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Вступ. Ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ) явно під-

вищується у пацієнтів з ревматичними захворюваннями, особливо 

ревматоїдним артритом (РА) та спондилоартритом. Цей ризик 

пов’язаний з проатерогенним профілем, який включає дисліпі-

демію, а також із системним запаленням. У деяких дослідженнях 

вже повідомлялося, що ревматичний остеоартрит (ОА) є запальним 

захворюванням, але в меншій мірі, ніж РА. В даний час неясно, чи 

ОА також пов’язаний з підвищеним серцево-судинним ризиком. 

Тут ми провели мета-аналіз для підвищення статистичної 

потужності та точності доступних даних щодо ОА та ССЗ.  

Мета. Наші цілі полягали в тому, щоб забезпечити більш точну 

оцінку серцево-судинних захворювань (інфаркт міокарда та 

інсульт) у пацієнтів з ОА та порівняти профілі серцево-судинного 

ризику між пацієнтами з ОА та контрольними суб’єктами.  

Методи. Ми здійснили пошук у PubMed, EMBase та Cochrane 

Central Register of Controlled Trials, щоб визначити всі звіти, які 

представляють інтерес, опубліковані англійською мовою до травня 

2022 року. Ми також здійснили ручний пошук посилань на 

ідентифіковані статті. Ми включили всі дослідження з моніто-

рингом серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт міокарда 
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або інсульт, і всі дослідження «випадок-контроль» з урахуванням 

факторів серцево-судинного ризику (артеріальний тиск, глікемія, 

метаболічний синдром, індекс маси тіла) при ОА. Повторювані 

дослідження були виключені. З усіх досліджень ми зафіксували 

фактори ризику ССЗ: систолічний та діастолічний артеріальний 

тиск, куріння, глікемію, ліпідний профіль, індекс маси тіла та 

кількість пацієнтів з метаболічним синдромом або гіпертонією. 

Результати. Ми виявили підвищений ризик інфаркту міокарда 

та інсульту серед пацієнтів з ОА порівняно зі здоровими конт-

рольними. Пацієнти з ОА також демонстрували значно підвищені 

маркери субклінічного атеросклерозу. Вищий серцево-судинний 

ризик у пацієнтів з ОА може бути пов’язаний із системним 

запаленням, що характеризується підвищенням С-реактивного 

білка. Пацієнти з ОА показали вищі рівні СРБ, ніж здорові особи 

контролю. Рівень С-реактивного білка у пацієнтів з ОА відповідав 

нижчому системному запаленню, ніж при інших ревматичних 

захворюваннях, таких як РА. Однак частота серцево-судинних 

подій у пацієнтів з РА та ОА істотно не відрізнялася. Серед 

пацієнтів з ОА 20% були курцями, а 46% лікувалися від гіпертонії. 

Пацієнти з ОА мали проатерогенний ліпідний профіль із високим 

рівнем загального холестерину та холестерину, ліпопротеїнів 

низької щільності, а також проатерогенний глікемічний профіль із 

високим рівнем глюкози натще та глікованого гемоглобіну. Паці-

єнти з ОА мали більший ризик розвитку метаболічного синдрому 

та мали більшу окружність талії, що є значущим показником 

високого серцево-судинного ризику. Пацієнти з ОА також показали 

вищий рівень адипонектину та вільних жирних кислот, які 

пов’язані з більш високою частотою серйозних серцево-судинних 

захворювань. Найгірший профіль серцево-судинного ризику, вияв-

лений у пацієнтів з ОА, такий самий, як і у пацієнтів з атеро-

склерозом та РА, і може бути основним поясненням підвищеного 

серцево-судинного ризику при ОА.  

