладун, О. О. Сергєєв ПОБУДОВА ТИПОВОГО 

ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (на прикладі 

ситуаційного центру Головного управління Національної поліції у 

Львівській області) — [2- 6] 
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Принципом права визначено закріплені в праві головні ідеї, 

вихідні начала, або основи функціонування, що характеризують 

його зміст, головне призначення права, обумовлені загальними 

закономірностями розвитку суспільства.  [2] 

До основних принципів відносить принципи  законності; 

обґрунтованості нотаріальних актів; рівності перед законом під 

час здійснення нотаріальної діяльності; безпосередності; націо-

нальної мови; допомоги громадянам та організаціям у реалізації 

їхніх прав; таємниці вчинення нотаріальних дій [1] 

Центральний інтерес становить принцип таємниці вчинення 

нотаріальних дій, який найкраще відображає специфіку вчинення 

нотаріальних дій.  

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про нотаріат», нотарі-

альна таємниця – це сукупність відомостей, отриманих під час 

вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересо-

ваної особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та 

немайнові права і обов’язки тощо. 

Законодавство визначає коло осіб на яких покладено обов’я-

зок дотримання нотаріальної таємниці. Державні чи приватні 

нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, 

консульські установи України, дипломатичні представництва 

України, а також особами прирівняних до нотаріальних 

Крім вище вказаних осіб такий обов’язок покладено на 
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помічника нотаріуса, навіть якщо їх діяльність обмежується 

наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і 

нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не 

вчинялась. 

Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється 

також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у 

зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої 

роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості 

свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що 

становлять предмет нотаріальної таємниці.  

У разі розкриття нотаріальної таємниці, винні особи несуть 

відповідальність у порядку, встановленому законом. 

Можливість ненастання відповідальності нотаріусом за 

розкриття таємниці передбачена Законом України «Про запобі-

гання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» 

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що 

зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно 

фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо 

яких учинялися нотаріальні дії. Лише у разі смерті особи чи 

визнання її померлою такі довідки видаються спадкоємцям 

померлого. Також законодавець надав право опікуну безвісно 

відсутньої особи (у разі визнання особи безвісно відсутньою), 

який призначений для охорони майна безвісно відсутнього право 

отримувати 107 про вчинені нотаріальні дії, якщо це необхідно 

для збереження майна, над яким встановлена опіка.  

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи 

надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів тільки на 

обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів 

дізнання і досудового слідства у зв’язку з цивільними, госпо-

дарськими, адміністративними або кримінальними справами, про 

адміністративні правопорушення, що знаходяться у провадженні 

цих органів, з обов’язковим зазначенням номера справи та 

прикладенням гербової печатки відповідного органу. Однак 
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довідки про наявність складеного заповіту та витяги зі спад-

кового реєстру, за виключенням заповідача, видаються тільки 

після смерті заповідача.  

Нотаріус не має права давати свідчення як свідок щодо 

відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, 

коли цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких 

вчинялися нотаріальні дії. На вимогу Міністерства юстиції 

України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь 

юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з метою регулю-

вання організації нотаріальної діяльності нотаріуси видають 

підписані ними копії документів та витяги з них, а також 

пояснення нотаріусів у строк, встановлений цими органами 

Запорукою дотримання нотаріальної таємниці є дотримання 

принципу конфіденційності який у свою чергу гарантує конфі-

денційність та нерозголошення інформації, що становить 

нотаріальну таємницю, а також належне зберігання документів, 

що знаходяться в його розпорядженні і містять відомості, що 

становлять нотаріальну таємницю, які унеможливлюють доступ 

до них сторонніх осіб без його відома.[3 ] 

Отже, дотримання нотаріальної таємниці є важливою скла-

довою засадою діяльності нотаріату та здійснення нотаріальних 

дій. Принцип гарантує конфіденційність та нерозголошення 

інформацію, що становить нотарільну таємницю. 

Література: 
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С. 99-108. 
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правова енциклопедія – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.  

3. Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів 

України: Наказ Міністерства юстиції України від 07.06. 2021  
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ТРЕНІНГ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ 

 

Задорожня Ілона  

курсант ДР-046 

Навчально-наукового інституту 

права та підготовки фахівців  

для підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

 Науковий керівник: 

Шинкаренко Інна Олександрівна 

кандидат психологічних наук,  доцент 

доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

та психології поліцейської діяльності  

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

В наш час різноманітні елементи практичної психології все 

більше інтегруються в житті сучасної людини. У сучасному світі 

існує багато нових та ефектифних способів подолання страху у 

будь-кого. Вони можуть проводитися як індивідуально та і у 

груповому вигляді. З усіх відомих механізмів групової роботи 

найбільш універсальною та найпоширенішою методикою явля-

ється тренінг.  

Функціональне застосування тренінгу у боротьбі із різними 

психологічними проблемами поступово розширюється. Не ви-

нятком є боротьба із хвилюваннями і страхами, яким характерна 

деструктивна властивість. Так, коли страх стає домінуючою 

емоцією, починає керувати думками та поведінкою людини, він 

призводить до розвитку багатьох особистісних проблем та є 

суттєвою перепоною у досягненні нею успіху, самоактуалізації та 

реалізації у житті. З огляду на широкий спектр потенційних страхів 

вважаємо за актуальне зосередити увагу на визначенні ступеня 

ефективності такої роботи у сучасних умовах. 

Зазначене питання вже було предметом наукових пошуків 
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таких учених, як О. Вознесенська [1], Ю. Жуков [2], В., Г. Савченко 

[3], І. Степанюк [4], С. Томчук та М. Томчук [5]. Але актуальним 

залишається пошук ефективних тренінгових технологій для 

роботи з різними психологічними проблемами, в тому числі зі 

страхами, у різних вікових категоріях та соціальних групах. 

Основна мета тренінгу полягає у наданні людині прин-

ципово нових знань. Єдиного підходу до класифікації тренінгів 

нині не існує. Їх поділяють залежно від кінце-вої мети, що стоїть 

перед психологом у роботі з клієнтом (розвиток креативності, 

подолання сором’язливості, навчальні та бізнес-тренінги); згідно 

з тематикою чи спрямуванням; за стилем роботи наставника; 

відповідно до заданої теми. Інструментально-орієнтовані тренін-

ги можуть проводитися для керівників, задля покращення 

компетентностей ділового спілкування, оптимі-зації стратегії 

вирішення конфліктів, розвитку впевненості у собі, подолання 

страхів (наприклад, публічного виступу).  

У закордонній практиці (США, Канада, біль-шість країн ЄС) 

досить поширеними є індивідуальні тренінги як навчального 

формату, так і в кон-тексті роботи із професійним психологом. 

Вони проводяться із певною періодичністю та є вдалим способом 

систематичного прослідковування і аналізу досягнень. 

Якщо погланути краще на змістову частину видів тренінгу, 

то можна помітити, що з розвитку певних навичок (наприклад, 

ефективних переговорів, виявлення брехні, змін стосунків у 

родині тощо) передбачають певний творчий підхід та відобра-

жаються і на особистісних змінах у людині. Так, вони не будуть 

настільки значущими порівняно з тим, якщо особа пройде 

аналогічний курс з особистісного розвитку, проте це дасть змогу 

особі самостійно відчути певні модифікації. 

Незалежно від причини, що стала передумовою для 

формування тривожних станів та розладів, можна стверджувати: 

за таких обставин людський організм постійно працює на 

виснаження, перебуває у боротьбі з очікуваннями та реальністю. 

Така ситуація стає все більш характерною у сучасних умовах 

життєзабезпечення. Цьому передує низка загальнополітичних 
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(пандемія коронавірусної хвороби, воєнні дії Україні і так далі), 

соціальних (страх публічного виступу чи участь у масових 

заходах, спілкування із незнайомими людьми, страх бути 

осоромленим тощо), фізіологічних та ґендерних чинників.  

Залежно від змісту страху, який відчуває людина, важливо 

коректно розставити акценти на методиках, які будуть найбільш 

корисними у процесі їх викорінення. Слід зазначити, що біль-

шість використовуваних вправ запозичені із практики лікування 

неврозів. Так, наприклад, страхи, які викликані фантазією (страх 

хвороби, стихійного лиха, замкнутого простору (клаустрофобія), 

транспорту) ефективно викорінювати за допомогою арт-терапев-

тичних методик. При цьому обов’язковим елементом тренінгу у 

боротьбі зі страхами є їх вербалізація, обмін відчуттями, усвідом-

лення причин та суб’єктивної реакції. 

Управління людськими ресурсами, особистісне навчання, 

формування необхідних навичок, ефективних поведінкових кон-

структів, у тому числі в напрямі боротьби зі страхами, – процес 

складний і тривалий. Одним з ефективних способів вирішення 

проблеми страхів є застосування відповідних тренінгових техно-

логій, при цьому треба враховувати, що тренінговий ефект виникає 

не завжди відразу після закінчення програми, а отже, опрацьовані 

у групі (чи в рамках індивідуального заняття) питання потребують 

подальшої самостійної роботи, тобто вимагають активного та 

усвідомленого включення. 
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м. Чернігів, Україна 

Іспанський науковець Лоренсо Лузуріага (Lorenzo Luzuriaga 

Medina) (1889–1959) висвітленню проблематики політичної 

педагогіки присвятив не одну публікацію. Найбільш ґрунтовно 

предмет політичної педагогіки розкрито ним у монографії 

“Соціальна і політична педагогіка” (Буенос-Айрес, 1958). 

На погляд Л. Лузуріаги, політична педагогіка спрямована на 

дослідження відношення “виховання – держава” [1, с. 102]. Як 

наука, політична педагогіка спирається на ідеї мислителів про 

державу та виховання. Давньогрецькі філософи Платон і 

Аристотель визначали виховання як основу держави й політики. 

Політична педагогіка охоплює “коло різних питань, котрі 

стосуються виховання в державі” [1, с. 106].  

Пояснюючи функції педагогіки і політики у виховній галузі, 

Л. Лузуріага стверджував, що педагогіка визначає цілі і способи 

виховання, а політика – слугує їхньому впровадженню у життя. 

Сама по собі політика не створює нічого стосовно виховання, 

вона однак вможливлює здійснення в реальності того, що 

пропонують мислителі та педагоги [1, с. 104]. 
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Указував Л. Лузуріага й на те, що політична педагогіка 

спрямована на розв’язання специфічних проблем у виховній 

галузі, зокрема, питань, пов’язаних із церковним та державним 

втручанням в освітню сферу, визначенням співвідношення між 

державною і приватною освітою тощо [1, с. 105]. 

Становлення політичної педагогіки як самостійного напряму 

наукової педагогіки було обумовлено розвиненням національної 

освіти в різних країнах та закріпленням в основних законодавчих 

актах права на освіту громадян цих країн. Починаючи з часів 

Французької революції, утверджувалася практика включення до 

реформаторських програм і проектів різними політичними 

партіями та групами питань стосовно освітньої сфери. Протягом 

ХІХ століття в країнах Європи і США між політичними силами 

(наприклад, між політичними партіями консерваторів і демокра-

тів) точилася боротьба за вплив на народну освіту [1, с. 128]. 

Лоренсо Лузуріага акцентував увагу на тому, що освітня 

політика в країні визначається насамперед тим, до якого політич-

ного спектру належать ті чи інші урядові сили. Так, консерва-

тивна освітня політика не допускає жодних новацій на кшталт 

школи активної, автономії учнів, спільного навчання дівчат та 

хлопців; захищає авторитарну дисципліну в освітніх закладах. За 

приклад консервативної освітньої політики в історії Франції 

Л. Лузуріага наводив наполеонівський березневий указ 1808 

року, в якому проголошувалися як принципи виховної системи 

“заповіді католицької релігії і вірність імператорові, імперській 

монархії та династії Наполеонів” [1, с. 131].   

 Ліберальна освітня політика орієнтується на свободу при 

фундації освітньо-виховних установ, ураховує інтереси політич-

ної, релігійної і суспільної меншості в організації освіти. Вона 

виключає догматичне навчання в школах релігії, а також 

політично-партійних доктрин будь-якого толку, хоча допускає і 

релігійне, і громадянське виховання. Прикладом ліберальної 

освітньої політики Л. Лузуріага називав французький закон про 

початкову освіту 1833 року, автором якого був міністр Гізо            

[1, с. 132–133]. 
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Найбільш ґрунтовно ліберальну політику в галузі освіти, на 

його думку, проводить Велика Британія. “Країна останньою 

визнала втручання держави в навчання. У той час, як у Європі 

державна освіта поширилася ще в ХІХ столітті, в Англії вона не 

досягла свого розвитку й організації досі. Освіта була там, 

головним чином, справою суспільства, місцевих інституцій та 

церкви. Проте, враховуючи потреби, пов’язані із зростанням і 

концентрацією населення внаслідок промислового піднесення, а 

також враховуючи недоліки в існуючій освіті, держава дедалі 

більше вдавалася до втручання в навчання. До теперішнього часу 

це втручання обмежувалося фінансовою підтримкою місцевих і 

релігійних шкіл, їхнім загальним інспектуванням та педагогічним 

спрямовуванням. Останнім часом, із прийняттям закону 1944 

року, держава взяла на себе загальне управління освітою, зали-

шивши автономію організаціям та інституціям, котрі підтриму-

ють школи”, – зазначав педагог [1, с. 134]. 

Демократична педагогічна політика, на відміну від інших, 

сприяє максимальному розвиненню природних можливостей всіх 

членів суспільства, незалежно від їхнього економічного стано-

вища, соціального стану, національної чи релігійної ознак. Вона 

орієнтується на контролювання суспільних суперечностей та 

допомогу нужденних особам; проводить у життя ідеї всезагаль-

ності, обов’язковості, ступневості та світськості освіти [1, с. 136]. 

Демократичними гаслами вважав Лоренсо Лузуріага педаго-

гічні заклики про “рівні можливості” в США, про “уніфіковану 

школу” в Німеччині, “єдину школу” у Франції, “середню освіту 

для всіх” у Великій Британії [1, с. 137]. 

У фундаментальній праці “Історія освіти і педагогіки” 

(Буенос-Айрес, 1971) Л. Лузуріага пояснював, що виховання – це 

суспільне явище, яке сприяє підтриманню колективної єдності. В 

історії людства в різні часи, наприклад у Стародавніх Греції та 

Римі, система виховання зводилася, орієнтуючись передовсім на 

політичні фактори. “Виховання – то є невіддільний, істотний 

складник життя людського й суспільного, і воно існує від часу 

появи людини на землі”, – підкреслював педагог [2, с. 11]. 
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Ідеї про політичну педагогіку знайшли відображення і в 

більш ранніх наукових публікаціях іспанського педагога. Так, у 

статті “Об’єднана школа” (Monitor de la educacion comun, 1922) 

Л. Лузуріага визначав концепт унітарної (єдиної) школи як 

політико-соціальний. На глибоке переконання іспанського педа-

гога, упровадження унітарної школи сприятиме набуттю елемен-

тарної освіти та культурному піднесенню величезної народної 

маси [3, с. 305]. 

У програмних закликах багатьох сучасних політиків лунає 

гасло “єдиної школи”, зауважував педагог [3, с. 306]. 

У книзі “Єдина школа” (Мадрид, 1931) Л. Лузуріага стверд-

жував, що концепт “єдина школа” має розумітися саме в соці-

ально-педагогічному значенні, у значенні “втілення соціально-

політичних вимог суспільства про народну освіту” [4, с. 23]. 

Таким чином, предмет політичної педагогіки осмислювався 

і піддавався аналізу Лоренсо Лузуріагою в різних наукових 

публікаціях. Розглядаючи політичну педагогіку як похідну від 

соціальної, іспанський науковець розмірковував про предмет 

політичної педагогіки саме в соціально-педагогічному контекс-

ті. Держава як інструмент суспільно-політичної дії, покликана 

генерувати й реалізовувати рішення задля підтримання та 

розвинення соціуму в цілому. В історії європейської цивілізації 

складно було би досягти вершин культурного піднесення без 

втручання держав в освітню сферу та проведення цілеспря-

мованої державної освітньої політики. Тож, політична 

педагогіка, ставлячи собі за мету вивчення засад державної 

освітньої політики та закономірностей розвинення освітньої 

сфери під політико-державним управлінням, сприятиме розши-

ренню наукового уявлення про педагогічні феномени та 

процеси. 
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Під час розслідування кримінальних правопорушень будь-

якої категорії нерідко виникає необхідність у використанні 

спеціальних знань. Найбільш ефективною формою використання 

таких знань на досудовому слідстві є призначення судових 

експертиз. Почеркознавча експертиза виступає одним з основних 

досліджень, здатних вчасно i ефективно вирішити проблеми 

питання, що виникають під час провадження у процесах: адміні-

стративних, господарських, кримінальних чи цивільних. Швид-

кість i ефективність вирішення складних завдань судочинства у 

тій чи іншій ситуації багато в чому залежить від рівня 

застосування сучасних технічних засобів, тактичних прийомів, а 

також усіх рекомендацій науки експертології. 

Необхідність дослідження почерку для судових цілей зросла 

одночасно з посиленням потреб людської цивілізації. У даний час 

стали частіше проводитися почеркознавчі дослідження і від їх 

результату можуть залежати питання майна, свободи тощо. Зав-

дання, що ставлять на вирішення, вимагає технічної досвідче-

ності та спеціальних знань, які повинні бути науковим чином 

використані і застосовані. 
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Найбільш плідні результати наукової роботи криміналістів-

почеркознавців були отримані у XX столітті. На рівні моногра-

фічних розробок, у кандидатських і докторських дисертаціях 

велика увага приділялася проблемам судового почеркознавства у 

роботах С.І. Тихенко, О.А. Єлісєєвого, Г.Д. Маркова, С.А. Ципе-

нюк, Г.В. Рожкової . 

Деяким окремим аспектам проведення судово-почерко-

знавчої експертизи, відібранню експериментальних зразків 

приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Л.Є. Ароцкер, 

В.Д. Арсеньєв, Ю.П. Аленін, О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, 

Т.В. Будко, О.М. Васильєв, А.І. Вінбер [1, с. 256]. 

У працях зазначених вчених розглядалися процесуальні, 

організаційні, методичні аспекти проведення судових експертиз 

та отримання зразків для експертного дослідження, а також 

наукові засади почеркознавства. Серед загальних проблем 

почеркознавства висвітлювалися: суть судового почеркознавст-

ва, сутність судово-графічної експертизи та криміналістичної 

ідентифікації, розглядалися почерк як засіб криміналістичної 

ідентифікації особи, криміналістична експертиза текстів, вико-

наних лівою рукою, основні положення ідентифікації особи за 

цифровим письмом, криміналістичне дослідження рукописів, 

виконаних маловиробленими почерками, дослідження коротких 

записів, вірогідність результатів експертизи, процесуальна при-

рода експертизи та її організаційні аспекти, теоретична основа 

використання для проведення почеркознавчої експертизи зразків 

«друкованого» та «скорописного» почерків, дослідження підпи-

сів, дослідження схожих підписів та процес судово-почерко-

знавчої ідентифікації [1, с. 257]. 

На думку О.А. Узунової у експертів все частіше виникають 

певні труднощі, які зумовлені насамперед недостатньою підго-

товкою матеріалів для проведення досліджень, що надходять від 

слідчих і суддів та недостатньою обізнаністю сторін у питаннях 

методики проведення цього виду експертизи, а це впливає на 

якість та термін виконання досліджень [2, с. 127]. 

Причини експертних помилок можуть бути двоякого ряду: 
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об’єктивні, тобто незалежні від експерта як суб’єкта експертного 

дослідження, і суб’єктивні – мислення, що містяться в уяві, і (або) 

діях експерта. Причому, як правильно відзначав І.М. Каплунов, 

об’єктивні умови експертних помилок не тягнуть неодмінно 

власне помилок, а створюють лише можливість їх виникнення. 

Реалізуються ж помилки тільки діяльністю експерта – суб’єкта 

експертного пізнання, тому вирішального значення набувають 

суб’єктивні помилки [3, с. 3].  

Існує два основних питання, які доводиться вирішувати 

експерту при дослідженні почерку. Перше питання полягає у 

встановленні чим саме і наскільки надані для дослідження зразки 

почерку відступають від відомої системи письма. Друге питання 

− у чому і наскільки наданий для дослідження почерк відповідає 

наданим для дослідження зразкам почерку, або чим і наскільки 

він відрізняється від них. В цьому полягає вся суть і вся мета 

проблеми, тому що особа яка підробила почерк прагне більшою 

чи меншою мірою наслідувати оригіналу. 

У деяких випадках, детально вивчивши почерк, можна 

говорити про наявність дефекту зору, каліцтво й таке інше. 

Власне, це також є одна з вагомих обставин щодо повноти аналізу 

характеристик людини − її фізичних даних і розумових здібнос-

тей з метою встановлення діагнозу певних захворювань. Заува-

жимо, що предмет питання від суто моторної функції 

переміщується у сферу психіки, душевного стану людини, тобто 

аспективно є питанням графології з її специфічним предметом. 

Певні хвороби чи пошкодження органів призводять до змін у 

почерку. Установлено стійку залежність ознак порушення 

координації при очних захворюваннях. Тривале користування 

пером може призвести до професійної хвороби − контрактури 

звичної до писання руки. Схожий почерк спостерігається у 

зв’язку із травмою плечового нерву. Окрему групу ознак виділя-

ють при діагностуванні отруєнь. Характерний комплекс змін у 

почерку дають випадки отруєння алкогольною продукцією, 

фармпрепаратами, наркотичними засобами, хімічними речови-

нами, газами тощо. Найбільші зміни почерку спостерігаються 
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при хворобах мозку, черепно-мозкових травмах. Саме з цього 

центру йдуть сигнали, які перетворюють рухи на цілеспрямоване 

відтворення думки в написаному слові. Локалізація уражень 

формує свій неповторний малюнок почерку. 

Найкращими для діагностики почерку є такий види письма, 

коли людина не контролює сам процес виконання літер, а тому 

розкриває в них особливості свого характеру, проявляє умови 

написання літер. Як відомо, є загальні ознаки почерку, такі, як 

розмір, нахил, тощо. Їх людина може навмисно змінювати. Не 

контролюємо ми кут, під яким тримаємо прилад для письма, 

точку, з якої починаємо писати та закінчуємо писати літеру [4, 

с. 195]. 

Експерти-почеркознавці мають нагальну потребу у викорис-

тані в своїй роботі сучасних досягнень графологів. За їх допомо-

гою можуть бути розв’язані складні завдання ідентифікаційного i 

неідентифікаційного (діагностичного) характеру, зокрема, зі 

встановлення факту незвичайного стану під час виконання 

рукопису. Аналіз представленого об’єкту дослідження дозволяє 

скласти уявлення про внутрішні стан автора тексту, зокрема той, 

що пов’язаний із віковими змінами організму, переохолод-

женням, перегрівом, алкогольним або наркотичним сп’янінням, 

втратою зору, фізичною втомою тощо. Графологія допомагає 

встановити i дослідити способи свідомої зміни свого почерку, 

мету та завдання, яке ставив перед собою виконавець рукопису, 

навмисно змінюючи свій почерк. 

Результати аналізу експертної практики свідчать, що 

найменше експертних помилок під час проведення судової 

почеркознавчої експертизи виникає у межах кримінального 

процесу за матеріалами слідчих органів системи МВС України, 

що значною мірою зумовлено наданням експертові більш 

якісного порівняльного матеріалу (отримання якого фіксують у 

процесуальному документі − протоколі отримання зразків). 

Завдяки цьому суттєво збільшується імовірність дійти 

об’єктивних висновків [5, с. 123]. 

На підставі зазначеного можемо резюмувати, що, оцінюючи 
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нинішній стан судового почеркознавства в Україні, основними 

перспективними напрямами подальшої наукової роботи в цій 

сфері доцільно вважати такі: експертні помилки та шляхи їх 

подолання, удосконалення наявних та розробка нових методик 

дослідження почерку та підпису; створення експертних систем, 

які базуються на методах експертних оцінок задля вирішення 

діагностичних та інтеграційних завдань щодо почеркових 

об’єктів, виконаних у незвичних умовах; систематизація 

діагностичних ознак почерку; розробка методів, заснованих на 

комплексному використанні спеціальних знань із галузі судового 

почеркознавства та суміжних експертних спеціальностей. 

Існують спільні аспекти наукових досліджень з почеркознавства, 

графології, психології. Комплексний підхід в аналізі почеркових 

об’єктів слід розглядати як фактор створення нових галузей 

криміналістики й методичного креативного інструментарію. 
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Relevance. Renin-angiotensin system (RAS) is the main 

regulator of vascular tone, blood pressure, the physiological state of 

the heart, and ionic balance. Therefore, the study of the role of the RAS 

is important for the diagnosis and further treatment of patients with 

hypertension. 

Materials and methods. During the study, methods were used to 

compare and analyze information about RAS taken from modern 

scientific and journalistic literature. 

The purpose of the scientific work: conducting an information 

analysis of the role of the RAS, its impact on blood pressure; 

identification of mechanisms for triggering an increase in pressure, to 

note the relevance of the study of the renin-angiotensin-aldosterone 

system. 

Main part. The renin-angiotensin system (RAS) is a set of 

reactions responsible in the body for the normalization of blood 

pressure. [1] 

At the moment, the mechanism of development of hypertension 

and the possibility of changing antihypertensive therapy are attracting 

more and more interest.  

Clinical studies show that the majority of patients with resistant 

hypertension develop salt-sensitive hypertension, which occurs 

against the background of increased salt intake and reduced plasma 

renin activity [2]. In this AH phenotype, in contrast to its salt-resistant 

form, which is characterized by excessive activity of the renin-

angiotensin system, the mechanism of BP increase involves 
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stimulation of sodium reabsorption in the distal tubules of the kidneys, 

which is accompanied by fluid retention in the body and the 

development of volume-dependent AH [3]. 

During a decrease in blood pressure or in a state of stress, the 

kidneys produce the enzyme renin. Renin breaks down the 

angiotensinogen protein to form angiotensin I. It is converted by 

another enzyme called angiotensin converting enzyme (ACE) to 

angiotensin II.  

The presence of the AВС gene was discovered, which affects the 

synthesis of angiotensin-converting enzyme. ACE is produced by 

endothelial cells of the lungs and kidneys, being a powerful 

vasopressor and aldosterone-stimulating substance [4].  

The presence of this genotype correlates with a higher risk of 

elevated blood pressure, which has been proven in various studies [5].  

Angiotensin II is a stimulus for vasoconstriction, which 

significantly increases the sensitivity of vascular walls to substances 

and causes a decrease in blood flow in them, activates the release of 

catecholamines, and is a stimulus for the production of aldosterone. 

Angiotensin II also affects the sympathetic nervous system, promoting 

the production and release of norepinephrine. This chain of reactions 

causes spasm and an increase in peripheral vascular resistance, fluid 

retention, an increase in circulating blood volume, cardiac output, 

hypoperfusion of organs and tissues, myocardial and vascular 

remodeling.[6] 

Aldosterone is the main mineralocorticosteroid hormone of the 

adrenal cortex. Regulates water-salt metabolism, promotes sodium 

retention and potassium excretion. Affects the ability of the kidneys to 

filter. Potassium is excreted more often, while sodium and water are 

retained by the kidneys. Antidiuretic hormone stops the excretion of 

water from the body, thereby not affecting the potassium and sodium 

electrolytes. 

This system also affects the heart. During structural and 

geometric changes in the heart that occur under the influence of a 

pathological factor, for example, after a heart attack, these hormones 

are involved in the deviation of the heart from the norm or the 
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development of scar tissue, which, in the end, can lead to heart failure. 

Mechanism of action: 1) In the release of renin as a result of 

stimulation of β, - and β2-adrenergic receptors of the juxtaglomerular 

apparatus of the kidneys, a decrease in pressure in the vessels of the 

glomeruli, a decrease in sodium ions, chlorine and an increase in 

potassium. 2) Angiotensinogen is transformed as a result of 

biochemical reactions into - angiotensin and angiotensin-II, under the 

action of ACE [7]. 

It was established that the neurohormonal status of patients with 

resistant AH is characterized not only by reduced renin activity, but 

also by a significantly increased aldosterone content in the blood, 

which is accompanied by a significant increase in the plasma 

aldosterone/renin ratio, which is characteristic of patients with 

volume-dependent salt-sensitive AH. At the same time, such 

individuals have a significant increase in the blood concentration of 

metanephrine and normetanephrine, inactive metabolites of adrenaline 

and norepinephrine, and other signs of hyperactivity of the 

sympathetic nervous system [8], which further increases blood 

pressure.  

The therapeutic impact of RAS blockers has had a profound 

impact on clinical medicine, in particular ACE inhibitors. However, 

despite advances in treatment, patients are still at increased risk of 

cardiovascular disease and premature death, as the "super ACE 

inhibitor" created causes angioedema and has not received FDA 

approval. 

New research has shown that dual activation of Mas/pGC-A has 

shown promising results. Mas is a molecular target in cardiorenal 

therapy. Mas activation mediates anti-inflammatory, vasodilating, and 

antithrombotic effects through activation through its angiotensin 

ligand and its second messenger cAMP. Recently, a first-in-class 

bispecific peptide has been constructed that co-targets Mas and pGC-

A in a single peptide entity. The goal was to create a bispecific drug 

that would have more pronounced systemic and renal vasodilating, 

natriuretic, diuretic and cardiac unloading properties compared to Ang 

1-7 or only and would potentially have beneficial efficacy for 
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treatment. cardiovascular diseases such as hypertension and heart 

failure. [9] 

Conclusions: An increase in blood pressure to date remains the 

most likely chronic disease, increasing mortality and worsening life 

prognosis. One of the primary problems of the RAS is the leading 

system that regulates blood circulation in the norm and influences its 

role is of great importance for the pathophysiology of many cardiac 

diseases, primarily for arterial hypertension. Thus, the study of RAS is 

of great importance from the standpoint of the treatment of 

hypertension and other diseases of the cardiovascular system.  
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На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, формування ефективного освітнього середовища 

навчально-дослідницької діяльності студентів майже не можливе 

без застосування нових сучасних Web-технологій. Використання 

Web-технологій, безперечно позитивно впливає як на сам процес 

так і на його результат.  

Вимоги суспільства, до якості надання освітніх послуг, 

постійно змінюються і сучасний заклад освіти, в першу чергу, 

повинен реагувати на ці зміни. Освітнє середовище навчального 
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закладу повинне забезпечувати всебічний розвиток особистості, 

розвивати її критичне мислення, формувати вміння вирішити 

нестандартну проблему, вдало використовувати сучасні засоби 

інтернет-комунікації. Тому сформувати ефективне інформа-

ційно-освітнє навчальне середовище без використання сучасних 

Web-додатків сьогодні просто неможливо.  

Новим еволюційним етапом розвитку сучасних інтернет-

технологій стала технологія хмарних обчислень (Cloud computing). 

Технологію хмарних обчислень (Сloud computing) фахівці 

визначають як динамічно масштабовану інтернет-технологію з 

можливістю вільного доступу до інформаційних обчислюваль-

них ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за допомогою 

мережі [1].  

На сьогоднішній день, в україномовному сегменті мережі 

Інтернет, найбільшою популярністю серед освітян користуються 

сервіси хмарних обчислень наступних корпорацій: Microsoft, 

Google та IBM. Саме ці корпорації дозволяють організувати 

швидке впровадження технологій хмарних обчислень у нав-

чально-виховні процеси освітніх закладів. Microsoft, Google та 

IBM, постійно удосконалюють свої службові сервіси хмарних 

технологій. Потужний інструментарій та інноваційні функціо-

нальні можливості освітніх хмар, дозволяють сучасним педаго-

гам використовувати ці технології у своїй професійній діяльності 

максимально ефективно. 

Зокрема, Google Диск – хмарне сховище даних, яке належить 

компанії Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої 

дані на серверах у хмарах та ділитися ними з іншими 

користувачами в Інтернеті. 

Компанія Google запустила сервіс «клас» для викладачів у 

всьому світі. Google Classroom – поштовий сервіс, що входить до 

безкоштовних сервісів Google Workspace для освіти. Він інтегро-

ваний з іншими сервісами: «Диск», «You Tube», «Документи» і 

Gmail [2].  

Що стосується нашого закладу освіти, то під час навчання в 

дистанційній формі, ми з викладачами працюємо в середовищі 
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Google Classroom. Кожен учасник освітнього процесу зареєстро-

ваний в системі та має особистий обліковий запис. У Classroom 

викладачі створюють для нас завдання і перевіряють їх. Після 

перевірки, кожен студент має змогу бачити свій результат. 

Завдання і роботи при цьому автоматично систематизуються в 

структуру папок і документів на Диску. 

Даний сервіс має ряд переваг: просте налаштування; 

економія часу; організація матеріалів; ефективний навчальний 

процес; доступність і безпечність [3]. 

Кожне заняття проводиться в режимі он-лайн за допомогою 

сервісу Google Meet. Викладачі супроводжують подачу теоретич-

ного матеріалу Google Презентаціями, відеороликами YouTube, 

застосовують віртуальні дошки, показують динаміку зміни 

певних процесів за допомогою Google Таблиць та інфографіки.  

Під час проходження педагогічної практики та підготовці 

конспектів уроків, використовуємо хмарні технології на окремих 

етапах уроку, зокрема [4]: 
 

Етап уроку (заняття) Додаток що використовується 

Перевірка домашнього завдання Google Презентація, Google 

Документ, Google Таблиці, Google 

Форми, он-лайн дошка. 

Перевірка знань і умінь учнів для 

підготовки до нової теми 

Google Рисунок (інфографіка, 

схеми, графіки) 

Первинна перевірка розуміння Google Рисунок, Google Документ 

Організація засвоєння способів 

діяльності шляхом відтворення 

інформації в її застосуванні за 

зразком 

Google Рисунок, Google Документ, 

Google Таблиці 

Творче застосування та добування 

знань, освоєння способів 

діяльності шляхом вирішення 

проблемних завдань, побудованих 

на основі засвоєних знань і умінь. 

Google Презентація, Google 

Документ 

Домашнє завдання Google Таблиці, Google Форми, он-

лайн дошка. 
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Значну роль відіграють хмарні технології для самостійного 

навчання. Платформи Prometheus, EdEra, Cisco розміщують 

велику кількість дистанційних курсів для самоосвіти та вдоскона-

лення професійних навичок. На платформах «Всеосвіта» та «На 

урок» викладачі та вчителі діляться досвідом роботи та розроб-

ками, що нам, як молодим спеціалістам, дуже допомагає в роботі. 

Таким чином, хмарні технології спричинили справжню 

революцію в освіті, спонукають учнів та вчителів до самоосвіти і 

самовдосконалення 

Хмарні технології для вчителя-предметника дають змогу-

мати доступ до своїх матеріалів і документів будь де і будь коли, 

використовувати відео- та аудіо файли прямо із Інтернету; 

проведення онлайн уроків, круглих столів. 
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Станом на сьогоднішній день в нашій країні спадкування 

авторських прав є актуальним питанням, оскільки це пов’язано із 

стрімким розвитком суспільства та технологій, які забезпечують 

виникненню нових об’єктів авторського права, та з плином часу 

права на об’єкти можуть переходити від однієї до іншої особи в 

порядку спадкування. 

Так, відповідно до ст. 1216 Цивільного кодексу України, 

спадкування - це перехід прав та обов'язків (спадщини) від 

фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб 

(спадкоємців). Процес спадкування може здійснюватися за 

законом, або шляхом спадкування за заповітом, що передбачено 

ст. 1217 Цивільного кодексу України [5].  

Цитуючи ст. 1218 Цивільного кодексу України, до складу 

спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадко-

давцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися 

внаслідок його смерті [5]. Вітчизняні науковці авторські права 

поділяють на два види: майнові права та особисті немайнові 

права автора.  

Із положень ч. 1 ст. 1219 Цивільного кодексу України, до 

складу спадщини не входять права та обов'язки, що нерозривно 

пов'язані з особою спадкодавця, зокрема особисті немайнові 

права [5]. Згідно ч. 1 ст. 29 Закону України «Про авторське право 
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і суміжні права», майнові права авторів та інших осіб, які мають 

виключне авторське право, переходять у спадщину. Не перехо-

дять у спадщину особисті немайнові права автора [2]. Таким 

чином, виходячи з вищезазначених норм, законодавство чітко 

встановлює, що в спадщину переходять лише майнові права 

авторів.  

Згідно зі ст. 440 Цивільного кодексу України, майновими 

правами інтелектуальної власності на твір є: 

1) право на використання твору; 

2) виключне право дозволяти використання твору; 

3) право перешкоджати неправомірному використанню 

твору, в тому числі забороняти таке використання; 

4) інші майнові права, які встановлені законом [5]. 

Положення ст. 15 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» до майнових прав автора відносить такі: 

1) виключне право на використання твору; 

2) виключне право на дозвіл або заборону використання 

твору іншими особами [2]. 

Отож, на відміну від Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», Цивільний кодекс України трактує ще один вид 

майнових прав автора, а саме: право перешкоджати неправо-

мірному використанню твору. Окрім цього, Закон України «Про 

авторське право і суміжні права» визнає право на використання 

твору як виключне, а Цивільний кодекс України це право не 

визнає виключним. Тому потрібно зауважити, що виникають 

розбіжності між нормативно-правовими актами, це в свою чергу, 

може створити певні незручності на правозастосовчій практиці. 

Звертаємо увагу на те, що спадкування права на винагороду, 

належить також до майнового авторського права, оскільки право 

на отримання винагороди має економічний зміст, отже належить 

до матеріальних прав, спадкування яких дозволяється, а таке 

право не належить до винятків із загального правила про 

спадкування майнових прав, встановлених ст. 1219 Цивільного 

кодексу України [3, с. 51; 5].  Тому, автору або іншій особі, котра 

має авторське право, належить право виплати винагороди за 
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будь-яке використання твору, окрім випадків вільного викорис-

тання твору. Це право є майновим і випливає з виключного права 

на дозвіл або забору використання твору іншими особами, є 

пов’язаним із ним. Отже, у разі передання виключного права на 

дозвіл або забору використання твору іншими особами набувач 

автоматично набуває й право на авторську винагороду під час 

використання твору. Звідси право на винагороду не є самостій-

ним майновим правом, а отже, не може бути передано окремо від 

виключного права на дозвіл чи заборону використання твору, 

саме тому не включене до переліку майнових прав автора, згідно 

зі ст. 440 Цивільного кодексу України, однак розміщене окремо в 

ст. 445 Цивільного кодексу України [4, с. 53; 5]. 

Що стосується переходу в спадщину особистого немайно-

вого права, то закон забороняє перехід особистих немайнових 

прав автора. Проте ч. 2 ст. 29 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» встановлює, що спадкоємці мають право 

захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотво-

ренню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому 

посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації 

автора [2]. У ч. 2 ст. 439 Цивільного кодексу України зазначено, 

що після смерті автора недоторканність твору охороняється 

особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого 

уповноваження недоторканність твору охороняється спадко-

ємцями автора, а також іншими заінтересованими особами [5]. 

Тобто, особа, яка отримує спадщину, вона не набуває право на 

ім’я та авторство, оскільки зазначені права нерозривно пов’язані 

з автором і нікому не можуть бути відчужені, тому спадкоємець 

має можливість лише захищати ці права.  

З вищевказаного вбачається, що Цивільний кодекс України 

досить детально регулює відносини щодо спадкування окремих 

видів майна (книга 6). Разом із тим законодавець не виділяє 

особливостей спадкування авторських прав, а поширює на них 

загальні положення про спадкування. Спадкування прав авторів 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності має певні 

особливості, пов’язані з немайновим характером цих об’єктів, що 
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зумовлює необхідність під час урегулювання відносин щодо 

спадкування авторських прав враховувати не лише норми 

Цивільного кодексу України, а й законодавство у сфері 

авторського права [1, с. 19]. 

Можна дійти висновку, що у зв’язку з вищевикладеним 

доцільно було б урегулювати розбіжності між спеціальним зако-

ном у сфері авторського права - Законом України «Про авторське 

право і суміжні права» та Цивільним кодексом України, з метою 

вдосконалення питання спадкування авторського права та 

усунення можливих розбіжностей і колізій на практиці.   

Література: 

1. Гелецька І. О. Реалізація принципу неподільності автор-

ського права під час здійснення права на спадкування. 

Підприємство, господарство і право. 2017. Вип. 6. С. 19-23 

2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 

23 грудня 1993 року № 3792-XII. URL: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/3792-12#Text  

3. Січко Д. С. Проблемні питання спадкування особистих 

майнових і немайнових прав: цивільно-правовий аспект. Акту-

альні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. Вип. 2 С. 49-53 

4. Фесенко Є. В. Особливості спадкування майнових 

авторських прав. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 17(2). С. 52-54 

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-

IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n2261  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n2261


 

122 

______________________________________________________ 

Юридичні науки  
 

ОСОБЛИВОСТІ АРЕШТУ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ  
  

 Івоніна А.О. 

курсант факультету ННІ  

права та підговки фахівців  

для підрозділів Національної поліції  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Науковий керівник:  

 Березняк В.С. 

к.ю.н., с.н.с., доцентт кафедри  

кримінального права і кримінології  

Дніпропетровський державний  

 університет внутрішніх справ 

З проголошенням незалежності розпочався процес демокра-

тичного, соціально-правового розвитку України. Це призвело до 

радикальної правової реформи нашої країни. Правова реформа 

призвела до відповідних змін у кримінальному законодавстві 

України. Потреба в комплексному підході до боротьби зі злочин-

ністю ознаменувала новий підхід до системи кримінального 

правосуддя. Такий підхід проявив себе у відношенні закону та 

посилив диференціацію та індивідуалізацію покарань, що, у свою 

чергу, призвело до запровадження у тюремну систему нових 

видів покарань: арешту, позбавлення волі, тримання під вартою 

та інших. Поява нових форм покарань, які ще не до кінця вивчені, 

вимагає розуміння та аналізу, що робить їх ефективним 

інструментом боротьби зі злочинністю. 

Хоча дослідження покарання як інституту кримінального 

права привернуло увагу таких дослідників, як: О. Д. Соловйов, 

М.М. Становський, М. О. Стручков, В. М. Трубніков, В.З. Феті-

сов, М. Д. Шаргородський, І. В. Шмаров, - питання вивчення 

арешту як виду покарання здійснювалося лише на етапі 

визначення проблеми і не було комплексно опрацьовано в 

наукових працях наших співвітчизників. 
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У класичний період розвитку кримінальної юриспруденції 

панувала думка, що арешт є державним примусовим заходом, 

який застосовувався судом. Так, Піонтковський і Бєлаєв вважали, 

що арешт — це покарання за злочин, який має включати певні 

обмеження і страждання. Зокрема, Н.Бєлаєв наголошував, що під 

арештом як метою покарання ми розуміємо заподіяння страждань 

і шкоди винному за його злочин [1, с. 25]. 

У ч. 1 ст. 50 КК України під арештом розуміється примусо-

вий захід, призначений від імені держави за вироком суду до 

особи, засудженої за вчинення злочину, і заснований на 

обмеженні прав і свобод цієї особи. засуджений за законом [2]. 

Метою арешту є кінцевий результат, якого держава намагається 

досягти при судовому застосуванні такого специфічного держав-

ного примусового заходу як кримінальне покарання. 

Впровадження у вітчизняну правову систему арешту як 

форми кримінального покарання є результатом історичних 

процесів розвитку суспільства і відповідає розвитку міжнарод-

ного кримінального права. 

Відповідно до ст.60 КК України, покарання у вигляді 

тримання під вартою є одиночним ув’язненням і встановлюється 

на строк від одного до шести місяців. Затримання не 

поширюється на осіб віком до 16 років, вагітних жінок та жінок, 

які мають дітей віком до 7 років. 

Арешт, як і будь-який інший вид покарання, має певні 

особливості. Такі ознаки є характерними тому, що арешт: є 

заходом державного примусу; призначається від імені держави і 

тільки за рішенням суду; приписані особі, засудженій за злочин; 

має намір запобігти злочинам; є обмеженням прав і свобод засуд-

женого за Кримінальним кодексом; карається таким чином [3]. 

Арешт є окремою формою покарання. Його слід розглядати 

як покарання, подібне за змістом до покарання у вигляді 

позбавлення волі, яке споріднене з ним по суті, але відрізняється 

від нього такими ознаками: різні місця виконання та відбування 

цих покарань; різноманітні режими; різноманітні тактичні цілі; 

різного ступеня тяжкості правопорушень, за які призначені ці 
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покарання; різні групи людей, яким рекомендовано застосову-

вати ці стягнення [4]. Арешт є більш суворим покаранням, ніж 

позбавлення волі, тому в цій системі він має бути ближчим до 

позбавлення волі, оскільки він близький за змістом і суворістю. 

Ч.1 ст. 60 КК України передбачено, що засуджений підлягає 

ізоляції на строк від одного до шести місяців [2]. Порядок та 

умови виконання покарання у виді арешту регулюються главою 

12 Кримінального кодексу та розділом 3 Правил внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань  [5]. 

Арешт — основне покарання, для виконання якого особа, 

засуджена до позбавлення волі за рішенням суду, направляється 

до спеціальної установи — арешту (ст. 50 КК). Відповідно до ч. 2 

ст. 50 КК України засуджений перебуває під вартою [5]. 

Отже, арешт має визнаватися як вид кримінального покаран-

ня з обов’язковим дотриманням принципів судового розгляду, а 

саме: принципу законності, принципу справедливості, принципу 

рівності перед законом, принципу економії кримінальних репре-

сій, принцип відповідності призначеного покарання суспільній 

небезпеці вчиненого злочину, принцип індивідуалізації призна-

чення покарання, принцип гуманізму призначення покарання, 

принцип гуманістичного осуду.  
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24 лютого 2022 року весь світ сколихнула страшна новина – 

Російська Федерація почала військове вторгнення в Україну. Таке 

втручання створило низку екологічних загроз, які зростають і 

стають все більш небезпечними. Військові дії Росії вже призвели 

до великої кількості жертв і серйозної шкоди українській еконо-

міці, інфраструктурі, культурній спадщині та навколишньому 

середовищу. 

24 лютого російські окупанти увійшли в Чорнобильську зону 

відчуження з території Білорусі та взяли під контроль усі об'єкти 

Чорнобильської АЕС. Радник міністра внутрішніх справ України 

Антон Геращенко заявив: «Нацгвардія, яка охороняє місце радіо-

активних відходів, чинить запеклий опір, але якщо ворожа 

артилерія знищить місце радіоактивних відходів, то радіоактивний 

пил може накрити територію України, Росії та Білорусі» [1]. 

З моменту вторгнення російських військ в Україну 

українська активістська організація «Екодія» зареєструвала 111 

злочинів проти довкілля. Екологи стурбовані ситуацією на АЕС. 
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Голова екологічної організації «Save Dnipro» Ірина Черниш 

зазначила, що паливо на Чорнобильській АЕС істотно 

відрізняється від палива на інших АЕС, і якщо щось станеться, то 

трагедія буде такою ж, як і на Фукусімі [2]. 

Російські окупанти підпалили радіаційні ліси Чорнобиль-

ської АЕС, підірвали боєприпаси біля АЕС, обстріляли її, погра-

бували та знищили Чорнобильську радіологічну лабораторію та 

вчинили багато інших злочинів проти довкілля. Останні дані 

автоматичної системи радіаційного контролю в зоні відчуження 

отримані з 6 постів спостереження 25 і 26 лютого. Після цього 

зв’язок із Системою радіаційного контролю було втрачено. 

Останні дані показали, що радіаційний фон перевищено у вісім 

разів. Причина – порушення переміщенням військових форму-

вань забрудненого радіонуклідами ґрунту. 28 березня російський 

військовий конвой пройшов через сильно забруднений район, 

піднявши радіоактивний пил. Системні дані про рівні радіації в 

цій зоні наразі недоступні. Також повідомлялося, що російські 

війська звели імпровізовані укріплення та порушили земний 

покрив на забруднених радіацією районах зони відчуження. 

Вплив радіаційного опромінення поки неможливо оцінити [3]. 

У зв’язку з військовими діями Росії в ЧАЕС та ЗАЕС 

МАГАТЕ створило цілодобовий кризовий центр для моніторингу 

ситуації на українських АЕС, а Офіс Генерального прокурора 

України розпочав низку проваджень за статтею «екоцид» [4].  

Варто відзначити, що реалізації завдання охорони навколиш-

нього природного середовища, раціонального природокористу-

вання та забезпечення екологічної безпеки сприяє проведення 

ефективного та дієвого контролю в галузі охорони навколиш-

нього середовища – державного екологічного контролю [5]. 

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.55  Додаткового протоколу до 

Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних 

конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 р., збройні сили під час 

військових дій повинні дотримуватися обмежень і правил для 

захисту навколишнього середовища від масштабних, тривалих за 

терміном і серйозних збитків. Цей захист включає заборону 
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використання методів або засобів бою, які можуть навмисно 

знищити навколишнє середовище, і таким чином поставити під 

загрозу здоров'я або життя населення. Женевські конвенції також 

забороняють солдатам руйнувати навколишнє середовище у 

відповідь [6]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що після війни 

в найближчі роки можуть мати місце серйозні екологічні 

наслідки. Загроза ядерних інцидентів на українських АЕС, 

радіоактивний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів 

ракет, горіння лісів та знищення інфраструктури – перші наслідки 

війни Росії проти України. Міжнародне співтовариство має 

звернути увагу на це питання, оскільки екологічна шкода може 

поширитися по всьому європейському континенту і змінить 

стійку екосистему Європи щонайменше на десятиліття. Україна 

також закликає сторони важливих міжнародних екологічних 

конвенцій призупинити їх по відношенню до країни-агресора та 

призупинити членство Росії в їхніх керівних та дорадчих 

органах. 
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АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ 

ЕЛЕМЕНТАМИ 
 

Казюк Т.М., 

викладач спеціальних економічних дисциплін 

Сторожинецький лісовий коледж 

м. Сторожинець, Україна 

Аналіз собівартості за елементами витрат є найбільш 

корисним  для вивчення змін у структурі витрат на виробництво. 

Елементи витрат – це однорідні за складом витрати 

підприємства. До них відносять [1] : 

1) матеріальні витрати ; 

2) витрати на оплату праці ; 

3) відрахування на соціальне страхування ; 

4) амортизація ; 

5) інші витрати ( витрати на інвестиційну і фінансову діяльність). 

Сама назва матеріальних витрат говорить про спожиті в 

процесі виробництва матеріальні ресурси [2]. Безліч найменувань 

матеріальних ресурсів об'єднуються в кілька груп: сировина 

(продукція промисловості або сільського господарства, яка 

вперше надходить у переробку на підприємстві); матеріали 

(предмети праці, які вже раніше зазнали промислової переробки); 

придбані комплектуючі вироби й напівфабрикати; паливо; 

енергія; тара й тарні матеріали; запасні частини тощо. 

Витрати на оплату праці відображають участь у створенні 

продукції робочої сили. Вони складаються з витрат на виплату 

основної та додаткової (премії, заохочення тощо) заробітної 
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плати працівників; гарантійних і компенсаційних виплат, 

пов'язаних з індексацією заробітної плати, із затримкою виплати 

заробітної плати тощо; витрат на оплату відпусток; оплату 

простоїв не з вини працівників тощо. 

Відрахування на соціальні заходи передбачають відраху-

вання підприємством сум єдиного соціального внеску (ЄСВ) у 

розмірах і порядку, визначених законодавством (в Україні від 

01.01.2016 р. — 22 %); відрахування на індивідуальне страхуван-

ня робітників та інші соціальні заходи.  

Амортизація [3] — це процес поступового перенесення варто-

сті основних засобів на продукт, що виготовляється. Тому під-

приємцю важливо знати, яка вартість капітальних ресурсів 

витрачена. 

До інших операційних витрат належать витрати, що не 

увійшли до складу названих вище елементів, зокрема витрати, 

пов'язані з управлінням виробництвом (наприклад витрати на 

відрядження, послуги зв'язку, на придбання ліцензій, на охорону 

праці та техніку безпеки тощо); витрати на перевезення праців-

ників виробництва до місця роботи та назад; витрати зі страху-

вання ризиків, пов'язаних із виробничим процесом; податки, 

збори та інші обов'язкові платежі тощо. 

 Планування витрат за економічними елементами дає змогу 

пов’язати їх з іншими розділами плану: планом матеріально-тех-

нічного постачання, фондом заробітної плати, планом зростання 

ефективності виробництва, балансом надходжень і витрат тощо. 

Аналіз витрат за економічними елементами дає можливість 

вивчити їхній склад та  питому вагу кожного елемента,  частку 

живої і уречевленої праці в загальних витратах на виробництво.  

При аналізі витрат за елементами  визначають [4] : 

1) структуру по елементах затрат – це питома вага ( % до 

підсумку ) окремих елементів в загальній сумі затрат. 

% до підсумку = окремий елемент затрат  /  всього затрат  х  100 

2) відхилення в структурі за елементами затрат : 

2.1. від минулого періоду = фактичний % до підсумку за звітний 

період  -  фактичний  % до підсумку за минулий період 
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2.2. від плану = фактичний % до підсумку  -  плановий  % 

до підсумку  

Аналіз структури витрат за економічними елементами і 

зміни в структурі наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Аналіз структури собівартості за елементами витрат 

Елементи 

затрат 

Минулий період Звітний період Відхилення 

сума, 

тис. 

грн. 

% до 

підсумку 

сума, 

тис. 

грн. 

% до 

підсумку 

в 

сумі 

в % до 

підсумку 

1. 

Матеріальні 

витрати 

540,0 63,41 550,9 66,39 +10,9 +2,98 

2.Витрати на 

оплату праці 

90,2 10,59 80,7 9,73 -9,5 -0,86 

3. 

Відрахування 

на соціальні  

заходи 

19,8 2,32 17,8 2,14 -2 -0,18 

4. 

Амортизація 

50,9 5,98 60,0 7,23 +9,1 +1,25 

5. Інші 

витрати  

150,7 17,70 120,4 14,51 -30,3 -3,19 

ВСЬОГО 

витрат 

851,6 100,00 829,80 100,00 -21,8 - 

 

Дані таблиці 1, складеної на підставі даних форми 2 «Звіт про 

фінансові результати» свідчать, що матеріаломісткість продукції 

є  високою і її зростання триває. Збільшення матеріальних витрат 

відбувається за рахунок зниження витрат на оплату праці і 

відрахувань на соціальні заходи. Зростає питома вага відрахувань 

на амортизацію основних фондів, а інших витрат - знижується. 

Тобто, питома вага матеріальних витрат збільшилась на 2,98%, в 

сумі це становить 10,9 тис. грн. Питома вага витрат на оплату 

праці зменшилась на 0,86%, що в сумі становить 9,5 тис. грн. 

Питома вага відрахувань на соціальне страхування зменшилась 

на 0,18 %, що в сумі становить 2 тис. грн. Питома вага амортизації 

збільшилась на 1,25 % , що в сумі становить 9,1 тис. грн. Питома 

вага інших витрат зменшилась на 3,19 %, що в сумі становить 30,3 
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тис. грн.. Загальна сума витрат зменшилась на 21,8 тис. грн., що є 

позитивним явищем. Головним напрямком пошуку резервів зни-

ження собівартості є дослідження складу кожного елемента мате-

ріальних витрат, виявлення причин їх зростання і способів їх 

зменшення. 

Фактичні дані про витрати на виробництво використо-

вуються для планування собівартості на майбутнє, визначення 

розміру нормованих оборотних засобів та прибутку [5]. Слід 

пам’ятати, що кошторис витрат складається в цілому по 

підприємству без розподілу за виробами, послугами та роботами, 

тому практично неможливо підрахувати планові витрати на 

фактичний обсяг і асортимент продукції. А виявлені відхилення 

фактичних витрат від планових щодо кожного елемента не 

можуть розглядатись як економія чи перевитрата. 

Різниця між фактичною і плановою основною та додатковою 

заробітною платою свідчить про абсолютну економію чи 

перевитрату фонду заробітної плати. Порівняння фактичної суми 

амортизаційних відрахувань з плановою дає можливість зробити 

висновки про виконання плану створення амортизаційного 

фонду — джерела фінансування капітальних вкладень. 

Собівартість продукції за економічними елементами 

стосовно фактичного обсягу продукції відображає форма 2 « Звіт 

про фінансові результати», а стосовно планового — сам план. 

З витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівар-

тості продукції, відраховується вартість повторно використову-

ваних відходів. Повторно використовувані відходи — це залишки 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших 

видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі вироб-

ництва продукції (робіт, послуг), утратили цілком або частково 

споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та фізичні) і 

через це або використовуються з підвищеними витратами 

(зниженням виходу продукції), або зовсім не використовуються 

за прямим призначенням. 

За способом перенесення вартості на продукцію витрати 

поділяються на прямі та непрямі [6]. 
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До прямих витрат належать витрати, пов’язані з вироб-

ництвом окремих видів продукції (сировина, основні матеріали, 

покупні вироби, напівфабрикати, паливо, енергія, заробітна плата 

виробничників, відрахування на соцстрахування), які можуть 

бути безпосередньо включені до їхньої собівартості. 

До непрямих витрат належать витрати, пов’язані з 

виробництвом кількох видів продукції (витрати на утримання та 

експлуатацію обладнання, загальновиробничі), що включаються 

до собівартості за допомогою спеціальних засобів. Непрямі ви-

трати утворюють комплексні статті калькуляції (тобто склада-

ються з витрат, що включають кілька елементів), які відрізня-

ються за їх функціональною роллю у виробничому процесі. 

Залежно від впливу обсягу виробництва на рівень витрат 

виділяють [4]: умовно-змінні та умовно-постійні витрати. 

До умовно-змінних витрат належать ті, абсолютна величина 

яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і змен-

шується з його зниженням. Це витрати на сировину та матеріали, 

покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне 

паливо й енергію, на оплату працівників, зайнятих у виробництві 

продукції (робіт, послуг), відрахування на соціальні заходи, а 

також інші витрати. 

Умовно-постійні — це витрати, абсолютна величина яких зі 

збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не 

змінюється. 

До них належать витрати, пов’язані з обслуговуванням і 

управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на 

забезпечення господарських потреб виробництва. 

Витрати на виробництво поділяються за календарними 

періодами на поточні та одноразові. 

Поточними називають звичайні витрати або витрати з 

періодичністю, меншою за один місяць. 

Одноразові витрати — це ті витрати, які здійснюються 

одноразово або з періодичністю понад один місяць, і спрямову-

ються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого 

часу. 
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Анотація: Укрaїнa - європейськa держaвa. Пpиєднaння її до 
світoвoї спільнoти суцільнo пoв'язaне з тaким явищeм, як рoзквіт 
пiдприємництвa. Питaння стaновлення та рoзквіту підприєм-
ництвa в гoсподaрстві будь-якoї крaїни, в тoму числі і Укрaїни, 
віднoситься до клaсу oсoбливо aктуальних тoму, що воно 
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безпoсередньo пoв'язана з рівнeм сoціальнoї зручнoсті мешкaнців. 
Рoзквіт підприємництвa покривaє не лишe матeріальну стaбіль-
ність мeшканців, але й розвивaє всeбічні якостi людини. Однaк 
сьогoдні виникaють питaння та перeпoни функціонувaння мaлого 
підприємництвa, осмислення та вирішення яких є вкрай важливим. 
Ключові слова: мaле підприємництвo, рoзвиток малoгo бізнeсу, 
пiдтримка держaви. 

Ринковa системa Укрaїни фoрмується та рoзвивaється за 

допoмогoю активнoгo зрoстання пiдприємницькoї aктивностi в 

усiх гaлузях гoспoдарствa. Це допoмaгає збагaченню кoнкурент-

ногo ринкy та eфeктивностi розвиткy малoго підприємництвa. 

Однaк сьогoдні виникaють питaння та перeпoни функціонувaння 

мaлого підприємництвa. Багaто чого зaлежить від дотaцій з 

стoрoни держaви так, як функціонувaння мaлого підприємствa 

здебільшoго направленo на місцeвий ринoк, чeрeз задoволення 

пoтреб регіoнальної  oбщини.  

Для того, щоб мaлий бізнeс мав мoжливість функціонyвати, 

приватномy пiдприємцю потрiбно зрозумiти: 

по-перше - чіткi прaвила гри; 

по-друге - він пoвинeн мaти мoжливiсть нормальнo, під 

кeрівництвoм yрядy бyдь-якy свою метy довeсти до рeалізації. 

Малe підприємництвo - це дужe чутливa гaлyзь господaрствa, що 

мaє потребy в дeржaвній пiдтримцi; Нeдопрaцьованe зaконо-

дaвство з питaнь зростaння мaлого підприємництвa, недoсконa-

лість інфoрмаційногo та матеріальногo-технічногo забeзпечeння 

упoвільнює рoзвитoк та ефективнy дiяльнiсть малoгo підпри-

ємництвa [1]. 

по-третє - дaступ до фінансaвих рeсурсів, і під нeвисaкі 

відсoтки; 

по-четверте - нoрмальні пoдатки. Нeефeктивнe oпoдатку-

вання є oднією з пeрeшкод для рoзквіту дiлянки малoго пiдприєм-

ництва тому, що значна кiлькість дохoду пiдприємництвa 

пeрeрaховується, нaприклад, до фoнду заробітнoї плaти, єдиного 

соціaльного внeску та iнших подaтків та плaтежів. 

Сукyпність таких чинникiв веде до пoтреби багатьoх суб’єктів 

малогo підприємництва перехoдити у тіньoвий сектoр екoноміки 
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[2]. Також через нерівномірність розвитку ринкового господарства 

значно зростає рівень корупції. А саме кoрупція є основним 

чинником, що призупиняє розквіт бізнесу в нашій країні.  

З іншої сторони перспективoю розквіту малoго та середньогo 

бізнесу є фoрмування ринкової системи ведення госпoдарства в 

Україні, що пов'язане із зростанням підприємницької активнoсті 

у всіх сферах економіки. Підприємництвo без сумніву, відіграє 

певну роль у реалізації завдань перехіднoго періоду. При цьoму 

успішне перетвoрення адміністративнo-команднoї економіки у 

ринкoву неможливо без функціoнування підприємців, які спри-

чиняють відповідні зміни як на мікро-, так і на макрo-економіч-

ному напрямку. oдним з перспективних напрямів створення 

кoнкурентно-ринковогo середовища є рoзвиток малого бізнесу. 

Суть і значення малого бізнесу полягає в тому, що: 

• він є прoвідним секторoм ринкової еконoміки; 

• складає оснoву дрібнотoварного вирoбництва; 

• визначає темпи еконoмічного рoзвитку, структуру та 

якісну характеристику ВВП; 

• здійснює структурну перебудoву госпoдарства, швидку 

oкупність витрат, вільний ринкoвий вибір; 

• забезпечує насичення спoживчими тoварами і пoслугами 

щoденної пoтреби, реалізацію інновацій такoж дoдаткові рoбочі 

місця; 

• має висoку мобільність, раціoнальні фoрми управління; 

• фoрмує новий соціальний шар підприємців-власників; 

• забезпечує послабленню монополізму, розвитку конку-

ренції. 

Отже, підсyмовyючи yсе вищeзaзначенe, можeмo зaзнaчити, 

що укрaїнські прогрaми рoзвитку мaлого підприємництвa пoтре-

бують вдoсконалення. В пeршу чeргу нeобхідно зaконодaвчо 

врегулювaти oбмежeння та змeншити пoдaтковий тиcк на cуб’єк-

тів пiдприємництвa. oкрім цьогo, шляхoм запрoваджeння законо-

дaвчих нoрм зaкріпити фінaнсову пiдтримку, якої недoстатньо на 

сучаснoму рівні рoзвитку малoго пiдприємництва. Державa в 

нaслідок ствoрення ефективнoї правoвої бaзи, покрaщення 
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мaтеріально-технічнoї пiдтримки, iнформаційного та кaдрового 

зaбезпечення змoже гaрaнтувати прoстір для прoцвітання малoго 

пiдприємництва в Українi. А oтже, уряд крaїни пoвинeн спряму-

вaти усі сили нa покрaщення ситуaції у цій сфeрі та нaближення 

до міжнaродного рiвня.  

Тaкож, мoжна скaзати ,що мaле підприємництво в Укрaїні 

мaє вeликі резeрви і вeликі перспeктиви, аджe нeма іншoго 

спосoбу станoвлeння і зміцнення держaви, oкрім рoзвитку 

ринкoвої eкoноміки, яка базується насамперед на приватнoму 

бізнeсі, oсoбистій інiціативi, що й дaє кожнoму мoжливість 

самoрeалізації і самoутверджeння. 
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У епоху кардинальних змін у державі та суспільстві, ми не 

можемо не торкнутися і рішучих перемін в освітній ланці. 

Сьогодні стрімко впроваджуються інноваційні розробки науков-

ців, що дає поштовх до використання новітніх методів та 

прийомів в освітньому процесі. 

Не кожна пересічна людина спроможна поглинути та 

засвоїти безмежний потік інформації, який сьогодні ми 

отримуємо із навколишнього середовища. Особливо, коли мова 

йде про молодших школярів. У наш час, потрібно переоцінити, 

перезавантажити чинні методи і форми роботи з школярами. Учні 

повинні швидко адаптуватися в сучасному житті, уміти у різний 

спосіб розв’язувати завдання, логічно мислити, бути комуніка-

бельними та креативними. Тому, потрібно розвивати у школярів 

молодшого віку такі компетентності, які допоможуть їм присто-

суватися до сучасного життя.  
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Звичайно, досягти цієї мети шляхом використання лише 

традиційних форм та методів організації навчальної діяльності 

неможливо. Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє 

впровадження в освітній процес активних методів навчання, 

серед яких провідну роль відіграють навчальні ігри, які дають 

учням змогу формувати знання шляхом інтенсивної самостійної 

пізнавальної діяльності й, разом з тим, сприяють розвитку 

індивідуальних креативних здібностей. 

Мета цікавих завдань та ігрових форм роботи над математич-

ними завданнями не розважити учнів, а навчити їх, передавати 

потрібні знання в розкутій та звичній для них обстановці. «Зміст 

ніде не повинен приноситися у жертву цікавості» – стверджує 

К.Ушинський.  

Математичні ігри – це завдання, спрямовані на засвоєння й 

осмислення знань у жвавій, приємній атмосфері.  

Найперспективнішим методом освітнього процесу є 

навчальні ігри. Впровадження таких методів навчання дає змогу 

передати учням необхідні вміння та навички. Гра є найцікавішою 

формою проведення діяльності школярів і допомагає всебічно 

розвивати їх кругозір. Окрім пізнавальної спрямованості, гра – це 

вагомий виховний інструмент у навчальному процесі дітей.  

Відповідно до законодавчих актів України, освіта повинна 

бути доступна та якісна для усіх здобувачів та на будь-якому 

рівні. Сучасний освітній процес потрібно забезпечити інновацій-

ними технологіями, за допомогою яких ми зможемо впроваджу-

вати якісну освіту. Стрімкий розвиток науки та технологій 

спонукають до нових пошуків основних складових методичного 

забезпечення. Сьогодення диктує нам новітні форми і методи 

роботи з учнями, які активно замінюють старі, непродуктивні 

процеси в освіті, а також забезпечують активації навчально-

пізнавальної діяльності та всебічного розвитку учня.  

Вплив інноваційних технологій на освітній процес сприяв 

розвитку багатьох продуктивних методик в сучасній освіті. 

Проте, виокремимо, на нашу думку, одну з найсучасніших 

ігрових методик на уроках математики – це LEGO. Така методика 
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набирає все більшої популярності в наші дні, а особливо серед 

дітей молодшого шкільного віку, коли в ігровій яскравій формі 

можна засвоїти потрібні знання.  

Засновником технології LEGO є данський винахідник Оле 

Крістіанс, який у 1930-х роках створив перші дерев’яні кубики і 

назвав їх LEGO, що у перекладі з данського означає «добре» і 

«грати». Педагоги професійно адаптували звичний для дитини 

ігровий конструктор для розв’язання освітніх завдань і, 

відповідно, змогли забезпечити продуктивне навчання та 

всебічний розвиток школярів.  

Впровадження інноваційної технології LEGO в освітній 

процес дозволяє забезпечити всебічний (пізнавальний, креатив-

ний, комунікативно-мовленнєвий, фізичний) розвиток особис-

тості дитини як активного учасника суспільного життя у 

майбутньому, де в основу взаємодії «дорослий–дитина» покла-

дено підхід «навчання через гру».  

Хоча метод LEGO є порівняно новий на освітянській ниві, 

проте, низка педагогів та дослідників уже мають напрацювання у 

цьому напрямку. Так, наприклад, питання впровадження LEGO 

технологій досліджували Н.Бібік, А. Євсюкова, Т.Мукій, І.Пала-

зова, О.Петегирич. Розробки методичних матеріалів із викорис-

танням LEGO елементів займається О.Рома, а В.Близнюк, 

О.Борук та Р.Юськевич досліджували вплив LEGO технологій на 

розвиток дітей [6].  

Згідно з О. Петегирич та Л. Петегирич, «LEGO – одна з 

найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, що широко 

використовує моделі реального світу і предметно-ігровий 

осередок навчання і розвитку дитини». 

О.Рома упорядкувала два методичних посібники з викорис-

танням конструктора LEGO при роботі з дітьми, а саме «Шість 

цеглинок в освітньому просторі школи» та «Гра по-новому, 

навчання по-іншому». Ці публікації спонукають педагогів 

молодших класів до застосування діяльнісних методів навчання 

та розвивати в учнів ті компетентності, що необхідні для 

повноцінного існування в сучасному суспільстві.  
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Активне впровадження інноваційної LEGO технології в 

освітній процес початкової школи є сьогодні перспективним 

методом роботи з учнями, що базується на багатофункціо-

нальності конструктора, його естетичному сприйнятті, занурення 

в звичне для дітей ігрове середовище, а також призводить до 

розвитку освіти на новий щабель. 

Застосовувати LEGO технології у новій українській школі 

потрібно у тісній взаємодії між усіма суб’єктами навчання, 

вчитель – учень – батьки. Для вчителів – це широкий спектр 

можливостей при викладі та засвоєнні навчального матеріалу, а 

також для самореалізації, самовдосконалення, зміцнення 

фахового потенціалу. Учні, в свою чергу, не тільки граються 

улюбленими деталями, але й навчаються, міркують, спілкуються, 

командно діють, отже, розвиваються всебічно. Роль батьків у 

цьому ланцюжку не лише як спостерігача, а як активного 

учасника. Тобто, навчання повинно продовжуватися і поза 

межами освітнього закладу, рідні мають розвивати дітей та тісно 

долучатись до освітнього процесу. 

Однією з інноваційних методик в сучасному освітньому 

процесі є використання відомого ігрового елементу LEGO. 

Завдяки такому методу відбувається тісний взаємозв’язок між 

основними функціями навчання – розвиваючою та виховною. 

Вперше до такої методики вдалася американська вчителька 

Алішія Зіммерман, яка за допомогою яскравих кольорових 

елементів конструктора LEGO, зуміла пояснити учням складний 

для їх сприйняття матеріал. За допомогою такої методики учні не 

лише почали логічно думати, розвивати свою уяву, але й 

тактильно долучатися до освітнього процесу [7]. 

Особливо доцільно застосовувати таку методику на уроках 

математики у початковій школі. Деталь LEGO складається зі 

сегментів різної кількості. Відповідно, ми можемо використовув-

ати такі кубики при вивченні тем на додавання і віднімання, 

множення і ділення, формування поняття дробу, ціле, частина, а 

також при вивченні геометричних величин. Застосування 

знайомих та улюблених деталей LEGO дітьми в освітньому 
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процесі дозволяє організувати навчання в ігровій формі, розви-

вати школярів, виховувати особистість, розширити пізнавальні 

можливості дітей і є актуальним сьогодні. 

Для розробки системи математичних ігор для школярів 3 

класу потрібно зосередитись на меті навчальної гри, можливос-

тях учнів, в оновленні освітнього процесу. Тому варто визначити 

основні вимоги до створення доступної системи на уроці 

математики: 

1. Ігрова система передбачає розвиваюче навчання матема-

тики, креативному розвитку кожного учня у класі; 

2. Завдання системи узгоджуються з програмним матеріалом 

і доступний школярам; 

3. Функція ігрової системи полягає в ознайомленні дітей з 

усіма математичними розділами; 

4. Система ігор повинна зосереджуватись на застосування 

інтерактивних методів на практиці у школі [4]. 

Застосування ігрової діяльності на уроках математики має 

систематичний характер, тому педагог повинен мати чіткий 

продуманий план проведення різноманітних ігор упродовж 

усього навчання. 

Щоб досягти систематичності у проведенні ігор з конструк-

тором LEGO варто створити відповідні умови. Наприклад, 

проведення постійних ігор-змагань між учнівськими рядами 

класу. Ігрові завдання з кубиками вимагають спеціального та 

доступного місця, у спеціалізованих органайзерах, за потреби, 

підписати. 

Для проведення ігрової діяльності потрібно враховувати 

ступінь знань і креативності учнів. Вчитель має розсадити дітей 

так, щоб кожна команда мала однакові шанси на перемогу, 

включала в себе сильних і слабких учнів, творчих і креативних. 

Моделювання математичних операцій за допомогою деталей 

конструктора LEGO на уроках у 3 класі повинна проходити 

організовано, визначена ціль та мета. Учні мають засвоїти 

правила такої креативної гри, які виконують організуючу 

функцію. Відповідно, завдання повинні бути розраховані на усіх 



 

142 

учнів без винятку з врахуванням їх фізіологічних можливостей. 

Завдяки грі з улюбленими деталями, вчитель може контро-

лювати взаємини між учнями, навчити контролювати дітей у 

їхній діяльності, виховувати наполегливість, чесність та розвива-

ти креативність. Безперервний контроль вчителя під час гри 

допомагає уникнути небажаних конфліктних ситуацій, помил-

кових вчинків, порушення правил гри, а також стимулює ігрову 

діяльність заохочувальними висловами. Під час виникнення 

порушень не потрібно принижувати гідність учнів, лаяти їх чи 

висміювати, а коректно і лаконічно вказати на похибку в діях. 

 

 

Щоб підтримувати інтерес та цікавість ігрових завдань на 

уроках математики у молодших класах, потрібно щоразу 

урізноманітнювати їх, вносити новизну. 

Наведемо приклади організаційних моментів, які може 

застосовувати вчитель на уроках з використанням ігрової 

діяльності: 

«Уважно слухай і запам’ятовуй хід гри», «Не поспішай 

розпочати гру, не дослухавши до кінця вказівки вчителя», 
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«Поспіх призводить до помилок», «Уважно слухай відповідь 

товариша, щоб у разі потреби виправити або доповнити його», 

«Дотримуйся своєї черги», «Чесно визнай свою помилку, якщо 

товариші довели, що ти неправий», «Не хитруй, не шукай легкого 

нечесного шляху для перемоги», «Ти підводиш товаришів і 

втрачаєш свій авторитет» та інше [6]. 

Застосування конструктора LEGO в ігровій формі на уроці 

математики сприяє всебічному розвитку учнів, а саме просте-

жуються наступні закономірності. 

Література: 

1. Lego wedo книга для вчителя. – Дания: LEGOGroup, 2009. 

– Режим доступу: URL:http://soiro.ru/sites/default/files/lego_we-

do_-_kniga_uchitelya.pdf 

2. Кудикіна Н.В. Педагогічні умови забезпечення успішної 

ігрової діяльності дітей / Н.В. Кудикіна // Управління школою. – 

2004. – № 25-26 (73-74). – С.51-52. 

3. Кукушин В. Ігрові технології на уроках / В. Кукушин // 

Відкритий урок. – 2006. – № 6 (червень). – С.3-10. 

4. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання: наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун. – Київ : Вид-во 

А.С.К., 2004. – 192 с.  

5. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні 

рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» / В.Ю. Близнюк, 

О.П. Борук, В.Л. Гончало, Р.П. Юськевич та інші, кер. проекту 

О.Ю. Рома. – Режим доступу: http://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-

osvita/ programno-metodichne-zabezpechennya/. 

6. Рома О. Гра по-новому, навчання по-іншому: метод. 

посіб. / Упорядник О. Рома.TheLEGOFoundation, 2018. – 44 с. 

7. Рома О. Шість цеглинок в освітньому просторі школи : 

метод. пос./ Упорядник О. Рома. TheLEGOFoundation, 2018.– 

32 с. 

8. Сірант Н.П. Впровадження методики LEGOв освітній 

простір нової української школи / Н.П. Сірант // Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. – 2020. – №71. – Т 1. – С. 172-175.  



 

144 

9. Щербань П. Ситуаційно-ігрові методи навчання / 

П. Щербань // Збірник наукових праць Полтавського педагогіч-

ного університету. – Полтава, 2005. – Вип.7. – С.105-113. 

______________________________________________________ 

УДК 378       Філологічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ АУДІО ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

CПРЯМУВАННЯМ 

 

Костюк І.В. 

викладач іноземної мови 

Вінницький технічний  

фаховий коледж 

м.Вінниця,Україна 

Статтю присвячено постановці та вирішенню проблемних 

питань навчання професійної англійської мови студентів нефіло-

логічних спеціальностей. Автор зосереджує увагу на необхід-

ності наповнювати  вокабуляр здобувачів  освіти професійною 

лексикою та розвивати навички фахового спілкування. 

Ключові слова: навчання професійної англійської мови, аудію-

вання, відеоматеріал.  

Сучасні умови  освіти ставлять перед нами  нові завдання, 

вирішувати які нам доводиться щодня. Суспільство має 

формувати структуру ринку праці відповідно до перспективних 

напрямів розвитку науки та виробництва, оскільки об’єднання 

національних ринків товарів та послуг у єдиний 

інтернаціональний  ринок загострює  конкуренцію.  [1, с.13] 

 Вивченню англійської мови приділяється все більше і 

більше уваги, розробляються нові методи і підходи для кращого 

оволодіння студентами іноземною мовою. 

Навчання  іноземній мові складається з різних видів діяль-

ності: читання, говоріння, письмо, аудіювання. Студент повинен 

володіти знаннями у комплексі, лише тоді рівень володіння 

іноземною мовою буде достатнім. 



 

145 

Засвоєння норм комунікативної поведінки та знання соціо-

культурних особливостей країни-партнера необхідне для 

продуктивної співпраці в будь-якій галузі. [2, с.5] Використання 

навчальних відеоматеріалів сприяє розвитку комунікативної 

компетенції, підвищенню мотивації навчання,  є незамінним 

джерелом навчального матеріалу. 

Один з видів діяльності – аудіювання з використанням 

відеоматеріалів з професійної тематики. 

Для розвитку навичок, необхідних для розуміння живої мови, 

студентів необхідно знайомити з автентичними текстами. Це мо-

жуть бути фрагменти художніх фільмів, телепередач, діалоги, тощо. 

Сучасна методика викладання іноземних мов пропонує 

автентичні навчально-методичні комплекси, як то посібники 

видавництва “Oxford University Press”, “Лінгвіст”, «MM 

Publication», тощо. На використанні матеріалів цих підручників  

базуються програми навчання англійської мови, які програмують  

навчання студентів через комунікацію, природну ситуацію. Дані 

посібники містять цікаві професійно відібрані  аудіо матеріали, 

що якісно відрізняє їх серед  інших навчальних підручників. 

Основне завдання викладача полягає у коректній організації  

подачі такого матеріалу і  регулярному використанні. 

Аудіювання можна організовувати з попереднім лексичним 

аналізом або без. Спосіб проведення прослуховування текстів ми 

обираємо залежно від рівня складності, обізнаності слухачів з 

темою. 

Знайомлячи студентів з основною лексикою з одного боку 

ми полегшуємо завдання студентам, але тим самим сприяємо 

більш якісному засвоєнню матеріалу. Цей спосіб доцільно засто-

совувати при низькому рівні розвитку навичок аудіювання у 

студентів та коли ми хочемо досягти максимального розуміння 

тексту. Перед аудіюванням студенти знайомляться з основними 

лексичними одиницями з запропонованої теми. Після прослухо-

вування виконуються різнорівневі завдання: answer the questions, 

complete the sentences, true/false sentences, retell the story, sinonyms/ 

antonyms, matchinig. 
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Щодо можливостей використання відеозаписів у процесі 

навчання іноземної мови, то їх потенціал для комунікативного 

викладання мови важко переоцінити. По-перше, це  найточніше 

відображення мови у користуванні,  яка  тісно пов’язана з певною 

мовною ситуацією, по-друге, комунікативна мета підсилюється 

візуально. Зрозуміло, що  використання такого матеріалу потре-

бує ґрунтовної підготовки, розробленої системи вправ, 

підготовки самих студентів до такого заняття. 

Ефективним є також використання  відеоматеріалів, що 

відповідають темі заняття. Наприклад, студентам автомеханікам  

можна запропонувати переглянути відео “Rolls Royce history” під 

час вивчення теми “History of an auto”. Перевага застосування 

відеороликів є очевидною: студенти ознайомлені з лексикою по 

даній темі і не потребують  додаткових роз’яснень. Комфортні 

психологічні умови  є важливим фактором успішного оволодіння 

знаннями. Матеріал повинен бути цікавим,  стимулюючим. 

Доречно буде підбирати відео матеріали паралельно з програмою 

спец предметів, наприклад  Будова автомобілів, пропонуючи 

студентам відеоролики по темам: система охолодження, галь-

мівна система ітп.  Вправи можуть бути, наприклад, розподілити 

ролики за темами, або визначити ролики, які відносяться до теми 

Двигун. 

Доречним є використання аудіоматерілів - фільмів. Наприк-

лад, наприкінці семестру можна  показати фільм або фрагмент, 

зміст якого близький до вивченої теми. Закінчуючи курс 

“Automobile structure”, студентам можна запропонувати 

переглянути фільм “ Gone in 60 seconds” ( an Amerian action film 

sarrin Nicolas Cage).  студентам можна запропонувати написати 

переказ фрагменту, або дати відповіді на запитання.Складність у 

використанні художніх фільмів полягає в тому, що важко 

підібрати  фільм, який би відповідав темам, що вивчаються. 

Відеоматеріал «Great cars. Rolls Royce»  може бути викорис-

таний на заняттях   по темі History of automobile industry. Для 

зручного використання у фільмі умовно виокремлено чотири 

фрагменти, до кожного з яких розроблені ідентичні завдання та 
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вправи. Перед опрацюванням кожного розділу необхідно 

продивитись відповідний фрагмент, що повинно супроводжу-

ватись коментарями викладача. Завдання спрямовані на подібне 

ознайомлення із змістом фільму та живою англійською мовою, 

якою говорять герої. Перша група вправ – це завдання до 

перегляду відео фрагменту. Студенти знайомляться із незнайо-

мою лексикою (до кожного фрагменту подано перелік найбільш 

частотних незнайомих слів з перекладом), наприклад, лексика до 

фрагменту. 

 

Arrange these facts in the order they appear in the fragment: 
3 Henry Royce was not born wealthy 

2 Rolls earned the reputation as an automobile racer 

4 Royce was certain he could build something better 

7 Jonhson convinced to build such a car for 1907 Olympia motor show 

8 To stand out the car was painted silver 

6 After lunch Rolls took the car for a trial run 

5 The first Royce’ car was ready to be tested in 1904 

1` Today the company is trying to restore the magical status.  

 

Define whether these sentences are true or false. If they are false, give 

the right variant. 
T The company moved to a larger factory in 1908 

F Rolls was the first pilot who crossed he English Channel 3 times 

F Rolls died in a sunk ship 

T The Phantom was introduced in 1925  

F The Phantom had new chassis 

F The company sold  300 car a month in America 

 

Для отримання якісного результату необхідно розвивати 

навички аудіювання та міжкультурну компетенцію. Аудіювання 

в даний час розглядається дослідниками і практиками як дуже 

активний навик, що включає передбачення, рефлексію, конструк-

тивне пригадування і часто безпосередню взаємодію з носіями 

мови. [3, с.136] 

Для використання аутентичних відеоматеріалів на заняттях з 

іноземної мови доцільно розробляти спеціальні методичні реко-

мендації, в яких необхідно включати завдання на опрацювання 

лексики, аудіювання, усного та писемного мовлення. Відеофільми 
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доцільно розбивати на фрагменти, вправи до кожного фрагмента 

мають бути ідентичні.  

Відео фрагменти та відеофільми потужно впливають на 

пам'ять і уяву, полегшують процес запам'ятовування, дозволяють 

зробити заняття більше цікавим і динамічним, «занурити» 

здобувача освіти в середовище країни, мову якої він вивчає; 

створити ілюзію присутності, співпереживання, сприяють 

становленню об'ємних і яскравих уявлень про звичаї, традиції, 

історію та культуру країни, мову якої ми вивчаємо. 
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людини. Показано різноманітні порушення органів. Представ-

лено алгоритм поведінки для  зняття цукрової залежності. 

 Ключові слова: цукровий діабет, здоров’я, порушення обміну. 

На сьогоднішній день проблема зайвої ваги та порушення 

обміну речовин дуже актуальна. [1-5,7,9,11].  

Багато людей уже не раз щиро робили проби відмовитися від 

солодкого, від цукру :”З понеділка ніяких тістечок, кави та чаю із 

цукром”.  

Для людини цукор – дуже приваблива річ. При цьому цукор 

звуть “білою смертю”. Любов до “білої смерті – це в нас еволюцій-

не. Коли на язик потрапляє солодкий шматочок, мозок зразу “тан-

цює від радості”: “Калорії прийшли! Легко отримувана енергія!”. 

Задоволення від їжі – той самий механізм, який заставляє 

організм добувати їжу. Причому бажано таку, яка легко розщеп-

люється, не потребує значних енергозатрат на перетравлення і 

швидко дає прилив сил. Наприклад, ягоди, фрукти, мед – саме 

такий вид їжі. 

Звичайно, цього радісного пританцьовування ми не відчува-

ємо, бо активується  найбільш древня частина мозку, запрограмо-

вана на подібну радість міліардами років голоду. Нам проосто 

здається, що шоколад чи тістечко – це смачно, цього хочеться, без 

цього не можна. 

Еволюція створила в нас такий потяг до солодкого. Ми, 

люди, зараз його маємо і при цьому вижили – і це головний  доказ 

її правоти. 

Однак у останні десятиліття еволюційний механізм почав  

давати збій. Причина цього - прогрес. Крім природніх “десертів” 

люди навчилися виготовляти штучні, на основі сахара, і бук-

вально наводнили ними світ. Конфети, енергетичні батончики, 

морозиво, солодкі напої – ці “радощі” завжди під рукою. І це 

стало загрозою. 

 Людство століттями голодувало, солодке занадто довго 

було крайні рідким і цінним ресурсом, тому еволюційно у нас 

нема ніяких обмежень.   Наслідок – багато хто готовий їсти-пити 

солодке кілограмами та літрами. Підкіркові зони задоволення у 
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захваті від такого “асортименту легкодоступної енергії”. А ось 

організму, органам і системам  уже недобре. 

Надлишок цукру призводить до найрізноманітніших 

порушень. 

По-перше, постійне відчуття голоду. Воно з’являється тому, 

що звикнувши до постійного передозу глюкози у крові, клітини 

організму перестають її отримувати. І їм насправді не вистачає 

“топлива”, тому виникає відчуття голоду, відчуття пустоти у 

шлунку. І людина знову і знову їсть. 

По-друге, до зайвої ваги. Та глюкоза, яку  клітини могли б, 

але не взяли із крові, трансформується у жир. Людина товстіє, але 

при цьому все рівно хоче їсти. 

По-третє, постійною втомою. Звідки вона виникає – клітини 

не отримують глюкозу, голодують. 

По-четверте, надлишок цукту призводить до погіршення 

стану внутрішніх органів, включаючи мозок. Підвищений рівень 

глюкози у крові буквально руйнує органи – прискорює старіння і 

порушує роботу.  

Частина людей сильніше прив’язані до солодкого (вчені 

вказують, що це обумовлено генетично, наявністю генетичної 

схильності, виробленям відповідних гормонів. 

Захворювання ендокринної системи цукровий діабет  - одна 

з актуальних проблем сучасності. Чисельність хворих з цукровим 

діабетом  щороку невпинно зростає. Відповідно до даних світової 

статистики, кожні 13-15 років кількість людей з цукровим 

діабетом подвоюється. За даними Міжнародної діабетичної 

федерації кількість хворих на цукровий діабет у 2015 році склала 

415 млн., до 2035 року прогнозована кількість становитиме 592 

мільйони 

Фізіологічний алгоритм  того, як зіскочити із залежності від 

солодкого наступний. .... 
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Анотація. Коц С.Н., Коц В.П., Мавроді С. Необґрунтований по 

відношенню до стану здоров'я, страх, що перетворюється на жах 

у зв'язку з можливим або вже існуючим захворюванням, з 

симптоматикою, що відчувається людиною. Щоб перестати 

турбуватися за своє здоров'я, необхідно виробити нові звички, які 

допоможуть почуватися впевненіше. Починати можна з малого. 