Узагальнюючи, у розглянутих дослідженнях повідомлялося 

про 327 випадків інфаркту  у 3550 пацієнтів з ОА та 616 випадків 

серед 12444 контрольних суб’єктів. Мета-аналіз виявив значно 
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підвищений ризик інфаркту міокарда у пацієнтів з ОА. Ми також 

виявили значно підвищений ризик інсульту у пацієнтів з ОА. Що 

стосується серцево-судинних факторів ризику, то пацієнти з ОА 

мали проатерогенний ліпідний та глікемічний профіль, включаючи 

високий рівень глюкози натще, загального холестерину та 

холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, а також високий 

індекс маси тіла. Що стосується маркерів атеросклерозу, у 

пацієнтів з ОА вищий ризик розвитку метаболічного синдрому та 

збільшення швидкості пульсової хвилі. 

Висновки. Загалом, наш нинішній мета-аналіз продемонстру-

вав, що пацієнти з ОА мають вищий серцево-судинний ризик 

порівняно зі здоровими контрольною групою та такий самий 

серцево-судинний ризик, як і пацієнти з РА. Це може бути 

пов’язано з системним запаленням, але, ймовірно, це пов’язано з 

факторами серцево-судинного ризику, такими як дисліпідемія та 

метаболічний синдром. Пацієнти з ОА та лікарі повинні знати про 

важливість оцінки серцево-судинної системи при ОА. Первинна 

профілактика та відповідне лікування ожиріння та метаболічного 

синдрому можуть затримати розвиток та сповільнити прогресу-

вання остеоартриту.  
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Теорія ігор - це математичний апарат, що дозволяє розглянути 

ситуації конфліктного характеру, а також спільну взаємодію між 
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кількома учасниками тієї чи іншої ситуації. Основне завдання 

теорії ігор є формування та розробка певних раціональних 

рекомендацій щодо поведінки учасників гри. 

Ігри – це спрощені моделі ситуацій конфліктного характеру, 

що розглядаються на практиці. 

Характерними рисами математичної моделі ігрової ситуації є 

наявність, по-перше, кількох учасників, яких називають гравцями, 

по-друге, опису можливих дій кожної із сторін, що називаються 

стратегіями, по-третє, визначених результатів дій для кожного 

гравця, що подаються функціями виграшу. Задачею кожного гравця 

є знаходження оптимальної стратегії, яка за умови багатократ-

ного повторення гри забезпечує даному гравцю максимально 

можливий середній виграш. 

Розглянемо наступний приклад застосування теорії ігор для 

вибору оптимальної стратегії роботи підприємства. 

Завод з виробництва автомобільних патрубків виготовляє 

запчастини на потреби автомобільної промисловості. Експертами 

виробничого відділу фірми розглядаються три варіанти нового 

типу патрубка: А-1, А-2, А-3. Для спрощення допустимо, що за 

технічними характеристиками ці три типи майже ідентичні, однак 

залежно від зовнішнього вигляду та типу гуми, що використо-

вується, кожен тип може мати три модифікації: М-1, М-2, М-3 

залежно від технології виробництва. Собівартість виготовлення 

автомобільних патрубків наведена в табл. 1.1.: 

 

Таблиця 1.1.Собівартість виготовлення устаткування, тис. ум. од. 

Тип патрубка 
Модифікація 

М-1 М-2 М-3 

А-1 10 6 5 

А-2 8 7 9 

А-3 7 5 8 

 

Конфліктна ситуація виникає в зв’язку з необхідністю вибрати 

той тип автомобільного патрубка та його модифікації, який буде 

затверджений економічним відділом фірми. З погляду виробництва 

найкращим є найдорожчий варіант, оскільки він дає змогу 
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виробляти дорожчу та конкурентоспроможнішу продукцію, тоді як 

з погляду економічного відділу фірми найкращим є найдешевший 

варіант, який потребує найменшого відволікання коштів. 

Завдання експертів полягає в тому, щоб запропонувати на 

розгляд фінансовому відділу такий тип автомобільного патрубка, 

який забезпечить якщо не кращий, то в усякому разі не гірший 

варіант співвідношення вартості та зовнішнього якості. 

Розв’язання. 

Якщо виробничий відділ запропонує виготовлення автомо-

більного патрубка типу А-1, то економічний відділ настоюватиме 

на виборі технології, що дає модифікацію М-3, оскільки цей 

варіант найдешевший. Якщо зупинитись на патрубку виду А-2, то 

скоріш за все затверджено буде М-2, і нарешті для типу А-3 — 

також М-2. 

Очевидно, що з усіх можливих варіантів розвитку подій 

експертам виробничого відділу необхідно настоювати на варіанті 

впровадження у виробництво патрубку типу А-2, оскільки це дає 

найбільше значення за реалізації найгірших умов — 7 тис. ум. од. 

Наведені міркування ілюструють максимінну стратегію, отже: 

 

  55;6;10minmin
1

==
=

ij
i

a , 

  79;7;8minmin
2

==
=

ij
i

a , 

  58;5;7minmin
3

==
=

ij
i

a , 

  75;7;5maxminmax === ij
ij

a  — нижня ціна гри. 

 

Якщо учасник відхилиться від своєї оптимальної (максимін-

ної) стратегії і вибере першу чи третю, то зможе отримати виграш, 

що дорівнює лише 5. 

Розглянемо тепер ситуацію з погляду спеціалістів економіч-

ного відділу. Виходячи з витрат на виробництво патрубку, вибір 

технології, що дає змогу виготовляти модифікацію М-1, може 



 

18 

призвести до найбільших витрат у тому разі, коли вдасться 

затвердити випуск патрубку типу А-1. Для технології виготовлення 

патрубку з модифікацією М-2 найбільші можливі витрати 

становлять 7 тис. ум. од. — для устаткування А-2, а з модифікацією 

М-3 — також для А-2. Для економістів найкращим є вибір 

технології, що забезпечує виготовлення устаткування модифікації 

другого виду, оскільки за найгірших для них умов вона дає 

найменші витрати — 7 тис. ум. од. 

Останні міркування відповідають мінімаксній стратегії, що 

визначає верхню ціну гри. 

 

  107;8;10maxmax
1

==
=

ij
j

a , 

  75;7;6maxmax
2

==
=

ij
j

a , 

  98;9;5maxmax
3

==
=

ij
j

a , 

  79;7;10minmaxmin === ij
ji

a  — верхня ціна гри. 

 

Якщо гравець відхилиться від своєї оптимальної (мінімаксної) 

стратегії, то це призведе до більших втрат. Якщо буде вибрано 

першу стратегію, то можливий програш дорівнюватиме 10, а якщо 

буде вибрано третю стратегію, то можливий програш становитиме 

9. Наведена гра є парною грою із сідловою точкою. 
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Анотація: У даній роботі робиться акцент на пом’яшення 

митного законодавства України щодо везення автівок на тери-

торію України. Зокрема описуються заходи Уряду для підтримки 
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ставка розмитнення, звільнення від оподаткування. 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України Урядом ведеться інформаційна й законодавча підтримка 

бізнесу в умовах воєнного стану.  Зокрема, це послаблення вимог 

ведення бізнесу, доступне кредитування, можливість релокації 

бізнесу з територій ведення бойових дій і інші покращення, які 

дозволяють бізнесу нормально функціонувати в теперішніх 

вимогах.  

Як відомо, на польському кордоні спостерігається великий 

попит на ввезення автівок на територію України, що пов’язано з 

пристосуванням митного законодавства до викликів сьогодення: 

можливістю не сплачувати більшу  частину митних платежів, а 

лише пенсійний і військовий збір. Тобто, можна говорити про 

запровадження 0 (нульової) ставки на везення та розмитнення  

транспортних засобів.  