 Ключові слова: іпохондрія, психічне здоров’я, тривожність, 

захворювання. 

На сьогоднішній день проблема стресу та підвищеної 

тривожності, як її профілактика та психічне здоров’я дуже 

актуальна [1-11]. Психічний стрес є причиною багатьох станів. 

Патологічний страх, необґрунтований по відношенню до 

стану здоров'я, страх, що перетворюється на жах у зв'язку з мож-

ливим або вже існуючим захворюванням, з симптоматикою, що 

відчувається людиною, страх, що інвалідизує життя людини і 

істотно обмежує різні сфери її існування, - ось предмет і сутність 

іпохондрії. 

Іпохондрія – не хвороба. Це тривожний психічний стан, при 

якому людина надзвичайно стурбована тим, що може мати якесь 

захворювання. У страху, окрім психологічного, є ще й біологічна 

сторона. Коли ми чогось дуже боїмося, у нас починають 



 

153 

вироблятися його гормони. І якщо ми боїмося постійно, то цих 

гормонів стає настільки багато, що, зрештою, вони стають 

токсичними для нашого організму. 

Гормони стресу – це адреналін. У невеликих кількостях він 

корисний: викид адреналіну посилює наші почуття, щоб ми швид-

ко зорієнтувалися та врятували себе. Але коли адреналін зашкалює 

і на цьому рівні тримається дуже довго, він стає отрутою. Як 

наслідок –підвищується тиск. Людина починає почуватися погано, 

що зайвий раз доводить, ніби вона хвора на щось серйозне. 

Далі більше. Щоб уберегти себе, людина обмежує фізичне 

навантаження, внаслідок чого починає відчувати нестачу кисню, 

слабкість. У результаті страждає імунітет - армія гормонів страху 

діє на нього руйнівно. Людина стає вразливішою – легко 

підхоплює віруси, довше і важче хворіє, повільно одужує. 

Канцерофобія (боязнь захворіти на рак) – один з найпоши-

реніших видів іпохондрії. Проявляється вона двома крайнощами. 

Одні щодня беруть в облогу лікарів, здають потрібні та 

непотрібні аналізи, самі собі ставлять діагноз, і не знаходячи 

йому підтвердження, йдуть до наступного фахівця. Інші, навпаки, 

украй уникають усіляких візитів до лікарів у принципі, оскільки 

впевнені, що ті обов'язково виявлять у них щось невиліковне. 

Серед психологічних причин іпохондрії щодо раку: незнання 

самої природи онкологічного захворювання, причин його виник-

нення; пережитий досвід у сім'ї, коли все закінчилося сумно; 

страх, що хвороба може передаватися у спадок; надлишок 

трагічної інформації про рак; відсутність позитивних прикладів, 

що доводять, що рак у світі успішно лікується і багато інших. 

Щоб перестати турбуватися за своє здоров'я, необхідно 

виробити нові звички, які допоможуть почуватися впевненіше. 

Починати можна з малого, наприклад, з регулярних прогулянок 

на повітрі, причому щоразу змінюючи маршрут. 

Будь-яка фізична активність перемикає мозок. Наприклад, 

робота в саду тут же активує в мозку нову ділянку. Тим самим на 

якийсь час вимикається та частина, яка відповідає за переживання 

та тривогу. Дуже добре очищають розум практики медитації. 
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Техніки переключають увагу з зовнішнього світу на внутрішній. 

Це допомагає заспокоїтися, прийти до тями. Позбутися іпохонд-

рії допомагає ведення щоденника самоспостереження. Для цього 

аркуш паперу поділяється на 4 стовпчики: 1) день; 2) реакція; 3) 

причина, через що виникла реакція; 4) раціональне пояснення. 

Наприклад, реакція: «Мені стало страшно». Причина: «Почув 

новини по телевізору». Раціональне пояснення: «ці новини до 

мене не мають жодного стосунку». 

Згодом такі стани рідше наступатимуть, бо з'явиться звичка 

їх раціонально пояснювати. Свою поведінку можна і потрібно 

тренувати. Адже, якщо ми хочемо отримати те, чого ми не маємо 

– нам потрібно почати робити те, що ми ніколи не робили. 

«Перемкнутися на іншу хвилю». Перебуваючи в тривозі, 

людина ніби чує у голові чийсь голос. Так уявіть, що ви слухаєте 

радіо на певній хвилі. А оскільки вам зовсім не подобається, що 

там «транслюється», просто перейдіть на іншу хвилю – з шумом 

моря або співом птахів, наприклад. При цьому добре б усе це 

уявити до дрібниць: як ви берете пульт і натискаєте кнопку. 

Свою поведінку можна і потрібно тренувати. Адже, якщо ми 

хочемо отримати те, чого ми не маємо – нам потрібно почати 

робити те, що ми ніколи не робили. 

 Якщо іпохондрія не перейшла в хронічну форму, то людина 

може з нею впоратися. Але з фахівцем, звичайно, буде швидше та 

надійніше. Іпохондрія може бути одним із симптомів серйозного 

захворювання – обсесивно-компульсивного розладу, коли лю-

дина чимось надзвичайно зосереджується. Тривога про щось 

цілком захоплює його свідомість. І тут може знадобитися кон-

сультація як психолога, а й психіатра. А з погляду лікування – тут 

не обійтися без фармпрепаратів, які поряд із психотерапією 

допоможуть швидше досягти стану балансу. 

Рекомендаціями, які допоможуть умовити іпохондриків 

відвідати психотерапевта, є:  

Використовуйте значущі для хворого аргументи, не намага-

ючись при цьому спростувати його переконання. Запропонуйте 

відвідати лікаря, пославшись на те, що постійні страхи можуть 
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дати додаткове навантаження на нервову систему, що погіршить 

його самопочуття.  

Не обманюйте. Не можна пропонувати відвідати терапевта і 

під цим приводом везти пацієнта до психіатра. Розкривши обман, 

іпохондрик закриється в собі, не погодиться йти на контакт з 

лікарем.  

У деяких випадках корисна попередня консультація з 

лікарем, який може дати раду, як переконати хворого пройти 

консультацію. 

Стрижневими проявами сенесто-іпохондричної депресії є 

будь-які побоювання з приводу стану свого фізичного здоров'я і 

уявлення про наявність у себе того чи іншого нерозпізнаного 

соматичного захворювання. При цьому мають місце відповідні 

різноманітні тілесні відчуття (сенестопатії), тужливо-тривожний 

афект з переважанням плаксивості і дратівливості, вегетативні 

розлади. Спонтанні скарги на погіршений настрій такі хворі 

пред'являють рідко. Зазвичай вони скаржаться на різноманітні 

неприємні відчуття, що локалізуються в різних ділянках тіла, 

всередині або на його поверхні, описуючи їх як відчуття печіння, 

розпирання, набухання тиску, стиснення, всихання, перекручу-

вання, поколювання. Дані відчуття фактично є сенестопатіями, в 

їх основі лежить соматодеперсоналізаційний розлад.  

Власне іпохондрична симптоматика полягає в зосередж-

еності уваги хворих на своїх тілесних відчуттях. Такі пацієнти 

постійно будують похмурі здогадки та припущення щодо 

причини своїх хворобливих відчуттів. Вони активно шукають 

допомоги, звертаються за консультаціями до різних фахівців, 

проходять різноманітні, нерідко малоприємні додаткові дослід-

ження, часто змінюють лікарів. При цьому вони постійно пильно 

спостерігають за станом свого здоров'я: регулярно вимірюють і 

записують частоту пульсу, показники артеріального тиску, 

характер розладів кишечника. 

Одним з відомих іпохондриків є знаменитий режисер Вуді 

Аллен. Одного разу захворювання врятувало Вуді Аллена від 

отруєння, так як він в побоюванні за своє здоров`я відмовився від 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
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угорської піци. Інші члени знімальної групи, що не взяли приклад 

режисера, отримали серйозний харчовий розлад.  

До функціональних захворювань можуть приводити будь-

які  психологічні проблеми (психологічний стрес чи робота). 

Вони можуть виникати частіше в умовах зменшення рухової 

активності, емоційного самовираження, адекватної самооцінки, 

стресу психологічного, високої тривожності, наслідок дії 

соціальних мереж [1-11]. 
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Studies of the phenomena of “territorial identity” and “local 

identity” are becoming increasingly important in interdisciplinary 

research. 

Identity is a clear characteristic of an individual or community. 

Peculiarities of development of separate territories for a long 

time determine the formation of special models of identity. 

Differences in regional identities can threaten the stability of the 

whole country. 

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. Territorial identity is based on 

significant differences of cultural, linguistic, economic, historical or 

religious nature, which are observed between regions within a single 

state and political system [1, p. 32]. 

Foreign researcher G. Raagmaa understands territorial identity as 

identification with the social system of a particular region, in particular 

with its people, culture, traditions, landscape, etc. [2, p. 57]. 

Territorial identification of people is complex and often 

contradictory. People can feel close to different territorial communities 

at the same time. 

Self-awareness of a part of a community and the degree of 

attachment to it is formed within the framework of various social 

mechanisms. 
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Researcher G. O. Korzhov expresses an important opinion that 

territorial identities can overlap, intersect, creating complex 

constellations. There are various options for crossing the levels of 

identification – from local to global [1, p. 40]. 

Territorial-spatial identity is characterized by the following 

levels: local (local), regional, state / national, global [3, p. 23]. 

Local identity is one of the levels of territorial identity. 

Sense of “place” and identification with the local community are 

basic elements of local identity. Local identity appears as a result of a 

person’s identification with a certain place in physical space, which 

has a symbolic and valuable significance, a specific culture. 

The difference of local identity from other territorial identities is 

to distinguish a separate territory as their own, due to everyday 

contacts, practices within the immediate environment and the local 

community [4, p. 138]. 

A. Yevtushenko and M. Suslov note that local identity gives a 

person a sense of stability, individual awareness of involvement in the 

local community, assimilation of norms, values, interests that are 

formed in it, protects from external influences [5, p. 157]. That is why 

the issue of local identity is also a matter of national security. 

Local identity is formed under the influence of collective and 

individual experience and interaction within the local community [3, 

p. 11-13]. 

An essential psychological mechanism for the formation of local 

identity is the individual’s support of common customs and traditions, 

self-identification with the value system of a particular community. 

The formation of united territorial communities as a result of the 

decentralization reform leads to the formation of a new type of local 

identity of the community and its inhabitants. 

Local identity depends on the needs and interests of the 

individual, as well as on the ability of the individual to implement their 

own life plans in the territory of the united territorial communities. 
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Постановка проблеми. В багатьох розвинутих країнах 

митна справа є важливим елементом для високоефективного 

функціонування та розвитку власної економіки. Нажаль, зараз 

Україна знаходиться в процесі удосконалення митного законо-

давства. Тому, на сьогоднішній день в умовах особливого стану, 

проблематика полягає у швидкому та ефективному врегулюванні 

митної системи нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що 

проблематика вдосконалення митного законодавства є досить 

актуальною і досліджується такими науковцями, як Бережнюк І., 

Стельмащук А., Березний А., Шевчук С.В. та інші. 
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Метою роботи є дослідження зміни митного законодавства 

України під час воєнного стану.  

Виклад основного матеріалу. Митна система будь якої 

країни є важливим механізмом надходження коштів до держ-

бюджету та забезпечує стійкий економічний розвиток держави. 

Наразі, митне законодавство потребує удосконалення, швидкого 

реформування в умовах військового стану. Першочергово це 

стосується імпорту продуктів та товарів, що відносяться до 

стратегічних та потребують невідкладного державного регулю-

вання при умовах особливого стану. Тому, Кабінетом Міністрів 

України було затверджено ряд постанов, які значно пришвид-

шують процедури проходження митного кордону, і передбача-

ють такі способи здійснення митного оформлення [1]: 

- За спрощеною процедурою – подається попередня митна 

декларація, без пред’явлення товарів на перевірку митному органу. 

- За загальною процедурою – подається митна декларація з 

перевіркою товарів, у місці перетину митного кордону України 

або в будь якому митному органі. 

Наразі найбільше застосовується спрощена процедура 

розмитнення, а також для митного оформлення транспортних 

засобів та ввезення гуманітарної допомоги. Слід зазначити, що 

імпорт окремих товарів оборонного призначення для України 

звільнений від митних платежів (сплати ПДВ та ввізного мита), 

зокрема: озброєння, військова та спеціальна техніка; зброя та 

боєприпаси; засоби індивідуального захисту тощо. 

Щодо експортних операцій, то урядом встановлено нові 

правила експорту сільськогосподарської продукції за умови вка-

заного декларативного ліцензування, тобто дозволу на експорт за 

умови інформування Уряду та видачі безоплатної ліцензії 

протягом доби (табл. 1) [2]:  
 

Таблиця 1 – Правила експорту сільськогосподарської продукції 
Заборонено експортувати Дозволено експортувати 

Овес, просо, гречку, цукор, сіль, 

жито, ВРХ живу, м'ясо та субпро-

дукти морожені. 

Пшеницю та суміш (меслин), куку-

рудзу, м'ясо курей свійських, яйця 

курей свійських, олію соняшникову. 
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Наразі, всі інші товари не зазначені в переліку можуть 

експортуватись вільно, згідно вказаної  стандартної митної 

процедури. 

Для більш ефективного ведення бізнесу, в період воєнного 

стану, вводиться відстрочення виконання зобов'язань на 

документальні перевірки, тобто митні органи не будуть 

проводити документальні перевірки на підприємствах. 

За даними Державної митної служби до загального фонду 

бюджету України за період 2020-2022рр. надійшло митних 

платежів (рис. 1) [3]: 

 

 
Рисунок 1 – Надходження митних платежів у 2020-2022 рр., млрд. грн. 

Як бачимо, фактичні надходження зросли на 84,8 млрд. грн, 

що позитивно впливає на економіку країни. За січень 2022 року 

Державний бюджет України поповнився за рахунок митних 

платежів на 37,2 млрд. грн, що на 6,2 млрд. грн більше ніж було 

заплановано (31 млрд. грн.), за лютий перераховано 34,9 млрд. 

грн, що також на 3,9 млрд. грн. більше запланованого. 

Оцінюючи митну реформу в цілому, можна виявити прога-

лини в законодавстві, одна з них – адміністративна відповідаль-

ність за митні правопорушення, де на правопорушника наклада-

ється штраф, попередження або конфіскація майна. Проте, 

адміністративна відповідальність регулюється як нормами 

митного, так і адміністративного законодавства. Тому, при 

затриманні особи та встановлені нею порушення норм митних 
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правил, автоматично перенаправляється порушення на норми 

адміністративних правил, у цьому і полягає недосконалість [4]. 

Висновки. Отже, всі зміни, які відбуваються сьогодні у 

умовах воєнного стану в митному законодавстві, мають важливо-

стратегічне значення як для економіки так і для безпеки держави 

в цілому. Адже, завдяки чіткому регулюванню, яке нарощується 

швидкими темпами, забезпечується ефективна та безперебійна 

робота економіки та відповідно позитивний результат на 

практиці (основне логістика, спрощення митних процедур та 

міжнародна торгівля). 
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Анотація: Сьогоднішні події, що відбуваються в Україні є 

джерелом травмуючих ситуацій, які мають негативний вплив на 

нашу психіку та вимагають термінових зусиль, щоб запобігти 

негативних наслідків в майбутньому.  

Актуальність теми дослідження обумовлена наявністю того 

факту, що загалом у нашому житті  завжди є ситуації, які 

негативно впливають на нервову систему. Вони можуть бути як 

особистими для кожного, так і спільними для певної групи людей, 

наприклад, військові дії, природні стихії, екологічні катастрофи 

та інші. Також, одне і теж середовище може однією особою 

сприйматись нейтрально, а у іншої викликати психотравмуючий 

стан. Саме за таких умов виникає психотравмуюча ситуація.  

Враховуючи актуальність теми, нами визначена мета дослід-

ження: визначити та проаналізувати ефективність психоло-

гічних прийомів подолання травмуючих життєвих ситуацій. 

Адже саме травмуючі життєві ситуації наносять потужний 

негативний вплив на емоційний стан людини і в такому випадку 

особа перестає вірити в те, що вона може контролювати своє 

життя. Як наслідок такого стану у людини можуть прояв-

лятись різні хвороби травматичного і посттравматичного 

стану та інші розлади.  

Ключові слова: психологічна травма, травмуюча ситуація, 

інформаційна терапія.  

Є такі компоненти травмуючого процесу: емоційний 

(виявлення порушень в емоційному стані людини, у цьому 
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випадку вона поводить себе по дитячому, а саме не розуміє своїх 

почуттів), поведінковий ( у людини понижена активність та 

інколи навіть буває поява суїцидальної поведінки), когнітивний 

(небажання осмислювати проблему та боротись з нею) та 

міжособистісний (найчастіше характеризується втратою довіри 

та бажання спілкуватись з оточуючими) [1]. 

Психологічні травми бувають екстремальні, тобто ті, що 

виникли несподівано в зв’язку з якимись незвичайними ситуа-

ціями. Є окремий вид психологічної допомоги – термінова 

психотерапія. Вона проводиться якнайшвидше після отримання 

особою психологічної травми, щоб звести всі негативні наслідки 

до мінімуму. Метою термінової психотерапії є надання опера-

тивної психологічної допомоги, зазвичай, біля району бойових 

дій, надзвичайних подій, стихійних лих тощо. Специфічність 

надання такої допомоги в таких особливостях: наближеність до 

місця подій, невідкладність та очікування на відновлення нор-

мального стану у людини. Також, екстрена психологічна допо-

мога населенню повинна бути основана на принципі інтервенції 

в поверхневій зоні свідомості, тобто на роботі з симптоматикою, 

а не синдромами [2, с.96]. 

Дуже часто через складність проведення рятувальної операції 

людина може досить довгий час перебувати в закритому чи 

ізольованому від зовнішнього світу просторі. У такому випадку 

рекомендується застосовувати такий вид психологічної допомоги 

як «інформаційна терапія», мета якої полягає у тому щоб заспоко-

їти паніку в людини. Сутність такої терапії полягає у наступному: 

найперше потрібно заспокоїти людину та дати їй зрозуміти, що їй 

вже допомагають та прикладають усі зусилля щоб зробити це 

якнайшвидше. Далі потрібно обов’язково слухати рятувальників і 

ні в якому разі не приймати рішення самому, адже це не лише може 

нашкодити, але й марно витратити дорогоцінні сили. Щоб краще і 

найдовше зберігати свої фізичні сили, також рекомендується бути 

з заплющеними повіками. Також, потрібно дихати повільно та 

неглибоко через ніс, це допоможе зберігати кисень. Головне 

зберігати спокій, наприклад повторювати фразу: «Я абсолютно 
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спокійний» 5-6 разів кожні 15 хвилин, це допоможе зняти напругу 

та нормалізувати пульс [2, с.97-98]. 

Також існує низка інших підходів до подолання психо-

логічних ситуацій в менш екстремальних умовах та через певний 

час після травмуючої події.  

Диспозиційний підхід полягає в пошуку кращого варіанту 

подолання труднощів та стресу. Вчені, що надають перевагу 

цьому підходу акцентують увагу на стійких індивідуальних особ-

ливостях і властивостях особистості як предикторах подолання 

стресу. Вони вважають, що важкість психологічної травми 

залежить від того, як людина її сприймає та знаходить способи як 

полегшити цей процес [3, с.58]. 

Репресивний стиль подолання стресу досліджував відомий 

австрійський психолог З. Фрейд. Він вважав, що основою цього 

стилю є витіснення з пам’яті негативних спогадів та можливість 

пригадати їх лише через, якісь певні події. Інтегруючий стиль 

повністю протилежний репресивному, адже він навпаки полягає 

у тому, щоб обмірковувати події, які викликають у нас тривогу та 

контролювати їх в майбутньому [3, с.59]. 

Отже, травмуюча ситуація зароджує в психіці особи певний 

процес, який спричиняє спроби психіки перебороти дану 

ситуацію чи змінити ставлення до неї. Потрібно пам’ятати, що 

міра травматичності такої ситуації залежить найперше від того, 

як особа на неї реагує. Кожна людина повинна обрати комфорт-

ний саме для неї спосіб подолання психологічних травм та 

головне вчасно почати переборювати їх. 
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Лозівська філія Харківського державного  

автомобільно-дорожнього коледжу. 

 Лозова, Україна 

Облік є одним із найголовніших засобів отримання інформа-

ції і основою національного управління. Ринкові перетворення в 

Україні супроводжуються реформуванням бухгалтерського 

обліку. 

В умовах жорсткої конкуренції між підприємствами більше 

шансів на перемогу має той, хто в будь-який момент може чітко 

уявити, яка продукція має найбільший попит, які товари є на 

складі і в якому обсязі слід здійснювати подальше їх виробництво 

або придбання. Ефективне рішення цих питань при великому 

обсязі інформації не можливе без використання комп'ютерних 

систем автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку. 

При автоматизації обліку підприємство використовує інфор-

маційні комп'ютерні системи, новітні програми призначені для 

автоматизації ведення бухгалтерського обліку і системи, які 

призначені для виконання облікових робіт, пов'язаних з опера-

тивним обліком виробництва, зберігання і продажу продукції. 

На відміну від бухгалтерських програм, які здебільшого 

забезпечують складання звітності, системи оперативного і 

управлінського обліку - це інструмент бізнесу. Проте найбільший 
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ефект досягається при проведенні комплексної комп'ютеризації 

бухгалтерського і оперативного, фінансового і управлінського 

обліку підприємства. 

Сучасна комп'ютерна техніка дає змогу накопичити, 

систематизувати й узагальнити облікові дані про доходи та 

фінансові результати діяльності в автоматичному режимі. Це 

дозволяє ефективно вирішувати проблеми аналітичного обліку 

доходів і фінансових результатів завдяки широким можливостям 

у виборі номенклатури аналітичних об'єктів, оперативності 

отримання даних про доходи та фінансові результати на будь-яку 

звітну дату. З'являється можливість формувати велику кількість 

додаткових звітів для отримання достовірної інформації. 

Кінцевою метою комплексної автоматизації є створення 

інформаційної бази, яка б сприяла прийняттю управлінських 

рішень, вибору стратегії на основі аналізу господарської діяль-

ності за різними показниками та досягненню конкурентоспро-

можності підприємства. 

Комп'ютерна система обліку на підприємствах може створю-

ватися за такими методиками: 

• створення необхідної кількості автоматизованих робочих 

місць, призначених для вирушення певних облікових завдань; 

• організація системної комп'ютеризації обліку, тобто 

об'єднання всіх автоматизованих робочих місць в єдину 

комп'ютерну мережу. В цьому випадку весь обсяг інформації в 

мережі стає доступним всім користувачам; 

• створення все новіших і новіших комп'ютерних програм 

ведення обліку; 

• використання нової апаратури, тобто встановлення 

новіших версій комп'ютерів на підприємстві, в яких швидкість 

роботи і обсяг пам'яті більші, що полегшується ведення обліку. 
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та адміністративного права 

Донецький національний університет 

 імені Василя Стуса 

Господарські правопорушення є одним із найбільш пошире-

них правопорушень. Як свідчить судова практика, станом на 2017 

рік господарськими судами України було відкрито та розглянуто 

218 016 справ щодо господарських правопорушень [1]. Станом на 

сьогодні, ця цифра дещо зменшилась. Зокрема, лише у Вінницькій 

області за І півріччя 2021 року Господарським судом Вінницької 

області було видано 805 судових наказів та 804 ухвал, постанов та 

рішень [2]. В ході проаналізованих даних варто звернути увагу на 

багатоманітність відповідальності за господарські правопору-

шення. 

У науковій літературі питання відповідальності в сфері госпо-

дарювання досліджували такі вчені, як: О.М. Вінник, О.В. Дезера, 

Л.А. Жук, Є.Б. Кубко, В.С. Щербина, та інші. Проте питання 

відповідальності в сфері господарювання не втрачає своєї 

актуальності. 
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Сьогодні науковці по різному визначають господарську 

відповідальність. Так, концепція В.С. Щербини концентрується 

на тому, що господарсько-правова відповідальність є інстру-

ментом примусу до виконання правових приписів [3]. Тобто, 

виходячи із такого трактування фактично явним є те, що 

науковець розглядає відповідальність як безпосередній примус 

до здійснення передбачених за це дій. В. Луць вважає, що коли 

особа вчиняє те чи інше господарське правопорушення, вона має 

умисел, а сам факт притягнення її до відповідальності і лише 

після цього її добровільне виконання обов’язку юридичної 

відповідальності не може породжувати ознаку добровіль-  

ності [4]. 

А.Г. Бобкова та З.Ф. Татькова вважають, що до прикладу, 

сфері господарської відповідальності закладів вищої освіти, 

відповідальність полягає здебільшого як потерпання (несення) 

добровільно чи в примусовому порядку учасниками господарсь-

ких відносин несприятливих економічних наслідків, передбаче-

них господарським законодавством, договорами, локальними 

нормативними актами суб’єктів господарювання, за вчинене 

ними господарське правопорушення [5]. Тому, варто зауважити 

на що не всюди добровільність не може полягати у своєму 

первинному значенні. 

Як слушно зазначає С.М. Мамедова, за порушення учас-

ником господарських відносин правил здійснення господарської 

діяльності можуть застосовуватись і штрафні або адміністра-

тивно-господарські санкції, критеріями відмежування яких є: 

1) спеціальний суб’єкт застосування (штрафні санкції застосову-

ються за ініціативою учасників господарських відносин, а 

адміністративно-господарські санкції – уповноваженими органа-

ми державної влади чи органами місцевого самоврядування); 

2) залежно від фонду надходження коштів (штрафні санкції 

стягуються в дохід бюджетів учасників господарських відносин, 

а адміністративно-господарський штраф – у дохід державного або 

місцевого бюджетів); 3) правова природа відносин (штрафні 

санкції застосовуються за порушення договірних господарських 
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зобов’язань (між сторонами укладено договір), а адміністративно-

господарські санкції – за порушення тих правил здійснення 

господарської діяльності, які встановлені законодавством 

України); і запропоновано, що додатковим критерієм відмежу-

вання є: 4) відповідний суб’єкт відповідальності (штрафні санкції 

застосовуються до всіх учасників господарських відносин, а 

адміністративно-господарські санкції – лише до суб’єктів госпо-

дарювання) [6]. Отже в силу цього, варто зазначити, що автор 

зауважує на розгляді господарської відповідальності крізь 

призму міри покарання, яка зокрема набуває формату    

санкцій. 

Безумовним фактом є те, що в ході заподіяння суб’єктом 

господарської діяльності шкоди іншому суб’єкту господарської 

діяльності виникає господарське правопорушення. Отже, обов’яз-

ком зобов’язаної сторони (правопорушника) є відновити пору-

шене право. Правом же потерпілого є вимагати відновлення 

порушеного, невизнаного або оспорюваного права. 

На підставі вищенаведеного, можна зробити висновок, що 

господарську відповідальність, є: мірою покарання та заходом 

застереження майбутніх порушень. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 122 КУПАП (ЗАФІКСОВАНІ В 

АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ) 
 

Литвинюк Я. М., 

студент юридичного факультету 

Донецький національний університет  

імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

На сьогодні питання процедури притягнення до адміністра-

тивної відповідальності за вчинення адміністративного право-

порушення передбаченого статтею 122 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУПАП) є доволі акту-

альним. Дане питання висвітлювалося у багатьох наукових 

працях, проте автори мають різну позицію, щодо того чи відпові-

дає дана адміністративна процедура принципу верховенства 

права, тим самим не порушує права людини. 

Згідно статті першої Конституції України, Україна є суве-

ренна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 

Частина друга статті 61 Конституції України визначає, що юри-

дична відповідальність особи має індивідуальний характер.[1]  

Конституційний суд України неодноразово зазначав, що 

справедливість – одна з основних засад права, є вирішальною у 

визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із 

загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість 

розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному 

юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної 
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відповідальності вчиненому правопорушенню. У сфері реалізації 

права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед 

законом, відповідності злочину і покарання, цілях законодавця і 

засобах, що обираються для їх досягнення. [2] 

Зокрема, дискусійним є положення примітки до статті 122 

КУПАП, яка визначає, що суб’єктом правопорушення в цій статті 

є відповідальна особа, зазначена у частині першій статті 14-

2 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засіб на 

територію України. У разі внесення змін до постанови про 

накладення адміністративного стягнення з підстав, встанов-

лених абзацом третім частини першої статті 279-3 цього Кодексу, 

суб’єктом цього правопорушення може бути особа, яка керувала 

транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, 

зафіксованого в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки 

(відеозапису).[3] 

Так, стаття 14-2 КУПАП, передбачає, що адміністративну 

відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допо-

могою технічних засобів - приладів контролю за дотриманням 

правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації, які 

функціонують згідно із законодавством про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах), або за порушення 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафік-

совані в режимі фотозйомки (відеозапису) (за допомогою техніч-

них засобів з функціями запису, зберігання, відтворення і передачі 

фото-, відеоінформації), несе відповідальна особа – фізична особа 

або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспорт-

ний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспорт-

них засобів внесено відомості про належного користувача 

відповідного транспортного засобу, - належний користувач транс-

портного засобу, а якщо в Єдиному державному реєстрі юридич-

них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної 

особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка 

виконує повноваження керівника такої юридичної особи.[3]  



 

174 

З цього законодавчого положення можемо виокремити, що 

суб’єктами відповідальності за вчинення правопорушення 

можуть бути: відповідальна особа – фізична особа або керівник 

юридичної особи або належний користувач транспортного 

засобу. Таким чином, законодавцем було дотримано принцип 

індивідуалізації покарання, дане законодавче положення не 

порушує принципу верховенства права та є цілком справедливим 

та виправданим. Тобто особа, передаючи транспортний засіб у 

розпорядження іншої особи фактично залишає тягар відпові-

дальності за собою, діючи цілком усвідомлено.  

Проте у такої особи є можливість визначити належного 

користувача, тобто особу, яка особисто буде керувати відповід-

ним транспортним засобом та уразі порушення правил дорожньо-

го руху буде нести відповідальність. Дана процедура затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 

року № 1197 «Про затвердження Порядку внесення відомостей 

про належного користувача транспортного засобу до Єдиного 

державного реєстру транспортних засобів (далі – Реєстр)» (далі – 

Порядку).  

Зокрема, у підпункті третьому пунктом другим цього 

Порядку визначено, що належним користувачем є фізична особа, 

яка на законних підставах користується транспортним засобом, 

що їй не належить, а також керівник юридичної особи – лізинго-

одержувача (особа, яка виконує повноваження керівника такої 

юридичної особи - лізингоодержувача) або працівник, визначе-

ний керівником юридичної особи, яка є власником транспортного 

засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право 

користуватися ним, які в разі внесення щодо них відомостей до 

Реєстру, відповідно до статті 14-2 Кодексу України про адміні-

стративні правопорушення несуть відповідальність за адміністра-

тивні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, 

зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).[4] 

Однак серед наукових праць можна знайти позицію, що 



 

175 

вище згадана процедура притягнення до адміністративної 

відповідальності порушує права людини. Яскравим прикладом є 

позиція Битяка О. В., який зауважує, що разом із включенням до 

Кодексу приписів статті 14-2 з урахуванням всіх наступних змін 

фактично відбулося запровадження «презумпції вини» власника 

транспортного засобу (відповідальної особи). На користь цієї 

тези свідчить і встановлена законодавством дискримінаційна 

процедура звільнення від відповідальності власника транспорт-

ного засобу (відповідальної особи), який не керував транспорт-

ним засобом у момент автоматичної фіксації правопорушення.[5, 

с.128-129] Тобто мається на увазі процедура передбачена статтею 

279-3 КУПАП. Однак дана процедура є цілком виправданою та 

ефективною, адже виконує одну з найголовніших функції мети 

адміністративного стягнення - виховання особи, яка вчинила адмі-

ністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, 

поваги до правил співжиття, стимулюючи осіб, які потенційно 

можуть бути притягнуті до відповідальності, тобто відпові-

дальних осіб, до внесення відомостей про належного користувача 

транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспорт-

них засобів. 

Дана процедура притягнення до відповідальності у цій сфері 

використовується у низці розвинених країн, зокрема О. Конс-

тантий наводить положення статті 46.63.075 Кодексу штату 

Вашингтон (The Revised Code of Washington (RCW)), в якій 

установлено, що у справі про порушення правил дорожнього 

руху, виявлене за допомогою автоматизованої камери безпеки 

дорожнього руху, діє припущення prima facie, згідно з яким 

особою, яка керувала транспортним засобом у момент і час, 

протягом якого мало місце порушення, був зареєстрований 

власник транспортного засобу (пункт 1). Однак ця презумпція 

може бути спростована у спосіб подання суду зареєстрованим 

власником під присягою письмової заяви або надання перед 

судом показів, що в момент вчинення правопорушення транс-

портний засіб було викрадено, або він перебував під керуванням, 

контролем якоїсь іншої особи (пункт 2)[6, с. 122] 
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У свою чергу Крайній П. І. та Торончук І. Ж. цілком справед-

ливо зазначають, що фіксація порушень ПДР, зафіксованих в 

автоматичному режимі, є вимогою сьогодення та відповідає меті 

забезпечення безпеки дорожнього руху. [7, с. 168]  

Таким чином, приходимо до висновку, що адміністративна 

процедура притягнення до відповідальності за вчинення адміні-

стративного правопорушення передбаченого статтею 122 КУПАП 

(зафіксовані в автоматичному режимі) не порушує прав людини, 

адже у особи за якою зареєстрований транспортний засіб, наявне 

право на внесення відомостей про належного користувача до 

відповідного Реєстру. У свою чергу ігнорування цієї можливості 

є цілком усвідомленим та збігається із волею особи. Тобто, 

передаючи транспортний засіб у користування іншій особі, вона 

усвідомлює всі наслідки, які можуть наступити у разі порушення 

особою, яка користується даним транспортним засобом Правил 

дорожнього руху. 
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Ліщенко Т.С 

студентка  
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м. Вінниця, Україна 

Актуальність дослідження даної теми полягає у розкритті 

важливості внесення змін, щодо використання вогнепальної зброї 

на період воєнного часу, а також зміни умов страхування та 

відповідальності. 

Спираючись на обставини в Україні які розпочалися з 24 

лютого 2022 року, було поставлено питання про умови 

використання вогнепальної зброї на період воєнного часу.  

Завданням роботи є розгляд нормативної бази; дослідження 

внесених змін Верховною Радою України до закону «Про 

забезпечення участі цивільних осіб у захисті України»; відпові-

дальність та застосування вогнепальної зброї, бойових припасів 

та вибухових речовин; порядок видачі та процедура застосування 

громадянами України. 
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За результатами написаної статті ми отримаємо повне 

розуміння щодо ситуації при використанні, відповідальності та 

страхуванні вогнепальної зброї під час введення воєнного стану 

в Україні. 

Вогнепальна зброя – пристрої та прилади, призначені для 

ураження цілі на віддалі метальним снарядом, що приводиться в 

рух енергією газу, який утворюється при згоранні вибухової 

речовини[1]. 

У 1320 році (за «Арабським Трактатом») почали використо-

вувати «модфу» — першу вогнепальну зброю, її конструкція була 

дуже проста: Залізну чи дерев'яну трубку забивали з одного кінця, 

в порожнє місце засипали порох, а потім закладали жменю 

каміння (прототип картечі). 

Перші рушниці з'явились в 1410-х. Вони називались «пища-

лами» (чеськ. píšťala — «дудка»). Такою зброєю вперше скорис-

талися в часи гуситських воєн 1419—1437 роки. Німецькі лицарі, 

що йшли проти пищалей з мечем, зазнавали значних утрат. Після 

гуситських воєн «пищала» відіграла значущу роль в європейській 

піхоті. Від чеського слова píšťala, яке використовувалось до XV 

ст., пішла назва «пищаль», а в XVII ст. воно дало назву і 

пістолету. З цього і почалася історія розвитку вогнепальної зброї. 

Повертаючись в події нашого часу, з 24 лютого 2022 року 

був підписаний указ Президента України про введення воєнного 

стану в країні. Спираючись на частину першу статті 65 

Конституції України про захист Вітчизни, її незалежності та 

територіальної цілісності є обов’язком кожного громадянина 

України. 

З огляду на те що, цивільне населення долучилося до актив-

ної участі у спротиві проти збройної агресії Російської Федерації, 

захисту життя і здоров’я, честі і гідності, суверенітету України. 

Верховною Радою України було прийнято Закон «Про забезпе-

чення участі цивільних осіб у захисті України» [3]. 

До осіб, які можуть брати участь у захисті України  викорис-

товуючи зброю відносяться громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які на законних підставах перебувають 
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на території України. Власну зброю можуть використовувати 

тільки громадяни України, а іноземці та особи які не мають 

громадянства країни мають змогу отримати лише державну 

зброю.  

Особи які в своєму користуванні мають вогнепальну зброю 

не несуть відповідальність на період воєнного часу  за скоєння 

злочину проти агресора. У той же час Законом України зазначено 

про обмежений доступ певної групи громадян, які не мають права 

володіти вогнепальною зброєю, а ті особи яким вже вона видана 

перебувають під безперервним контролем  держави. 

Зброя не видається таким особам: неповнолітнім;  недієздат-

ним;  особи, які були притягнені до кримінальної відповідаль-

ності через тяжкий злочин; ті в яких була вилучена зброя менше 

року тому; громадяни які користувалися транспортними засоба-

ми у стані алкоголю, наркотичних засобів, лікарських препаратів, 

які порушують їхню зосередженість та швидкість реакції на 

шляху; особистості вчинивши домашнє насильство.  

Розгляд заяви, яку особа подала на отримання дозволу 

користування вогнепальної зброї, буде розглядатися впродовж 

однієї доби, що максимально спростило механізм видачі. 

Цивільне населення може застосовувати вогнепальну зброю 

для: 

1)відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на 

військові або цивільні об’єкти, що охороняються; 

2)запобігання вчиненню або припинення протиправних дій 

чи діяльності осіб, причетних до збройної агресії; 

3)звільнення захоплених військових або цивільних об’єктів 

або запобігання такому захопленню; 

4)знищення зброї, бойової техніки, транспортних, які 

перебувають у користуванні осіб, які мають відношення до 

збройної агресії противника; 

5)захист цивільних осіб, військових або цивільних об’єктів 

від нападу; 

6)припинення дій осіб, які вчинили правопорушення.[5] 

Щодо страхування вогнепальної зброї, навіть під час 
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воєнного стану вона застраховується і виплачується страхове 

відшкодування. Страхова компанія зобов’язана сплатити страхо-

ве відшкодування за скоєний страховий випадок під час дії 

воєнного стану. Компанія може застосувати страхову подію як 

форс-мажорна обставина. Втім страхова компанія не звільняється 

від виплати страхового відшкодування, якщо правопорушення 

скоєне через непереборну силу. Отже форс-мажорна обставина 

може звільнити страхову компанію від виплати страхового 

відшкодування, за вимоги якщо між обставиною і невідшкоду-

ванням страховика є причино-наслідковий зв’язок.  

Відповідним чином, страхова компанія зобов’язана випла-

тити страхове відшкодування за страхову подію покладаючись на 

те, що в Україні введено воєнний стан. 

Виходячи з цього, ми можем сказати, що прийняті закони 

України дозволили отримувати зброю у спрощених умовах та 

використовувати її для захисту України від вторгнення Російсь-

кої Федерації, що в свою чергу викликало неабиякий інтерес з 

боку громадян і помітно збільшив попит на вогнепальну зброю. 

При цьому змінилися положення, щодо кримінальної або адміні-

стративної відповідальностей перед Законом. Спираючись на 

Закони України громадяни застрахувавши вогнепальну зброю, 

мають змогу отримати страхове відшкодування після страхового 

випадку. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ 
 

Лопата А.В., 

здобувач фахової передвищої освіти  

Жванія О.І., 

викладач ветеринарних дисциплін, 

ВСП «Козелецький фаховий  

коледж ветеринарної медицини 

Білоцерківського національного  

аграрного університету», 

 Україна 

Сьогодення в навчанні майбутніх фахівців ветеринарної 

медицини вимагає мобільних, конструктивних фахівців, які 

володіють розвиненим почуттям відповідальності за долю тварин, 

людей та країни в цілому. На сучасному етапі модернізації освіти 

здійснюється методологічна перебудова навчального процесу 

фахової передвищої освіти, спрямована на особистісний розвиток 

здобувачів освіти, формування в них ключових та фахових 

компетентностей. 

Вивчення латинської мови має принципове значення для 

загальнокультурного розвитку здобувачів освіти ветеринарного 

коледжу, їхнього подальшого успішного оволодіння професією. 
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Перед виклaдaчем лaтинcькoї мoви у нaвчaльнoму зaклaдi пocтaє 

зaвдaння підвищення пiзнaвaльнoгo iнтереcу здобувачів освіти дo 

вивчення мoви, змiцнення їх пoзитивнoї мoтивaцiї у нaвчaннi. Це 

cтaє можливим завдяки викoриcтaнню iнтерaктивних технoлoгiй 

i метoдiв нaвчaння, якi рoзвивaють ocнoви неcтaндaртнoгo 

миcлення здобувачів фахової передвищої освіти ветеринарної 

медицини, дoзвoляють вiдхилитиcя вiд cтереoтипнocтi у миcлен-

нi й мoвленнi, пoкрaщують уяву [1]. 

Навчальна дисципліна «Латинська мова» є невід’ємною 

складовою підготовки майбутніх спеціалістів ветеринарної меди-

цини та інтегрується в процесі вивчення з анатомією і фізіологією 

с/г тварин, біологією, хімією, фармакологією. Основними фахо-

вими компетентностями, які зазначені в навчальній програмі, є 

знання основ латинської граматики, спеціальної анатомо-

гістологічної лексики й основного греко-латинського словотвор-

чого фонду забезпечує професійну термінологічну грамотність 

спеціаліста.  

Термінологічна компетентність здобувача освіти ветери-

нарної медицини передбачає успішне оволодіння лексичним 

матеріалом, що допоможе працювати з вітчизняною та іноземною 

фаховою літературою, а також оволодіти правилами фармацев-

тичної рецептури. Міждисциплінарний підхід у процесі вивчення 

латинської мови у ВСП «Козелецькому фаховому коледжі 

ветеринарної медицини БНАУ» є одним із засобів підвищення 

ефективності навчання, а також рівня професійної підготовки 

майбутнього фахівця. 

Так, на заняттях з вивчення фармацевтичної термінології в 

якості наочного приладдя інколи використовуються не тільки 

таблиці, а й самі лікарські препарати, щоб здобувачі освіти 

змогли не просто побачити, а й роздивитись ліки. Таким чином, 

здобувачі освіти показують набуті попередні знання, навички 

роботи з підручником, з конспектом, оцінюючи власну навчаль-

но-пізнавальну діяльність, здатність допомогти іншим, визнача-

ють свої переваги й недоліки та ін. 

Ocнoву лaтинcькoї фахової термiнoлoгiї cтaнoвлять 
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термiнoлoгiчнi oдиницi, пiд якими рoзумiємo влacне терміни тa 

нoменклaтурнi нaйменувaння, якi завжди співвіднесенні зі 

спеціальними поняттями. Caме тoму прoвiдними метoдaми 

виклaдaння лaтинcькoї мoви є репрoдуктивнi метoди, ocнoвнa 

метa яких – трaнcляцiя тa вiдтвoрення нaвчaльнoї iнфoрмaцiї. Зa 

дoпoмoгoю цих метoдiв cтaє мoжливим реaлiзувaти oдне з 

ocнoвних зaвдaнь – зacвoєння термiнoлoгiчних oдиниць з метoю 

їх пoдaльшoгo викoриcтaння у прoфеciйнoму мoвленнi. 

 Однак у процесі опанування фаховою термінологією у 

здобувачів освіти можуть виникнути труднощі. Назвемо кілька 

факторів, які знижують ефективність навчання: відсутність 

можливості природного засвоєння мови через оточення; немож-

ливість «занурення» у мовне середовище; кількісна перевага 

методик, які передбачають механічне запам’ятовування зразків; 

відсутність можливості уникнути рідної мови у процесі викла-

дання та навчання; низький рівень фонетичного впливу мови, 

відсутність автентичного аудіоматеріалу та ін. 