Загалом, 5 квітня 2022 року набрав чинності Закон України 

№2142-IX від 24 березня 2022 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдоско-

налення законодавства на період воєнного стану» [1]. Метою 

даного закону є реалізація необхідних заходів щодо вдосконалення 

податкового законодавства аби забезпечити дотримання прав і 
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обов’язків платників податків у воєнний період. Даним законом 

зазначається, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії 

воєнного стану на території України звільняються від оподатку-

вання податком на додану вартість, акцизним податком операції з 

ввезення фізичними особами на митну територію України 

автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, 

мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 

10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у 

митному режимі імпорту. Проте, таке звільнення від оподаткування 

не застосовується до операцій з ввезення на митну територію 

України у митному режимі імпорту товарів, які мають походження 

з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або 

визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодав-

ством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/ 

або з окупованої території України, визначеної такою згідно із 

законом.  

Виникає питання, як можна характеризувати дані зміни для 

оподаткування. Даними нововеденнями українці отримали можли-

вість зекономити 35% від вартості автомобіля, тому, звертаючись 

до статистики, є логічним, що вже приблизно 19 (девятнадцять) 

тисяч машин з іноземною реєстрацією було перевезено через 

митний кордон України. Аналізуючи логіку законодавця, хочу 

зазначити, що будь-яка активність і подальше використання цих 

транспортних засобів, зокрема у логістиці чи у підприємницькій 

діяльності, буде сприяти активізуванню бізнесу, перешкоджаючи 

стагнації економіки. Також, позитивною рисою такого нововедення 

є забезпечення внутрішнього ринку України транспортними 

засобами, адже в умовах воєнного стану, великий тягар перевезень 

покладається на автомобілі. Ці пільги також дадуть людям змогу 

бути мобільнішими та користуватись власним автомобілем [2]. 

Суб’єкти гоподарювання з 1 квітня 2022 року на період дії 

воєнного стану на території України звільняються від оподатку-

вання операцій податком на додану вартість з ввезення товарів на 

митну територію України у митному режимі імпорту, які 

зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та 
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третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку 

єдиного податку [1]. Зокрема, звільняються від від оподаткування 

ввізним митом товари, що ввозяться (пересилаються) на митну 

територію України підприємствами для вільного обігу, крім спирту 

етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, 

пива (крім квасу "живого" бродіння), тютюнових виробів, тютюну, 

промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах; автомобілі легкові, кузови до них, причепи 

та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для 

перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення 

вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України 

для вільного обігу. Також, під час ввезення (пересилання) підпри-

ємствами - зареєстрованими платниками єдиного податку першої, 

другої та третьої групи, крім підприємств, які обрали ставку 

єдиного податку, на митну територію України товарів їх деклару-

вання для поміщення в митний режим імпорту може здійснюватися 

шляхом подання попередньої митної декларації. До того ж, 

документальні перевірки дотримання вимог законодавства України 

з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовір-

ності, повноти нарахування та сплати митних платежів, не 

розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Акти 

(довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних 

звірок, заперечення до актів перевірок та податкові повідомлення-

рішення не надсилаються (не вручаються); зупиняється перебіг 

строків визначених певними статтями Митного кодексу України 

[3], а перебування на обліку в митних органах осіб-нерезидентів 

відповідно до частини першої статті 455 цього Кодексу не 

вимагається. 

Проте, вже 26 квітня у Верховній Раді з’явився законопроєкт, 

який може повернути мита на ввезені в Україну авто для власного 

користування [2]. Та поки закон діє можна спокійно «ловити 

момент».  До того ж, безумовно після завершення дії воєнного 

стану доплачувати державі податки та мито не доведеться, адже 

закон  не має зворотної дії. Хотілось б зазначити, що зміни до 

Митного кодексу України та Податкового кодексу України [4] 
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здійснювались комплесно. Цікавим є факт, що на час воєнного 

стану в умовах дефіциту водіїв Міністерство внутрішніх справ 

також спростило процедуру отримання водійських посвідчень: 

скласти практичний іспит та отримати права можна буде у будь-

якому територіальному сервісному центрі МВС; скасування 

внутрішнього теоретичного іспиту, навчання в автошколі буде 

поділено на теорію та практику водіння тощо [5].  

На думку експертів  Інституту досліджень авторинку малоймо-

вірно, що відбудеться повернення до старої системи розмитнення, 

звісно, нульової ставки не буде, проте лібералізація — точно [6].  

Отже, підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що такі 

зміни в Податковий і Митний кодекси є однозначно позитивним 

моментом, особливо в умовах воєнного стану, що характеризує 

здатність законодавства пристосовуватись до сучасних викликів і 

небайдужість Уряду до проблем багатьох українців.  
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ЗАВДАНЬ ДЛЯ ГІБРИДНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Алтухова М.С., Баб'як Г.М., 

викладачі, 

Львівський фаховий коледж  

Львівського національного університету  

природокористування 

м. Львів, Україна 

 В умовах сучасності, а саме — запровадження військового 

стану в Україні студенти повинні навчатися в цифровому форматі 

або в гібридних навчальних форматах. Замість очних занять на по-

рядку денному – відеоконференції та системи управління онлайн-

навчанням. За допомогою правильних інструментів та онлайн-

навчання цифрове навчання, гібридне навчання, дистанційне 

навчання та домашнє навчання можуть стати успішним. 

Інтерактивні робочі аркуші з можливістю заповнення у 

форматі PDF.  

Інструментом, за допомогою якого можна легко створювати 

інтерактивні аркуші у форматі PDF, є Sejda PDF. Студенти можуть 

редагувати та заповнювати  робочі аркуші у цифровому форматі, не 

потребуючи попередньо роздрукувати ці аркуші. Викладач може 

інтегрувати різні текстові поля, прапорці, параметри виділення та 

інші інтерактивні елементи у свої робочі аркуші з можливістю 

редагування. Викладач може легко конвертувати наявні аркуші у 

форматі Word або PDF у документи, які можна в подальшому 

редагувати. 

Інтерактивні робочі аркуші у форматі PDF поєднують гнуч-

кість документа Word із безпекою форматування PDF-документа. 

Це робить їх особливо придатними для створення власних робочих 

аркушів, які доступні на навчальних платформах або в хмарах; 

редагування безкоштовних робочих аркушів, наприклад, від 
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видавництв підручників до ваших потреб або адаптація робочих 

аркушів для різних навчальних рівнів.  

Перетворення старих робочих аркушів на цифрові 

інтерактивні завдання. Teacher Made може також стати 

корисним інструментом для переходу зі старої паперової рутини у 

цифровий світ. З його допомогою можна легко перетворити робочі 

аркуші у форматі PDF, текстові документи або навіть фотографії в 

інтерактивні робочі аркуші. Викладачу не потрібно створювати 

нові робочі аркуші, а можна легко перетворити існуючі аркуші на 

інтерактивні завдання. Студенти мають змогу працювати над 

завданнями у цифровому форматі за посиланням, а потім здавати 

їх у режимі онлайн.  

Викладач може інтегрувати різні формати завдань: 

1. відкриті питання (вільні текстові поля) 

2. тексти з пропусками 

3. питання з множинним вибором 

4. зіставлення завдань 

5. «гарячі точки» (області зображення, на які можна 

натиснути) 

6. а також різноманітні формати математичних завдань. 

Викладач має можливість легко поділитися робочими аркуша-

ми зі своїми студентами за посиланням, наочно переглядати та 

керувати їх результати. Це полегшує створення та оцінку інтерак-

тивних, цифрових робочих матеріалів, особливо при дистан-

ційному та гібридному форматі навчанні. 

Розробка інтерактивних навчальних відеороликів. Для 

любителів використання відео у дистанційному навчанні, Edpuzzle 

стане цікавим інструментом. За допомогою Edpuzzle викладач 

можете створювати навчальні відеоролики інтерактивно, додавати 

до своїх відео запитання, коментарі та інший інтерактивний кон-

тент. Таким чином викладач має змогу переконатися, що студенти 

переглянули навчальне відео та засвоїли його зміст. 