Також однією з перепон, що cтoїть нa зaвaдi уcпiшнoгo oвo-

лoдiння лaтинcькoю фаховою термiнoлoгiєю здобувачами освіти 

у нaвчaльнoму зaклaдi, є недocтaтня, a iнкoли й вiдвертo низькa 

мoтивaцiя дo вивчення мoви. Для пiдвищення мoтивaцiї дo 

oвoлoдiння ocнoвaми мoви фaху виклaдaч пoвинен oрiєнтувaтиcя 

нa зaпрoвaдження, пoряд з трaдицiйними, тaких метoдiв нaвчaн-

ня, якi рoзвивaють у здобувачів освіти умiння caмocтiйнo  

вчитиcя, критичнo миcлити тa прaктичнo викoриcтoвувaти 

зacвoєну iнфoрмaцiю у прoфеciйнiй дiяльнocтi. Caме тaкими є 

iнтерaктивнi метoди нaвчaння, якi рoзвивaють творчий пoтенцiaл 

ocoбиcтocтi, рoзумoву тa емoцiйну cфери [2]. 

 Методика вивчення латинської мови пройшла випробову-

вання часом і практично мало змінилася за дві тисячі років. Нині 

робляться спроби застосувати комунікативний підхід до вивчен-

ня латинської мови, використати інтерактивні методи аналогічні 

тим, які ефективні при вивченні сучасних «живих» мов. На занят-

тях латинської мови можливості для використання інтерактивних 

методів дещо обмежені. Це пов’язано, передусім, з тим, що 
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вивчення латинської мови грунтується на граматико-переклад-

ному методі і не припускає використання латині як засобу 

спілкування, внаслідок того, що ця мова «мертва». Це означає, що 

дискусії і дебати на цій мові неможливі. Проте ми знаходимо 

можливості для використання елементів інтерактивного навчан-

ня при навчанні здобувачів освіти латинській мові. Вивчення 

латинської мови у ВСП «Козелецькому фаховому коледжі 

ветеринарної медицини БНАУ» має практичну спрямованість. Це 

термінологічний курс, мета якого — відпрацювання навичок 

грамотного використання на практиці майбутніми фахівцями 

ветеринарної медицини спеціальної фармацевтичної терміно-

логії, розуміння написання рецептів, назв лікарських препаратів 

та номенклатурних найменувань. Тому на заняттях доцільно 

використовувати командні ігри, як одні із форм інтерактивного 

навчання. Наприклад, при повторенні латинської лексики і кри-

латих виразів. Дидактичним матеріалом виступають два набори 

карток ( по одному для кожної команди): картки з початковою 

формою латинських слів, картки з додатковою інформацією про 

слова (вказівка роду іменника, відміна; фармацевтична назва 

рослин та повна ботанічна назва; стандартні рецептурні вирази та 

їх переклад). Із двох команд перемагає та, яка правильно і швидко 

зіставить отримані картки. В ході гри здобувачі можуть викону-

вати українсько-латинський та латинсько-український переклади 

фармацевтичних та медичних термінів, їх утворювати з 

терміноелементів, здійснювати пояснення їх загального сенсу, 

пояснювати роль латинської і грецької мов у фармацевтичній та 

медичній термінології, читати і писати латиною назви лікарських 

препаратів, терміноелементів, з яких вони побудовані, що є 

важливим для практичної підготовки здобувачів фахової перед-

вищої освіти. Крім того, використання гри сприяє підвищення 

зацікавленості у вивченні латинської мови, розвитку ерудиції, 

професійної поведінки, креативних якостей особи.  

За визначенням І. П. Підласого: «дидактичні ігри розвивають 

спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, мову, сенсорну 

(чуттєву) орієнтацію, кмітливість, а тому їх можна викорис-
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товувати під час викладання будь-якого предмета» [3]. Викорис-

тання ігрових елементів у процесі навчальної діяльності 

сприяють: 

✓ активізації мислення здобувачів освіти; 

✓ формуванню мотиваційного компонента навчання; 

✓ залученню до навчальної діяльності всіх учасників 

освітнього процесу; 

✓ формуванню навичок роботи у групі (самостійність у 

вирішенні завдань, якщо це індивідуальна гра; 

✓ створенню творчої атмосфери заняття; 

✓ посиленню емоційності здобувачів освіти [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що інтерак-

тивні методи навчання використовуються на заняттях з латинсь-

кої мови і роблять їх динамічними дозволяючи здобувачам 

активно брати участь в занятті і тим самим поглиблювати свої 

знання. Проте використання інтерактивних технологій не повин-

не ставати самоціллю. Це лише спосіб створення атмосфери в 

аудиторії, яка найліпше сприяє співпраці, порозумінню, толе-

рантності і дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно-

орієнтоване навчання. При цьому необхідно пам’ятати застере-

ження науковців: на одному занятті можна використовувати 

одну, максимум дві інтерактивні вправи, але ніяк не цілий їх 

калейдоскоп. 
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Початок 2022 року виявився одним із найскладніших за всю 

історію незалежності України. Війна в Україні спричинила те, що 

понад третина територій країни небезпечні для виробництва 

продукції або ж знаходяться під окупацією. Частина сільсько-

господарських земель знищена та замінована, а інфраструктура 

даного сектору пошкоджена. Заблоковані морські порти, розір-

вані логістичні та економічні ланцюги поставок. Вітчизняні 

сільгоспвиробники потребують безперебійного постачання паль-

ного, насіння, добрив, засобів захисту рослин, запасних частин 

тощо.  

Воєнний період вимагає від вітчизняних сільгоспвиробників 

вчасно провести польові посівні роботи, задіяти всі можливі 

додаткові площі сільськогосподарських угідь для посіву та 

наростити обсяги валового виробництва. Із цих причин уряд, 

зокрема органи місцевого самоврядування, повинні сприяти у 

забезпеченні вітчизняними виробниками сільськогосподарської 

продукції посівним матеріалом, добривами і матеріальними 

ресурсами. Тобто перед урядом постала нагальна потреба у 

пошуку методів, які дозволять забезпечити умови для того, щоб 

українська весняна посівна відбулася в максимально можливому 

масштабі. 
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З метою оцінки величини впливу війни на вітчизняний 

сільськогосподарський сектор, проаналізуємо рівень фінансової 

підтримки агропромислового комплексу в довоєнний період, а 

саме в 2019-2021 роках, у такому географічному розрізі регіонів 

України: на Заході − Львівською областю, у Центральній Україні 

− Черкаською областю, на Сході − Дніпропетровською областю, 

на Півночі − Київською областю, на Півдні − Одеською областю 

(рис. 1). Зокрема на дані області спрямовується найбільша частка 

фінансової підтримки (близько 30%). 

 

 
Рис. 1. Фінансова підтримка сільгоспвиробників України 

У 2019-2021 роках, млн грн* 

*Джерело: складено на основі [1] 
 

Проаналізувавши дані, відображені на рисунку, варто 

відмітити те, що протягом 2019-2021 років обсяги фінансової 

підтримки вітчизняним сільгоспвиробникам зростали. Із обраних 

областей лише в Дніпропетровську зменшились обсяги фінан-

сової підтримки у 2021 році, порівняно із 2020 роком.  

Тобто у 2021 році загальна величина фінансової допомоги 

сільгоспвиробникам України продовжувала зростати і становила 

− 4,7 млрд грн [1]. Насамперед, це пов’язано із наростанням таких 

потреб як: підтримка розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції; підтримка заходів в агропро-

мисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; часткова 

компенсація вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва. 
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Таким чином, сільгоспвиробники завжди потребують додат-

кового фінансування на період посівної. Зокрема цьогорічна 

ситуація вплинула на те, що виробники сільськогосподарської 

продукції не мають можливості реалізувати зібраний у минулому 

році врожай на експорт, адже портова інфраструктура України 

заблокована агресором. І як наслідок, сьогодні в аграріїв криза 

ліквідності обігових коштів для здійснення сільськогоспо-

дарської діяльності. 

Відтак на весні 2022 року стало важливим питання залучення 

інших джерел фінансування, передусім для здійснення весняно-

польових робіт. За попередніми оцінками Міністерства аграрної 

політики та продовольства України (Мінагрополітики) − загальна 

потреба в коштах для проведення таких робіт складає близько 100 

млрд гривень [2]. Ця сума в рази перевищує минулорічні обсяги 

фінансової підтримки сільгоспвиробників України. 

Зокрема уряд країни прийняв постанову «Про внесення змін 

до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробни-

кам», згідно з якою у 2022 році держава надасть для вітчизняних 

сільгоспвиробників [3]: 

− виключно малим та середнім аграрним виробникам з 

оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом 

підприємства, яке оброблює до 10 000 га; 

− компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами; 

− максимальна сума кредиту, на який поширюється 

компенсація відсоткової ставки становить 50 млн грн; 

− кредитування надається для здійснення сільськогос-

подарської діяльності (посівної) на період дії воєнного стану; 

− для отримання кредитування суб’єкт підприємництва 

також повинен бути сільськогосподарським товаровиробником у 

значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку 

сільського господарства України»; 

− термін дії кредиту становить 6 місяців; 

− встановлено максимальний розмір державної гарантії за 

портфельними кредитами до 80%. 
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Отож, на початку 2022 року кредитування сільгоспвироб-

ників відіграє значну роль для виробництва валової продукції 

сільського господарства. Станом на 21 квітня банки видали 

кредити 3070 сільгоспвиробникам на суму 8,8 млрд грн. Основна 

частина цієї суми була залучена за програмою портфельних 

гарантій 80% − 7,2 млрд грн. До областей-лідерів із залучення 

кредитів належать: Кіровоградська (1,5 млрд грн), Вінницька (1,3 

млрд грн), Дніпропетровська (1,2 млрд грн), Одещина (887 млн 

грн), Волинь (536 млн грн), Львівщина (516 млн грн), 

Полтавщина (477 млн грн) та Тернопільщина (465 млн грн) [4]. 

Для більш детального вивчення особливостей підтримки 

виробників сільськогосподарської  продукції розглянемо їх на 

прикладі Львівської області, адже це єдина область, яка відновила 

та спростила дію механізму пільгового кредитування суб’єктів 

підприємництва в межах «Комплексної програми підтримки та 

розвитку сільського господарства на 2021-2025 роки» [5]. 

«Комплексна програма підтримки та розвитку сільського 

господарства на 2021-2025 роки», адаптована до умов воєнного 

стану, зосереджена на чотирьох основних напрямках, на які 

загалом спрямують понад 22 млн грн, а це на 6 млн більше ніж 

було заплановано на початку 2022 року. Розглянемо кожен із них. 

І. Компенсація відсотків за залученими кредитами та відсотків 

за супроводження договорів фінансового лізингу − 3,5 млн грн. 

Підтримка надається в розмірі 1,5 облікової ставки Національ-

ного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не більше 

ставки, передбаченої угодою. Максимальна сума фінансової 

підтримки протягом бюджетного року 200 тис. грн. 

ІІ. Надання пільгових кредитів на зворотній основі − 10 млн 

грн. Пільгові кредити надаються на зворотній основі під 3% у 

сумі до 150 тис. грн для поповнення обігових коштів (діючим 

суб’єктам господарювання) і до 500 тис. грн на поточні та капіта-

льні видатки (при умові, що капітальні видатки будуть складати 

не менше 70% від суми кредиту) на термін до 5 років з відстро-

ченням повернення основної суми зобов’язання до 1 року. 

ІІІ. Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва шляхом 
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часткової компенсації вартості насіння − 500 тис. грн. Відшкоду-

ванню підлягає вартість насіння не нижче першої репродукції або 

першого покоління гібриду в розмірі до 50% вартості насіння, але 

не більше ніж 50 тис. грн одному суб’єкту підприємництва. 

IV. Фінансова підтримка сільськогосподарських товарови-

робників у вигляді дотацій на утримання корів усіх напрямків 

продуктивності − 8,2 млн грн. Дотація надається суб’єктам під-

приємництва, у власності яких перебуває від п’яти корів, 

ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, 

за кожну наявну станом на 1 квітня поточного року корову в сумі 

до 2 500 грн, але не більше 125 тис. грн одному суб’єкту 

підприємництва [5]. 

Окрім реалізації «Комплексної програми підтримки та роз-

витку сільського господарства на 2021-2025 роки», на території 

Львівської області вирішено надати підтримку органам місцевого 

самоврядування на завершення заходів з поліпшення громадсь-

ких пасовищ розпочатих в минулому році. За умови відкриття 

державних електронних реєстрів – проведення інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення. 

Також з метою реалізації проєктів розвитку мережі госпо-

дарств, що працюють на продовольчу безпеку в Україні, здійсню-

ється проєкт «АГРО». Даний проєкт планує надати приблизно 

10 млн грн у межах до двадцяти субгрантів [6]. 

Цей конкурс для українських мікро-, малих та середніх 

сільськогосподарських підприємств, які є приватними виробни-

ками або переробниками овочів, фруктів та ягід, м’яса та молоч-

ної продукції, птиці (крім курятини) або продукції аквакультури. 

Субгранти можна використати на: 

− закупівлю нового обладнання та ресурсного забезпечення 

для впровадження кращих технологічних практик у виробництві; 

− закупівлю нового обладнання для створення нових та 

модернізації існуючих переробних потужностей для поширення 

кращого досвіду в секторі; 

− залучення консультаційно-експертної підтримки тощо 

[6]. 
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Отже, попри складні умови воєнного періоду сільськогос-

подарські виробники України планують збільшити посівні площі, 

втримати досягнутий потенціал у галузі тваринництва та забезпе-

чити продовольчою продукцією країну, зокрема зробити вагомий 

внесок у продовольчу безпеку держави. Доступ до фінансування 

сьогодні обмежений, адже зусилля влади зараз зосереджені на 

підтримку Збройних Сил України, внутрішньо переміщених осіб.  

Органи центральної виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування спільно з фінансовими установами та фондами 

роблять усе можливе для сприяння сільгоспвиробників у залучен-

ні кредитних коштів. Програми підтримки та розвитку сільського 

господарства, адаптовані до умов воєнного стану, орієнтовані 

виключно для малих та дрібних сільгоспвиробників, адже най-

більш вразливий виробничий сегмент в аграрному секторі. 
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Донецький національний університет  

імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

 Нові технології спрямовані на полегшення життя, однією 

з таких технологій є метавсесвіт. Метавсесвіт – це поглиблена 

версія віртуальної реальності, де за допомогою VR-гарнітури 

можна поринути у віртуальний світ, який поєднуватиме цифрові 

середовища та є розширенням фізичної реальності. Жоден 

користувач не може контролювати увесь метасвіт, жоден прист-

рій не є основою для його існування – це робить його незалежним 

[1]. Бренди активно вивчають можливості цифрових каналів, 

адже пандемія внесла корективи та зробила захоплення частки 

ринку у системі метавсесвітів як ніколи актуальним. 

Економіка метавсесвіту базується на потужності незмінних 

NFT-токенів і цифрових валют. Тому підприємства можуть мати 

ідеальну основу для вивчення нових бізнес-ідей за допомогою 

метавсесвіту.  

Ажіотаж навколо метавсесвіту величезний, оскільки він дає 

ряд нових можливостей. До них відносяться: 
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1. Зняття морального та фізичного навантаження за 

допомогою розваг. На перший погляд може здатися, що розваги 

в метавсесвіті не мають відношення до діяльності підприємств. 

Але розваги в метавсесвіті викликають великий інтерес, особливо 

у молодих споживачів, які в основному і стимулюють зростання 

метавсесвіту. Часто в таких іграх можна отримати NFT або певну 

валюту, яку потім конвертують в певну грошову одиницю. Тобто, 

працівники будуть розважатись, знімати стрес,  ще й отримають 

за це додаткові гроші. 

2. Покращення освіти та навчання. Комп'ютерні ігри — 

одна з найпотужніших форм навчання, творчості та самовира-

ження. Пандемія та пов’язані з цим обмеження щодо особистих 

зустрічей, змусили навчальні заклади запровадити платформи 

електронного навчання та інші цифрові засоби комунікації. Під-

приємства також можуть використовувати можливості вірту-

ального навчання. Організації в різних галузях можуть викорис-

товувати метавсесвіт для покращення навчання своїх працівників 

за допомогою додаткового VR обладнення та на очних прикладах 

показати, як правильно виконувати певні завдання. 

3. Прямий продаж усередині метавсесвітів (Direct-to-

Avatar, D2A) D2A — бізнес-модель продажу товарів аватарам 

(цифровим особам), яка не вимагає управління ланцюжком 

постачання. Бренди D2A продаються в соціальних або змагаль-

них віртуальних середовищах: в іграх або відкритих світах, де 

споживачі уявляють себе як аватар. D2A дає шанс компаніям, які 

пропустили "хвилю" цифрової революції, використати можли-

вості метавсесвітів для розвитку бізнесу. 

4. Прямий продаж в реальність (Direct-to-Consumer, D2C) 

Шлях клієнта починається у віртуальному світі, а закінчується у 

реальному. Через замовлення онлайн-додатку товар доставля-

ється кінцевому споживачеві. D2C дозволяє брендам виходити на 

ринок безпосередньо, без посередників. Але процес, як і раніше, 

залежить від третіх сторін у питаннях доставки та обробки і 

перетворюється на змагання: «хто швидше дістанеться вхідних 

дверей». 
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5. Присутність брендів у віртуальних світах. Компанії вже 

продають товари та послуги, які існують лише в цифровому світі. 

Так Gucci об’єднався з компанією Superplastic, яка займається 

продуктами та розвагами, щоб створити обмежену серію 

колекційних NFT. Ralph Lauren продає одяг для аватарів, а Nike 

створює NFT, пов’язаний із його реальним аналогом. Louis 

Vuitton розробив скіни для League of Legends у співпраці з Riot 

Games. Співпраця Gucci&Tennis Clash допомагає гравцям 

виявити ексклюзивні вбрання, розроблені італійським модним 

брендом, та придбати предмети одягу для персонажа Tennis Clash 

на сайті Gucci. Компанія Balenciaga створила відеогру - 

"Afterworld", щоб представити колекцію осінь 2021 року. Гравці 

потрапляли в пост-апокаліптичний світ 2031 року, щоб 

досліджувати різні зони — магазин Balenciaga, лісовий рейв — де 

моделі або стояли або танцювали в одязі з нової колекції. [4] 

Те, що відомі модні бренди продають лише цифровий одяг 

та аксесуари, слідуючи ігровим платформам, які продають 

подібні речі протягом багатьох років, може вказати шлях до 

можливостей для ширших бізнес-моделей. 

Отже, кількість перспективних напрямків для розвитку 

бізнесу в метавсесвіті – досить багато. Більшість з них покращує 

ефективність праці та приносить додатковий дохід. Кожне 

підприємство досягає певної планки розвитку і тоді починається 

фаза занепаду, а от, якщо його переносити у цифровий, новий світ 

– де воно буде на стадії розвитку, це дасть можливість для 

зародження нових ідей і напрямків діяльності, що у свою чергу 

створить нові напрямки отримання доходу. 

Література: 
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2731   
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Work. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hbr.org/ 
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Основою прогностичної оцінки процесів, що реалізуються, в 

тому числі процесів, які відбуваються в організмі людини, слід 

вважати заміну реального процесу, котрий має місце, певною 

логічною, статистичною, математичною або іншою конструк-

цією, котра відтворює його найістотніші риси, створюючи спро-

щений схематичний образ та чітко абстрагуючись від вторинних 

неістотних ознак 1, с. 46; 2, с. 104; 3, с. 126; 4, с. 223; 5 с. 115; 6, 

с. 130; 7, с. 139. Тому в теперішній час широкого поширення в 

практиці прогнозування у теоретичній і профілактичній медицині 

знаходять статистичні моделі, застосування яких дозволяє не 

тільки вивчити процеси, що відбуваються, але й здійснити зміс-

товну глибинну інтерпретацію встановлених закономірностей, 

передбачити перспективи подальшого розвитку досліджуваних 

об’єктів, запровадити оптимальні підходи відносно корекції 

виявлених відхилень 1, с. 46; 4, с. 223; 8, с. 209; 9, с. 48]. 

В ході проведених досліджень розроблений концептуальний 

підхід до прогнозування адаптаційних можливостей та стану 

здоров’я студентів, що здобувають медичний фах.  

Так, дані використання процедур кореляційного аналізу 

дозволили виявити цілу низку показників функціонального 
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стану, адаптаційних можливостей, рівня здоров’я та особли-

востей умов перебування, що мають чітку взаємопов’язаність з 

критеріальними характеристиками рівня навчальної успішності 

та професійної підготовленості дівчат і юнаків, які засвоюють 

медичні спеціальності. Насамперед, слід відзначити міцну 

спорідненість показників, що відображують рівень професійної 

придатності та характеристик стану здоров’я і неспецифічної 

реактивності, критеріальних показників розвитку психофізіоло-

гічних функцій і особливостей особистості, особливостей 

способу життя, показників навчальної успішності тощо. 

Під час реалізації процедур покрокового регресійного 

аналізу науково-обґрунтовані статистичні моделі прогнозування 

рівня узагальненої і клінічно–орієнтованої професійної підготов-

леності та рівня поширення захворювань з тимчасовою праце-

здатністю і захворювань з хронічним перебігом патологічного 

процесу на підставі вивчення даних, що відображують особли-

вості функціонального стану та адаптаційних можливостей 

організму студентів. 

Загалом же, ураховуючи одержані дані необхідно відзначити, 

що, незаперечно, провідними компонентами концептуального 

підходу до прогнозування адаптаційних можливостей організму 

та стану здоров’я студентської молоді, яка засвоює медичний фах, 

слід вважати: (1) об’єктивне визначення мети, головних завдань та 

об’єктів прогнозування, які ураховують і особливості розвитку 

психофізіологічних функцій, і особливостей особистості; (2) 

здійснення розвідувального аналізу вихідних даних на підставі 

застосування процедур кореляційного, кластерного, регресійного 

і факторного аналізу; (3) вибір найбільш доцільних методів про-

гностичної оцінки та їх статистичну формалізацію; (4) ґрунтовну 

перевірку та верифікацію адекватності статистичних моделей, які 

побудовані; (5) аналіз та індивідуалізовану прогностично-

змістовну інтерпретацію одержаних результатів тощо. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ – ФЛЮОРОГРАФІЧНОГО 

КАБІНЕТУ 
 

Мацюк Д. А. 

 студентка групи Матем-42.О 

Волинський національний університет 

 імені Лесі Українки  

Падалко А. М.  

кандидат. фіз.- мат. наук., доцент 

м. Луцьк, Україна 

Одна з задач теорії масового обслуговування - яким чином 

скоротити час обслуговування при мінімальних витратах. 

Актуальність нашої роботи полягає в реалізації цієї задачі при 

моделюванні роботи – флюорографічного кабінету. 

Мета роботи - побудова комп'ютерної моделі роботи 

флюорографічного кабінету. 

Була написана програма, яка реалізує процес формування 

черг і обслуговування пацієнтів, які прийшли зробити флюоро-

графію. Були використані засоби візуального програмування 

Borland C++ Builder6. У якості результату можна подивитися 

процес формування й обслуговування черг пацієнтів, а також 

побачити деякі середні значення системи, отримані за кілька днів 

роботи. Усі вхідні дані формуються самостійно, використовуючи 

експоненціальний закон для формування часу приходу пацієнтів 

і рівномірного закону для формування часу підготовки до 

обслуговування й часу обслуговування пацієнтів. 

В теорії систем масового обслуговування обслуговуваний 

об'єкт називають вимогою, а призначенням СМО якраз і є 

задоволення цих вимог. В теорії СМО розглядаються такі випад-

ки, коли постачання потреб проходить через випадкові проміжки 

часу, а тривалість обслуговування вимог не є постійною, тобто 

носить випадковий характер. У силу цих причин одним з 

основних методів математичного опису СМО є апарат теорії 

випадкових процесів. Предметом теорії СМО є кількісна 
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сторона процесів, пов'язаних з масовим обслуговуванням. 

Проаналізувавши завдання був встановлений вид системи. 

Система розімкнута, одноканальна, каналом є кабінет флюоро-

графії. Формування черги має свою особливість. Черга 

формується по типах (жінки й чоловіка). Обслуговування теж не 

просте, обслуговується та черга, у якій до моменту звільнення 

назбиралося від 5 до 8 людей. А якщо такої немає, то піде на 

обслуговування та черга, у якій швидше назбирається необхідна 

кількість людей. 

Основні позиції в роботі системи: 

− імітація роботи системи за період у кілька днів; 

− ініціалізація параметрів системи; 

− формування часу приходу пацієнта; 

− перевірка на звільнення каналу; 

− перевірка статі групи пацієнтів; 

− формування черги із чоловіків у кількості 5-8 людей і 

відправлення її на обслуговування; 

− формування черги з жінок у кількості 5-8 людей і 

відправлення її на обслуговування; 

− формування часу підготовки до обслуговування пацієнта; 

− формування часу обслуговування; 

− визначення нового часу звільнення каналу; 

− перевірка на закінчення роботи системи; 

− знаходження середньої кількості пацієнтів за певний 

період. 

Література: 

1. Программирование в С++Builder 6 и 2006 (Архангельс-

кий А.Я., Тагин М.А., 2007). 

2. Полный справочник по С++ (Джаррод Холингворт, Боб 

Сворт, Марк Кэшмэн, Поль Густавсон), 2007. 

3. Конспект лекций преподавателя Светличной В.А. по 

курсу «Моделирование систем» 2008 год. 

4. http://www.5ballov.ru/referats/preview/39942 - СМО. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ 
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Меркулов С.О., 

студент юридичного факультету 

Дніпровський національний  

університет імені Олеся Гончара, 

м. Дніпро, Україна 

В основі економічних перетворень, в нашій державі, 

безперечно, перебуває право власності, і особливо право влас-

ності на основне національне багатство яким є земля, що вимагає 

проведення теоретико-правових досліджень у відповідній сфері. 

Зважаючи на множинність суб’єктів власності, на практиці, 

виникають ситуації об’єднання кількох осіб, чи більше суб’єктів 

права, які об’єднують свої земельні ділянки в єдиний об’єкт 

права, в результаті чого виникають відносини багатосуб’єктної 

належності земельної ділянки. Такі відносини власності прий-

нято називати правом спільної власності на землю [1, с.121].  

На жаль земельне законодавство достатньою мірою не 

розкриває правових механізмів реалізації суб’єктивних прав на 

земельну ділянку в рамках правового регулювання відносин в 

сфері спільної часткової та спільної сумісної власності на землю. 

Законодавча позиція в даному випадку зводиться до необхідності 

договірного регулювання таких правовідносин, та зумовлює 

поширення практики судового вирішення відповідної категорії 

спорів. За таких умов є необхідність комплексного дослідження 

проблем правового забезпечення права спільної сумісної власно-

сті на землю в Україні та формулювання пропозицій з метою 

вдосконалення законодавства у відповідній сфері [2, с. 40-41].   

Як відомо спільна сумісна власність відрізняється від 

спільної часткової власності тим, що у ній не визначаються 

заздалегідь частки учасників земельної ділянки і права на неї. 

Відповідно до ч. 2 ст. 89 Земельного кодексу України у спільній 
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сумісній власності можуть перебувати земельні ділянки 

подружжя, членів фермерського господарства (якщо інше не 

передбачено угодою між ними), співвласників житлового 

будинку, співвласників багатоквартирного будинку. Цей перелік 

є вичерпним. Згідно з ч. 4 ст. 89 Земельного кодексу України 

співвласники земельної ділянки, що перебувають у спільній 

сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї 

окремої частки. Володіння, користування та розпорядження 

земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюється за 

законом щодо земельної ділянки подружжя (якщо інше не перед-

бачено шлюбним контрактом), членів фермерських господарств 

(якщо інше не передбачене угодою між ними), співвласників 

багатоквартирних жилих будинків, а також належних до них 

будівель, споруд та прибудинкових територій [3, с.52]. 

Право спільної сумісної власності на землю безперечно є 

складовою частиною інституту права власності на землю зага-

лом, що включає право володіти, користуватися і розпоряджатися 

земельними ділянками. Загальне поняття права спільної сумісної 

власності на земельну ділянку, обумовлено нормами цивільного 

законодавства в сфері спільної сумісної власності на майно. 

Зокрема, відповідно ч. 1 ст. 368 Цивільного кодексу України 

спільна власність двох або більше осіб без визначення часток 

кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю 

[4]. Дана норма закладає певні характеристики права спільної 

сумісної власності, як множинність її суб’єктів (співвласників) та 

єдність її об’єкта. Множинність суб’єкта права спільної сумісної 

власності передбачає абсолютно рівні повноваження кожного 

співвласника у здійснення володіння користування та розпоряд-

ження об’єктом такої власності, яким в нашому випадку є 

земельна ділянка. При цьому законодавець передбачає саме 

спільний порядок користування майном якщо інше не встанов-

лено домовленістю між ними, та розпоряджання майном за 

згодою всіх співвласників, тобто знову таки спільно або ж за 

домовленістю сторін. Йде мова про певне обмежене право спів-

власників яке не може бути реалізоване самостійно поза волею 
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інших співвласників. Відповідно, в цивілістичній літературі 

розрізняють зовнішні правовідносини спільної сумісної влас-

ності (між співвласниками з однієї сторони і невласниками з 

іншої) та внутрішні правовідносини (між самими співвла-

сниками) [5, c. 102–103]. Відтак якщо у внутрішніх відносинах 

суб’єкти спільної власності відстоюють власні інтереси щодо 

порядку користування чи розпорядження земельною ділянкою, 

то у зовнішніх відносинах усі співвласники мають демонструвати 

спільне волевиявлення, а всі сторонні особи, незважаючи на 

множинність співвласників, мають справу не з сукупністю окре-

мих воль чи волевиявлень кожного співвласника, а з єдиною 

волею і єдиним волевиявленням, подібно до того, як це 

відбувається в праві власності особистого характеру. 

Відповідно до ч.3 ст.89 ЗКУ володіння, користування та 

розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної власності 

здійснюються за договором або законом. [6]. Такий підхід дещо 

конкретизує відносини щодо використання земельної ділянки яка 

перебуває у спільній сумісній власності шляхом виникнення 

договірних відносин або через визначення правового режиму 

земель які виступають об’єктом власності.  

Суб´єктами права спільної сумісної власності згідно з ч.2 

ст.368 ЦКУ може бути досить широке коло осіб, що включає: 

фізичних осіб, юридичних осіб, а також державу та територіальні 

громади [4]. Тому постає закономірне питання про можливість 

набуття у сумісну власність земельних ділянок юридичними осо-

бами, територіальними громадами та державою. Оскільки цивіль-

не законодавство допускає виникнення права спільної сумісної 

власності на нерухоме майно, а права на землю за земельним 

законодавством мають слідувати за правами на будівлі та спору-

ди, які на ній розміщені, відповідно, відсутній будь-який сенс в 

обмеженні кола суб’єктів права спільної сумісної власності на 

землю. Земельне законодавство визначає, що територіальні гро-

мади можуть формувати відносини спільної власності на землю і 

передавати їх в розпорядження обласних рад для реалізації 

спільних інтересів населення, що проживає на цих територіях. 
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На відміну від норм  ч.2 ст. 368 Цивільного Кодексу України, 

16.01.2003 р. (далі ЦК), якими було істотно розширене коло 

суб’єктів права спільної сумісної власності, Земельний кодекс 

України, який приймався раніше, продовжує зберігати положення 

про те, що земельна ділянка на такому праві може належати лише 

громадянам. Земельним законодавством не лише обмежено коло 

суб’єктів спільної сумісної власності фізичними особами, але 

фактично і визначено коло таких осіб до яких, зокрема, згідно ст. 

89 ЗК України законодавець відносить: подружжя; членів 

фермерського господарства; співвласників жилого будинку; спів-

власників багатоквартирного будинку. Законодавець допускає 

можливість і інших випадків виникнення спільної сумісної 

власності, що можуть визначатись спеціальним законодавством. 

Тобто законодавець намагається чітко обмежити право спільної 

сумісної власності з огляду на особливі умови її виникнення та 

здійснення.  

Право спільної сумісної власності за цивільним законо-

давством не обмежується визначеним колом об’єктів. Усі об’єкти 

в одиничному чи множинному вигляді будуть виступати єдиним 

цілим для співвласників, з приводу яких співвласники вступають 

у відповідні правовідносини. Земельне законодавство, згідно ст. 

79 ЗК України, до об’єктів такої власності, відносить земельну 

ділянку як частину земної поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 

Більше того враховуючи суб’єктний склад права спільної 

сумісної власності на земельну ділянку можна визначити її 

цільове призначення, зокрема, у членів фермерського госпо-

дарства це може бути земельна ділянка призначена для ведення 

фермерського господарства чи товарного сільськогосподарсь-

кого виробництва, у співвласників жилого будинку – земельна 

ділянка для будівництва та обслуговування такого будинку, у 

співвласників багатоквартирного будинку – для обслуговування 

багатоквартирного будинку. Таку ж спільну мету у безроздільно-

му користуванні земельною ділянкою можуть мати територіальні 

громади та юридичні особи, наприклад, у спільному викорис-
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танні об’єктів соціально-культурного призначення на спільних 

територіях і відмовляти їм у законодавчому закріпленні права 

спільної сумісної власності немає жодних підстав.  

 Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, 

що земельна ділянка не має жодних властивостей, які б обумов-

лювали необхідність її виключення з числа об’єктів права 

спільної сумісної власності юридичних осіб, територіальних 

громад та держави.  

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що норми 

ст.89 Земельного кодексу України відтворюють застарілі поло-

ження, які на час його прийняття відповідали положенням ЦК 

УРСР 1963 року і тривалий час залишаються поза увагою законо-

давця та вимагають гармонізації з положеннями ч. 2 ст.368 ЦК. 
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Постановка  проблеми.  Пріоритетними завданнями освіти 

є формування математичних компетентностей. Особливо важли-

вим, на нашу думку, є оволодіння прийомами мислення, раціо-

нального виконання навчальної діяльності, при розв’язуванні 

рівнянь з модулями, що містять параметри. Саме такі завдання 

відіграють важливу роль у формуванні логічного мислення та 

математичної культури. Але,  як окрема тема, в шкільному курсі 

математики  вказані питання не висвітлюються, а розглядаються 

лише окремі прості завдання. Тому в учнів виникають труднощі 

при розв’язуванні такого типу задач.   

Мета дослідження: порівняти методи розв’язування рівнянь 

з модулями, що містять параметр в шкільному курсі математики. 

Результати дослідження. Текстові задачі у математиці 

моделюються у вигляді рівнянь. При чому, у рівняння можуть 

входити не лише невідомі величини, а й деякі змінні величини, 

які звуться параметрами. Рівняння з параметрами називаються 

рівняння виду 
 

         𝑓(𝑥, 𝑎1, 𝑎2, ⋯ , 𝑎𝑛) = 0,  (1) 
 

де 𝑥 – шукане невідоме, 𝑎1, 𝑎2, ⋯ , 𝑎𝑛 – параметри. Значення 

невідомого 𝑥 залежить від значення параметра. Розв’язати 
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рівняння з параметрами означає знайти всі розв’язки такого 

рівняння для кожного допустимого значення параметра.  

 Щоб розв’язати рівняння (1) потрібно: 

1. Визначити область допустимих значень (ОДЗ) параметрів 

𝑎1, 𝑎2, ⋯ , 𝑎𝑛. 

2. Розв’язати рівняння відносно 𝑥 і виразити його через 

параметри 𝑎1, 𝑎2,⋯ , 𝑎𝑛 у вигляді функції 
 

𝑥 = 𝜑(𝑎1, 𝑎2,⋯ , 𝑎𝑛)  (2) 
 

3. З’ясувати при яких допустимих значеннях параметрів 

значення функції (2) є розв’язками рівняння (1). 

4. Розглянути рівняння (1) при таких допустимих значеннях 

параметрів, при яких його не можна розв’язати відносно 𝑥; 

з’ясувати, чи має рівняння при цих  значеннях параметрів 

розв’язки, якщо - так, знайти їх. 

Розглянемо два способи розв’язування рівнянь з модулями, 

що містять параметр: аналітичний та графічний. При аналітич-

ному способі: спочатку розв’язують, як звичайне рівняння до 

того часу, коли всі перетворення чи міркування можна виконати 

однозначно. Коли перетворення не можна виконати однозначно, 

розв’язування рівняння необхідно розбити на декілька випадків, 

щоб у кожному з них відповідь через параметри записувалася 

однозначно. В аналітичному способі розв’язування рівнянь 

важливу роль відіграють теореми про рівносильність. 

Графічний спосіб зручно використовувати, якщо завдання 

пов’язане зі знаходженням кількості розв’язків рівняння. Рівнян-

ня з модулями розв’язують відповідно до особистостей функцій, 

які входять до них. 

Висновки. Графічний чи аналітичний способи при розв’язу-

ванні рівнянь з модулями, що містять параметр, слід використо-

вувати в залежності від умов конкретної задачі. Завдання такого 

типу можна рекомендувати для використання на факультативних 

заняттях. 
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У криміналістиці одним із перших є вчення про сліди рук 

людини з огляду на історію їх виникнення та використання в 

процесі розкриття та розслідування злочинів. Вивчення розвитку 

знань про відбитки пальців, особливості їх застосування при роз-

слідуванні дозволяють виділити окремі події, що характеризують 

основні характеристики становлення цього розділу криміналістики 

та вид діяльності, що сприяє виявленню та розслідуванню зло-

чинів.  

Сучасний стан криміналістичної науки, яка пройшла довгий 

шлях у своєму розвитку від окремих галузей у минулому до чіткої 

системи наукових знань, характеризується високим рівнем ком-

плексного впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

в цілях правосуддя, глибокої розробки методологічних проблем, 

тактики і методики розслідування злочинів [1, с. 148-151].  
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Сьогодні судова експертиза дає змогу  встановити людину за 

відбитками її долонь чи пальців. Знайдені на місці події сліди рук 

є незаперечним доказом того, що там була певна особа. 

Забезпечення належної якості досліджень залишається однією з 

найгостріших проблем. Основним завданням криміналістики є 

наукове забезпечення практичної діяльності органів досудового 

слідства у боротьбі зі злочинністю. Швидке та повне розкриття 

злочинів досягається під час досудового розслідування. Відпо-

відно до чинного законодавства завершення дактилоскопічної 

експертизи у кримінальному провадженні має доказову силу. 

Результати дослідження відбитків пальців є, якщо не 

вирішальними, то безсумнівно важливими. Вони допомагають 

вибрати серед інших основну версію, дотримуючись якої можна 

дізнатися реальні обставини справи, а також сприяють усуненню 

істотних протиріч у показаннях раніше допитаних осіб шляхом 

тактично правильного огляду місця події (далі – ОМП) і, зокрема, 

правильного вилучення відбитків пальців. Основне призначення 

огляду місця події, що є однією з першочергових та невідкладних 

слідчих дій, полягає у виявленні слідів злочину та інших доказів, 

з’ясування обставин події, будування версій злочину та особи 

правопорушника, а також інших обставин, що мають значення 

для справи. Огляд повинен забезпечувати можливість виявлення 

та фіксації слідів злочину в межах оточення будь-якого місця 

події, мати своєрідну пізнавальну універсальність, включати 

прийоми та методи, що забезпечують комплексне вивчення будь-

яких об’єктів матеріального світу. 

Однак, на практиці, часто можливості інспектора-криміна-

ліста щодо виявлення, фіксації, вилучення речових доказів з 

місця події обмежені. Так на сьогодні відомі різні дактилоско-

пічні матеріали та інструменти, серед них: світлофільтри; оптичні 

квантові генератори-лазери; різні дактилоскопічні порошки, 

пензлі; повітряний розпилювач; дактилоскопічна щітка; дактило-

скопічна плівка, чорнила; дактилоскопічні подушки, валики; 

ціаноакрилат; нінгідрин; та інше. Проте на практиці викорис-

товуться лише невелика частина з відомих інструментів та 
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матеріалів. До тих матеріалів, якими не завжди можна скориста-

тися є нінгідрин, ціанокрилат, дактилоскопічна плівка та інше. 

Ще одним аспектом є завантаженість, яка не дозволяє в 

найкоротші строки здійснити проведення дактилоскопічної екс-

пертизи. Відповідно до пункту 1.13 Інструкції про призначення 

та проведення судово-експертних експертиз строк проведення 

експертизи встановлюється залежно від складності експертизи, 

кількості об’єктів дослідження та питань, що підлягають 

розв’язанню, а також з урахуванням завантаженості спеціалістів 

від 10 до 90 календарних днів, а у виняткових випадках – понад 

90 календарних днів [2]. 

За клопотанням замовника черговість та строки виконання 

можуть змінюватися, у разі значного навантаження експерта та 

одночасного проведення більше десяти експертиз, у тому числі 

комісійних та комплексних. [5, с. 137-141]. 

Несвоєчасне отримання слідчим висновків експерта негатив-

но впливає на дотримання розумних строків досудового розсліду-

вання та загалом на дотримання прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, в т.ч. зокрема, правопо-

рушника.  

Вирішити це питання можна шляхом збільшення кількості 

спеціалістів за спеціальностями, на які припадає навантаження 

понад 10 експертиз на одного спеціаліста [3, с. 704].  

Проте, недостатні оплата праці та виділення фінансових 

ресурсів також є важливою проблемою. Так як можна збільшити 

кількість спеціалістів, та залишивши ті ж фінансові витрати, 

позитивних результатів отримано не буде. 

Дактилоскопічна експертиза все ще є найпоширенішим видом 

спеціальної експертизи, оскільки відбитки пальців є «тради-

ційною складовою» місця події для багатьох видів злочинів. Крім 

того, вони є цінним джерелом криміналістичної інформації, 

зокрема, про залишену ними особу, про час та особливості 

механізму слідоутворення (певні обставини події злочину, а 

також анатомо-функціональні характеристики певної людини). 

Тому цей напрямок компетенції фахівця потребує активного 
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розвитку з метою підвищення його ефективності [4, с. 15-19]. 

Тому складність і багатовимірність проблеми збирання, 

дослідження та використання відбитків пальців рук у процесі 

розслідування та розкриття злочинів потребує подальшого роз-

витку науково-правових засад діяльності органів досудового 

розслідування, експертів та вдосконалення методів та засобів 

роботи з інформацією відбитків пальців. Сьогоднішні реалії 

роблять це можливим, спираючись на прогресивні зміни в 

суспільстві, новітні технології а також на власний і зарубіжний 

досвід, зокрема, у поєднанні наукових постулатів щодо дотри-

мання прав і свобод людини і громадянина, а також аналізі  поло-

жень новітніх тенденцій, покращити роботу у сфері боротьби зі 

злочинністю.  
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Відповідно до ст. Стаття 3 Конституції України, людина її 

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

визнана найвищою соціальною цінністю в Україні. Правильно 

свобода людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість 

національна діяльність. Держава відповідальна перед людьми за 

їхню діяльність. Затвердження та реалізація прав та свобод 

людини є головним обов'язком держави[1, c.5] 

Я вважаю, проблеми з використанням спеціальних засобів, 

тобто податки та інші потоки, є актуальними та типовими  до 

поліції світу. Це особливо важливо, інші юридичні питання 

обмеження ліквідності, а також потреба в допоміжних правових 

положень та роз'яснень (роз'яснення). У чинному Законі України 

«про Національну поліцію» міститься в ст.45 «Застосування 

спеціальних засобів». Безпосередньо наручники та інші засоби 

утримання. загальні правила, дозволені чинним законодавством, 

наступні спеціальні інструменти: кайданки та засоби обмеження 

рухомості, за умови: 

▪ підозра у скоєнні злочину; 

▪ опір поліції або мають намір втекти;  

▪ під час тримання під вартою; 

▪ під час конвою (перевезення) затриманого або заарешто-

ваний; 
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▪ якщо людина може через свою небезпечну поведінку 

заподіяти шкоду собі та іншим; 

▪ вжити процесуальних дій до причетних осіб; 

▪ коли вони можуть становити реальну небезпеку для 

інших або себе. 

Слід зазначити, що у ч.3 та ч.4 ст. Стаття 42 Закону України 

«про Національну поліцію», визначені межі комунікації тощо, 

якими може користуватися поліція здійснювати свої повнова-

ження [2, c27]. 

Важливо також відзначити, що використання наручників 

підпадає під певні обмеження, особливо для поліції. Людям, які 

користуються наручниками більше 2 годин, заборонено потім 

постійне вживання, або відсутність зняття тиску. Щодо інших 

способів обмеження ліквідності таких правил, то це рідкість. На 

цьому тлі також привертається увага уточнення та визначення 

фактів скидання тиску наручники. З досліджених матеріалів, 

також немає чіткого законодавчого положення з цього питан-

ня [3]. 