Edpuzzle — це інструмент на основі браузера, який можна 

використовувати для інтерактивного оформлення відео з таких 

платформ, як YouTube, або відео, які були створені самостійно. 
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Реєстрація та використання цього інструменту безкоштовні. 

Edpuzzle пропонує викладачам можливість, скорочувати навчальні 

відео до потрібної довжини, записувати власні аудіозаписи, 

додавати власні питання до навчальних відео, переглядати 

відповіді своїх студентів та їхній прогрес у навчанні. 

Цифрові навчальні маршрути для самостійного навчання. 

Особливо у дистанційному та гібридному навчанні інструмент 

LernPfad.ch пропонує безліч переваг для підтримки студентів під 

час самостійного навчання. 

У так званому навчальному маршруті можна структуровано та 

зрозуміло зібрати робочі завдання, цифрові навчальні ресурси та 

навчальний контент із різних джерел (наприклад, документи, відео 

чи посилання). 

Навчальні маршрути полегшують самостійне навчання на 

занятті чи вдома, диференціацію, презентацію та повторення. Нав-

чальні маршрути можна використовувати як окремим студентам, 

так і цілим навчальним групам. Студенти можуть працювати над 

ними самостійно та незалежно, а також можуть позначати виконан-

ня окремих етапів навчання, завантажувати результати навчання та 

переглядати результати своєї роботи безпосередньо у навчальному 

маршруті. Таким чином, викладач і його студенти завжди матимуть 

уявлення про поточний прогрес. 

Переваги інтерактивних дидактичних матеріалів полягають в 

їх наочності, доступності, креативності, в застосуванні комп'ютер-

ної техніки і смартфонів, у використанні різних типів файлів (аудіо, 

відео, графічні і т. д.), а також різних типів завдань, що сприяє 

розвитку зацікавлення предметом, мотивації, пізнавальної актив-

ності, інформаційно-комунікативних компетентностей студентів та 

зворотньому звязку.  

Література: 

1. Кузьмінська О. Забезпечення умов набуття професійної 

компетентності педагогів в умовах інформаційного суспільства // 

Нова педагогічна думка / науково- методичний журнал. – №2. – 

Рівне, 2010. – С. 107-111.  

2. Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні 
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технології перестали бути дивом у навчанні? // Комп’ютер у школі 

та сім’ї. – 2010. – №6. – С. 10–14. 5. Нанаєва Т. В. Інноваційні 

освітні програми корпорації INTEL // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 

2010. – №6. – С. 3–5.  

3. Сервіси для створення дидактичних матеріалів [Електрон-

ний ресурс] — Режим доступу:  https://www.lifewire.com/best-free-

pdf-editors-4147622  

4. Створення онлайн-курсів з Lernpfad.ch [Електронний 

ресурс] — Режим доступу: https://erwachsenenbildung.at/digiprof/ 

werkzeuge/16668-onlinekurse-mit-lernpfad-ch.php  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АЛІМЕНТАРНОЇ КОРЕКЦІЇ  

І ПРОФІЛАКТИКИ ДИСТРЕСУ  

 