Психологічні сигнали, які можуть призвести до зловживань 

з боку поліції через шкоду здоров’ю затриманих. У деяких 

країнах світу, як і в Україні є, оскільки поліція не була в 

наручниках. Використовуйте мотузки, штани, краватки, шнурки, 

тобто засоби лову злочинців. 

Це викликає питання: чи є інший шлях? Обмеження на 

пересування законно використовуються поліцією, громадяни 

України, для яких немає точного списку, сфери застосування та 

регулювання. 

Відповідно до ч. 5 ст. Стаття 42 Закону України «про Націо-

нальну поліцію», вказано, що поліція не може ні за яких умов 

вживати заходів примусу, не передбачених цим Законом[2, c. 28]. 

Відповідно до ч. 3 ст. Стаття 42 Закону України «про 

Національну поліцію», зокрема комплекс примусових заходів як 

поліцейський примус спеціальне обладнання, інструменти та 

предмети, недоліки конструктивно і технічно придатний для 

захисту дії, вчинені внаслідок пошкодження різних предметів, у 
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тому числі зброї, тимчасове (зворотне) тілесне ушкодження 

(кримінальне) ворога, придушення або обмеження волі супротив-

ника; уражені здібності (розумові чи фізичні) [3, 2, c27]. 

З вищесказаного можна зробити висновок, ремені, пояси, 

краватки, мереживо, пластикові конструкції, кліпси тощо не є 

конструктивними елементами. 

Підсумовуючи, важливий і не призначений для захисту чи 

обмеження - людська воля. Тому нормативні вимоги до видання 

наука систематично вирішує ці питання. 

Рекомендовано наступні кроки: 

1) Навчання за кордоном (досвід поліцейських із застосу-

ванням імпровізації, наприклад: методи обмеження мобільності 

за європейським законодавством). 

2) Поєднайте поняття «інші засоби обмеження» з «підручні 

засоби обмеження рухливості» (як для першого розуміння 

наручники можна використовувати як спеціальний інструмент, і 

все інше використовують «імпровізаційні засоби»). 

3) Інтегруйте ексклюзивні списки на нормативному рівні 

застосовуйте обмеження ліквідності горизонтально з наручни-

ками. 

4) Надайте точний перелік «інших» видів використання 

(ніяких «обмежень ліквідності» та «імпровізацій» загрожувати 

життю та здоров’ю людини). 
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Транспорт представляє собою важливу ключову складову 

економіки держави, без якісного функціонування якої неможли-

вий наступний економічний розвиток нашого суспільства. 

Основи взаємодії видів транспорту - це комплекс організаційно-

економічних та інженерно-технічних заходів суб’єктів-учасників 

транспортного процесу. Взаємодія різних видів транспорту поля-

гає в злагодженій роботі транспорту в загальному перевізному 

процесі. Ця взаємодія залежить від багатьох умов правового, 

економічного, технічного, технологічного, організаційного та 

управлінського характеру. Ефективність транспортного процесу 

по переробці та доставці вантажів різними взаємодіючими 

видами транспорту залежить від технологічної взаємодії роботи 

цих видів транспорту. 

При цьому важливу роль в узгодженні роботи різних видів 

транспорту грає раціональне розподілення обсягів вантажів, що 

перевозяться, в тому числі й переключення частки обсягів 

вантажів з одного виду транспорту на іншій з метою кращого 

використання парка рухомого складу взаємодіючих видів 

транспорту та скорочення транспортних витрат. 

Для транспортного комплексу з його складним, безперерв-

ним і динамічним характером роботи, що вимагає комплексного 
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функціонування різних видів транспорту, проблема взаємодії і 

координації їх роботи є особливо актуальною. Випереджаючі 

темпи зростання об'ємів вантажних і пасажирських перевезень по 

відношенню до темпів розвитку транспортної мережі ведуть до 

інтенсифікації перевізного процесу і передбачають подальше 

вдосконалення взаємодії різних видів транспорту, яке неможливе 

без розробки відповідної теорії, що відповідає фактичним запи-

там, і тому назріла гостра необхідність у створені практичних 

задач з розрахунку технічного оснащення і вибору технологічних 

режимів роботи видів транспорту, що взаємодіють. 

Розроблення оптимального план завозу-вивозу по-машин-

них відправлень вантажів автомобільним транспортом на 

залізничну станцію. У кожен район виконується по одній їздці. 

Критерієм оптимальності приймається мінімум загального 

пробігу автомобілів.  

Централізоване завезення-вивезення вантажів на залізничну 

станцію може здійснюватися по двох варіантах: маятниковий 

маршрут (станція — район — станція) і трикутний маршрут 

(станція — j-й район вивозу вантажів — j+к район завезення — 

залізнична станція). 

За допомогою транспортного графа міста визначають 

найкоротші відстані між станцією і пунктами завезення-вивозу 

вантажів, між районами завезення і районами вивозу. 

 Для вибору оптимального плану завезення-вивозу 

вантажів на станцію проглядаються усі варіанти обслуговування 

і розраховується оціночний показник:  

Δ=loj + lok – ljk 

 

де loj — відстань між залізничною станцією і j-м районом 

завезення-вивозу вантажів; lok — те ж для k-го району; ljk — 

відстань між j-м і k-м районами завезення (вивозу) вантажів. 

Якщо Δ = 0, маятниковий і трикутний маршрути рівноцінні;  

 при Δ<0, ефективний маятниковий маршрут;   

 при Δ > 0 доцільно організувати трикутний маршрут.  
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Для відшукання оптимального плану перевезень складають 

допоміжну матрицю, у якій рядки — райони вивозу, стовпці — 

райони завезення. На перетинанні рядка і стовпця міститься 

оцінюючий показник Δij:  
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Оскільки в реальних умовах число районів вивозу не 

дорівнює числу районів завезення, то матрицю доповнюють 

нульовими рядками, якщо районів вивозу в трикутних маршрутах 

менше районів завезення, і, навпаки, - нульовими стовпцями, 

якщо районів вивозу більше районів завезення. Задача зводиться 

до відшукання такої послідовності елементів {Δ1j1, Δ2j2,..., Δnjn} з 

матриці  , щоб їхня сума була максимальної і при цьому з 

кожного рядка і стовпця матриці   був обраний тільки один 

елемент. 

У результаті такої організації завезення-вивозу вантажів 

загальний пробіг автомобільного транспорту буде мінімальним. 
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Chosen topic is quite relevant for Ukraine in connection with the 

need to perform the tasks of civil proceedings, they depend on the 

proper application of civil court rules of substantive and procedural 

law. That is, the primary direction is the consideration of the case in 

civil proceedings. 

Correspondence proceedings or consideration of the case in 

absentia became possible in the modern civil process after the adoption 

of the CPC in 2004 [1, p. 164]. This called for the implementation of 

Recommendation № R (84) 5 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member states on the principles of civil 

procedure aimed at improving the judicial system. To achieve it, 

necessary to ensure access of the parties to simplified and more 

efficient forms of justice and protect them from abuse and delay, by 

empowering the court to conduct justice more efficiently [2, p. 455]. 

Chapter 11 of Section III of the CPC regulates the institution of a 

decision in absentia, which is defined as a decision taken by the court 

in case of non-appearance of the defendant, duly notified and from 

whom no notice of reasons for non-appearance or reasons given by 

him against such a decision [3]. That is, the institution of absentee 

decision is aimed at expanding the principles of dispositiveness in civil 

proceedings (including the discretion of the parties), and prevent the 

possibility of abuse of procedural rights and establish responsibility for 

these abuses [4, p. 148]. 

After analyzing the provisions of the CPC on absentee 
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proceedings, we conclude that this institution needs serious 

refinement, the practice of reviewing and enforcing decisions in 

absentia indicates the existence of systemic problems of the institute 

of absentee proceedings in civil proceedings. 

The main problems they can be identified as follows: frequent 

cases of making decisions in absentia in cases where the defendant was 

not properly notified of the court hearings, which leads to a significant 

violation of the interests of the defendant; lack of practice of gaining 

legal force in absentia due to gaps in the CPC; violation of the 

plaintiff's interests, due to the fact that it is not yet determined how to 

act in court, if a copy of the decision in absentia cannot be served on 

the defendant; recognition of the decision in absentia as having entered 

into force after ten days from the date of its promulgation, and its 

application for enforcement; the existence of erroneous practice of 

suspension of recovery under the executive document, which in 

essence is a measure to ensure the claim, analogous to the law, 

according to which the application for review of the decision in 

absentia applies the general rules of the CPC; lack of legally defined 

grounds for recognizing a writ of execution as unenforceable [5, p. 

172]. 

According to Art. 17, 252,285 of the CPC, the decision in absentia 

may be reviewed by the court that passed it, at the written request of 

the defendant [3]. These articles do not specify what to do if the court 

missed such a deadline for any reason. Therefore, we consider it 

expedient to enshrine a provision that would allow to renew such a 

term, if the reasons for missing such a term will be determined by the 

court. 

According to Art. 280 of this Code, in case of non-appearance at 

the hearing of the defendant, who is duly notified and from whom no 

application for consideration of the case in his absence or if the reasons 

given by him are found invalid, the court may rule in absentia on the 

basis of evidence the plaintiff does not object to such a decision [3]. 

 The legislation provides for a set of four conditions that allow the 

court to make a decision in absentia: 1) the defendant is duly notified 

of the date, time and place of the hearing; 2) the defendant did not 
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appear in court without good reason or without giving reasons; 3) the 

defendant did not file a response; 4) the plaintiff does not object to 

such a decision. Legislatively unregulated are the powers of the court 

in cases of disagreement of the plaintiff in absentia [1, p. 164]. 

The court is not authorized to make a decision in absentia in the 

event of the appearance in court of a representative of the defendant 

with properly executed powers. At the same time, excessive 

expectations of a representative often lead to decisions made in 

absentia. In this case, the defendant is convinced that representative is 

appearing in court, which is not and it may create additional ground 

for revocation of the decision in absentia [2, p. 455]. 

The CPC provides for a special procedure for appealing a 

decision in absentia. According to Art. 284 of the CPC, the decision in 

absentia may be reviewed by the court that issued it, based on the 

statement of the defendant [3]. If the application for review of the 

decision in absentia is left unsatisfied, the possibility of appealing the 

decision in absentia by the defendant in the general order by filing an 

appeal is not excluded. To cancel the decision in absentia requires the 

presence of Art. 280 of CPC circumstances. 

  After analyzing the implementation of the case in absentia, we 

came to the conclusion that this institution needs to be improved, as it 

is not without certain shortcomings, which sometimes leads to 

significant violations of the rights and legitimate interests of one or 

both parties. However, this orientation provides an opportunity to 

increase dispositiveness in civil proceedings and tries to prevent the 

abuse of any aspect of the process and establishes responsibility. 
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Для реалізації у навчальному процесі відібраного мовного 

матеріалу необхідно знайти відповідні технології, методи та 

прийоми роботи. 

Умовно курс навчання іноземної мови у фаховому коледжі 

можна поділити на три рівні. 1-ий рівень - корективний курс, 2-ий 

рівень - запровадження мови спеціальності, 3-ий рівень - навчання 

володінню іноземною мовою у сфері майбутньої професії студентів.  

Зміст навчального матеріалу першого рівня обумовлений 

його метою - навчити студентів висловлювати свої думки інозем-

ною мовою з тематики повсякденного спілкування. Студенти 

засвоюють як "нове" мовний навчальний матеріал для вираження 

"старого" - своїх думок.  
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Другий рівень навчання – вводить студента у сферу іншо-

мовного спілкування за фахом. Завданнями викладача на цьому 

рівні є: 

- навчання основним прийомам вивчаючого читання 

іншомовної спеціальної літератури і при цьому грамотному 

використанню словників; 

- системне подання навчального матеріалу з дотриманням 

логіки розвитку спеціальної тематики від простого до складного. 

До завдань викладача на третьому рівні відносяться: 

- активізація всіх видів робіт із різними видами текстів за 

спеціальністю; 

- навчання загальних прийомів використання іноземної мови 

в роботі за спеціальністю (як джерела інформації, необхідної для 

безпосередньої роботи за професією, як засоби комунікації із 

зарубіжними партнерами тощо); 

- залучення роботи студентів зі спеціальною літературою до 

певних видів робіт з профільних дисциплін (реферати, проекти, 

курсові та дипломні роботи). 

Характер навчального матеріалу на цьому рівні розширю-

ється запровадженням у навчальний процес фахових журналів, 

довідкової літератури зі спеціальності, газет тощо. 

Третій рівень завершується іспитом, що має встановити 

рівень володіння іноземною мовою випускника коледжу.  

Основним видом навчальної діяльності на 2 та 3 рівнях є 

робота студентів з оригінальною літературою зі спеціальності.  

Ефективність професійно спрямованого читання залежить 

від  професійних знань читача та від обсягу його лексичного 

словника. Крім того, для того, щоб правильно передати зміст 

спеціального тексту українською мовою, потрібно добре знати 

фаховий предмет і відповідну термінологію українською мовою.  

У процесі дослідно-експериментальної роботи виокремлено 

такі компоненти: 

• пояснення (презентація) нової лексики, що має на меті 

розкрити її значення, а також ознайомити студентів з її формою 

та вживанням; 
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• контроль правильності розуміння студентами значення тієї 

чи іншої лексичної одиниці та сприйняття її форми; 

• первинне тренування (активізація), мета - запам'ятати 

новий матеріал.  

Кожен із цих компонентів має свої форми та методи 

реалізації. 

У професійно спрямованому навчанні іноземної мови можна 

застосувати такі способи презентації спеціальної лексики: 

1) переклад (дефініція рідною мовою); 

2) опис (дефініція іноземною мовою); 

3) візуалізація (пояснення значення за допомогою наочності); 

4) контекстуалізація (пояснення значення через контекст); 

5) семантико-синтаксичний аналіз (пояснення значення на 

основі словотвору) [1]. 

Для презентації спеціальної лексики важливим є викорис-

тання такої властивості наукової термінології як її системність, 

«яка дозволяє вводити лексику не як перелік ізольованих лексич-

них одиниць, але як систему взаємопов`язаних та взаємоза-

лежних термінів, які у своїй сукупності покривають деяке 

тематичне поле, що відповідає окремому розділу науки» [2].  

Для ознайомлення студентів зі спеціальною лексикою 

недостатньо обмежитися її презентацією, поясненням якихось 

окремих моментів, пов'язаних з особливостями форми, значення 

та норм вживання того чи іншого терміну, необхідно також 

проконтролювати правильність розуміння студентами значення 

того чи іншого слова та забезпечити в їх пам'яті закріплення 

нового лексичного матеріалу. Це може бути досягнуто шляхом 

подання нових лексичних одиниць в якомога більшій кількості 

найрізноманітніших контекстів, які забезпечують сприйняття 

студентами всієї сукупності ознак цієї одиниці [3]. Крім того, 

робота з новими лексичними одиницями в різних контекстах є 

чудовою вправою для тренування та закріплення досліджуваних 

термінів. Тому найбільш ефективним засобом підвищення якості 

активізації лексичного матеріалу є використання в завданнях 

численних контекстів, які передбачають багаторазове повторення 
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активізованої професійної лексики у складі текстів. Особливу 

увагу слід приділяти вправам на словотворення, роль якого важко 

переоцінити для розуміння невідомих слів та слів, окремі 

компоненти, структури яких вже відомі студентам. «Чітке 

уявлення про систему засобів словотвору, уміння побачити і 

розшифрувати словотворчу модель, співвіднести структуру слова 

та його компонентний склад з семантикою, знання регулярних 

відповідностей словотворчих елементів досліджуваної та рідної 

мов дозволяє більш усвідомлено, впевнено та вільно оперувати 

лексикою, швидше та міцніше» [4]. Залучення на заняттях з 

іноземної мови елементів словотвірного аналізу дає можливість 

більш ущільненого та системного розгляду спеціальної лексики, 

оскільки «на місце пояснення значення та вживання окремих слів 

приходить пояснення закономірностей утворення цілих груп слів, 

об'єднаних загальним значенням та правилами вживання» [5]. 

Матеріальним втіленням ситуацій мовного спілкування за 

умов відсутності мовного середовища є професійно орієнтований 

текст. Для оволодіння лексикою зі спеціальності одним із способів 

роботи з професійно орієнтованими текстами є детальне, «вивчаю-

че» читання, оскільки основне завдання такого читання – макси-

мально і точно отримати інформацію з іноземного тексту. Під час 

такого читання створюються найсприятливіші умови для уваж-

ного ставлення читача як до форми, так і змісту окремого слова. 

При цьому запам'ятовування відбувається на основі як довільної, 

так і мимовільної уваги в результаті усвідомлення практичної, 

пізнавальної і комунікативної цінності тексту та виконання вправ. 

Лексика в них виступає і як мета, і як засіб, але результатом є 

обов'язкове розуміння інформації, вираженої лексичними 

засобами, що закріплюються. З одного боку, ці вправи спрямовані 

на поглиблене та точне розуміння читання, виявлення основної 

інформації в тексті, комунікативно значущих деталей. З іншого 

боку, на цьому етапі роботи повинні використовуватися такі 

завдання, які б концентрували увагу студентів на лексичних 

одиницях, які мають комунікативну та освітню цінність, готували 

б їх до використання вивченої лексики у власних висловлюваннях. 
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Заключний етап роботи з оволодіння лексики зі спеціаль-

ності - практичний - спрямований на формування навичок 

використання фахової лексики у висловлюваннях. Завдання, які 

мають на цьому етапі практичний, тренувальний характер, 

представлені переважно мовними вправами. Мета завдань – 

застосування студентами на практиці – у мовній діяльності – 

отриманих знань, сформованих умінь та навичок. 

Описана система вправ забезпечує раціональний підхід до 

процесу організації роботи студентів з оволодіння фахової 

лексики, підвищує ефективність навчання іноземної мови в 

цілому та дозволяє перейти до науково-творчих завдань, що 

реалізують на практиці професійні потреби студентів. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

 

Поп Я. М., 

студентка економічного факультету 

Ужгородський національний університет 

м. Ужгород, Україна 

Правильна організація бухгалтерського обліку основних 

засобів сприяє їхньому ефективному використанню, своєчасність 

визначення і відображення операцій зі змінами, що відбуваються 

із ними, повноту відображення цих змін у вартісному вираженні 

в бухгалтерському обліку.  

Можна виділити такі основні проблеми обліку основних 

засобів: 

1) Оптимізація форм первинної документації; 

2) Відмінності методики нарахування амортизації у 

фінансовому та податквому обліку; 

3) Різні підходи до термінології та визначення сутності ос-

новних засобів у фінансовому обліку та міжнародних стандартах; 

4) Проблема оцінки основних засобів; 

5) Проблема інформаційного забезпечення управління 

матеріально-технічною базою. 
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Сьогодні доцільно признати, що більшість форм, затверд-

жених на законодавчому рівні, значно застарілі і мають потребу 

в удосконаленні. Проблемним у питаннях документування є те, 

що бухгалтерський облік операцій з основними засобами 

зазнавав значних змін у той час, як типові форми первинних 

документів не змінювалися. Типові форми первинних документів 

регулює Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність», який не встановлює будь-яких особливих вимог, а 

тільки зазначає необхідність наявності обов’язкових реквізитів. 

Водночас не вказується ані необхідність застосування типових 

форм первинних документів, ані бланків суворої звітності. [1] 

Є два шляхи вирішення даної проблеми: пристосувати 

типові форми до нинішніх вимог чи до типових форм додати 

лише ті показники, які в них передбачені, а для інших самостійно 

розробити додатковий бланк, оформивши його у вигляді додатку 

до типової форми або у вигляді окремого первинного документа. 

Аби забезпечити зростання рівня інформативності та досто-

вірності документації важливо, посилити контроль за ефектив-

ністю виконаних операцій та зменшити трудомісткості облікових 

робіт, доцільно в окремі форми первинних документів і реєстри 

аналітичного обліку ввести додаткові показники, до прикладу, 

інвентарну карту можна доповнити такими показниками: спосіб 

надходження, метод амортизації, залишкова вартість активів на 

момент вибуття. Акт списання основних засобів можна доповни-

ти терміном корисного використання та ліквідаційною вартістю. 

Для приведення національних стандартів у відповідність до 

міжнародних було запроваджено цілий ряд нормативних 

документів. Це призвело до того, що в Україні облік здійснюють 

за трьома стандартами (НП(С)БО, МСБО, ПКУ). У зв’язку з цим 

науковці виділяють деякі негативні наслідки, які виникли через 

нововведення. До прикладу, виникають відмінності методики 

нарахування амортизації у фінансовому та податковому обліку. 

Також є певні відмінності НП(С)БО 7 «Основні засоби із 

міжнародними стандартами. Відповідно до НП(С)БО 7 «Основні 

засоби»: «Основні засоби – це матеріальні активи, які 
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підприємство утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду 

іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік)».[2] Водночас у Міжнародному стандарті бух-

галтерського обліку 16 «Основні засоби», міститься визначення: 

«Основні засоби – це матеріальні об’єкти, які утримують для 

використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні 

послуг, для надання в оренду іншим особам або для адміністра-

тивних цілей; використовуватимуть, за очікуванням, протягом 

більше одного звітного періоду». [3] 

Хоча визначення терміна схоже до того, що міститься в 

НП(С)БО 7, цілі зазначених стандартів різняться. До прикладу, 

МСБО 16, на відміну від НП(С)БО 7, не застосовується до таких 

видів основних засобів як продуктивна та робоча худоба, 

багаторічні насадження. Облік цих активів, як і тих, що належать 

до сільськогосподарської діяльності регулюється МСБО 41 

«Сільське господарство». Не застосовується МСБО 16 і до 

природних ресурсів та прав їх використання. [3] 

Саме тому, в бухгалтерському обліку варто наблизити 

вітчизняний облік до міжнародних стандартів, встановити 

відповідність у трактуванні понять «основні засоби» в різних 

нормативно-правових актах. 

Однією з проблем обліку основних засобів є складність їх 

оцінки. Згідно з НП(С)БО 7 «Основні засоби» підприємства 

можуть оцінювати основні засоби за первісною або справед-

ливою вартістю.[2] Проте, більшість підприємств відображають 

основні засоби за первісною вартістю, що складається з фактич-

них витрат на їх виробництво і придбання. Однак застосовування 

первісної вартості в умовах інфляційних процесів може спро-

вокувати негативні наслідки. Навіть за умов незмінних цін, 

потенціал основних засобів не залишається незмінним, оскільки 

скорочується строк їх служби, вони стають морально застарі-

лими. Основні засоби, які придбані в різний час і мають однакові 
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характеристики, матимуть різну вартість. А проведення постій-

них переоцінок збільшує витрати підприємства, що в кінцевому 

результаті впливає на його фінансовий результат. 

Головними проблемами, що існують у ході оцінки за 

справедливою вартістю основних засобів є те, що на сьогодні 

відсутні методичні основи обґрунтованого визначення вихідної 

оцінки основних засобів; використання поняття «справедлива 

вартість» в НП(С)БО, оскільки ринкові ціни не можна назвати 

справедливими, бо вони не можуть бути одночасно справедли-

вими для двох учасників ринку – продавця і покупця; при виборі 

об’єктивного методу оцінки основних засобів необхідно мати на 

увазі, що не існує такої оцінки, яка б задовольняла вимоги всіх 

без винятку користувачів фінансової звітності. 

Виникають питання і при переоцінці основних засобів. 

Доречно було б проводити дооцінку чи уцінку групи основних 

засобів, до якої входить об’єкт переоцінки, лише у разі зміни 

вартості об’єкта основних засобів, яка є значущою у вартості 

відповідної групи. Крім того, недоцільним є відображення 

результатів операцій переоцінки основних засобів як доходів чи 

витрат звітного періоду, оскільки економічна сутність проведеної 

операції не полягає у зміні результатів господарської діяльності 

підприємства, а визначає реальну вартість об’єкта. Тому операції 

дооцінки та уцінки основних засобів варто відображати як зміни 

сальдо рахунків додаткового капіталу: дооцінку треба відобра-

жати як його збільшення, а уцінку – як його зменшення. 

Порядок визначення ліквідаційної вартості основних засобів 

є проблематичним через складність майбутньої оцінки основних 

засобів. Так, як для техніки необхідно робити прогноз на 5-10 

років, для будівель 40-50 років. У цьому випадку врахувати вплив 

різних факторів на кінцеві витрати практично неможливо, тому 

результат не буде точним. 

Важливим чинником поліпшення ефективності обліку 

основних засобів у сучасних умовах є автоматизація їх обліку. 

Завдяки автоматизації обліку основних засобів на підпри-

ємстві можна отримати такі переваги: 
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− робота з великим обсягом інформації, отриманим з бух-

галтерського обліку; 

− зменшенням ризику помилок бухгалтера; 

− підвищення оперативності обліку основних засобів. 

Сьогодні найбільш поширеною програмою для автомати-

зації обліку основних засобів на підприємстві є «1С: Підпри-

ємство». Застосовуючи останні версії цієї програми 

підприємство отримує всі необхідні інструменти та механізми, 

що дозволяють швидко, легко та ефективно здійснювати облік 

основних засобів. У сучасних умовах розвитку інформаційних 

технологій підприємствам варто постійно вдосконалювати 

автоматизацію облікових процедур, адже від цього залежить не 

лише внутрішній аспект розвитку підприємства (підвищення 

оперативності ведення бухгалтерського обліку), але й зовнішній 

– конкурентоспроможність, лідерство на ринку та вихід на 

міжнародний ринок. 

Висновки. Для подолання зазначених проблем рекомендо-

вано: введення додаткових показників в окремі форми первинних 

документів  і реєстри аналітичного обліку основних засобів, 

проведення внутрішньої перевірки основних засобів уповнова-

женою особою, автоматизація облікового процесу за допомогою 

автоматизації, формування ремонтного фонду на підставі забез-

печень майбутніх витрат та платежів. Ці способи вдосконалення 

бухгалтерського обліку основних гармонізують вітчизняний 

облік з міжнародними стандартами та зменшити неузгодженість 

проблемних питань обліку основних засобів в Україні.  
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Економічні науки 

 

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ 

 

Попович А.В. 

студентка 2-го курсу економічного факультету 

ДВНЗ «Львівський національний університет 

імені Івана Франка» 

Вступ. Важливою економічною основою діяльності банків є 

формування ресурсної бази та управління пасивними операціями, 

оскільки для ведення комерційної та господарської діяльності 

вони повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових 

коштів. Формування ресурсної бази комерційних банків забез-

печує формування фондів за допомогою пасивних операцій. 

Ефективне проведення пасивних операцій стимулюватиме 
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зростання фінансової стійкості банківської системи, довіри 

вкладників та кредиторів, збільшення інвестицій, що, у свою 

чергу, допоможе подолати кризу національної економіки. 

Актуальність і практичне значення цих питань, потреба 

їх системного дослідження на сучасному етапі розвитку 

ринкової економіки в Україні зумовили вибір теми даної роботи, 

її мету, структуру та завдання. 

Метою роботи є теоретичне обґрунтування, аналіз ефектив-

ності та визначення перспектив розвитку пасивних операцій 

банків. 

Для досягнення мети визначено такі завдання: дослідити 

теоретичні засади проведення пасивних операцій банків; проана-

лізувати ефективність реалізації пасивних операцій банків в 

Україні; запропонувати перспективи розвитку пасивних операцій 

банків в Україні. 

Основна частина. Пасивні операції – це операції з накопи-

чення коштів. У результаті цих операцій до банку залучають 

кошти підприємств та фізичних осіб, державні фонди та кошти 

акціонерів, які використовують для проведення активних опера-

цій. Пасивні операції збільшують залишки грошей на пасивних 

рахунках банківського балансу. На них враховуються прибуток 

банку, заборгованість за кредитами іншим банкам, залишки на 

депозитних рахунках клієнтів, фонди банку і т. п. 

Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових кош-

тів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються для 

виконання активних операцій. Ресурси кожного комерційного 

банку мають конкретну структуру, тобто співвідношення між 

власними, залученими та запозиченими коштами. Ця структура 

складається насамперед під впливом конкретних умов: універса-

лізації чи спеціалізації банку, його кредитної тактики і стратегії, 

позицій на грошово-кредитному ринку, обсягу продуктів і 

послуг, які пропонують клієнтам. Джерелами формування бан-

ківських ресурсів є власні, залучені та позикові кошти. 

Усі операції банків також поділяють на  

1) депозитні (d)  
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2) недепозитні операції (a, b, c). 

За допомогою перших двох форм пасивних операцій (а, b) 

створюється перша велика група ресурсів – власні ресурси. 

Наступні два типи (c, d) пасивних операцій створюють другу 

велику групу ресурсів – позикові, тобто залучені ресурси. У 

такому випадку у банку перед банками – кредиторами і вкладни-

ками виникають певні зобов’язання. Тому досить часто операції 

другої групи ресурсів мають кредитний характер, в такому 

випадку банк виступає в ролі позичальника, а його клієнти – в 

ролі кредитора.  

Фінансовою основою банку виступає його власний капітал. 

Створення банку розпочинається з вирішення найважливішого 

питання – формування статутного капіталу, який є основною 

складовою власного банківського капіталу. Статутний капітал 

(капітал) банку є відправною точкою в організації банківської 

діяльності. Це створює економічну основу існування та є 

передумовою формування банку як юридичної особи.  

Розмір власного капіталу визначається кожним банком 

самостійно і залежить від багатьох чинників. До них належать: 

– рівень мінімальних вимог НБУ до статутного фонду. 

Підвищення вимог збільшує потребу у власному капіталі; 

– специфіка клієнтури. При значній кількості дрібних 

вкладників власних коштів потрібно буде менше, ніж за наявності 

великих вкладників; 

– характер активних операцій. Наявність значного обсягу 

ризикованих операцій потребує відносно більшого розміру 

власного капіталу. 

Таким чином, пасивні операції – операції, за допомогою яких 

банки формують свої фінансові ресурси для проведення кре-

дитних, інвестиційних та інших активних операцій. Завдяки 

пасивним операціям формуються власні, залучені та запозичені 

кошти банку. 

У банківській практиці всі рахунки клієнтів, відкриті в банку 

для збереження коштів, у цілому називають депозитами, а 

залучені кошти – депозитними зобов’язаннями. Вклади – це 
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основа, за рахунок якої банки розвиваються і провадять успішну 

діяльність. Вклади забезпечують «сировину» для кредитів банку 

і, таким чином, є безпосереднім джерелом зростання прибутків 

банку. 

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки характери-

зується підвищенням вимог до банківської системи, яка повинна 

сприяти стійкому економічному зростанню та підвищенню 

конкурентоспроможності господарського комплексу в умовах 

поступової інтеграції у європейський та світовий економічний 

простір. 

На сучасному етапі розвитку економіки пасивні операції 

виступають ключовим елементом управління банківською 

діяльністю, оскільки без якісного формування ресурсної бази 

банку неможливо забезпечити потрібну ефективність проведення 

активних операцій. При цьому необхідно розуміти, що пасивні 

операції банків, як і активні, безпосередньо впливають на рівень 

дохідності, а тому активи і зобов’язання необхідно розглядати як 

загальний портфель банківських ресурсів, управління яким має 

бути достатньою мірою скоординовано. 

Аналізуючи структуру ресурсів банків за останні роки, 

можна спостерігати такі тенденції. По-перше, у докризовий 

період спостерігалася тенденція до збільшення залишків на 

рахунках фізичних осіб. Це відбувалося завдяки зростанню дохо-

дів населення, позитивним зрушенням в ощадній поведінці 

домашніх господарств, а також певному збільшенню довіри 

населення до банківської системи. Вклади населення почали 

відігравати вагому роль у формуванні ресурсної бази банків.  

По-друге, закріпилася тенденція до збільшення коштів 

юридичних осіб у структурі ресурсів банку, що також позитивно 

впливало на ресурсну базу банку. Одночасно помітно зростала 

динаміка випущених банком боргових зобов’язань.  

На сьогодні світовій банківській практиці відомі три основні 

методи управління пасивами і активами: загальний метод 

розподілу коштів або загальний фонд коштів, метод розподілу 

активів або перетворення засобів, і науковий метод. Крім того, 
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існують такі методи, як збалансовані і незбалансовані з точки 

зору способу управління і метод хеджування процентних ставок.  

Досить важливим питанням пасивної політики комерційних 

банків є підтримання власного капіталу на належному рівні. 

Тобто, підтримувати власний капітал на такому рівні, що 

забезпечує стабільність та покриває непередбачувані збитки. Це 

свідчить про те, що першочерговим завданням будь-якого банку 

є збільшення власного капіталу шляхом нарощення статутного 

капіталу і підтримання резервів у належному стані. Найбільшу 

увагу варто приділяти нормативу регулятивного капіталу, який 

контролює Національний банк України.  

Удосконалення процесу виконання пасивних операцій 

вітчизняними банками може реалізовуватися як на макрорівні 

(через Національний банк України з використанням різнома-

нітних інструментів), так і на мікрорівні (самими банками). 

Управління власним капіталом кожним банком відбувається 

через формування його статутного фонду, розподіл прибутку і 

формування фондів банку, підтримання власного капіталу на 

рівні, достатньому для досягнення місії банку. Управління 

ресурсами банками повинно відбуватися шляхом розвитку 

пропозиції цікавих депозитних програм через широкий спектр 

видів вкладів, гнучку політику процентних ставок, комплекс 

високоякісних послуг з розміщення коштів і управління ними.  

Висновок. Банки відіграють важливу роль у створенні 

оптимального середовища для мобілізації й вільного переливу 

капіталів, нагромадженню коштів для побудови ринкової 

економіки, розвитку підприємництва. Для успішного функціону-

вання комерційного банку, підвищення його платоспроможності 

та ліквідності необхідно приділяти увагу доцільному форму-

ванню та регулюванню його пасивів, завдяки яким формуються 

ресурси банку.  

Отже, успіх функціонування банку залежить від постійного 

аналізу коштів, які є на депозитних рахунках, постійної роботи з 

клієнтами, якісного обслуговування. Крім цього, варто врахову-

вати позитивний досвід страхування депозитів західних країн, 
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таких, як США, Канада, Німеччина, бо це ще один з важливих 

елементів, який сприяє покращенню діяльності банку. 

Лтература: 

1. Азаренкова Г. М., Біломістна І. І., Сословський В. Г. 

Управління фінансовими ресурсами банку : монографія. Київ: 

УБС НБУ, 2015. 179 с 

2. Банківський менеджмент : підручник / за ред. О. А. Кири-

ченка, В. І. Міщенка.  К. : Знання, 2005. 831 с.  

3. Гроші та кредит : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. 

М.І.Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 420 с  

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 

грудня 2000 року № 2121-III. Дата оновлення: 05.08.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text 

5. Положення «Про порядок здійснення банками України 

вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними 

особами»: затверджено Постановою Правління Національного 

банку України від 03.12.2003 №516. Дата оновлення: 01.07.2021 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03 

_______________________________________________________ 

УДК 343.2 Юридичні науки 
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ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
 

Прокопова А.В., 

студентка юридичного факультету 

Донецький національний університет 

 імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Відповідно до частини 3 статті 3 Кримінального Кодексу 

України (далі-ККУ): «Кримінальна протиправність діяння, а 

також його караність та інші кримінально-правові наслідки 

визначаються тільки цим Кодексом» [1]. Виходячи з цього при-

пису, можна стверджувати, що ККУ визнає не тільки покарання 

як наслідок протиправного діяння. Такими наслідкам є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
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1) примусові заходи медичного характеру (ст. ст. 92-95 ККУ); 2) 

примусове лікування (ст. 96 ККУ); 3) спеціальна конфіскація (ст. 

ст. 96-1–96-2 ККУ); 4) заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб у виді штрафу, конфіскації майна та 

ліквідації (ст. ст. 96-3–96-11 ККУ); 5) примусові заходи вихов-

ного характеру (ст.105 ККУ). За своєю правовою природою вони 

існують поряд з покаранням як з найсуворішим заходом 

державного примусу, який призначається фізичним особам за 

наявності у їх суспільно небезпечному діянні ознак певного 

складу кримінального правопорушення. 

Цікавим та активно досліджуваним є розділ XIV-1 ККУ 

«Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб», який був введений лише у 2014 році. Адже ККУ у статті 18 

називає суб’єктом кримінального правопорушення фізичну 

осудну особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та 

досягла конкретного віку. Про юридичну особу не сказано ні 

слова. Здавалось би, що на лице дуже явна колізія, але під 

юридичною особою законодавець має на увазі уповноважену нею 

фізичну особу ( у примітці до ч. 1 ст. 96-3 зазначено, що під 

уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти 

службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які 

відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи 

договору мають право діяти від імені юридичної особи). А вже 

певні обмеження, що є наслідком вчиненого кримінального 

правопорушення, накладаються як на уповноважену фізичну, так 

і на юридичну особу. Оскільки до юридичних осіб можуть бути 

застосовані саме заходи кримінально правового характеру, а не 

покарання, то юридичні особи, відтак, не можуть бути суб’єктами 

кримінальної відповідальності. Підставою їхнього застосування є 

не склад кримінального правопорушення, а факт причетності до 

кримінального правопорушення юридичної особи [2, c. 86]. 

Отже, для застосування заходів кримінально-правового 

характеру до юридичної особи необхідною є одночасна наявність 

таких умов: 1) вчинення кримінального правопорушення, перед-

баченого ч. 1 ст. 96-3 ККУ; 2) вчинення кримінального 
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правопорушення фізичною особою, що є уповноваженою 

юридичною особою; 3) вчинення кримінального правопору-

шення від імені юридичної особи, а не від власного імені; 4) 

вчинення фізичною особою кримінального правопорушення  

виходячи з інтересів юридичної особи, а не з власних. Варто 

розуміти, що тільки наявність всіх цих ознак лише в сукупності 

утворює підставу для застосування до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру, відсутність хоча б однієї з них 

виключає таке застосування. 

ККУ містить перелік заходів кримінально-правового харак-

теру, що можуть застосовуватись до юридичних осіб: це штраф 

(ст. 96-7 ККУ), конфіскація майна (ст. 96-8 ККУ) та ліквідація 

(ст.96-9 ККУ). Даний перелік є вичерпним і більше ніякі заходи 

не передбачені. 

Відповідно до ст. 96-7 ККУ суд може застосовувати до 

юридичної особи штраф, який є найбільш розповсюдженим 

заходом кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

ККУ визначає штраф у даному випадку як грошову суму, що 

сплачується юридичною особою на підставі судового рішення, 

виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправо-

мірної вигоди. Тобто розмір штрафу залежить від розміру 

одержаної вигоди.  Але бувають обставини за яких її не вдається 

отримати. Щодо таких випадків ККУ у ч. 2 ст. 96-7 ККУ зазначає 

таке: «У разі коли неправомірну вигоду не було одержано, або її 

розмір неможливо обчислити, суд, залежно від ступеня тяжкості 

кримінального правопорушення, вчиненого уповноваженою осо-

бою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмірах…» [1], 

далі зазначаються розміри штрафів в залежності від ступеня 

тяжкості вчиненого правопорушення, вони сягають від п’яти до 

ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Виходить, що сума штрафу розраховується в залежності від виду 

кримінального правопорушення, встановленого ст. 12 ККУ. Тут 

зберігається дотримання принципів справедливості та відповід-

ності покарання рівню суспільної небезпеки вчиненого криміналь-

ного правопорушення.  
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Розмір штрафу ставить вчинений кримінального правопору-

шення у розряд невигідного для самого правопорушника. У 

цьому випадку штраф розглядається не як форма відшкодування 

заподіяної шкоди, а як вид кримінально-правового засобу впливу 

на юридичних осіб, що повинен відповідати розміру заподіяної 

шкоди, а також характеру і суспільній небезпеці кримінального 

правопорушення. Отже, штраф, як вид заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб, носить виключно 

каральну мету, як фактичної ознаки покарання [3, c. 56]. 

Ст. 96-8 ККУ встановлює такий кримінально правовий захід 

як конфіскація майна, яка полягає у примусовому безоплатному 

вилученні у власність держави майна юридичної особи. Варто 

зазначити, що цей захід є додатковим та не може застосовуватись 

самостійно. ККУ зазначає, що конфіскація майна застосовується 

судом у разі ліквідації юридичної особи.  Конфіскація майна 

передбачає обмеження майнового характеру, суд визначає обсяг 

таких обмежень та позбавляє юридичну особу права власності на 

майно, що перебуває на її балансі. Конфіскації підлягає будь-яке 

майно, незалежно від того, має воно зв’язок з вчиненням 

кримінального правопорушення, чи ні. 

Останнім, найбільш суворим заходом кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб, є ліквідація, що передбачена ст. 

96-9 ККУ. ККУ не зазначає, у чому полягає ліквідація, адже цим 

питанням займається Цивільний Кодекс України. Ліквідація 

юридичної особи полягає в примусовому припиненні її діяльності 

без переходу прав і обов’язків у порядку правонаступництва до 

інших осіб з відповідним внесенням відомостей до офіційного 

електронного реєстру. Даний захід застосовується у разі вчинення 

уповноваженої особи в інтересах юридичної особи тяжких та 

особливо тяжких злочинів, наприклад, вчинення дій, спрямованих 

на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади (ст. 109 ККУ), або вчинення диверсії 

(ст. 113 ККУ), відповідальність за яку зараз значно зросла у зв’язку 

з обставинами, зумовленими воєнними діями на території України 

тощо. Але існує така категорія юридичних осіб, яку ліквідувати 
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неможливо. Це державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, 

створені ними у встановленому порядку, що повністю утриму-

ються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-

ня, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнарод-

них організацій. Як альтернатива до цієї категорії юридичних осіб 

застосовується штраф. 

Отже, хоча юридичні особи не є суб’єктами кримінального 

права, але це не виключає їхню причетність до кримінальних 

правопорушень, а тому ККУ містить заходи кримінально-право-

вого характеру щодо юридичних осіб. Такі заходи створюють 

самостійну особливу підсистему інших кримінально-правових 

наслідків, які не пов’язані з реалізацією кримінальної відпові-

дальності та є альтернативою покаранню. Заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб застосовуються у разі 

вчинення уповноваженою собою кримінального правопорушення, 

зазначеного в ч. 1 ст. 96-3 ККУ, в інтересах та від імені юридичної 

особи. ККУ містить вичерпний перелік кримінальних правопору-

шень, за які до юридичної особи можуть бути застосовані такі 

заходи, а також вичерпний перелік власне таких заходів. 
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університет внутрішніх справ 

 м. Дніпро, Україна 

У межах своєї діяльності кожна адміністрація створює, 

затверджує, оновлює та публікує документи. Ці документи 

відображають різноманітну адміністративну діяльність установ 

та організацій, до яких належить адміністрація. 

У різних галузях суспільної діяльності термін "документ" 

трактується по-різному. Він використовується в таких галузях 

знань, як діловодство, інформаційні технології, архівування та 

музеєзнавство. У цій статті ми зосередимося на його використанні 

у діловодстві. Хоч інформаційна природа документа очевидна, але 

термін "документ" трактується по-різному залежно від критеріїв, 

обраних для його визначення (мета документа, зміст, форма, спосіб 

подання інформації, сфера поширення тощо) [1, с. 15-16]. 

Кожна академічна дисципліна щодо документа фокусується 

в основному на одному аспекті документа. Так, історія розглядає 

документ як джерело історичних знань. У юридичній сфері він 

розглядається як документування та доведення правових відно-

син. Фахівці з адміністративних питань визначають документ як 

фіксації адміністративних дій. У ході свого тривалого історич-

ного розвитку інтерпретація цієї категорії зазнавала постійних 

змін. Коли він використовується для вирішення конкретних 

теоретичних чи практичних завдань, його зміст необхідно щоразу 

уточнювати.  
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 На початку 21 століття у науці про документацію розпочався 

період жвавих дискусій та змін, які зрештою мають сприяти її 

розвитку та прийняттю. Значний внесок у вивчення історії 

виникнення та розвитку науки юридичного документознавства 

внесли: А. Ю. Кузнєцовим. Канцлеріс, В.П. Образцова та ін. Різні 

види історичних документів та методи їх використання у навча-

льному процесі вивчали В.Є. Вакурко, І.В. Додушко, А.Т. Кін-

кулькін, В.К. Майборода, Г.І. Підлуцький, Г.А. Цвікалка та ін [3]. 

В останнє десятиліття дослідники К. О. Баханов, В. А. Кома-

ров, Т. В. Ладиченко та В. А. Місан досліджували аспекти 

методології використання історичних правових документів у 

навчальному процесі. Проте комплексного дослідження історії 

створення та розвитку регістру в Україні поки що не існує. 

Сучасне документознавство почало своє активне станов-

лення коли закінчилась Жовтнева революція 1917 року. Початок 

1918 року знаменувався тим, що Рада народних комісарів прий-

няла постанову «Про форму бланків державних установ», якою 

було встановлено єдиний формуляр ділового документа [2, с. 20].  

У 1920-х роках було засновано Національний інститут 

техніки управління, який розробляв нормативні документи щодо 

організації діловодства. Найвідомішим із цих документів є Поло-

ження про організацію реєстрації в органах державного управлін-

ня, професійних об'єднаннях та компаніях, а також Загальне 

положення про документування та обіг документів. Проте, інсти-

тут довгий час був неактивним. Після його закриття створення 

сучасної системи документації та оснащення її правовими 

документами зупинилося майже на 40 років.  

Щодо СРСР, то удосконалення діловодства бере свій поча-

ток з 1969 року, коли було розроблено і прийнято комплекс 

стандартів для управлінських документів. У 1972 році набули 

чинності єдині правила створення та оформлення організаційно-

розпорядчих документів, а також єдині правила роботи з 

документами. Наприклад, у 1975 році затвердили ГОСТ 6.15.175 

«Унифицированные системы документации. Система организаци-

онно-распорядительной документации. Основные положения». 
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Ці документи, регламентують вимоги до розробки уніфікованих 

формулярів документів, що підпорядковуються Держстандарту, 

що діють і у незалежній Україні. Паралельно цьому процесу 

відбувається розроблення програми класифікації документів. 

Зокрема, 1984 року було затверджено 16 уніфікованих систем 

документації; 27 державних стандартів інвентаризації техніко-

економічної інформації. Загалом було уніфіковано понад 4500 

бланків, як результат – можливість формування в Україні цілісної 

системи документного забезпечення.  

 Покращення системи діловодства в Україні триває і після 

прийняття її незалежності. Ключовими кроками в цьому процесі 

є наступними: у Конституції України, яка прийнята в 1996 році, 

встановлено, що українська мова є офіційною мовою України і 

що всі документи національних та місцевих адміністрацій мають 

бути написані цією мовою. Також було розроблено та прийнято 

комплекс національних стандартів з управління документами та 

архівної справи, що встановлює основні правила управління 

документами в Україні. 

Серед найвідоміших учених, які започаткували розвиток 

української документалістики, можна назвати таких діячів, як д. 

і. Н., професор С.Г. Кулєшов, д. і. н., професор Н.М. Слободяник 

та д. і. н., професорка Г.М. Швецова-Водка, які сміливо предста-

вили науковій спільноті власне бачення змісту та перспектив 

розвитку науки. Першим продуктом автора докладного аналізу 

змісту та перспектив розвитку документознавства є підручник 

Н.М. Кушнаренко "Документознавство" (1997), який перевидавав-

ся сім разів і, природно, вважається фактом історичної науки [4]. 

Відомий дослідник нового документознавства М.С. Слободя-

ник під документознавством, мав на увазі "комплексну систему 

наукових дисциплін, спрямованих на всебічне вивчення документа 

в його широкому контексті, а також різноманітні освіти, що фор-

мують документальну інфраструктуру суспільства" [1, с. 100-105]. 

Таким чином, ми досягли нового рівня ведення обліку в 

країні, підвищення рівня компетентності у складанні документів 

та забезпечення оптимального документообігу в органах влади, 
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місцевого самоврядування, компаніях, установах, організаціях та 

інших суб'єктах господарювання в Україні. 

На основі, вище зазначеного можна зробити висновок, що 

сучасне діловодство є результатом довгочасного історичного 

процесу, який ґрунтувався на досвіді поколінь. На ранніх етапах 

розвитку людства, коли людина була єдиним джерелом та носієм 

знань, інформація передавалася шляхом прямого спілкування. Як 

результат, значний обсяг накопиченої інформації та відомостей 

наштовхнули на розробку засобів для їх зберігання. Нам потрібно 

ґрунтовного дослідження історії документознавства, адже воно 

відкриває нові грані генези науки про документ.  

Щодо українського документознавства, то воно має значну 

кількість прогресивних теорій та концепцій, що демонструє 

рівень кваліфікованих спеціалістів, проте є питання, які вимага-

ють доопрацювання: зміст, структура та класифікація докумен-

тів. Проблематика сталого функціонування діловодства в Україні 

залишається актуальною.  
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УДК 658       Економічні науки 

 

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ДІЛОВОГО УСПІХУ 

 

Кудельський В. Е. 

к.е.н., доцент 

Рябов М. О. 

студент факультету управління та економіки 

Хмельницький університет управління та права 

м. Хмельницький, Україна 

Сучасна ринкова конкуренція створила жорсткі умови між 

підприємствами, що пропонують майже однакові товари та 

послуги, загострила боротьбу за потенційного клієнта та місце на 

ринку. Підприємства мають потребу в інструментах, що здатні 

вивести їх на провідне місце на ринку серед інших аналогічних за 

видом діяльності організацій. 

Одним із найкращих інструментів поліпшення конкуренто-

спроможності підприємства є позитивний імідж підприємства, 

завдяки якому збільшується ринкова вартість підприємства, 

зростає конкурентоспроможність завдяки особливості підпри-

ємстві, збільшується кількість постійних споживачів. 

Для того, щоб більш детально проаналізувати вплив іміджу 

на підприємство потрібно розглянути саме поняття «імідж», яке 

є складною економічною, соціально, психологічною та марке-

тинговою категорією. На сьогодні, чіткого трактування даного 

поняття немає, через те що воно є багатоаспектним та охоплює 

широкий спектр даної категорії.[1, с.109]  

Нижче наведено декілька визначень поняття «імідж»: 

На думку Л. Е. Орбан-Лембрик, імідж— це враження, яке 

організація та її працівники справляють на людей і яке фіксується 

в їх свідомості у формі певних емоційно забарвлених стерео-

типних уявлень. 

А. К. Семенов вважає, що імідж — це навмисно спроєктова-

ний в інтересах фірми, оснований на особливостях діяльності, 

внутрішніх закономірностях, властивостях, чесності, якостях і 
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характеристиках образ, який входить у свідомість цільової 

аудиторії, відповідає її очікуванням і служить відмінністю фірми 

від аналогічних.[4, с.59]. 

Насамперед імідж може створювати не тільки людина, але й 

підприємство, в такому випадку імідж визначається на підставі 

оцінки клієнтів, спільнот, навколишнього суспільства. Імідж стає 

невід’ємним фактором підприємства, що визначає довіру клієнтів 

до організації.  

На імідж підприємства впливає велика кількість факторів – 

від якості продукції до морального настрою працівників. Його 

специфіка полягає в тому, що він присутній в будь-якій органі-

зації, незалежно від того, чи займаються ним. Саме тому від рівня 

іміджу залежить стабільна діяльність підприємства: робота 

керівництва, згуртованість працівників. 

Імідж складається з багатьох елементів: ціна, якість, вид 

продукту, технологічний та економічний потенціал, конкуренто-

спроможність, розвиток виробництва, рівень зарплати, соціальні 

виплати та гарантії, кількість робочих місць, благодійна 

діяльність. [3, с.61] 

Як вже раніше зазначалося, імідж має два рівні: позитивний 

та негативний. Позитивний імідж ґрунтується на засадах етичної 

поведінки, яка є потужним інструментом підвищення конкурен-

тоспроможності підприємства. Саме тому кожен підприємець 

повинен постійно турбуватися про довіру до його організації, 

кожна ланка організації повинна справляти позитивне враження 

про себе. Негативний імідж досить легко отримати, він підриває 

репутацію підприємства, зменшує довіру до нього.  

Для того, щоб підприємство характеризувалося позитивним 

іміджем, воно повинне враховувати мотиваційну модель форму-

вання іміджу підприємства, що включає шість основних ступенів:  

1. Оцінка перспектив розвитку організації;  

2. Ідентифікація цілей організації й працівника;  

3. Ідентифікація інтересів організації й працівника;  

4. Визначення внутрішніх стандартів якості товарів та 

послуг;  
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5. Вихід на світові стандарти якості;  

6. Формування корпоративної ідеї організації. 

Для того, щоб досягнути економічного росту, компанії 

повинні враховувати сучасні умови. Перемога на ринку можлива 

тільки тоді, коли підприємство орієнтоване на задоволенні 

бажань цільових груп споживачів, тобто організація повинна 

володіти навичками створенням ринку, а не тільки створенням 

продукту.  

Велика кількість організацій здійснюють велику помилку, 

вони вважають, що залучення клієнта залежить тільки від відділу 

маркетингу та відділу продажів. Проте світові компанії стверд-

жують, що відділ маркетинг не може задовольнити потребу 

клієнтів. Ефективність відділу маркетингу може досягнути 

максимуму лише у випадку коли всі відділи та службовці 

об’єднанні спільною метою формування високої конкуренто-

спроможності товарів та послуг, що задовольняють споживача. 

За цієї умови, споживач отримує найвищу користь з основних 

товарів та послуг і тим самим зростає позитивний імідж кампанії. 

[2, с.87] 

Діяльність будь-якого підприємства спрямована створити не 

просто позитивний імідж, а імідж, що здатний підвищити 

конкурентоспроможність на ринку, впливатиме на економічний 

ріст організації.  

Співпраця, партнерство та система довіри наразі є невід’єм-

ною частиною кампанії, у таких умовах відбувається трансфор-

мація життєдіяльності організації, зростає творчість, стимул та 

мотивація до праці. 

Як висновок, зовнішній імідж підприємства – це образ 

організації у свідомості споживачів, партнерів, конкурентів, 

постачальників, а внутрішній імідж охоплює образ організації у 

свідомості працівників. Формування позитивного іміджу підпри-

ємства є складним, багатоаспектним процесом, який повинен 

враховувати поведінку та ставлення персоналу до клієнтів, 

загальну корпоративну культуру. Завдяки іміджу кампанія здатна 

забезпечити клієнтам надійність та довіру до свого товару та 
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послуг, що позитивно впливає на зростання її конкуренто-

спроможності. 
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 Анотація. У статті досліджено типологію нестандартних 

уроків іноземної мови, визначено основні методичні вимоги до їх 

структури та змісту, аргументовано ефективність викорис-

тання нетрадиційних уроків з метою застосування набутих 
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знання з іноземної мови у практичній діяльності та широкого 

використання парних, групових та колективних форми роботи,  

розкрито способи  розвитку комунікативних умінь, мислення, 

пам’яті, артистичних здібностей учнів.  

Ключові слова: урок, нетрадиційні форми уроку, театралізо-

ваний урок, урок-подорож, віршований урок, урок-змагання, урок-

звіт, урок-гра,  відео урок. 

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у 

європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-

економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у 

галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні 

постійно зростає. Для педагогічної теорії та практики залишаєть-

ся важливою проблемою питання постійного урізноманітнення та 

оновлення освітнього процесу, підвищення ефективності навчан-

ня, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери 

їхніх інтересів.  

Відомо, що краще засвоюється той матеріал, до якого в учнів 

є інтерес. Класична структура уроку з традиційними складовими 

не завжди ефективна. Тому сучасному педагогові, окрім грун-

товної фахової підготовки, методичної майстерності, необхідний 

постійний вогник науково-творчого пошуку. На сьогоднішній 

день варто змінювати підхід до вивчення іноземної мови, а саме 

– впроваджувати нетрадиційні форми в освітній процес і робити 

заняття не лише змістовними, а й цікавими. [1, с. 2] 

Аналіз стану вивчення проблеми використання нестандарт-

них технологій свідчить про постійну увагу таких науковців як  

С. В. Кульневич, В. А. Онищук, Г. В. Рогова та ін. У наукових 

працях О. І. Барменкова, Л. П. Владимирової, Е. С. Полат,  

М. Н. Скаткіної досліджується питання використання інтерак-

тивних педагогічних технологій у загальноосвітніх закладах.   

[2, с. 106] 

Проблемі формування та розвитку в учнів інтересу до вив-

чання іноземної мови присвячено праці Л. Василенко, С. Деркач, 

Г. Маркової, І. Зимньої, А. Кушнір, Г. Китайгородської, Л. Мака-

ренко, Н. Холодної та ін. Вони виявили й систематизували 
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основні закономірності, принципи, методи розвитку інтересу в 

процесі вивчення іноземної мови. [3, с. 265] 

На сучасному етапі цікавими для освітнього процесу є 

власне нетрадиційні уроки, для яких характерне таке структуру-

вання змісту й форми, яке викликає передусім інтерес в учнів і 

сприяє їх оптимальному навчанню, розвитку і вихованню.  

Типологія нетрадиційних форм уроків є досить різноманіт-

ною, але найбільш поширеними з іноземної мови в початковій 

школі є: театралізовані уроки, уроки-подорожі, віршовані уроки, 

уроки-змагання, уроки-звіти, уроки-ігри, уроки-свята та відео-

уроки. 

Театралізовані уроки займають особливе місце на заняттях 

іноземної мови в початковій школі. Вони формують в учнів іншо-

мовну компетенцію, розширюють світогляд, тренують пам’ять, 

розвивають виразність і образність мовлення, збільшують зацікав-

леність й бажання до вивчення іноземної мови. Крім цього, 

дозволяють школярам проявити свої акторські здібності й 

фантазію. Урок ніби перетворюється на знімальний майданчик, де 

кожен учень виконує свою роль. 

Уроки-подорожі, до яких також відносять уроки-екскурсії, 

уроки-мандрівки, уроки-марафони, дозволяють здійснити уявну 

поїздку, історичну подорож або заочну екскурсію, відповідно до 

теми заняття («Tiere im Zoo», «Unsere Hauptstadt»). Такі форми 

навчання дають змогу опрацювати складний навчальний матеріал 

у невимушеній атмосфері без додаткового напруження, стимулю-

ють розвиток мовленнєвих і творчих здібностей учнів, розвивають 

образне мислення й уяву, підвищують інтерес до вивчення 

іноземної мови. На таких уроках вчитель виконує роль екскурсо-

вода, капітана або ведучого, а діти почувають себе мандрівниками-

дослідниками, які стараються якнайшвидше виконати поставленні 

завдання, для того щоб дібратися до останньої зупинки маршруту. 

Уроки-подорожі проводять два або три рази на семестр, відповідно 

до навчального плану і виділеного часу на них. 

Досить цікавими формами роботи у молодших класах є вір-

шовані уроки, які активізують навчально-пізнавальну діяльність, 
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збагачують та розширюють словниковий запас школярів. Віршо-

вані (римовані) тексти несуть багато нової інформації, яку діти 

швидко і легко запам’ятовують, дають змогу переконатися у 

милозвучності іноземної мови, яку вивчають. Дані заняття 

формують естетичні смаки, виразне читання, образне мислення, 

розвивають пам’ять, увагу, комунікативну компетенцію та 

стимулюють мотивацію учнів до вивчення іноземної мови.  

Уроки-змагання, до яких належать урок-вікторина, урок-

турнір, урок-КВК, урок-мозкова атака, мають на меті повторити, 

узагальнити та закріпити пройдений навчальний матеріал з 

певної теми або розділу. Під час таких форм роботи діти діляться 

на групи або команди, які конкурують між собою, виконуючи 

завдання в ігрових формах. В кінці заняття оцінюються резуль-

тати, визначаються переможці, які нагороджуються грамотами 

або призами. Такі уроки розвивають в учнів логічне мислення, 

уважність, виховують почуття відповідальності, дружелюбності 

й взаємоповаги, допомагають розкрити особистісні здібності 

задля перемоги своєї команди.  

Уроки-звіти, а також урок-концерт, урок-композиція, урок-

аукціон, урок-презентація належать до нестандартних форм 

уроку. Їх, зазвичай, проводять в кінці семестру (навчального 

року), для того щоб перевірити в учнів засвоєні знання, 

сформовані уміння і навички з певних тем або розділів. Вчитель 

готує заздалегідь програму заняття. Такі форми роботи передба-

чають повторення вивченого матеріалу (віршів, рим, скоромовок, 

пісень), сприяють розвитку комунікативних вмінь, мислення, 

пам’яті, артистичних здібностей, виховують культуру поведінки. 

Разом з тим збільшують бажання й ефективність навчання 

іноземної мови. 

Уроки-ігри є найбільш поширеними в початковій школі, а 

особливо у 1 і 2 класах. Їх вибір залежить від індивідуальних і 

вікових особливостей дітей, теми уроку і мети. Саме вони дають 

змогу застосувати набуті знання учнів з іноземної мови у 

практичній діяльності. Ігри зацікавлюють школярів, тому в них 

бере участь весь клас, включаючи неактивних. Вони сприяють 
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кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку операцій 

мислення, уваги, виховують в школярів дружність і взаємодопо-

могу, допомагають позбутися скутості та зняти мовний бар’єр. 

Ще однією цікавою формою навчання є урок-свято, який 

формує у дітей навички комунікації, розвиває уміння співпрацю-

вати з іншими, забезпечує колективну взаємодію, без якої 

неможливо уявити сучасний освітній процес. Підготовча робота 

до такого заняття є дуже плідною, в ній беруть участь як вчитель, 

так і діти. Вона передбачає вивчення віршів, пісень, розробку 

сценарію свята, оформлення класу. Уроки-свята мотивують учнів 

до вивчення іноземної мови, виховують естетичні смаки, 

розвивають пам’ять, дають змогу ознайомитися із традиціями й 

звичаями країни, мова якої вивчається. 

На даному етапі розвитку технологій широкої популярності 

в навчально-виховному процесі набирають відеоуроки. Вони 

відіграють велику роль для навчання говоріння та аудіювання. 

Одержана інформація є емоційною, ситуативною, збуджує 

інтерес учнів і спонукає до мовлення. [4]  

Перегляд відео на занятті відрізняється від домашнього – це 

активний процес, тому що його ініціатором та організатором є 

вчитель. Перед його включенням необхідно дітям поставити 

запитання або дати завдання, щоб сконцентрувати їх увагу на 

головному, виділити основні моменти та таким чином перевірити 

повноту сприймання і розуміння побаченого. Крім тренування 

мовленнєвих навичок, фільми розширюють світогляд дітей, 

розвивають увагу, пам’ять, дозволяють побачити на власні очі як 

навчаються діти у Німеччині, які традиції і звичаї є в цій країні, 

як там святкують найбільші свята. 

Не дивлячись на таке велике різноманіття нетрадиційних 

форм уроку, для більшості з них є характерними такі істотні 

ознаки як: активізація пізнавальної діяльності; підвищення 

інтересу до вивчення предмету; наявність великої кількості 

різноманітної наочності, технічних засобів навчання; розвиток 

творчих здібностей; зміна позиції вчителя (від лідера навчально-

виховного процесу до партнера школярів); парні, групові та 
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колективні види роботи; незвичний підхід до оцінювання 

результатів заняття. 

Нестандартні уроки будуть доцільними й ефективними коли 

вчитель володітиме методикою їх проведення, правильно 

підбиратиме організацію проведення заняття відповідно до теми 

та завдань, які стоять перед ним, органічно поєднуватиме нетра-

диційні форми навчання з традиційними. Зазначимо, що такі 

форми роботи вимагають серйозної та плідної підготовки. 

Педагогу необхідно проявляти не тільки свої знання, а й 

винахідливість та фантазію.  

Отже, нестандартні форми уроку – це органічно вдале 

поєднання навчання, розвитку і виховання. Саме вони сприяють 

формуванню позитивних мотивів в учнів, підвищенню рівня 

володіння мовою, більш широкому знайомству школярів з 

культурою і життям країни, мова якої вивчається, стимулюють 

самостійну роботу учнів. 
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Головною особливістю прогресивного розвитку кожної 

країни є ефективне функціонування підприємницької діяльності. 

Активізація підприємницького потенціалу є одним з основних 

шляхів виходу з економічної кризи та підвищення конкуренто-

спроможності України в контексті глобалізаційних та інтеграцій-

них процесів. Підприємництво є рушійною силою національної 

економіки, створюючи нові робочі місця та сприяючи активному 

надходженню податків до державного бюджету. Питання 

підтримки розвитку малого бізнесу є пріоритетним напрямом 

державної політики у сучасних умовах господарювання 

Мала компанія — це найбільш мультиплікативна, динамічна 

та гнучка форма бізнесу, що існує зі своїми моделями розвитку та 

специфічними перевагами, що сприяють його розвитку. Перш за 

все, великий капітал для організації великого бізнесу обмежує 

обсяги виробництва та обмежує можливість залучення інших 

ресурсів: науково-технічних, фінансових, промислових, бізнесо-

вих тощо. [2, с. 19] Нестійкість малого бізнесу через обмеженість 

ресурсів, а також підвищену чутливість до змін в економіці 

значно більша, ніж у великих та середніх підприємств.  

Основними причинами, що стають на заваді розвитку малого 

та середнього підприємництва є:  

⎯ відсутність внутрішніх фінансових ресурсів, утруднений 

доступ до зовнішніх джерел фінансування та залучення 

інвестицій;  
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⎯ недостатній рівень розвитку інфраструктури для під-

тримки малого бізнесу;  

⎯ складність процесу узгодження і, як наслідок, їх висока 

вартість; 

⎯ складність процедур сертифікації та стандартизації това-

рів і послуг;  

⎯ нестабільність законодавства щодо розвитку малого 

бізнесу, що не дозволяє компаніям планувати діяльність на більш 

тривалий період; 

⎯ низька активність малих компаній щодо захисту власних 

інтересів;  

⎯ недостатній рівень інформаційно-консультаційного та 

методичного забезпечення господарської діяльності, у тому числі 

сертифікації продукції та послуг і впровадження систем управ-

ління якістю. [1, с. 20]. 

Серед основних напрямів прискорення зростання товаро-

обігу в умовах сучасного стану змін та переходу до більш 

сучасної моделі розвитку української економіки можна 

виокремити такі: 

⎯ подальше вдосконалення законодавчої та нормативно-

правової бази задля створення сприятливих умов для розвитку 

малого підприємництва;  

⎯ удосконалення кредитної політики; 

⎯ удосконалення фіскальної політики (забезпечення функ-

ціонування спрощеної системи оподаткування з правом суб’єктів 

малого підприємництва на отримання соціальних виплат та 

пенсій);  

⎯ підтримка розвитку підприємництва в галузях, що 

забезпечують ефективність суспільного виробництва та його кон-

курентоспроможність шляхом використання досягнень науково-

технічного прогресу та виробництва принципово нової продукції;  

⎯ забезпечення виконання заходів щодо створення єдиної 

автоматизованої системи державної реєстрації суб'єктів комер-

ційної діяльності;   
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⎯ здійснення заходів щодо поступового створення мережі 

навчальних центрів для підготовки безробітних підприємців у цен-

трах зайнятості; - посилення підзвітності органів виконавчої влади, 

державних службовців за виконання відповідних законів з питань 

економічного розвитку, зокрема малих підприємств. [3, с. 37] 

Таким чином, малий бізнес відіграє важливу роль у підви-

щенні конкурентоспроможності національної економіки. У розви-

нених країнах малий бізнес відіграє ключову роль у системі еконо-

мічних відносин, сприяючи структурній перебудові економіки, 

насичення ринку товарів і послуг та формуванню середнього 

класу. Економічний і соціальний розвиток України залежить від 

ефективної діяльності малого бізнесу та створення оптимальних 

умов для його розвитку, тому підтримка цієї галузі має стати 

пріоритетом для держави. 
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The current situation of Ukrainian society forms a special demand 

for psychological science and practice. As a result of the extraordinary 

events taking place in Ukraine in recent months, there is an urgent need 

for socio-psychological support and support of entire social groups, as 

well as psychological assistance to individuals and children, adults and 

families. At the same time, the need for methodological and 

methodological support of this work became obvious: development of 

programs and methodological tools for some of its areas, preparation 

of methodological and educational manuals, etc. [3]. 

The war is not just on the front line. War is already inside 

everyone: on the front line it is physical, outside it is psychological. 

The mood of the people in war is no less important than good 

weapons and equipment. How to understand the plan and prevent 

information and psychological operations of the enemy? What 

happens to us, how do our moods change during the war? How can 

this affect each of us? How to reduce the negative consequences? 

When something terrible and unexpected happens, people first 

feel the shock, act automatically, according to the survival program. 

The mind tries to sort out the options of the future in order to somehow 

prepare for it - and can`t do so. Planning is limited to a few hours. 

Then the basic emotions return, and after the shock may come, 

for example, despair, horror, denial, etc. Ukrainians decided masse to 

feel strong euphoria from the fact that we endured these first hours and 
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days and rushed to battle. This is very good, it shows the strength of 

our mental resource. 

But euphoria can`t last all the time - it is not economical for the 

resource of the psyche. Therefore, please remember this picture 

(Picture 1) and the fact that mood swings are normal. After all, the 

worst thing is not to know what is happening to you and to think that 

the feeling of, say, fear will be with you now forever. Believe me, it is 

not good for our body to be afraid or anxious for a long time, and it 

will find a way to cope with these feelings. 

 
Picture 1. Mood change cycle 

Psychological warfare is an attack on everyone's identity, on the 

basic questions: "who am I?", "What is my function?", "What is my 

place in everything that happens?", "What should I do?". The military 

has mostly no problems with this, but the civilian identity is under 

heavy attack. 

It is this inability to get stuck, the guilt that many people who are 

far from fighting are now feeling, that is an attack on identity. Guilt is 

felt by all who do not feel direct fear. In psychology, this can be 

described as a kind of line, at one end of which - guilt, on the opposite 

- fear. 

It is important not to allow guilt to freeze itself in inaction. Yes, 

not everyone is now in the ranks of the heroic Armed Forces of 
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Ukraine, but we and the Armed Forces of Ukraine are one body. Do 

not allow yourself to think that some of your deeds, even, at first 

glance, are insignificant, unimportant for our victory. Otherwise, the 

enemy will achieve its goal, that is, disable another unit of resistance. 

On February 24, we felt that we were one body. And 

psychologically - it's true. Everyone has an influence on everyone: a 

smile in Rivne, a good mood in Lviv and quality work in Ternopil is 

passed on through hundreds of hands and saves a soldier's life in 

Kharkiv. This is the unity of the spirit. 

Helping each other online, sharing information is also very 

important. Keeping in touch, gently persuading, encouraging, joking, 

taking care of yourself and worrying about your survival is incredibly 

important. 

The best way to attack an identity attack is to clearly know your 

strengths and define your defense sector. Do not try to do everything 

at once, define your tasks, do at least something and do it well. 

And when do disappointments and despair arise? That's right, 

when there is an expectation that the war will end soon. The recipe is 

simple: let victory be a surprise for us rather than empty expectations 

leading to despair [2]. 

Adults and, in particular, children in acute stress need external 

support. The severity of the stress response depends on: 

• degree of involvement - the child watched the military events 

on TV or was at their epicenter - the victim herself or her relatives, 

acquaintances; 

• individual characteristics - vulnerability, ability to control 

themselves; 

• previous traumatic experience - the child was a victim or 

witness of a stressful event, lost loved ones, etc. 

An adult who provides primary psychological care to a child 

should be based on three operational principles - watch, listen, guide. 

In addition, he must follow the rules: 

• urgency - to provide help as soon as possible: the more time 

passes after the injury, the more likely it is that the child will develop 

post-traumatic stress disorder; 
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• proximity to the scene - to provide assistance directly on the 

spot or in a familiar environment and social environment - in a home, 

hospital or shelter, ie where the family and child are immediately after 

the event; 

• expectation that the normal state will be restored - to maintain 

the confidence of the victims that everything is normal; 

• unity of psychological influence - the same person should 

provide assistance in accordance with the unified procedure of 

psychological assistance; 

• simplicity of psychological influence - to take the child away 

from the source of injury, to allow him to wash, eat and rest in a safe 

place, and if desired - to speak out [1]. 

Evidence-based recommendations from psychologists on how to 

overcome the trauma of war from afar: 

1. Keep things in perspective - understanding the history of 

Russia's attempts to seize Ukraine, which began in the 18th century 

and intensified in 2014 with the annexation of Crimea, can be a useful 

context for recent events. 

2. Control where you can - one of the best ways to deal with the 

problem - find small ways to control your day. Go for a walk; snooze; 

call, text, or email someone you love; eat what you like; or listen to 

music that invigorates or soothes you. 

3. Limiting the amount and type of content you have access to 

can help protect against the psychological costs of media coverage. 

4. Avoid graphic images that link research to psychological 

reactivity and mental health consequences. They are usually 

distributed on social networks, where messages may not be moderated. 

5. Look for news from reliable sources - news on social networks 

can be unreliable, politically motivated or sensational; 

6. Support the people of Ukraine - if there is a large Ukrainian 

community near you, ask to find out what it needs. Depending on how 

long the war lasts, they can organize to take in refugees or send 

supplies [4]. 

After overcoming excessive expectations, you can start living. 

Get yourself some routine classes and traditions. Take three or four 
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breaks to watch the news instead of the whole day. The Armed Forces 

will cope without our viewing of the news, but without our work it will 

be harder for them. 

For those in basements in besieged cities, your job is to survive. 

Ukraine needs Ukrainians. 

And most importantly - the meaning of life. We cannot live 

without meaning. We know the meaning of this war clearly, they don't 

have it, that's why they lose. 

The day will come and it will be the day of our Victory! Forever 

engraved in the calendar [2]. 
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Оцінка впливу фіскальної політики на макроекономічні 

показники є актуальною та необхідною для ефективного 

функціонування держави. Головною метою економічної політики 

є сприяння економічному зростанню держави. Для досягнення 

цієї цілі використовується фіскальна політика, яка допомагає 

впливати та корегувати динаміку макроекономічних показників. 

Загальноприйнятим показником сили впливу фіскальної полі-

тики на економіку є фіскальний мультиплікатор, що відображає 

перехідний вплив фіскальної політики на рівень випуску 

продукції в економіці.  

Адекватна оцінка значень фіскальних мультиплікаторів 

необхідна для розробки обґрунтованих фіскальних рішень, які 

сприятимуть досягненню економічних цілей і не призведуть до 

катастрофічного зростання державного боргу. [1] 

Результати фіскального мультиплікатора використовуються 

під час проведення податкової реформи, а саме для вирішення 

питань зміни обсягів податків та видатків бюджету. Також розу-

міння впливу фіскальних рішень на економіку дає змогу покра-

щити якість макроекономічних прогнозів, наприклад, щодо 

динаміки рівня цін.  

Загалом, значення фіскальних мультиплікаторів більші за 

одиницю. Тобто, стимулювання економічного зростання шляхом 
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збільшення видатків уряду чи зниження податків є ефективним. 

Адже одна додаткова грошова одиниця фіскальних стимулів 

приводить до зростання реального ВВП більш як на одну 

грошову одиницю.  

Якщо ж значення фіскального мультиплікатора менше за 

одиницю, можна стверджувати, що фіскальна політика не є 

ефективною для покращення економічного зростання.  

Часто фіскальні стимули спричиняють ефекти витіснення, 

підвищуючи відсоткові ставки та (чи) обмінний курс, у такий 

спосіб, гальмуючи темпи зростання економіки. [1] 

На основні макроекономічні показники – ВВП та інфляцію, 

фіскальна політика впливає завдяки формуванню попиту та 

пропозиції.   

Perotti R. досліджував ефекти фіскальної політики на ВВП, 

інфляцію, реальні короткострокові ставки відсотка. Зробивши 

висновки, він стверджує, що після 80-х років минулого століття 

фіскальні мультиплікатори в державах – членах ОЕСР значно 

знизились. Позитивний вплив державних видатків на інфляцію 

присутній, хоча й не завжди статистично значущий. Податки ма-

ють низький вплив на рівень цін, який зазвичай є негативним. [2] 

Arin et al розглядав мультиплікатори для окремих податків 

на прикладі США. Відповідно до результатів стрімкий спад 

податків (податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, 

соціальних внесків) справляють довгостроковий негативний 

ефект на ВВП та помірний позитивний вплив на інфляцію 

(найбільше через податок на прибуток фізичних осіб). Проте різкі 

спади податків на споживання мають менший короткочасний 

негативний ефект на ВВП і більш виражений позитивний ефект 

на інфляцію. [3] 

Насправді, існування великої кількості моделей та підходів 

оцінки фіскальних мультиплікаторів означає, що вони суттєво 

відрізняються один від одного і можуть використовуватись на 

підтримку різних економічних теорій і вивчення численних 

факторів, які посилюють та послаблюють вплив фіскальної 

політики на економіку. Проте, є беззаперечна впевненість в тому, 
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що мультиплікатори видатків більші за мультиплікатори податків 

і розвинені економіки більш чутливі до різких спадів у фіскальній 

політиці, ніж в економіках, що лише розвиваються.  

Отже, роль фіскальної політики дуже важлива, адже вона 

впливає на будь-які макроекономічні показники, але серед 

основних - ВВП та інфляція. Шок бюджетних видатків стимулює 

зростання ВВП завдяки механізму пропозиції і попиту. Бюджетні 

видатки також стимулюють зростання цін, що узгоджується зі 

збільшенням попиту в економіці. Різкий спад податків, 

справляють суттєвий негативний вплив на ВВП.  
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11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я 

оголосила початок пандемії нової коронавірусної інфекції 

COVID-19. Зараз у світі  виявлено  понад 513 мільйонів випадків 

захворювання, і понад 6,2 мільйона людей втратили життя від цієї 

хвороби. Захворювання мало широкий спектр наслідків на 

здоров’я людини, в тому числі і на репродуктивну функцію[1,2]. 

Під час пандемії у гінекологічних службах відбулися суттєві 

зміни – переважно через перепрофілювання медичних закладів на 

інфекційні стаціонари. Крім перенесення термінів надання 

планової медичної допомоги, суттєві зміни в роботу акушер-

гінекологів принесла захворюваність COVID-19 серед жінок. 

Незважаючи на те, що за даними статистики, жінки переносять 

COVID-19 легше, ніж чоловіки, не можна ігнорувати ймовірні 

наслідки цієї коронавірусної інфекції для репродуктивного 

здоров’я. Необхідно не лише ретельно спостерігати за показни-

ками зовнішнього дихання пацієнтів із COVID-19, а й оцінювати 

потенційний вплив нової інфекції на органи репродуктивної 

системи [3,4]. Наразі невідомо, які віддалені наслідки для 

репродуктивного здоров’я жінок можуть бути пов’язані з 

перенесеним COVID-19. У зв’язку з цим усі жінки, які перенесли 

COVID-19, особливо у тяжкій формі, повинні бути віднесені до 
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групи високого ризику щодо розвитку ускладнень та піддаватися 

більш ретельному диспансерному спостереженню протягом 1 

року після стаціонарного лікування щодо COVID-19. Це необ-

хідно для визначення подальшої тактики ведення: відновлення 

менструального циклу, лікування безпліддя, оперативного ліку-

вання гінекологічної патології, підбору методів контрацепції, 

проведення замісної гормональної терапії та іншої специфічної 

терапії за гінекологічними показаннями. Регуляція менструаль-

ного циклу здійснюється за обов’язкової участі п’яти ланок (або 

рівнів) регуляції, що являють собою сукупність взаємопов’язаних 

структур: кори головного мозку, гіпоталамуса, гіпофіза, яєчників, 

матки. Виражений стрес, зумовлений новою інфекцією, а також 

надзвичайним станом під час пандемії, може мати значний вплив 

на репродуктивну систему. Між гіпоталамо-гіпофізарно-наднир-

ковою віссю, що забезпечує формування реакції на стрес, та 

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковою віссю існує реципрокний 

зв’язок, при якому активація однієї осі призводить до приду-

шення іншої. Хронічна активація реакцій у відповідь на стрес 

пригнічує вироблення естрогенів і норепінефрину, що сприяє 

порушенню менструального циклу та появі ановуляторних 

циклів. Внутрішньосімейні конфлікти, які можуть посилитися під 

час пандемії, також потенційно провокують порушення менстру-

ального циклу [5].  

На базі гінекологічного відділення Ужгородського міського 

пологового будинку нами були обстежені 50 пацієнток репродук-

тивного віку (основна група), які звернулись із скаргами на 

порушення менструального циклу, в анамнезі перенесено 

COVID-19 різного ступеня важкості. Дані зібрані за допомогою 

опитування і аналізу медичної кати стаціонарного хворого 

Ф003/о. Гінекологічний статус оцінювався на підставі ректо-

абдомінального та вагінального досліджень. До контрольної 

групи увійшли 50 гінекологічно здорових жінок не інфікованих 

COVID-19.  

Середній вік пацієнток основної групи становив 32 ±1,5, 

контрольної групи - 31±2. Вік менархе у основній групі в 



 

266 

середньому становив 13,6 ± 1,4 , у контрольній групі -12,3±1,7. 

Жінок, які в анамнезі мали 1 пологи у основній групі було – 23 

(46%), у контрольній- 21 (42%), 2 пологів – 17(34%) і 13 (26%) 

відповідно, 3 і більше – 5(10%) і 7 (14%). Жінки, які не 

народжували – 5 (10%) і 9 (18%)відповідно. З анамнезу у всіх 

жінок основної групи до інфікування COVID-19, а також у 

пацієнток контрольної групи, менструальний цикл був у межах 

норми, жодної органічної патології з боку матки і додатків не 

спостерігались. В оновлених у 2018 р. міжнародних рекоменда-

ціях  (клінічні  рекомендації  Національного  інституту здоров'я і 

якості медичної допомоги Великобританії (UK National Institute 

for Health and Care Excellence, NICE) та Міжнародної федерації 

акушерів і гінекологів (The International Federation of Gynecology 

and Obstetrics, FIGO) було запропоновано сучасну  характерис-

тику параметрів нормального менструального циклу і менедж-

менту можливих його порушень, на які в клінічній практиці 

необхідно звертати особливу увагу. 

 

У жінок з COVID-19 в анамнезі тривалість менструального 

циклу складала: при важкому перебігу – 45-50 днів у 24 жінок 

(48%), середній перебіг –  тривалість  41-43 дня  у 12(24%) 
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пацієнток, при легкому перебігу тривалість менструального 

циклу переважно становила 20-22 дні, спостерігалась оліго-

менорея – 10 (20%), аменорея – 4 (8%). Тривалість менструальної 

кровотечі становила 10-12 днів. Нерегулярний менструальний 

цикл був у 37(74%) жінок. Міжменструальні кровотечі спостері-

гали у 15 (30%) пацієнток. Обсяг менструальної крововтрати 

оцінювався візуально-аналоговим методом.  
 

 
 

У 43(86%) пацієнток було значне збільшення менструаль-

ного об’єму і лише у  7(14%) випадках спостерігалось зменшення. 

Альгодисменорея була присутня у 36(72) жінок. В той час, як в 

контрольній групі досліджуваних жінок неінфікованих COVID-

19, не повідомляли про зміни в менструальному циклі. Пору-

шення менструального циклу з’явились одразу після перенесення 

COVID-19 у 17 (34%) жінок основної групи, протягом 3 місяців 

після захворювання у 21 (42%), 3-6 місяців – у 7 (14%) пацієнток, 

більше 6 місяці – 5(10%). Загострення передменструального 

синдрому спостерігалось у 38 (76%) жінок, зниження лібідо – 

28(56%). Вплив стресу на репродуктивну систему грунтується на 

біології, коли глюкокортикоїди, пов’язані зі стресом, можуть 

пригнічувати вивільнення гонадотропін-рилізинг-гормону(ГнРГ), 

лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та естрадіолу (Е2) з осі гіпоталамус-

гіпофіз-гонад, що спостерігається як вторинна аменорея. Більш 

тонкі прояви включають затримку овуляції, ановуляцію та зміни 

тривалості циклу та менструації. Не менш важливий вплив на 

менструальний цикл мають стрес, астенія та депресія після 
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перенесеного COVID-19. Так, у жінок з порушенням циклу, 

більш високі показники тривоги та стресу [6]. Згідно результатів 

досліджень Mario Gennaro Mazza et al, 2020; Jiawen Deng et al, 

2020 у 55% осіб, що перехворіли COVID-19, спостерігалась 

депресія, інсомнії та тривога. Вираженість тривожно-депресив-

них розладів корелювала з активністю імунної відповіді. Важкі 

депресивні стани асоціювались із тяжчим перебігом захворюван-

ня та різким підвищеннями рівнів інтерлейкіну-6, С-реактивного 

білку, зниженням рівня лімфоцитів. Також спостерігались зміни 

згортальної системи у сторону гіперколагуляції (підвищення 

рівня фібрину, тромбоцитоз). Жінки частіше страждали на 

тривожно-депресивні розлади, ніж чоловіки, навіть при відносно 

нижчих показника системного запалення [7,8]. Основними проя-

вами порушення функції репродуктивної системи були вираже-

ний передменструальний синдром, сексуальні розлади, зниження 

лібідо, менструальна дисфункція [9]. У пацієнток основної групи 

спостерігалось значне збільшення поганого настрою – 35 (70%), 

поганий апетит – 24(48%), симптоми тривоги – 32(64%), поганий 

сон – 30 (60%). Конкретні стресові фактори, які повідомляли 

жінки: стрес на роботі – 31 (62%) , труднощі з доступом до медич-

ної допомоги – 34 (68%), зміна фінансового стану – 37 (74%). 

Пацієнтки, які перенесли захворювання у середній і легкій 

формах, повідомляли про нормування менструального циклу 

протягом 3-6 місяців без лікування, ті, які перенесли важку форму 

COVID-19 потребували стаціонарного лікування з приводу 

аномальних маткових кровотеч, підбір гормональних препаратів 

для корекції менструального циклу. 

Висновки. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на репро-

дуктивне здоров’я жінок. Таким чином, частота порушень 

менструального циклу частіше спостерігалась через 3-6 місяців 

після перенесеної вірусної інфекції COVID-19, як за рахунок 

аномальних маткових кровотеч так і за рахунок олігоменореї та 

аменореї. Важливим фактором у формуванні менструальних пору-

шень є постковідна астенія та депресія. Врегулювання менструаль-

ного циклу можливе, проте точний час, необхідний для цього – 
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невідомий. У зв’язку з потенційно несприятливим впливом стресу 

на репродуктивне здоров’я дуже важливо звертати увагу на 

психологічний стан пацієнток під час пандемії. Довгострокові 

наслідки цього для здоров’я ще не визначені, і майбутні дослід-

ження мають розглянути це питання. Необхідно більш детально 

вивчати вплив COVID-19 на гормональну сферу жінки, а саме 

зміни гормонального профілю жінок після перенесеного захворю-

вання, адже це може стати ключем у попередженні аменореї, 

ановуляції та наступних репродуктивних розладів 
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УДК 336                       Економічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Табенська Ю.В. 

доцент кафедри  

фінансів та банківської справи 

Чернівецький торговельно-економічний 

 інститут ДТЕУ 

м. Чернівці, Україна 

З 2020 року ми живемо в умовах пандемії коронавірусної 

хвороби 2019, спричиненої SARS-CoV-2, а з 24 лютого 2022 року 

прагнемо відстояти свою свободу, незалежність. Всі елементи 

нашої фінансової системи є взаємозалежними між собою та 

залежними від форс-мажорних факторів. Так, бюджетні установи 

в умовах воєнного стану зобов’язані максимально ефективно та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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за цільовим призначенням використовувати бюджетні кошти на 

потреби закладу. Під особливий контроль підпадають закупівлі, 

які проводяться бюджетними установами в такий важки 

історичний період для нашої країни. Під публічними закупівлями 

слід розуміти придбання замовником товарів, робіт і послуг у 

порядку, встановленому Законом України «Про публічні заку-

півлі» [1]. Саме від правильності проведення процедур публічних 

закупівель, спрямованих на забезпечення вільної конкуренції, 

залежить цільове та ефективне використання державних та 

місцевих фінансів.  

Постановою Кабінету Міністрів України №169 від 28 лютого 

2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» 

встановлено, що в умовах воєнного стану [2]: 

1) оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг 

здійснюються без застосування процедур закупівель та спроще-

них закупівель, визначених Законами України «Про публічні 

закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». 

Замовник може здійснювати публічні закупівлі, вартість 

яких не перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронної 

системи закупівель, у тому числі з використанням електронних 

каталогів. У разі здійснення закупівель, вартість яких не пере-

вищує 50 тис. гривень, без використання електронної системи 

закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійс-

нення публічних закупівель, не вносить інформацію про такі 

закупівлі до річного плану та не оприлюднює в електронній 

системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель; 

2) переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг 

визначаються рішеннями замовників/державних замовників, що 

здійснюють такі закупівлі. 