Аністратенко Т.І., Велика Н.В.,  

 доцентb кафедри гігієни та екології №4  

Національний медичний університет  

імені О.О.Богомольця 

 м. Київ, Україна 

Військовий стан у всіх регіонах України, сучасна соціально-

політична та економічна ситуація, фінансова нестабільність трима-

ють населення у постійному психологічному напруженні, яке 

оцінюється як надвисокий хронічний стрес. Стрес є поліетіоло-

гічним і поліпатогенетичним чинником впливу на організм, який 

призводить до численних психосоматичних розладів. За оцінками 

фахівців у 2021 році майже 70% населення України постійно 

перебувало у стані стресу, 30% – у стані сильного стресу, в тому 

числі і через Соvid -19 . За нинішньої ситуації в Україні ця цифра 

сягає 100%. За результатами соціологічного дослідження Gradus 

Research Company найбільш поширеними симптомами стресу 

українці називають: тривожний сон (63%), безсоння (45%), сильні 

перепади настрою (40%), посилене серцебиття (37%), проблеми зі 

https://www.lifewire.com/best-free-pdf-editors-4147622
https://www.lifewire.com/best-free-pdf-editors-4147622
https://erwachsenenbildung.at/digiprof/werkzeuge/16668-onlinekurse-mit-lernpfad-ch.php
https://erwachsenenbildung.at/digiprof/werkzeuge/16668-onlinekurse-mit-lernpfad-ch.php
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шлунком та кишківником (27%), підвищення артеріального тиску 

(29%), нічні кошмари (23%) [1, с.1].  

Особливе навантаження отримують військовослужбовці, 

бійці територіальної оборони, медичні працівники, а також насе-

лення, яке мешкає на окупованих територіях. Психологічна реакція 

на стрес підсилюється впливом фізичних чинників – несприят-

ливих погодних умов (холоду - холодовий стрес, підвищеної 

вологості), шуму, вібрації; шкідливих хімічних речовин (вибухових 

газів), що призводить до виснаження адаптаційних механізмів та 

ендогенних запасів нутрієнтів, які беруть участь у процесах 

регуляції стресрезистентності та детоксикації і, як наслідок, до 

дистресорних розладів. Тривале перебування в екстремальних 

умовах призводить бійців Збройних сил України та територіальної 

оборони до фізичного та психофізичного виснаження, особистіс-

них змін, що часто ускладнюється депресивними розладами, які 

проявляються в крайньому ступені втоми, безсонні, нічних 

кошмарах, горі з приводу загибелі друзів, тривалому недоїданні. 

Порушуються сімейні та соціальні зв'язки, система ціннісних 

орієнтацій та інтересів, що стає додатковим психотравмуючим 

фактором. Це є проблема, з якою необхідно боротися не лише 

методами психологічного консультування, а і патофізіологічно 

обгрунтованими методами натуропатичної корекції. [2, с.77].  

 Механізми виникнення психосоматичних розладів та захво-

рювань є безпосереднім наслідком декомпенсації і дистресу. В 

результаті психоемоційного збудження активізується гіпофіз, гіпо-

таламус, наднирники, виділяється адреналін, як наслідок – підви-

щуються пульс, артеріальний тиск, частота дихання, в крові 

збільшується рівень ліпопротеїдів низької щільності та триглі-

церидів, погіршується пружність судин, розвиваються атероскле-

роз, гіпертонічна та ішемічна хвороба. Звуження судин, погіршен-

ня кровопостачання, кисневе голодування клітин мозку, що 

відбувається при затяжному хронічному стресі, індукують голов-

ний біль, мігрень, синдром хронічної втоми, безсоння, неврози, 

депресії та інші симптоми психоневрологічних розладів. Нейро-

стимуляція обкладових клітин шлунку при стресі призводить до 
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виділення шлункового соку не залежно від наявності їжі, що 

провокує ерозії, виразки шлунку, 12-палої кишки, порушеня 

травлення, гіпомоторний та виразковий коліт. Тривале психо-

емоційне напруження характеризується пригніченням активності 

імунозахисних систем та механізмів, підвищенням неспецифічної 

захворюваності [3, с.124]. Безпосередніми наслідками хронічного 

стресу є порушення аліментарного статусу, яке супроводжується 

активацією катаболізму білків і жирів, порушенням білкового 

обміну, виникненням полінутрієнтного дефіциту, який поглиблює 

соматичні проблеми та активує соматопсихічні розлади. Як 

наслідок, виникає порочне коло – стрес спричиняє аліментарний 

дефіцит, а аліментарний дефіцит поглиблює стрес [4, с. 21].  