Згідно з алгоритмом проведення процедур в умовах воєн-

ного стану на підприємстві рекомендовано зробити наказ про 

затвердження переліків та обсягів закупівель товарів, робіт і 

послуг, який видає керівник підприємства, установи, організації 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20
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на правах єдиноначальності на підставі та на виконання чинних 

нормативно-правових актів, розпорядчих документів та дирек-

тивних листів організацій вищого рівня або за власною ініціати-

вою чи ініціативою структурних підрозділів підприємства.  

Таким чином, зважаючи на те, що законодавча база не вста-

новлює суворих обмежень для проведення публічних закупівель 

в умовах воєнного стану цілком зрозуміло, що необхідно 

проводити тільки ті публічні закупівлі, які потрібні саме в умовах 

воєнного часу.  
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Юридичні науки 

 

ПІДЛІТКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ 

 

Анастасія ТАРНАПОЛЬСЬКА 

здобувач вищої освіти 1-го курсу  

Навчально-наукового інституту права  

та підготовки  фахівців для підрозділів 

Національної поліції 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Євген ГІДЕНКО 

викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки 

 Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

Не звертаючи уваги на знижену кількість злочинів, скоєних 

підлітками, рівень злочинності серед молодих людей залиша-

ється високим. Обласні апеляційні суди вбачають негативну 

тенденцію з боку кримінальної поліції та комісій у справах 

неповнолітніх для ослаблення поведінки засуджених, які 

звільнені від умовного покарання. Злочинність у середовищі 

дітей потребує вдосконалення профілактичної роботи, пошуку 

ефективних форм взаємодії всіх зацікавлених організацій, чия 

діяльність спрямована на попередження про залучення дітей до 

протиправної діяльності. 

Провина дорослих. 

Важливим способом уникнення злочинності поміж осіб, 

яким не має 18 років, є притягнення до кримінальної чи адміні-

стративної відповідальності дорослих осіб, які  примушували 

підлітків до скоєння злочинних діянь. Які виявлялися у корис-

ливих пропозиціях, проханнях, порадах, нерідко – у залученні до 

сумісного вживання наркотичних речовин чи алкогольних 

напоїв. Часто раніше засуджені дорослі втягують у злочинну 

діяльність молодь. 
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Невиконання батьками, ріднею або особами, які їх заміню-

ють, своїх обов'язків з виховання дітей, сприяє вчиненню 

підлітками правопорушень. 

Ідея спеціалізації розгляду справ про злочини осіб ,які не 

досягли вісімнадцяти років, з’явилася ще на початку 1990-х. Вже 

тоді було зроблено перші спроби створення про ювенальних 

судів, призначених Концепцією судово-правової реформи, 

схваленої постановою ВР від 28 квітня 1992 р. Не один раз 

наголошувалося на необхідності такої спеціалізації, а й дореч-

ність залучення до розгляду справ цієї категорії педагогів, 

медиків ,психологів, які повинні співпрацювати із представни-

ками органів охорони здоров'я, освіти, соціальних служб. Світова 

практика підтверджує, що суди є у багатьох країнах світу, і їхня 

діяльність виправдовує себе. Це слугує усуненню негативного 

впливу на неповнолітніх під час розгляду справ, утворює 

додаткові гарантії захисту законних інтересів такої категорії осіб. 

Арешт неповнолітніх. 

Вивчення судової практики показує, що до осіб, на яких 

лежить провина у скоєнні тяжких злочинів, застосовується такий 

запобіжний захід, як взяття під варту. При обранні запобіжного 

заходу суди також з'ясовують характер, тяжкість та обставини 

скоєного злочину, а також відомості про особу обвинуваченого, 

у тому числі про обставини життя та виховання обвинуваченого. 

Показники неповнолітнього, сімейно-побутові умови, місце 

проживання та місце навчання. 

Слід зазначити, що суд не має відношення до виду запобіж-

ного заходу і призначає покарання відповідно до закону, тому 

розумний підхід до вибору майбутнього запобіжного заходу 

може мати виховний ефект. 

Безпритульність 

Безпритульність є однією з основних причин злочинності 

підлітків, а безконтрольне знаходження неповнолітніх у безпосе-

редній близькості від залізниці є підвищеним джерелом небезпеки 

для життя самих підлітків та інших громадян, які користуються 

залізничним транспортом. Протиправні дії неповнолітніх на 
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об'єктах залізничного транспорту дестабілізують налагоджений 

механізм їхньої безпечної експлуатації та можуть мати серйозні 

наслідки. 

 Все більшого поширення набувають крадіжки розкрадання 

електрообладнання та технічних пристроїв засобів сигналізації, 

централізації та блокування, розташованих уздовж залізничної 

колії. Непоодинокі випадки, коли в результаті хуліганських дій 

хулігани розбивають камінням скла поїздів, що проїжджають, 

ранять пасажирів і супроводжуючих.  

Профілактика правопорушень і наркоманії неповнолітніх 

знаходиться в центрі уваги. Рішення безпосередньо пов'язане з 

регулюванням проблеми профілактики правопорушень неповно-

літніх на залізничному транспорті. Необхідні профілактичні 

заходи для попередження наркоманії та правопорушень з боку 

неповнолітніх. Проведення бесід, лекцій, ігор у дитячих оздо-

ровчих закладах для пояснення причин та умов, за яких діти 

можуть стати та стають жертвами нещасних випадків. Особливу 

увагу приділяти організації роботи з підлітками, які потрапили на 

облік до органів внутрішніх справ, проблеми організації літнього 

відпочинку, оздоровлення неповнолітніх, схильних до різних 

видів правопорушень, трудової та дозвільної роботи. 
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УДК 81’42  Філологічні науки 
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та методик їхнього навчання 
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педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

м. Кропивницький, Україна  

Серед різноманіття мовних категорій особливо виділяється 

категорія модальності. Пошук аргументів, здатних допомогти 

визначити її межі, звертає дослідників до витоків, зокрема, до 

логіки та філософії.  Саме в цій науці модальність вперше була 

визначена як категорія, що виражає відношення висловлення до 

дійсності з точки зору мовця [1, с.24].  

Розрізняють об’єктивну і суб’єктивну модальність. Об’єк-

тивна модальність виражає відношення, які об’єктивно існують у 

реальній дійсності, в той час, як суб’єктивна модальність відобра-

жає лише думку мовця з приводу необхідності, можливості або 

вірогідності якоїсь дії або стану [2, с.79] Суб'єктивну модальність 

в свою чергу розділяють на аксіологічну та епістемічну [3, с.66]. 

На думку Н. В. Скибицької, під епістемічною модальністю 

розуміють вид суб’єктивної модальності, що виражає значення 

вірогідності/ достовірності, істинності повідомлюваного, ступеня 

повноти та характеру знань мовця про висловлене [4, с.3].  

Епістемічна модальність охоплює різні рівні мовної системи 

і поділяється на просту, категоричну і проблематичну модаль-

ність [4, с.5].  
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Категорична достовірність характеризується високим ступе-

нем упевненості мовця в реальності пропозиції [5, с.13] і виражає 

впевненість суб'єкта мовленнєвої діяльності в істинності 

доповіді.  Проста достовірність має нижчий ступінь суб’єктивноі 

переконаності мовця в істинності пропозиції, причому пресу-

позиція може базуватись на безпосередніх спостереженнях, 

враженнях, досвіді модального суб’єкта чи інформації авторитет-

ного джерела. Проблематична достовірність відбиває невпевне-

ність мовця в істинності інформації [5, с.14].  

Інтерв’ю як жанр медіадискурсу особливо насичений екс-

плікаціями епістемічної модальності (це, перш за все, стосується 

інтерв’ю людей творчих професій), оскільки питання інтерв’ю 

частіше всього стосуються особистого життя, творчого шляху, 

особливостей створення кінострічки та багато чого, що базується 

не стільки на точних фактах, скільки на досвіді, переживаннях, 

спогадах респондента. 

Ми обрали текст інтерв’ю з відомим американським аніма-

тором Крейгом Бартлеттом стосовно розробки ним архітектури 

вигаданого містечка головного героя його мультсеріалу «Гей, 

Арнольде!» [6] як яскравий приклад цього жанру. Він насичений 

епістемічною модальністю, оскільки тут наш герой розповідає 

про роки свого дитинства, свої захоплення, виникнення ідеї 

мультфільму і якою він бачив його реалізацію. 

Епістемічна модальність охоплює неоднорідні за обсягом 

значення лексичні одиниці, граматичні особливості, ступень 

оформлення на різних рівнях мовної системи. В тексті інтерв’ю 

[29] нами зафіксовані різноманітні лексико-семантичні та грама-

тичні засоби вираження епістемічної модальності. Загалом з 

тексту інтерв’ю нами виокремлено 70 випадків їх експлікації, з 

яких 26 разів  (38 %) – вживання простої достовірності, 25 (36 %) 

– категоричної, 18 (26 %) – проблематичної. 

Установлено, що найчастіше в аналізованому тексті 

вживаються модальні прислівники, переважну більшість з яких 

складають прислівники високої вірогідності (definitelly, really, 

absolutely, actually…) (28 випадків – 40%), а також дієслова на 
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позначення емоційної і розумової діяльності (think, feel, seem, 

know, mean, try, consider…) (21 випадків – 30% ). Решту 30% 

складають використання модального дієслова might, конструкції 

з to be going to, прислівників-апроксиматорів (sort of, kind of…) та 

поодиноких випадків вживання іменників та прикметників з 

семантикою ймовірності. 

Твердження з простою модальністю подаються як об'єк-

тивно достовірні, які не піддаються сумніву і не потребують 

модальних підсилювачів, проте, оскільки модальність базується 

не лише на фактах, а й на досвіді, враженнях, спостереженнях 

мовця, то також може виражатися за допомогою слів believe, feel, 

think, know, mean, hope, doubt та інших слів на позначення 

емоційної і розумової діяльності (також відомих як «перформа-

тивні дієслова», що не описують певну дію, проте вживання яких 

прирівнюється до виконання дії). 

В аналізованому інтерв’ю група простої достовірності 

представлена словами think, know, sound, manage, try, want, mean, 

consider а також вступним in fact: 

So I thought I could make it really specifically grungy, and that 

would be the theme. 

It sounds like when you’re in the parking lot of the 7-Eleven and 

a car goes by with music booming out the windows… 

Групу категоричної достовірності утворюють лексичні 

одиниці із семантикою впевненості мовця стосовно достовірності 

повідомлюваної інформації, які в аналізованому інтерв’ю 

представлені прислівниками високої ймовірності definitely, 

actually, absolutely, really,clearly,basically: 

 The first shots that I had made featured Helga and Harold in the 

classroom as, clearly, mean bullies. 

Beauty is definitely in the eye of the beholder. 

Переконливість мовця досягається шляхом обгрунтовування 

своїх переконань через пояснення причин чи наведених фактів, 

що ми також вважаємо проявом категоричної достовірності: 

Because most cartoons make it suburban or minimal and make 

the characters really foregrounded. 
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It was fun in every way because it meant there would be an urban 

adventure. 

Група проблематичної вірогідності виражена прислівни-

ками-апроксиматорами a little bit, a couple of, kind of, sort of: 

There’s more funny boutiques that have popped in where it was 

just sort of a rundown building. 

Arnold’s neighborhood is a little bit more discovered than it used 

to be. 

Значення проблематичної вірогідності також передають 

неозначені займенники someone, something та інші: 

Someone might look at an old boarding house that’s rundown 

and under a freeway overpass, and they might think of that as ugly. 

Підсумовуючи все вищесказане, можемо стверджувати, що в 

англомовному інтерв’ю як жанрі медіадискурсу присутні всі три 

види епістемічної модальності (з домінуванням категоричної 

достовірності), які експлікуються різноманітними засобами, а 

саме модальними прислівниками та дієсловами, перформатив-

ними дієсловами, займенниками та прислівниками зі значенням 

ймовірності.  
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Рівень знань і вмінь фахівців є визначальним чинником 

забезпечення виробництва якісної продукції та конкуренто-

спроможності підприємства. Критерієм оцінки рівня підготовки 

професійних кадрів є відповідність компетентностей, набутих 

ними у закладах вищої освіти (ЗВО), вимогам сучасного вироб-

ництва, яке, у свою чергу, формується під детермінуючим впли-

вом розвитку суспільної економіки: інформатизації економічних 

відносин, становлення економіки знань, зростання ролі людсь-

кого чинника виробництва та ін. 

Компетентність фахівця Законом України «Про вищу освіту» 

визначається як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, засобів мислення, професійних, світоглядних і грома-

дянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 

здатність особи успішно виконувати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти [1]. 
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В основі компетенцій сучасного фахівця лежать, звичайно, 

його професійні знання, вміння і навички. Однак, сьогодні 

обов’язковими вимогами виробництва стали компетенції праців-

ника з комп’ютерної грамотності, креативність та інноваційність, 

критичне, економічне та екологічне мислення, компетенція 

підприємливості, соціальна компетентність [2, с. 61]. Важливими 

є компетентності, що носять надпрофесійний характер, такі 

якості особистості фахівця як самостійність, здатність приймати 

відповідальні рішення, творчий підхід до будь-якої справи, 

вміння постійно вчитися, клієнтоорієнтованість, бережливе 

виробництво. Це також і гнучкість мислення, здатність до роботи 

в умовах невизначеності, наявність абстрактного, системного і 

експериментального мислення, вміння діалогу і комуніка-

бельність, міжгалузеві комунікації, здатність до роботи в групі і 

співробітництво та інші, необхідні для виконання виробничих 

функцій компетентності [3; 4]. 

Компететнісний підхід до навчання майбутніх фахівців 

реалізується у ЗВО у процесі реорганізації навчального процесу, 

удосконалення методів навчання. Однак, навчання у ЗВО, тран-

сформуючись і змінюючись, потребує, на наш погляд, значного 

подальшого удосконалення методів викладання, способів форму-

вання, наприклад, таких компетентностей як креативність та 

критичність мислення, ініціативність, гнучкість мислення та 

інтелектуальна мобільність тощо, для опанування якими студен-

там недостатньо декількох оглядових лекцій або інструктивних 

семінарів. 

Формування соціокультурних компетентностей, таких як 

здатність співпрацювати з людьми, міжособистісна і соціальна 

компетентність, комунікативні уміння, активність, здатність 

навчатися впродовж всього професійного життя та ін. [2, с. 61-63] 

потребує, на наш погляд, розвитку у ЗВО виховної роботи, її 

кращого поєднання з професійним навчанням. 

Новою тенденцію у організації вищої освіти стало розши-

рення навчання студентів старших курсів за індивідуальними 

навчальними планами, дистанційне навчання, запровадження 



 

282 

дуальної форми освіти. Однак, практика навчального процесу 

свідчить, що є низка невирішених питань з методичного забезпе-

чення навчального процесу у нових умовах, підготовки 

викладачів до поєднання лекційної, лабораторної роботи з 

функціями консультанта, коуча, модератора дистанційної освіти. 

І студенти у своїй більшості також поки що недостатньо готові до 

розширення самостійності у організації власного навчання: 

планування, дотримання графіку навчального процесу, контактів 

з викладачами-консультантами, т’юторами.  

Таким чином, можливо відмітити, що процес удосконалення 

навчання у ЗВО, компетентнісний підхід до навчання реалізується 

в цілому успішно. Однак, ще потребують свого вирішення деякі 

проблеми з формуванням у випускників ЗВО низки їх надпро-

фесійних, особистісних, соціокультурних компетентностей. 
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СЛІДОВА КАРТИНА ЗГВАЛТУВАННЯ 
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університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

З моменту повномасштабного вторгнення на територію 

України Російської Федерації відбуваються значні зміни в 

соціальній, економічній, політичній сфері. Ускладнення соціаль-

но-економічної структури, відсутність зайнятості населення, 

психологічний травматизм та ще низка факторів підвищують 

рівень злочинності у суспільстві. Зокрема почастішали випадки 

вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи. 

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи й 

недоторканності особи пов’язані з грубими порушеннями норм 

суспільної моралі та особистої свободи особи, тому Особливою 

частиною закону про кримінальну відповідальність за вищезазна-

чені правопорушення передбачені одні з найсуворіших покарань. 

 Згідно із сучасною статистикою, розкриваність злочинів 

проти статевої свободи перебуває на дуже низькому рівні, що 

свідчить про те, що 2/3 посягань на недоторканність особи зали-

шаються нерозкритими або тяжкість покарання не співвідно-

ситься з тяжкістю діяння [1, с.205].  Це є наслідком того, що 

законодавче регулювання запобігання цим злочинам і розсліду-

вання їх перебуває на низькому рівні, а отже, потребує змін. 

 Дії злочинця зазвичай зумовлюють певні зміни матеріальної 

обстановки, що є результатом підготовки, вчинення та прихову-

вання злочину. Виявлення та аналіз цих змін, зокрема наявних 

слідів злочину, дозволяє не лише визначити злочинний характер 

події, її наслідки, а й з’ясувати способи досягнення злочинної 

мети, що має важливе значення для всебічного, повного та 
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об’єктивного дослідження усіх обставин злочинної події [2, 

с.109]. Тому в розслідуванні даного виду кримінальних право-

порушень важливим є встановлення слідової «картини». 

Сліди злочинів – це джерела інформації про події минулого. 

Вміння «читати» сліди злочину – одне з головних завдань співро-

бітників правоохоронних органів [3, с. 122]. Салтевський М.В. усі 

джерела інформації про подію злочину, що утворюються в 

процесі його вчинення, назвав «слідовою картиною» і визначив 

як абстрактну модель слідів злочину, що відображаються в мате-

ріальному середовищі внаслідок його вчинення [4, с. 150-151]. 

Слідова картина як обов’язковий елемент криміналістичної 

характеристики злочину є практичним інструментом і своєрід-

ним орієнтиром у виборі напрямів його розкриття та розсліду-

вання. Термін «слідова картина» – поняття дещо умовне, близьке 

до поняття «слідова обстановка» або «інформаційне середо-

вище», що містить як матеріальні, так і ідеальні відображення [5, 

с. 363]. 

Слідова картина зґвалтування дає можливість установлю-

вати, хто злочинець, як він пересувався на місці події, чи 

вистежував жертву, як напав, як здійснив мету – позбавив стате-

вої недоторканості, де і які обов’язкові сліди злочинець повинен 

залишити, які сліди залишилися на його одязі та тілі [6, с. 449].  

Слідова картина на місці події дає змогу розпізнати ознаки 

елементів криміналістичної характеристики, які пов’язані з 

особою злочинця (їх кількість, професійні навички, окремі 

звички), способом вчинення злочину та ін. Тут існує ймовірність 

знайти сліди самих злочинців (сліди рук, ніг, взуття та ін.). Разом 

із тим на тілі підозрюваного, його одязі та взутті, предметах, що 

знаходились при ньому, можуть залишитися сліди з місця події 

та інші мікрооб’єкти [7, с. 711].  

Типова «слідова картина» зґвалтувань являє собою таку собі 

абстрактну модель слідів злочину, що відображаються у 

матеріальному вигляді [5, с. 364].  

Ширше розуміння типової «слідової картини» зґвалтування 

наведено в роботах деяких авторів. Зокрема, на думку 
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О.О.  Алєксєєва, В.К. Весельського та В.В.  Пясковського, типова 

«слідова картина» зґвалтування характеризується наявністю 

матеріально-фіксованих слідів події та слідами пам’яті учасників 

події. Типовими ж матеріально-фіксованими слідами події 

лишаються сліди на тілі та одязі потерпілої (сліди крові, сперми, 

епітелію, волосся, слини, виділень людського організму; сліди 

мікрочастин у піднігтьовому вмісті; гематоми на шиї, обличчі, 

стегнах та інші тілесні ушкодження; розірваний одяг потерпілої 

особи із залишками рослинних об’єктів, ґрунту, мікрочастин 

одягу злочинця та інших мікрочастин з місця події), на тілі та 

одязі ґвалтівника (їх типовий перелік подібний слідам, що 

лишаються на тілі та одязі потерпілої особи – подряпини, укуси, 

утворені під час опору потерпілої особи, нашарування волокон 

від її одягу тощо), на місці вчинення злочину (дактилоскопічні, 

трасологічні, одорологічні, біологічні сліди учасників події, сліди 

боротьби, опору, насильницьких дій на місці події, окремі 

елементи одягу – ґудзики, банти, нижня білизна, інколи незначні 

для злочинця або загублені ним документи) [8, с. 78]. 

Симоненко Н.О. наводить у своїй монографічній роботі 

загальноприйнятий поділ «слідової картини» зґвалтування: 1) 

сліди людини – ідеальні сліди (показання потерпілих, підозрю-

ваного (обвинувачуваного), свідків-очевидців тощо); матеріальні 

сліди (сліди-відображення насильницьких дій на тілі потерпілої 

особи й сліди її опору на тілі підозрюваного (укуси, садна, синці, 

рани, розриви, нашарування різних речовин, розірваний одяг, 

гематоми на обличчі, шиї, руках, стегнах), звук голосу (записаний 

на диктофон, мобільний телефон, автовідповідач), навичок 

(письма, ходи, способів дій); сліди на місці злочину (сліди ніг, 

рук, зубів, губ, боротьби, краплі крові, слина, сперма, сліди 

транспортних засобів, мастила від них тощо); пошкодження й 

біологічні виділення (кров, сперма та ін.) на одязі потерпілої та 

підозрюваної осіб, а також на навколишніх предметах; сліди 

накладення й мікрочастинки на одязі, взутті, у піднігтьовому 

вмісті потерпілої та підозрюваної осіб; зміни в обстановці місця 

події, сліди злочинних дій та перебування підозрюваного й 
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потерпілої особи на місці вчинення злочину (сліди виділень 

людського організму, нижня білизна, ґудзики, шпильки, волосся, 

ворсинки одягу); 2) знаряддя вчинення злочину та їх сліди – 

предмети побутової, господарсько-виробничої, медичної та іншої 

діяльності (сокира, кухонний ніж, викрутка, шило тощо); 

спеціально виготовлені та пристосовані знаряддя (петля, ніж-

фінка, загострена арматура тощо); випадкові предмети (каміння, 

шматок цементу, дошка, палиця тощо); 3) предмети, які викрадає 

злочинець, – предмети, що викрадаються з корисливих мотивів 

(прикраси, гроші, годинники, сумки з речами, телефони тощо); 

предмети – сексуальні збудники (жіноча білизна, хустинки 

тощо); 4) засоби сприяння зґвалтуванню – транспортні засоби 

(велосипед, мотоцикл, автомобіль, човен тощо; медичні засоби, 

зокрема психотропного впливу (медичні шприци та голки, 

нейролептики, транквілізатори, седативні препарати, антидепре-

санти тощо); засоби, що сприяють скоєнню сексуальних дій 

(вазелін, крем, презервативи тощо); засоби, що застосовуються в 

мордуванні жертв (наручники, паяльні лампи, мотузки для зв’язу-

вання жертв, залізні прути для випікання на тілі жертв знаків, 

балки для підвішування жертв тощо); 5) інші матеріальні сліди 

знарядь злому, рослинного походження, ґрунтового походження, 

автотранспортних засобів, застосування вогнепальної зброї, 

холодної зброї, паління, текстильні волокна тощо [9, с. 55–57].  

Досить схожий поділ слідів зґвалтування на пʼять груп 

наводить у своїй монографічній роботі А.Ю. Лісова: сліди 

людини (ідеальні та матеріальні); сліди від знарядь вчинення 

злочину (предмети побутової, господарсько-виробничої, медич-

ної та іншої діяльності; спеціально виготовлені та пристосовані 

знаряддя; випадкові предмети); предмети, які викрадаються або 

забираються злочинцем (цінні речі з корисливих мотивів, 

предмети – сексуальні збудники); засоби сприяння зґвалтуванню 

(транспортні засоби, медичні засоби); інші матеріальні сліди 

(злому, рослинного походження, паління) [10, с. 9]. 

Специфіка типової «слідової картини», що лишається у пам’-

яті учасників розслідуваної події характеризується вивченням 
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обставин злочину, а також моментів із особистого життя для 

встановлення зв’язків між потерпілою особою та ґвалтівником, а 

також можливих причин вчинення злочину. Однак найчастіше 

потерпіла особа психологічно не підготовлена до викладення 

подробиць зґвалтування, а інколи навіть і заявляти постфактум. 

Тут з’являється поняття «латентні зґвалтування», оскільки 

неможливо встановити точну цифру жінок, які піддавалися 

такому виду насильства. Причин, за якими не було заявлено про 

скоєне діяння чи з моменту його вчинення пройшло багато часу 

– безліч, зокрема, у жертви виникає відчуття сорому, страху, що 

змушує її відчувати себе винною у тому, що сталося. Це підтвер-

джує соціальна мережа Twitter за хештегом#WhyIDidn’tReport 

(чому я не повідомив/ла) [5, с. 365]. 

Підсумовуючи вище викладене, слід зробити висновок, що 

під час розслідування цієї категорії злочинів огляд місця події та 

дослідження слідової «картини» злочину є основним, а в окремих 

випадках – єдиним джерелом здобуття речових доказів. Саме від 

своєчасності та чіткості організації огляду місця події залежить 

успішне розкриття й розслідування кримінальних проваджень 

системи злочинів проти статевої свободи і статевої недоторкан-

ності особи. Типові сліди, які складають слідову «картину» 

зґвалтування є складником криміналістичної характеристики 

злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності 

особи. У контексті специфіки вказаного виду злочинів саме сліди 

зґвалтування, в першу чергу матеріального характеру, відіграють 

важливу роль у його розслідуванні. Типова «слідова картина» 

зґвалтування характеризується наявністю матеріально-фіксова-

них слідів події та слідами пам’яті учасників події. Типовими ж 

матеріально-фіксованими слідами події лишаються сліди на тілі 

та одязі потерпілої, ґвалтівника (їх типовий перелік подібний 

слідам, що лишаються на тілі та одязі потерпілої особи, на місці 

вчинення злочину (дактилоскопічні, трасологічні, одорологічні, 

біологічні сліди учасників події, сліди боротьби, опору, 

насильницьких дій на місці події. 
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Соціологічні науки 
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Scientific supervisor: Pozdnyshev Yevhen,  

Doctor of Psychology, Associate Professor, 
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War has a catastrophic effect on the health and well being of 

nations. Studies have shown that conflict situations cause more 

mortality and disability than any major disease. War destroys 

communities and families and often disrupts the development of the 

social and economic fabric of nations. The effects of war include long-

term physical and psychological harm to children and adults, as well 

as reduction in material and human capital. Death as a result of wars is 

simply the "tip of the iceberg". Other consequences, besides death, are 

not well documented. They include endemic poverty, malnutrition, 

disability, economic/ social decline and psychosocial illness, to 

mention only a few. Only through a greater understanding of conflicts 

and the myriad of mental health problems that arise from them, 

coherent and effective strategies for dealing with such problems can 

be developed [1]. 

"The long-term effects of trauma are significant," says Steve 

Sugden, MD, a colonel in the US Army Reserves and a psychiatrist at 

Huntsman Mental Health Institute. Sugden knows first-hand what it is 

like to be on the battlefield and is a medical expert on how trauma can 

affect our mental health. Sugden suggests that there are some common 

mental health consequences of war and that those viewing traumatic 

content are also at risk [2]. 

Psychiatric and psychological studies have shown that war leaves 

enduring episodes in children and adolescents. During the war, 

children face exposure to two types of traumatic events: type I (sudden 
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traumatic event) and type II (protracted exposure to adverse events 

resulting in dysfunctional coping mechanisms). As a result, they suffer 

from conditions such as anxiety disorders, Post-Traumatic Stress 

Disorder, depression, dissociative disorders (disengagement in the 

external world, depersonalization, derealization, numbing, catatonia), 

behavioral disorders (especially aggression, asocial and violent 

criminal behavior), and alcohol and substance abuse, more than their 

counterparts – in countries not torn by war.  

 The war trauma leads to long-term consequences on the psyche 

of children – the more prolonged the conflict, the more severe the 

symptoms. According to World Health Organization, who called for 

protection of children in armed conflicts, 10% of people who 

experience traumatic events will later have symptoms of trauma, while 

another 10% will develop changes in behavior or psychological 

conditions that prevent them of functioning in everyday life (the most 

common conditions being anxiety, depression and psychosomatic 

problems). The most important variables that determine the impacts of 

war on children’s mental health are: deprivation of basic resources 

(such as shelter, water, food, schools, health care, etc); disrupted 

family relationships (due to loss, separation or displacement); stigma 

and discrimination (significantly affecting the identity); a pessimistic 

outlook (the persistent feeling of loss and grief, inability to see the 

brighter future) and the normalization of violence [3]. 

While the war in Ukraine continues, rather than watching it 

unfold on social media, staying engaged by supporting efforts related 

to the crisis can provide a boost to your mental health. There are many 

actions to take—donating to causes that support people in Ukraine or 

organizing a local effort to help families with Ukrainian ties may be a 

positive alternative to doom scrolling. Now is the time to take stock of 

your mental well-being, take a break from social media, seek out ways 

to help, and find the emotional support you may need.  
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З утвердженням реформи «Community Policing», Національ-

на поліція України стала на новий рівень. Її основною метою було 

- забезпечити кожну з територіальних громад окремим офіцером, 

який зможе там не тільки працювати, але й жити на території 

своєї діяльності. Тобто це така обізнана людина, яка розбирається 

в усіх справах та діяннях, які відбуваються на закріпленій за ним 

території. На мою думку, основною метою такої реформи  повин-

но бути швидке вирішення питань зі злочинністю, та недопу-

щення її, швидке реагування на всі види правопорушень та 

усунення їх.  

Особливістю є те, що поліцейський офіцер буде звітувати 

про свою роботу не тільки керівництву, а в першу чергу перед 

своєю громадою.  

https://warchildhood.org/impact-of-war-on-childrens-mental-health/
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 Колишній міністр внутрішніх справ, який реалізував цю 

реформу, Арсен Аваков сказав, що розбудова поліції формується 

виходячи з принципу «служити та захищати своїх громадян». І я 

згодна з його твердженням, тому що поліція - це сервісна служба 

і зобов'язана робити все, для благополуччя своїх громадян. 

Поліцейський офіцер громади має дуже багато завдань, а саме: 

1. Орієнтування на потреби місцевого населення ; 

2. підтримання постійного контакту з населенням ; 

3. щоденне забезпечення порядку на своїй визначеній 

території ; 

4. своєчасне реагування на проблеми громади та запобі-

гання вчиненню правопорушень. 

 Головною проблемою, яку має Національна поліція України 

сьогодні є недовіра та побоювання зі сторони суспільства. 

«Community Policing» дуже вдало вдається піднімати авторитет 

національної поліції, так як громадяни розуміють, що вони завжди 

знаходяться під охороною, і в будь - який момент можуть попро-

сити допомоги у поліцейського. Також я вважаю, що поліцейський 

офіцер громади буде користуватись досить значним авторитетом 

серед громадян які проживають на його території і яких він 

захищає. А саме це може стати допомогою при розкритті злочинів 

та правопорушень, що відбуваються на його території. Таким 

чином поліцейський офіцер громади може допомагати й іншим 

підрозділам поліції, тобто слідчим, патрульним офіцерам поліції, 

працівникам карного розшуку і т.д. Допомога буде заключатися 

саме в наданні додаткової інформації, яку поліцейський офіцер 

громади отримує від народу.  

 Формально поліцейський офіцер громади є саме дільничним 

офіцером поліції. Проте він повністю відкритий перед територі-

альною громадою, і таким чином значно ближчий до народу ніж 

дільничний. Тим паче громадянам буде легше звернутися до тією 

людини яка проживає на цій території разом з ними, і яка в курсі 

всіх справ, що на ній відбуваються. Тобто вся суть поліцейського 

офіцера громади в тому, що він хоче мати рівний й відкритий 

контакт з громадянами, що перебувають перед його захистом. 
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 Така ж система є у таких країнах як Бельгія, Болгарія, Кіпр, 

Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Іспанія, Ірландія, Італія, Латвія, 

Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія та США. 

 Хочу більш докладно розповісти про США. Для поліції 

США є значною проблемою жорстокість поліцейських.  

Жорстокість поліції у США призводить до найбільш серйоз-

них та систематичних порушень прав людини, що породжують 

розкол у суспільстві. Ця проблема носить загальнонаціональний та 

інституційний характер. З цих причин уряд США, а також уряди 

штатів і міст, які зобов'язані поважати міжнародні зобов'язання 

США щодо дотримання прав людини, повинні відповідати міжна-

родним правозахисним органам та міжнародній громадській думці. 

Поліція на всій території США без достатніх підстав вико-

ристовує вогнепальну зброю, б'є заарештованих, користується 

прийомами, що викликають у них задуху, і застосовує необґрун-

товано жорстокі заходи фізичного впливу, в той час як поліцейська 

влада, міська адміністрація та Департамент юстиції не роблять 

спроб приборкати чи хоча б зафіксувати повною мірою масштаби 

цієї проблеми. 

Расове питання продовжує грати центральну роль поліцей-

ських зловживаннях США. Поліцейські піддають представників 

етнічних меншин явно дискримінаційному поводженню, неза-

конно застосовують до них фізичну силу та допускають расист-

ські висловлювання. 

 Саме для вирішення цих катастрофічних питань і 

запровадили систему «Поліцейський громади».  

      Якщо Ви хочете стати поліцейським офіцером громади в 

Україні, то доведеться пройти наступні етапи - пройти два етапи 

оцінювання. На першому етапі будуть оцінюватися загальні 

навички кандидатів (рівень логічного та аналітичного мислення), 

знання законодавства. Також кандидати мусять пройти тест на 

інтегративність. На другому етапі їм буде слід зіткнутися з і 

спеціальною комісією яка буде складатися з працівників НПУ та 

представників громад, які будуть особисто проводити бесіду з 

кандидатами. 
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Після того як деякі з кандидатів пройдуть комісію вони 

будуть вимушені пройти спеціальний підготовчий курс протягом 

двох з половиною місяці, який розробили українські та між-

народні експерти з правоохоронної діяльності. 

До спеціальних підготовчих курсів будуть входити: 

- тактика підготовки з елементами моделювання ситуації 

- методи контраварійного керування 

- розвиток навичок практичної діяльності 

- ознайомлення зі сучасними інструментами та методами 

взаємодії поліції та громади. 

 Це дасть змогу інтегрувати поліцейський сервіс у суспільст-

во, збільшити рівень довіри до правоохоронців та оперативно 

вирішувати локальні проблеми у громаді. 

Для офіцерів у США деякі інші потреби. Більшість полі-

цейських органів США приймає на службу кандидатів, які мають 

середню або вищу освіту. Більше того, кандидати на роботу в 

поліцію зобов’язані закінчити курси з якої-небудь з наступних 

дисциплін: правозастосування; відправлення правосуддя; психо-

логія; адвокатура; історія Америки; громадське управління; 

англійська мова; правові відносини; соціологія; торгове право. У 

ряді великих міст США практикується стажування в поліції 

юнаків, які закінчили школу і бажають, після досягнення 21-

річного віку, вступити на поліцейську службу. 

   На мою думку, поява такого нового підрозділу як 

поліцейські офіцери громади це дуже вдала ідея як для України, 

так і для США. Таким чином Національна Поліція України стає 

значно ближчою до громадян. Кожен з громадянин може в будь – 

який момент звернутися до офіцера громади. Проте поліцейсь-

кому доведеться працювати самому, без напарника, тож він 

мусить оволодіти саме навичками, якими може захистити і себе, 

й інших громадян. Також я вважаю що якщо на території буде 

проживати поліцейський, який буде працювати відкрито й про 

нього всі будуть знати, то це значно зменшить рівень 

злочинності. 
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У сучасних умовах економічної реальності беззаперечним є 

той факт, що найважливішу роль в забезпеченні успішної 

діяльності підприємства відіграють людські ресурси. Глобаліза-

ція інформаційного середовища, посилення конкуренції на 

світовому ринку праці, а також перехід до нового технологічного 

устрою сформували умови, за яких значення людського чинника 

в ефективності виробництва істотно зросло. Своєю чергою в 

умовах підвищення технологічної складності виконуваних робіт 

навчання персоналу торговельного підприємства повинно мати 

безперервний характер та проводитись протягом усієї трудової 

діяльності працівників задля поступового розширення і поглиб-

лення знань, умінь та навичок згідно з вимогами виробництва. 

https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-zapustili-proekt-policejskij-oficer-gromadi
https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-zapustili-proekt-policejskij-oficer-gromadi
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm
http://police-reform.khpg.org/articles/sistema_pidgotovki_policejskih_u_ssha
http://police-reform.khpg.org/articles/sistema_pidgotovki_policejskih_u_ssha


 

296 

Навчання персоналу повинно мати випереджальний харак-

тер стосовно структурних змін, бути мотивувальним, спрямо-

ваним на формування у працівників внутрішньої потреби до 

вдосконалення, саморозвитку, до нього повинні бути залучені всі 

працівники організації. 

Найчастіше на підприємствах навчанням персоналу займа-

ються відділи професійного навчання. Так, наприклад, великі 

закордонні компанії витрачають на навчання персоналу до 10% 

фонду заробітної плати. Ці кошти розглядаються ними як 

інвестиції, які в майбутньому принесуть компанії прибуток. В 

Україні, на жаль, цей показник у 3–4 рази нижчий. Тому вітчизня-

ним торговельним підприємствам необхідно запроваджувати нові 

інноваційні технології навчання персоналу задля забезпечення 

економічної стабільності та розвитку підприємства. Причому 

організація та зміст навчання персоналу мають відповідати сучас-

ним тенденціям на внутрішньому та зовнішньому ринку освіти [2]. 

Сьогодні підприємства надають перевагу інноваційним 

методам навчання, які поєднують початкові потреби із гнучкою 

організацією навчального процесу у невеликих групах, після чого 

встановлюється пильний контроль за його реалізацією. Навчання 

персоналу шляхом використання інноваційних методів стає все 

простішим та мобільнішим, працівники все менше прив’язані до 

конкретного місця та часу, а також складних технічних умов, 

оскільки найчастіше для навчання потрібен лише інтернет, 

комп’ютер або смартфон, який зараз є практично у кожного. Так, 

для навчання працівників використовують сучасні канали 

комунікації, якими зараз користуються всі соціально активні 

люди: Zoom, YouTube, подкасти, блоги тощо. Така система 

дозволяє швидше отримувати зворотний зв’язок й експертну 

думку, оскільки не лише слухачі, а й тренери можуть проводити 

навчання у зручний час.  

Сьогодні для професійного навчання та підвищення 

кваліфікації працівників закордонні та вітчизняні компанії 

використовують такі інноваційні методи навчання: кейсовий 

метод, навчання за методом Secondment, дистанційне навчання, 
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тренінг, коучинг, Shadowing, навчання за методом Buddying, 

віртуальне навчання, гейміфікація (ігрофікація), метод Lego 

serious play тощо [1]. Звичайно, кожен із цих методів має свої 

переваги та недоліки, тому перш ніж обрати конкретний метод 

необхідно визначитись, чи підійде він конкретній компанії. Так, 

для вітчизняних підприємств, які зазвичай функціонують 

переважно в кризових умовах, доцільно використовувати ті 

інноваційні методи навчання персоналу, які є менш затратними, 

наприклад, такі як: Buddying, Shadowing, дистанційне навчання, 

Secondment тощо. Крім того, більш ефективним навчання 

персоналу підприємства буде в тому випадку, коли ці методи 

будуть використовуватись не окремо, поодинці, а системно у 

поєднанні та взаємодії. Це забезпечить високу якість підготовки 

персоналу підприємства і, як наслідок, забезпечить високий 

рівень його прибутковості і конкурентоспроможності на ринку. 

Таким чином, при розробці програм навчання персоналу 

необхідно активно впроваджувати інноваційні методи, викорис-

товувати всі доступні технічні можливості та модернізувати 

освітню основу.  

Література: 

1. Вишневська Н. М. Навчання персоналу як основний 

ресурс забезпечення продуктивності праці. Вісник Київського 

інституту бізнесу та технологій. 2019. № 2. С. 49–52. 

2. Гетьман О. О., Білодід А. О. Інноваційні методи розвитку 

персоналу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАЗІЇ 

ЕНДОМЕТРІЮ 

 

Чабан Ю.А., 

студентка медичного факультету 

ДВНЗ “Ужгородський національний університет”  

Науковий керівник: Корчинська О.О. 

д.мед.н.проф.,  

м. Ужгород, Україна 

Вступ: Під гіперпластичними процесами ендометрія (ГПЕ) 

мають на увазі патологічне потовщення залозистого та стромаль-

ного компонентів слизової оболонки матки (вогнищеве або 

дифузне) з переважним ураженням залозистих структур. [1,2] 

Така патологія зустрічається у будь-якій віковій категорії жінок, 

але, за даними багатьох авторів її частота зростає (і значно!) до 

періоду перименопаузи. [1,3]  Основною клінічною ознакою ГПЕ 

є аномальні маткові кровотечі, частіше ациклічні. В ряді випадків 

, частіше в постменопаузі , перебіг захворювання може бути 

безсимптомним , що стає причиною несвоєчасної діагностики. До 

основних методів діагностики ГПЕ відносять: трансвагінальне 

ультразвукове дослідження, цитологічне дослідження аспірата із 

порожнини матки, гістероскопія з біопсією ендометрія. [1] 

Відомо, що вітамін Д в комплексі з фосфором, кальцієм та 

вітаміном А служить профілактикою застудних та шкірних 

хвороб, проблем із зором та діабету, бере участь в роботі серця, 

впливає на артеріальний тиск та загальну роботу судинної 

системи, є невід’ємною частиною функціонування щитовидної 

залози, впливає на загальний гормональний фон. Також він 

необхідний для нормального згортання крові, ефективно блокує 

розмноження певних клітин організму, саме тому вважається 

засобом профілактики таких онкологічних захворювань, як рак 

грудей, простати, товстої кишки, підшлункової залози, страво-

ходу, яєчників, матки, шлунку та ряду інших пухлин. [4] 
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Мета роботи: удосконалення тактики ведення пацієнток з 

гіперпластичними процесами ендометрію для зниження частоти 

рецидивів цих процесів і аномальних маткових кровотеч в цій 

групі жінок. 

Матеріали та методи: нами було проаналізовано картки 

гінекологічних пацієнток з гіперпластичними процесами 

ендометрія, які були розділені на дві групи: 

- Перша група (основна) - 15 жінок, яким, окрім препарату 

прогестерону,призначали вітамін Д. 

- Друга група (контрольна) – 15 жінок з гіперпластичним 

процесом ендометрію , які велися згідно діючих протоколів МОЗ.  

Так як кожній групі було призначене похідне прогестерону, 

наше лікування тривало 6 місяців. Основній групі була 

призначена лікувальна доза вітаміну, в залежності від ступеня 

дефіциту, а далі -  профілактична доза ще 800-1000 мо/день.  

Результати: 

Середній вік жінок в першій групі – 38 +/- 1,2 роки, а в другій 

– 39 +/- 1,1 рік. 

Менструальна функція: альгодисменорея  – у 7 жінок першої 

групи та у 8 жінок другої. 

Анамнез: у всіх жінок обох груп були ациклічні маткові 

кровотечі. 

Дітородна функція: роди і у першої, і у другої груп. 

Перша група: вагінальним шляхом – 10, кесарево – 5. 

Друга група: вагінальним шляхом – 9, кесарево – 6. 

Абортів штучних в анамнезі: перша група – 4, а друга – 5 

Самовільні аборти, завмерлі вагітності: перша група – 3, а 

друга група – 4. 

У жінок основної групи і контролю, ми провели дослідження 

рівня вітаміну Д. Виявилось, що в обох групах недостатність 

вітаміну Д. 

В першій групі:недостатність вітаміну Д – 5 жінки, дефіцит – 

4, глибокий дефіцит – 6. 
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В другій групі:недостатність вітаміну Д – 4 жінки, дефіцит – 

4, глибокий дефіцит – 7. 

Річне спостереження дало нам змогу помітити, що у жінок 

групи контролю (жінки,яким ми призначали виключно 

прогестерон) виникали рецидиви.  

В той час як у 100%  випадків протягом року рецидивів не 

виникало в жодному випадку у жінок основної групи. 

 Висновок: 

1. У жінок з гіперпластичними процесами ендометрію 

матки є дефіцит вітаміну Д. 

2. При лікуванні гіперпластичних процесів ендометрію 

матки потрібно призначати не тільки прогестерон (згідно діючих 

протоколів), але й вітамнін Д, що дозволяє знизити ризик роз-

витку ГПЕ і аномальних маткових кровотеч. 

Література: 

1. Міжнародний медичний журнал, 2017, 4: «Практичні 

питання діагностики і лікування гіперпластичних процесів 

ендометрія»; доц.  В. С. Лупояд, доц.  Н. М. Пасієшвілі, канд.  мед.  

наук Ю. О. Мошко, наук В. О. Ільченко. 

2. Гормонотерапія раку ендометрія / Я. В. Бохман, Я. Бонте, 

А. С. Вишневський [та ін.]. - СПб.: Гіппократ, 1992. - С. 163. 

3. Чепік О. Ф. Морфогенез  гіперпластичних процесів ендо-

метрію / О. Ф. Чепік // Практична онкологія.- 2004.-Т.  5, Ne 1. - 

С.  9-15. 

4. https://medialt.clinic/blog/diagnostyka/shcho-take-vitamin-d-

dobova-norma-vitaminu-d. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ: СОЦІОЛОГО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 

 

Чалкова І.Ю., 

студентка факультету 

 соціальних технологій 

 Національний університет  

«Чернігівська політехніка» 

м. Чернігів, Україна 

З проголошенням незалежності Україна поступово здійснює 

розбудову соціальної держави, яка повинна реалізовувати прин-

ципи справедливого розподілу національного багатства, майно-

вих прав та тягаря розвитку держави і суспільства, принципи 

соціальної підтримки та взаємодопомоги, створення рівних умов 

та можливостей у реалізації прав і свобод людини і громадянина. 

Головне завдання соціальної політики держави такого типу 

полягає не стільки в розподілі благ, скільки у забезпеченні 

соціально-правових умов самодіяльності людини, яка здатна 

створювати ці блага та самостійно піклуватися про себе і своїх 

близьких. Правова, соціальна держава дійсно утворює такий 

соціально-правовий клімат, коли кожний має можливість отри-

мати освіту, професію, робоче місце, прагне мати і реалізовувати 

матеріальну та інтелектуальну власність. ДЛРОБ 

Значний внесок у розроблення ідеї соціальної справед-

ливості, як свідчить аналіз досліджень та публікацій, здійснили 

зарубіжні вчені, представники сучасної філософії права та 

політології Р. Нозік, Ф. Гаєк, Р. Дарендорф, X. Харт, О. Хьоффе, 

Д. Ролз та ін. Проблеми реалізації принципу справедливості, 

пов'язані з демократизацією українського суспільства, розроб-

ляли у соціолого-правовому контексті й вітчизняні вчені: П.Раби-

нович, Ю. Тихонравов, В. Пазенок, Л. Кравченко, В. Селиванов, 

О. Скрипнюк, І. Строков, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін [1, 

с. 269-270]. 
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Так, наприклад,  економічного змісту проблемам соціальної 

справедливості надав Дж. С. Мілль, який довів тезу про те, що 

економічні й соціально-політичні явища взаємозумовлюють одне 

одного. Саме тому успішний економічний розвиток передбачає 

глибоку соціальну трансформацію суспільного ладу, можливість 

перетворення капіталістичної держави на соціальну [2, с. 9]. 

Водночас, теорія справедливості за Дж. Ролзом як частина 

загальної концепції суспільного устрою забезпечує раціональні 

стандарти, за якими оцінюються розподільчі процеси суспіль-

ства, і покликана допомагати громадянам визначатись у 

політичному і соціальному житті. Принципи справедливості як 

чесності «регулюють вибір політичної конституції і головних 

елементів економічної і соціальної системи». Справедливість — 

це головна цінність соціальних інститутів, підґрунтя соціальної 

структури суспільства. Тому всі політичні, юридичні рішення 

мають бути в межах цього принципу. Саме така концепція 

справедливості, вважає Дж. Ролз, може слуговувати юридичною 

та моральною основою стабілізації та розвитку демократичного 

суспільства, і передбачає нові цивілізаційні перспективи [3, с. 39]. 

Так, класики античної філософії Платон і Арістотель у своїх 

роботах виділили два основних види справедливості – дистрибу-

тивну та егалітарну. Перша базується на визнанні нерівності 

людей і передбачає розподіл благ у відповідності з особистими 

заслугами громадян, друга – заснована на уявленні про природну 

соціальну рівність і ґрунтується на рівному розподілі благ. Ці два 

види справедливості створили підгрунтя, на якому у подальшому 

вибудовувались морально-правові, соціально-психологічні та 

економічні уявлення про справедливість [2, с. 10]. 

Зауважимо, що в історії розвитку людства вказані дві концеп-

ції соціальної справедливості отримали конкретне втілення у 

різних типах соціально-економічних систем – капіталістичному й 

соціалістичному, однак, у чистому вигляді не були реалізовані в 

жодній країні. Реальна практика побудови соціалістичного 

суспільства в СРСР продемонструвала неможливість ефективного 

функціонування суспільства, заснованого на державній власності, 
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адміністративному контролі та майже повній відсутності приват-

ної ініціативи. У свою чергу, система вільного ринку все частіше 

зустрічалася з економічними й соціальними проблемами, які не 

могли бути вирішеними через механізми саморегулювання. Тому 

в ході еволюції соціально-економічних систем поступово сформу-

вався комплекс інститутів, відносин, цінностей і норм, який 

становив основу нової соціально-економічної моделі розвитку, 

названої терміном «держава добробуту» [2, с. 13]. 

Загальним для всіх національних варіантів держави добро-

буту є те, що в ній ринковий механізм в економіці доповнюється 

соціальною складовою у всіх інших сферах суспільства. В цій 

моделі першість займає індивідуальна свобода, причому вона 

розглядається не тільки як економічний стимул, а, перш за все, як 

незалежна цінність. Реалізація свободи в економічній сфері перед-

бачає наявність децентралізованих суб’єктів, що здатні самостійно 

приймати економічні рішення і, водночас, слугує зростанню 

індивідуального добробуту. Державі ж відводиться функція ство-

рення необхідних умов для розвитку ринкових процесів. Оскільки 

ринок неспроможний вирішувати соціальні аспекти суспільного 

життя, то до нього долучається державне регулювання. Таким 

чином, ринкова конкуренція і соціальне забезпечення є одночас-

ними та взаємодоповнюючими процесами [2, с. 14]. 

Таким чином, принцип соціальної справедливості — це міра 

рівності (нерівності) життєвого становища людей, класів і 

соціальних груп, що об'єктивно зумовлюються рівнем матеріаль-

ного та духовного розвитку суспільства. Міра рівності виража-

ється в матеріальних і духовних благах, які надходять у повне 

розпорядження людей.  
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УДК 657 Педагогічні  науки 
 

АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ДИДАКТИКИ В 

ОНЛАЙН НАВЧАННІ 
 

Чиркіна  С. В., 

викладач фортепіано, концертмейстер  

Ярош Л. В., 

викладач постановки голосу та диригування 

відділ «Музичне мистецтво»  

Канівський фаховий коледж культури і мистецтв 

м. Канів, Україна 

Онлайн-навчання - це досить новий та мало осмислений 

процес, тому потребує комплексного, міждисциплінарного під-

ходу й вивчення з боку таких наук, як соціологія, соціальна 

філософія, педагогіка, технічні дисципліни. Однією із головних  

детермінантів цивілізаційних змін є інформаційно- комп’ютерна 

революція, що актуалізує проблему модернізації освіти у відповідь 

на її сучасні виклики. Проблема впровадження дистанційної 

системі навчання зумовлена цілою системою чинників. Не до кінця 

проаналізовані можливості конструювання і реалізації різних 

моделей організації дистанційного навчання, а методологія 

потребує осмислення і осучаснення. Нововведення, характерні для 

будь-якої професійної діяльності  людини і тому повинні бути 

предметом теоретичного вивчення, аналізу та подальшої інтеграції 

в соціальну структуру суспільства. Інновації в освітній системі є 

результатом наукових пошуків, креативного педагогічного досвіду 

окремих викладачів, науковців, дослідників, технологів, педагогіч-

них колективів [1, c.167]. Надзвичайно важливим при впровад-

женні будь-яких інновацій є їх попереднє вивчення, аналіз та 

стандартизація.  
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Перехід навчальних закладів на дистанційне навчання в 

Україні та світі змушує шукати шляхи адаптації до нових умов. 

На нашу думку, на сьогоднішній день в Україні стратегія та 

методологія онлайн-навчання перебуває на початковому етапі – 

етапі формування. Не сформовано єдиного підходу до реалізації 

та контролю якості онлайн-навчання. Популярні платформи для 

дистанційного навчання такі як: Prometheus, iLearn Canvas 

Network Coursera, Kham Academy, Microsoft Teams, edX  та ін. 

пропонують свої послуги в сфері дистанційного навчання. 

Дистанційна освіта -це можливість навчатися та отримувати 

необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь -який 

зручний час, та відкриває широкий доступ до різних освітніх 

послуг для більшої кількості людей, які не можуть отримати 

освіту традиційним способом, адже за допомогою дистанційної 

освіти доступ до неї можуть отримати ті категорії людей, які 

характеризуються окремими вадами розвитку, але загальні 

показники дають їм змогу отримувати освіту[ 2, c. 183-188]. 

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих 

та інтелектуальних здібностей за допомогою відкритого й 

вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, включно 

з наявними в інтернеті. Існують наступні особливості організації 

дистанційного навчання -зміщення пріоритетів із викладання на 

самостійну пізнавальну діяльність студентів, необхідність фор-

мування вмінь дистанційної взаємодії, опосередкованої засобами 

інформаційних технологій. Важливим є врахування специфіки 

предмету,- варіативність в освоєнні навчального матеріалу;  

можливість формування індивідуальних освітніх планів освоєння 

змісту кожного навчального предмета. 

Дидактичні принципи  є своєрідними спрямовуючими поло-

женнями, нормативними вимоги до організації та проведення 

дидактичного процесу, які мають характер загальних вказівок, 

правил і норм, що випливають із його закономірностей. Вико-

ристання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання повинно 

бути виваженим та базуватися на конструктивному поєднанні 

традиційних та  сучасних  технологій навчання.  
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В процесі традиційного навчання педагогі стежать за 

поведінкою та змінами основних особистісних якостей молоді, 

спрямованістю і ціннісними орієнтаціями, життєвими планами 

учнів, та намагаються корегувати ці процеси, спрямовуючи їх на 

задоволення суспільних потреб, та запобігання формування 

адиктивної повединки, що неможливо зробити за допомогою 

дистанційного навчання[ 3, c.222]. Якщо сучасні інформаційні 

технології, що створюються та впроваджуються, стануть 

ключовим елементом у традиційній системі освіти і будуть 

природно інтегровані в неї, саме в такому випадку використання 

дистанційного навчання зможе дати необхідний соціальний та 

економічний ефект.   

Література : 

1. Т. П. Зайченко. Основи дистанційного навчання: теорети-

копрактичний базіс: навчальний посібник/ Т. Зайченко. - СПб.: 
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УДК 339.5  Економічні науки 

 

РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У 

ФУНКЦІОНУВАННІ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН 

 

Швед І.В.,  

здобувач вищої освіти 

Хмелярчук М. І.,  

д.е.н., професор, 

Університет банківської справи 

м.Львів, Україна 

Процес створення і функціювання вільних економічних є 

актуальною науково-економічною проблемою, що викликає 

дискусії  у науковців, політиків та практиків у різних країнах 

світу  з позиції їх впливу на розвиток окремих регіонів, територій 

держав не лише в економічному, але й соціальному аспектах. 

Спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ) - це один з 

інструментів стимулювання соціально-економічного розвитку на 

основі залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Адже у 

поєднанні з іншими елементами загальної стратегії економічного 

розвитку країни, ВЕЗ спроможні забезпечити активізацію підпри-

ємницької діяльності, залучення нових технологій, розвиток 

ринкових методів господарювання. Приклади багатьох країн 

показують, що вільні економічні зони (ВЕЗ) можуть бути ефек-

тивним інструментом підвищення конкурентоспроможності 

країни [1, c. 273].  

Більшість вчених під вільною економічною зоною розумі-

ють частину території країни, де не стягуються імпортне мито або 

імпортні податки. Утім, у багатьох країнах ВЕЗ характеризу-

ються і іншими численними вигодами: додатковими податко-

вими пільгами для компаній у ВЕЗ, полегшенням правил найму 

працівників, спрощеною системою нагляду за діяльністю фінан-

сових установ. Водночас ці пільги об’єктивно привабливі і для 

легальної діяльності, і для злочинних схем [2], що загрожує 

поширенню ризиків злочинної діяльності у ВЕЗ. 
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Варто зазначити, що форми злочинності у ВЕЗ можуть бути 

вкрай різноманітними. Так, дослідження Міжнародної митної 

організації відзначає такі: 

1. імпорт та експорт заборонених або контрольованих 

товарів (контрафактних продуктів харчування та одягу), 

захищених видів флори та фауни, предметів культурної цінності; 

2. ухилення від митних платежів у разі незаконного ввезен-

ня товарів на митну територію країни за межами ВЕЗ; 

3. ухилення від оподаткування: наприклад, шляхом штуч-

ного переведення доходів на компанію, що має податкові пільги 

внаслідок роботи у ВЕЗ; 

4. відмивання коштів: наприклад, використання злочинно 

отриманих готівкових доходів для придбання товарів у компаній, 

що працюють у ВЕЗ [4]. 

Звісно, ці та інші види злочинної діяльності можуть мати 

місце як у ВЕЗ, так і за її межами. Однак привабливість ВЕЗ для 

злочинності полягає не в тому, що, скажімо, контрабанда у 

"звичайному" порту неможлива, а лише тому, що митний нагляд 

у ВЕЗ, як правило, ще менш прискіпливий, ніж деінде в державі.  

Також доцільно зауважити, що причинами зростання 

виробництва, розповсюдження та продажу підроблених товарів у 

ВЕЗ є послаблений нагляд та хороша інфраструктура, яку такі 

зони зазвичай пропонують. ВЕЗ нерідко надають злочинцям 

можливість здійснювати незаконну діяльність з малим або взагалі 

без ризику переслідування за порушення прав інтелектуальної 

власності. Водночас вони здебільшого забезпечують інфраструк-

туру вище середнього рівня, де орендарі можуть скористатися 

логістичними послугами, офісними приміщеннями та іншими 

можливостями. Також, країни з високим рівнем корупції та 

слабким забезпеченням дотримання законодавства у сфері 

інтелектуальної власності є найбільш вразливими до проблеми 

підроблених товарів [5].  

Ступінь злочинності у ВЕЗ суттєво залежить від того, яка 

діяльність у ній дозволена. Контрабанда і відмивання коштів 

становлять більший ризик у ВЕЗ, націлених на сприяння значним 
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обсягам міжнародної торгівлі, ніж у ВЕЗ, що надають податкові 

або інші пільги для розвитку конкретної галузі. 

До прикладу,  Панама - вільна зона Колону є однією з 

найбільших торговельних ВЕЗ у світі. Попри економічний успіх, 

вона певною мірою перетворилася на репутаційну проблему для 

панамського уряду, оскільки її використання для контрабанди і 

відмивання коштів привернуло до себе увагу Міжнародної групи 

з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) [2]. 

Тому варто державним органам, які приймають рішення про 

вирішення створити ВЕЗ, спочатку розглянути наступні питання: 

1. посилення співпраці між митними органами та органами 

ВЕЗ; 

2. надання митним органам широких прав моніторити 

повсякденні ділові операції, що мають місце у ВЕЗ; 

3. наявність ефективних навчальних програм для службов-

ців митниці з питань захисту прав інтелектуальної власності; 

4. спрощення процедури повідомлення власників торгових 

марок про порушення прав; 

5. підписані угоди та інші нормативно правові акти повинні 

містити положення, спрямовані на запобігання незаконному вико-

ристанню ВЕЗ зловмисниками, які порушують права інтелектуаль-

ної власності (наприклад, виробляючи контрафактні товари) [5]. 

Підсумовуючи вищенаведене варто зазначити, що вільні 

економічні зони можуть стимулювати економічне зростання в 

регіонах, проте їх створення супроводжується ризиками поши-

рення злочинної діяльності, яка може виникати у формі корупції, 

відмиванні коштів, ухиленні від митних платежів при імпорті та 

експорті заборонених товарів у вільних економічних зонах тощо. 

Такі випадки нівелюють позитивні наслідки функціонування ВЕЗ 

та вимагають дієвої протидії на глобальному та національному 

рівнях. 
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ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ 

 

Шеремета Т. М., 

студентка факультету фінансів та обліку 

Державного торговельно- 

економічного університету 

м. Київ, Україна 

Науковий керівник:  

Степаник Альона Олександрівна, 

старший викладач кафедри 

 банківської справи ДТЕУ 

Комерційний банк виконує ту чи іншу операцію з державними 

облігаціями залежно від конкретно визначеної мети. Зокрема для 

збільшення власної прибутковості, банк провадить інвестиційну 

діяльність, до якої належать операції з покупки облігацій 

внутрішніх державних позик на первинному ринку. Щоб не 

втрачати дохідність та не понижувати рівень ліквідності, банк 

приймає рішення щодо придбання цінних паперів, які можна 

швидко реалізувати на вторинному ринку. Беручи до уваги 

обмеженість обсягу високоліквідних фінансових інструментів, 

однією з найефективніших альтернатив є використання держав-

них облігацій, адже вони мають низький рівень ризику непога-

шення, високий попит та незначні зміни ціни на вторинному 

фондовому ринку, що допоможе мінімізувати збитки в разі 

дострокового їх вилучення з портфелю. Процедура проведення 

всіх операцій з облігаціями внутрішньої державної позики на 

первинному ринку визначена в Положенні «Про порядок прове-

дення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх 

державних позик»[1]. 

Активним учасником на первинному ринку державних 

облігацій є акціонерне товариство «Державний ощадний банк 

України», 100% акцій якого належать Кабінету Міністрів 
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України. Ощадбанк отримав ліцензії від НБУ на здійснення 

банківської діяльності та від НКЦПФР на провадження професій-

ної діяльності на фондовому ринку. Загалом банк спеціалізується 

на операціях з державними підприємствами та органами влади і є 

другим за величиною активів фінансовим інститутом[2]. На його 

прикладі розглянемо структуру інвестиційного портфелю. 

Тож, ОВДП-портфель в загальному масштабі активів 

Ощадбанку на звітний період займав 41,91%. За даними фінан-

сової звітності Ощадбанку 2018 року, частка державних облігацій 

становила 93,92% від загальної кількості інвестицій у цінні 

папери[3]. В 2019 році питома вага знизилася до 83,99%, на 

кінець 2020 року - 95,64%, а станом на 30 вересня 2021 року 

становила 79,42%. Такі показники зумовлені високою ліквідніс-

тю облігацій внутрішньої державної позики порівняно з іншими 

цінними паперами. 

Можна помітити чітку тенденцію до зростання частки 

здійснюваних операцій з державними борговими цінними 

паперами. Приклад Ощадбанку показав, що особливим попитом 

користуються облігації внутрішньої державної позики. Таким 

чином, висока концентрація інвестиційних вкладів у структурі 

активів банку може свідчити про надлишкову ліквідність та 

потребу у захисті накопичених резервів від інфляційного 

знецінення. Не зважаючи на низькі ризики залучення державних 

цінних паперів, їх висока концентрація у активах є негативним 

чинником для отримання прибутку у зв’язку з низькою дохід-

ністю. Оскільки Ощадбанк є державним банком, то держава може 

впливати на прийняття рішень щодо його інвестиційної діяль-

ності. Внаслідок чого активне фінансування державних позичок 

може в майбутньому призвести до збитковості фінансової 

установи. Згідно з дослідженням Новосьолової О. С. структура 

обсягів вкладів за терміном погашення та валютою інвестування 

вказує на слабку диверсифікацію активів[4, с.81]. З цього можна 

зробити висновок, що досліджуваний банк працює на умовах 

короткострокової ліквідності, що може призвести до зменшення 

дохідності установи, оскільки вагома частка активів генерує 
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низький дохід. Це варто вважати негативним явищем, адже 

кредитуючи економіку покупкою значних обсягів ОВДП, 

комерційні банки втрачають прибуток. 

Безпосередньо банківські установи також можуть отримати 

рефінансування від Національного банку України під заставу 

ОВДП задля покращення рівня ліквідності активів[5]. НБУ 

постійно проводить моніторинг стану ліквідності банківської 

системи та в разі необхідності вживає необхідні заходи для її 

підтримки на достатньому рівні. Зокрема, у зв’язку з військовими 

діями на території України відрегульовано порядок надання 

кредитів рефінансування. Зважаючи на підвищення надмірної 

ліквідності банківських установ в даний момент Нацбанк пом'як-

шив підходи до оцінки вартості облігацій внутрішньої державної 

позики, з метою полегшення умов надання кредитів рефінансу-

вання. Заставна вартість ОВДП тепер буде розраховуватися без 

понижуючого коригуючого коефіцієнту, який використовувався 

для мінімізації втрат від реалізації процентного, валютного 

ризику та ризику ліквідності. Попри це встановлено обмеження, 

яке визначає, що вартість цінного паперу повинна не перевищува-

ти номінальну. Зміни щодо коригуючих коефіцієнтів передбачені 

рішенням Правління НБУ, що набирає чинності з 4.05. 

2022р[6]. 

Національний банк України приймає облігації як заставу за 

операціями, пов’язаними з підтримкою ліквідності Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, прямого репо, кредитів 

рефінансування та за умовами договорів про зберігання запасів 

грошових коштів. Розрахунок справедливої вартості облігацій 

відбувається за методикою, яка викладена у "Порядку оцінки за 

справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебува-

ють у власності Національного банку України або приймаються 

ним як забезпечення виконання зобов’язань", що відповідає 

вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 

"Оцінка справедливої вартості". В її основі лежить побудова 

кривих дохідності однорідних безкупонних боргових цінних 

паперів з різними періодами погашення. 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_19042022_190-rsh
https://bank.gov.ua/ua/news/all/Procedure_26102015_732_fv_securities_resident
https://bank.gov.ua/ua/news/all/Procedure_26102015_732_fv_securities_resident
https://bank.gov.ua/ua/news/all/Procedure_26102015_732_fv_securities_resident
https://bank.gov.ua/ua/news/all/Procedure_26102015_732_fv_securities_resident
https://bank.gov.ua/glossary/show/117
https://bank.gov.ua/glossary/show/117
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Отже, головною функцією банку є підтримка платоспро-

можності, що й зумовлює необхідність у регуляції ліквідності 

активів. Від ліквідності банку залежить якість здійснюваних 

операцій, її низький рівень може привести до зниження 

конкурентоспроможності установи, що в майбутньому стане 

причиною втрати довіри клієнтів, які є джерелом його прибутку. 

Не маючи змоги виконувати свої основні завдання, банк пони-

зиться в рейтингу і це ускладнить процес отримання позичок на 

міжбанківському ринку. В умовах погіршення економічної 

ситуації в країні виникає потреба у розробці нової стратегії 

забезпечення оптимального співвідношення між активами та 

зобов’язаннями. Операції банків з облігаціями внутрішньої дер-

жавної позики наразі виступають альтернативою для здійснення 

діяльності з метою максимізації дохідності і збереження 

належного рівня ліквідності. 
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інформаційних технологій та математики  
ВНУ імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

Функціє є фундаментальним поняттям в математиці. На 

функціональній основі формулюються поняття алгебри та 

геометрії. Вивчення даної теми в школі відбувається у 7 класі. 

При розгляді даного матеріалу перед вчителями стоїть важливе 

завдання навчити учнів використовувати функції як засоби 

математичного моделювання реальних процесів і явищ, розв’язу-

вання на цій основі прикладних задач.   

На вивчення теми функцій відводиться 10 годин. За навчаль-

ною програмою учні 7 класів мають розглянути такі теми: 

Функціональна залежність між величинами як математична мо-

дель реальних процесів, Функція, Область визначення та область 

значення функції . Способи задання функції, графік функції, 

лінійна функція її графік та властивості. При вивченні даної теми 

учні мають отримати знання уміння та навички: розуміє та може 

пояснити значення аргумент, функція, область визначення функ-

ції, область значень функції, графік функції; розв’язує вправи на 

знаходження області визначень функції, знаходження значення 

функції за даними значеннями аргументу, побудова графіка 

лінійної функції, знаходження за графіком функції значення 

функції за даним значенням аргументу і навпаки і так далі [4]. 
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Починаючи з 7 класу при вивченні курсу алгебри учні 

розглядають тему функція. В кожному класі вони знайомляться з 

різними типами функцій та з властивостями. У кожному класі по 

різному відводять кількість годин вивчення даної теми. У всіх 

наступних класах матеріал по функціях розглядають на основі 

знань, які здобувачі освіти отримали у 7 класі. Тому перед 

вчителем при вступі до цієї теми ставиться вели ке завдання 

доступно пояснити тему та надати достатню кількість 

матеріалу.  

Кожен вчитель розповідає тему функції по різному, але 

більшість вчителів викладають той матеріал, який поданий в 

підручнику. Наприклад означення функції О. С.Істер подає таке: 

незалежну зміну ще називають аргументом, а про залежну зміну 

кажуть, що вона є функцією від цього аргументу[2]. А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір подає спочатку правило за 

допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної 

можна знайти єдине значення залежної змінної, потім він вказує, 

що таке правило називають функцією[3]. Якщо кожному значен-

ню змінної х з деякої множини D відповідає єдине значення 

змінної у, то змінну у називають функцією від х такий термін 

подається у підручнику з алгебри автором якого є Г. П. Бевз, В. Г. 

Бевз[1].  Є ще багато підручників з алгебри 7 класу де кожен автор 

по різному пояснює цю тему. Отже, перед вчителем є велике 

розмаїття прикладів введення терміну функція.  

Більшості педагог вибирає подання даного терміну так як у 

підручниках за якими навчаються учні в школі, але він також 

може використати інші джерела. Найчастіше у свої праці 

працівники освіти при розглядані даної теми використовують 

матеріал, з підручника алгебри 7 класу А. Г. Мерзляк, В. Б. По-

лонський, М. С. Якір. У даному підручнику матеріал викладено 

легко та доступно, що полегшує учням вивчати матеріал.  
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м.Вінниця, Україна 

Актуальність теми. У сучасному світі торгівля постійно 

розвивається, покращуються її технології та способи. Через те, 

що привернути увагу споживачів стало важче – продавці та 

підприємці вдаються до різних варіантів залучення покупців. 

Важливою хитрістю продажу товару є психологія. Завдяки їй 

вплив на вибір людини здійснюється непомітно та ефективно. 

Крім того, присутність психології в мерчандайзингу підвищує 

продажі підприємства. Тому, тема психологічних аспектів в 

мерчандайзингу є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мерчандайзинг 

як мистецтво просування товару розглянули багато вчених. Серед 

них Веллхофф А., Вітюк І., Ілляшенко Н.С. Роль психології в 
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мерчандайзингу дослідили Мурована Л.В. [1], Діброва Т. Г. [2],  

Процюк Т.[3]. Проте, тема досі залишається відкрита. 

Мета дослідження. Виявити вагомість психології в 

мерчандайзингу та з'ясувати її вплив на споживачів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна роздрібна торгівля є 

неможливою без знання психології покупців, тому широкого 

застосування зазнав мерчандайзинг – напрямок маркетингу в роз-

дрібній торговельній точці, який мотивує до покупок. Зазвичай 

така діяльність проводиться в торговельному залі і спрямована на 

конкретний продукт, марку або упаковку.  

На рахунок даної теми, було проведено багато досліджень 

серед яких виявили вплив яскравих кольорів на привернення 

уваги покупця. Такими кольорами стали червоний та жовтий. 

Червоний здатний підіймати настрій людини, збуджувати її 

психіку та стимулювати до імпульсних покупок, але з ним 

потрібно бути обережним, оскільки занадто багато червоного 

кольору може навпаки відштовхнути клієнта. Відтак, жовтий 

колір є символом оптимізму та має здатність викликати довіру. 

Не дарма, цінники з товарами на скидці зазвичай у червоних або 

жовтих кольорах. 

Серед найпопулярніших кольорів, які використовують в 

мерчандайзингу також можна виділити зелений. Він є символом 

здоров’я, тому позитивно впливає на емоції людей. Таким кольо-

ром часто оформляють аптеки, що привертає увагу покупців. 

Значну увагу варто приділити білому кольору, який нагадує 

благородність і завдяки йому маємо мінімалістичний, ненадоїд-

ливий дизайн. Все частіше він є кольором дизайну приміщень 

різних видів спеціалізації. Дуже важливим кроком в мерчан-

дайзингу є поєднання кольорів, щоб вони виглядали гармонійно 

та виглядали в очах споживача одним цілим. 

Другою важливою сферою є візуальний мерчандайзинг. 

Ефективно буде створити простір із товарами для споживача, на 

який він захоче дивитись і не відводити погляд. У такому 

випадку, ймовірність того, що він купить товар стане більшою. 

Зокрема, візуальний мерчандайзинг передбачає об’єднання знань 
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в області візуального сприйняття об’єктів та мерчандайзингу. 

Спеціалісти з візуального мерчандайзингу виділяють сім основ-

них його законів: «фігури і фону», «рівня очей», «мертвої зони», 

«переключення уваги», «групування», «двох третин», «сім плюс-

мінус два»[1].  

Щодо закону «рівня очей», то доведено, що товар, який 

розташований вище від рівня очей, спожива сприймає як товар 

високої цінової категорії, а тих, що розташовані нижче від рівня 

очей - більш низької цінової категорії. Тому, мерчандайзери 

виставляють на рівні очей товар, який найбільше потрібно 

продати. 

За законом «мертвої зони», товари розташовані в нижній 

частині зорового поля – залишаються непоміченими. Наприклад, 

у продуктовому магазині на нижніх полицях будуть розташо-

вувати муку, цукор, сіль (товари першої необхідності) адже такі 

товари не потребують особливого просування. 

Закон «перемикання уваги» говорить про те, що людина 

схильна не тільки виділяти в зоровому полі фігуру, а й має 

потребу в перемиканні уваги, тобто в пошуку іншої фігури на 

іншому фоні. Це означає, що не можна розташовувати однотип-

ний товар у довгу суцільну лінійку без зорових акцентів. 

Наприклад, серед усіх широких пляшок та пакетів молока, 

людина зверне увагу на високі упаковки. 

Привернути увагу покупців до товару можна за допомогою 

контрастів, наприклад: розміщення упаковок контрастних відтін-

ків поряд один одного; розміщення товарів різних форм, щоб 

концентрувати увагу; розмістити товар на контрастному фоні. 

Важливу роль у психології покупця відіграє освітлення. 

Серед магазинів де чітко видно кожен продукт та магазину де 

темно та важко прочитати опис товару, відвідувач обирає 

перший. Крім того, товари, які добре освітлені, краще видно, 

тому увага акцентується саме на них. 

Висновок. Психологія споживача – є основою мерчандай-

зингу та сильно впливає на просування того чи іншого товару. 

Слід дотримуватись усіх правил розташування товарів, 
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освітлення та поєднання кольорів для створення мотивації 

споживача придбати продукт, який потрібно продати саме 

підприємству. 
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ЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІЛ/СНІДУ 

 

    Якименко В.В., Шабаш К.О. 

студентки відділення  

дошкільної і початкової освіти 

Шабаш С.П. 

викладач природничих дисциплін 

   Комунальний заклад «Уманський  

гуманітарно-педагогічний фаховий коледж  

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 

м.Умань, Україна 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щороку  

1 грудня відповідно до рішення Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ) та рішення Генеральної Асамблеї ООН, 
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прийнятими 1988 року. З того часу минуло більше 30 років, але 

проблема боротьби з поширенням ВІЛ інфекції/СНІДу залиша-

ється досить актуальною для багатьох країн світу. 

Метою Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом є підвищення 

обізнаності населення про ВІЛ-інфекцію/СНІД і демонстрація 

міжнародної солідарності перед загрозою пандемії. Всесвітній 

день боротьби зі СНІДом – це ще одна можливість дізнатися про 

факти щодо поширеності ВІЛ-інфекції і втілити знання у прак-

тику. Якщо люди розуміють, як передається ВІЛ-інфекція, як їй 

можна запобігти та усвідомлюють сьогоднішню реальність життя 

з ВІЛ – вони можуть за допомогою цих знань дбати про власне 

здоров’я і здоров’я інших та толерантно ставитися до тих, хто 

живе з ВІЛ-інфекцією [1]. 

Проблема епідемії ВІЛ/СНІДу продовжує залишатись акту-

альною і в Україні, й у світі. Як не прикро, але Україна займає одне 

з перших місць у Європі за темпами розповсюдження ВІЛ-

інфекції. За неофіційними даними, сьогодні в Україні ВІЛ-

інфікованими є понад 1 % населення країни. СНІД (синдром 

набутого імунодефіциту) – важке інфекційне захворювання, спри-

чинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який пошкоджує 

імунну систему людини, і таким чином знижує опірність організму 

проти будь-якого захворювання [2]. 

ВООЗ указує 4 основних напрямки профілактики: 

1. Попередження статевої передачі ВІЛ за рахунок медич-

ного і морального виховання населення (в тому числі старших 

школярів). 

2. Попередження передачі ВІЛ через кров за рахунок дотри-

мання безпеки кровопродуктів, асептичних умов при хірургічних, 

стоматологічних, гінекологічних маніпуляціях, що порушують 

цілісність шкіряних покривів. 

3. Попередження перинатальної передачі ВІЛ шляхом поши-

рення інформації про методи профілактики перинатальної пере-

дачі ВІЛ при плануванні сім’ї, а також забезпечення медичною 

допомогою  (включаючи консультативну) жінок, інфікованих ВІЛ. 

4. Організація медичної допомоги і соціальної підтримки 

хворим на ВІЛ, їх сім’ям і оточуючим. 
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Проблема СНІДу не тільки фізіологічна, але і психологічна. 

Найнадійніший спосіб уберегтися від СНІДу – це уникнути 

зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Профілактика 

ВІЛ-інфекції на даний момент є найбільш важливим засобом 

боротьби з нею. Вченими в усьому світі ведеться розробка 

вакцини проти ВІЛ. Незважаючи на деякі обнадійливі результати, 

говорити про винахід такої вакцини поки рано. Отже, профілак-

тика СНІДу стає особистою справою кожної людини [3, с.24]. 

У сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в останні роки 

відбувається розширення мережі закладів, що надають послуги із 

діагностики та лікування, підтримки ВІЛ-позитивних людей. На 

виконання Наказу Президента «Про вдосконалення державного 

управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу 

в Україні» станом на 1 січня 2009 року у всіх обласних та 

районних центрах створено 637 кабінеті «Довіра». В Україні 

створено та функціонують мережі центрів профілактики і 

боротьби зі СНІДом (зараз їх налічується біля 40) тощо. 

Засоби захисту: широке застосування імунодіагностики, 

шприців одноразового використання, перевірка крові донорів на 

наявність у ній ВІЛ, проведення спеціальних інструктажів 

медичного персоналу і санітарно-гігієнічна освіта населення, 

здоровий спосіб життя. Методи лікування СНІДу складні. 

Оскільки ВІЛ має велику мінливість, тому вакцина, яку зазвичай 

використовують при лікуванні захворювання, може бути ефек-

тивною проти одного вірусу, але не є ефективною проти іншого. 

Нині вчені всього світу ведуть інтенсивні пошуки ефективних 

методів лікування СНІДу. Треба пам’ятати, що сьогодні вирішен-

ня проблеми попередження СНІДу залежить від кожного з нас. 

Здоровий спосіб життя, критичне ставлення до себе і оточення в 

плані інтимних статевих відносин, відповідальне виконання своїх 

обов’язків тими, чия трудова діяльність пов’язана з ризиком 

передачі інфекції (медики, перукарі та інші), допоможуть ство-

рити надійний опір СНІДу [4, с.13]. 
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здорового способу життя та інформаційно-аналітичної діяльності» 
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ВІДТВОРЕННЯ ГЕРУНДІЯ В ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Яковенко А. О., 

студентка кафедри 

англійською філології і перекладу 

Національного авіаційного університету 

м. Київ, Україна 

1. Дієприслівник 

Українська мова не має аналогу герундія, і відтворення цієї 

особливої форми дієслова відбувається за допомогою певних 

частин мови. Одним із засобів вираження герундія в українській 

мові є дієприслівник.  
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Дієприслівник – це незмінна дієслівна форма, що об’єднує в 

собі ознаки дієслова й прислівника. Він вказує на додаткову дію 

й пояснює основну, виражену дієсловом. Особливість історич-

ного розвитку дієприслівників в українській мові полягає в 

закріпленні дієприслівникових форм на «-чи», «- ши» [7, с.218]. 

Ізоморфні риси герундія й дієприслівника прослідковуються в 

їхніх морфологічних ознаках. Дієприслівник, як і герундій, може 

виражати категорії виду й часу, проте стан та часове значення у 

дієприслівника морфологічно не виражене [6]. 

Дієприслівник і герундій визначаються як дієслівні утворен-

ня, що володіють морфологічними ознаками дієслова. Синтак-

сичні характеристики герундія й дієприслівника дещо подібні, 

адже вони можуть виконувати роль другорядного присудка або 

обставини. Вихованець І.Р. зазначає, що дієприслівникові форми 

належать до дієслівних граматичних категорій [1, с.153]. 

За співвіднесеністю з часовими формами серед дієприслів-

ників розрізняють форми теперішнього й минулого часу, зазнача-

ючи, що дієприслівник теперішнього часу утворюється від 

основи теперішнього часу за допомогою суфікса «-чи». 

Дієприслівник минулого часу утворюється від основи інфінітива, 

за допомогою суфікса «-вши» [2, с.192]. Аломорфною рисою 

дієприслівника є відсутність категорії часових значень. Вони 

тільки співвідносяться з формами дієслів теперішнього і 

минулого часів, утворюючись від них [2, с.207]. 

Дієприслівники недоконаного виду творяться від основи 

теперішнього часу, їхнім показником є суфікс «-чи». Герундій і 

дієприслівник недоконаного виду позначають довготривалу 

другорядну дію, що відбувається одночасно з дією, вираженою 

дієсловом-присудком: 

Excuse me for disturbing you. [4, c.88]. 

Вона йшла не поспішаючи [5, с.405]. 

Дієприслівники доконаного виду творяться від основи 

дієслова минулого часу, їхня головна ознака – суфікси «-ши» або 

«-вши». Дієприслівник і герундій доконаного виду вказують на 
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дію, що передувала іншій, вираженій дієсловом-присудком у 

певній особовій та часовій формах:  

I apologize for having been so inattentive to you [4, c.88]. 

Усміхнувшись, вона пішла вздовж річки [5, с.405]. 

Як і дієслово, дієприслівник може керувати іменниками й 

мати при собі пояснювальні слова, разом з якими він утворює 

дієприслівниковий зворот. Дієприслівниковий зворот – це діє-

прислівник із залежними від нього словами. Дієприслівниковий 

зворот містить у собі додаткове повідомлення щодо висловле-

ного у головній частині, характеризуючи дію або стану суб’єкта 

[6]. 

Ізоморфною рисою герундія й дієприслівника є те, що у 

сучасній українській мові дієприслівник являє собою граматично 

відокремлену дієслівну форму з другоряднопредикативною син-

таксичною функцією. Формуванню семантики другорядної пре-

дикації сприяють різні чинники, найголовнішими з яких є 

значення дієприслівника й дієслова-присудка, а також контекст 

[6]. Функціональне розмаїття смислових відношень, виражених 

дієприслівником та дієприслівниковим зворотом, простежується 

на прикладах трансформаційного аналізу простих ускладнених 

речень у складні. 

В українській мові герундій відтворюється за допомогою 

дієприслівника, виконуючи функцію обставини: 

In discussing these changes, she inevitably focuses on the 

questions of methodological validity. – Обговорюючи ці зміни, вона 

кожного разу зосереджує свою увагу на питанні адекватності 

методології [3, c.146]. 

2. Віддієслівний іменник 

Наступним засобом вираження герундія в українській мові є 

віддієслівний іменник. Віддієслівні іменники – це частина мови, 

що походить від дієслова й виконує номінативну функцію для дій 

[7]. Віддієслівний іменник утворюється від дієслівної основи за 

допомогою різноманітних способів словотвору: суфіксальний, 

префіксальний, безафіксний тощо. У результаті транспозиції 

українського дієслова в іменник усі дієслівні категорії часу, 
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способу, особи та стану втрачаються. Іменники, утворені від 

перехідних дієслів, можуть керувати додатком, що також харак-

терно й для герундія. У разі творення від неперехідного дієслова 

відмінок залежного іменника залишається незмінним [8]. 

На відміну від віддієслівного іменника у герундія яскравіше 

виражені дієслівні риси, адже віддієслівний іменник не передає 

ознак дієслова, тому не має категорій часу й стану. Іменні син-

таксичні функції віддієслівного іменника й герундія визнача-

ються як ізоморфні [25]. 

Герундій відтворюється в українській мові за допомогою 

віддієслівного іменника, якщо в реченні виконує роль: 

1. підмета 

Accumulating data is obviously not an aim in itself. – 

Накопичення даних – це, зрозуміло, не самоціль [3, c.86]. 

2. додатка 

She is right to say that this is a topic that needs discussing in 

greater detail. – Вона має рацію, що ця тема заслуговує на 

докладніше обговорення [3, c.116]. 

3. означення 

Science is more in the business of comparing theories than in 

evaluating statements. – Наука – це радше порівняння теорій, ніж 

оцінка тверджень [3,  c.191]. 

3. Форми дієслова 

Інфінітив – це неозначена форма дієслова, яка називає дію в 

найбільш узагальнений спосіб. Інфінітив як і всі неозначені 

форми дієслова має іменні та дієслівні характеристики [4, c.5]. 

Безособові форми герундія й інфінітива, наявність категорії виду 

та синтаксичні функції визначаються як їхні ізоморфні риси. 

Аломорфізм герундію полягає у відсутності категорій часу й 

способу. Герундій і інфінітив можуть виконувати роль підмета, 

присудка, додатка, означення та обставини різних видів. Інфіні-

тив, як і герундій, може поєднуватися в реченні зі смисловим 

дієсловом, утворюючи складений дієслівний присудок: 

Нe gave up smoking. – Він кинув палити [4, c.65]. 

Герундій може відтворюватися в українській мові за 
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допомогою інфінітиву, зокрема, якщо він виконує в реченні роль: 

1. підмета 

Meeting this restriction may involve a not insignificant change in 

the position. – Для того, щоб виконати цю вимогу, потрібні 

будуть, можливо, значні зміни у зайнятій позиції [3, c.87]. 

2. означення 

There is no point in discussing this question. – Немає потреби 

обговорювати це питання [3, c.191]. 

3. додатка 

Space limitation prevent me from commenting on the other 

papers. – Брак місця не дозволяє мені прокоментувати інші 

статті [3, c.116]. 

4. частини складного дієслівного присудка: 

Scientists have started conducting the researchers concerning 

this topic. – Науковці почати проводити дослідження стосовно 

цієї теми [3, c.88]. 

Відтворення герундія в українській мові також можливе за 

допомогою особових дієслів. Герундій у функції обставини утво-

рює прийменниково-герундіальні звороти, що разом із залеж-

ними словами відтворюються за допомогою особової форми 

дієслова-присудка у складі підрядного з’ясувального, обставин-

ного чи означального речень: 

There are certain rules that we all follow, without normally being 

conscious of them. – Існують певні правила, яких дотримуються 

всі, хоча зазвичай не усвідомлюють їх [3, c.146]. 

We wish to thank both these scholars for sharing with us their 

expertise. – Ми хочемо подякувати цим двом ученим за те, що 

вони поділилися з нами своїми вміннями і знаннями [3, c.146]. 

The system has the disadvantage of being relatively expensive. – 

Ця система має той недолік, що вона порівняно дорога [3, c.148]. 

Отже, герундій разом із засобами його відтворення в україн-

ській мові мають певні аломорфні та ізоморфні риси, зокрема: 

ізоморфні риси герундія та дієприслівника прослідковуються у  

їхніх морфологічних та синтаксичних ознаках: вони мають 

категорії виду й стану, можуть виконувати в реченні роль 
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обставини та утворювати одиниці вторинної предикації. Ало-

морфні риси дієприслівника полягають у відсутності часового 

значення. синтаксичні функції віддієслівного іменника й дієслова 

визначаються як ізоморфні. Безособова форма герундію й інфіні-

тива наявність категорії виду та синтаксичні функції слугують 

їхньою ізоморфною рисою. 
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