Найважливішими джерелами есенціальних амінокислот, які 

беруть участь у анаболічних та регуляторних процесах у мозку, є 

білки. Амінокислота гліцин – медіатор гальмівного типу дії; 

глутамін – амінокислота, яка перетворюється в глютамінову 

кислоту, підвищує рівень гама-аміномасляної кислоти, необхідних 

для нормальної мозкової діяльності і розумової активності, входить 

до складу глутатіону, в нейронах бере участь в транспорті іонів 

калію, аміногруп і зв’язуванні аміаку; тирозин - бере участь у 

синтезі адреналіну, гормонів щитоподібної залози; треонін – 

регулює передачу нервових імпульсів медіаторами в мозку; 

триптофан - попередник серотоніну; фенілаланін бере участь у 

синтезі адреналіну і норадреналіну, є природним антидепресантом; 

холін – субстрат для синтезу ацетилхоліну у мозку; цистеїн – 

входить до складу глутатіону, необхідний для засвоєння селену. 

 Жири беруть безпосередню участь у формуванні нервових 

тканин та клітин і регуляції функцій мозку. Зокрема, фосфоліпіди 

(фосфатидилхолін та фосфатидилсерин) формують сфінгомієлі-

нові волокна нейронів, поліненасичені жирні кислоти – w-3 – 

активують синтез простациклінів, які забезпечують профілактику 

тромбоутворення у судинах.  

Важлива роль у нормалізації психосоматичного статусу нале-

жить вітамінам і мінералам. Вітаміни групи В регулюють функ-

ціонування нервової системи, підвищують стійкість до стресів, 
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депресій, втоми, беруть участь у процесах енергозабезпечення, 

нормалізують роботу серцево-судинної системи, печінки, шлунку, 

кишечника. Вітамін В1 називають «вітаміном оптимізму»; вітамін 

В2 бере участь у синтезі кортикостероїдів, глікогену, відновленні 

глютатіону; вітамін В3 регулює синтез серотоніну, підсилює 

гальмівні процеси, сприяє насиченню клітин мозку киснем, 

нормалізації сну; вітаміни В6, В9 - участь у синтезі серотоніну; 

вітамін В12 - участь в утворенні мієлінової оболонки нервів та 

процесах нервової провідності; вітамін Н забезпечує нервові 

клітини енергією, зменшує симптоми невропатії. Вітамін С депо-

нується у наднирниках і при стресі його запас виснажується, тому 

потреба підвищується. Вітамін Е забезпечує антиоксидантний 

захист, регулює насичення тканин киснем, захищає наднирники, 

нормалізує роботу печінки, бере участь в синтезі фосфатидилхо-

ліну, який відіграє важливу роль у функціонуванні мозку і всієї 

нервової системи. Вітамін А є синергістом вітаміну Е, мобілізує 

залізо з депо та сприяє оксигенації тканин. Важливим нейропро-

тектором є α-ліпоєва кислота, яка забезпечує потужний антиокси-

дантний ефект. Для профілактики уражень радіаційного характеру 

також доцільно приймати комплекс жиророзчинних вітамінів А і Е 

[5, с. 69; 6, с. 12]. Кальцій підтримує рівновагу між процесами 

збудження і гальмування в корі головного мозку, бере участь в 

передачі нервових імпульсів; магній підсилює процеси гальмуван-

ня в корі головного мозку, забезпечує заспокійливий, антиспас-

тичний, судинорозширюючий ефекти; калій регулює серцевий 

ритм, водний баланс організму, сприяє повноцінному м’язовому 

скороченню, проникненню поживних компонентів через клітинні 

мембрани; селен забезпечує потужну антиоксидантну дію, підси-

лює антиоксидантну ефективність вітаміну Е і разом з ним 

уповільнюють процеси вільнорадикального окислення ліпідів 

тканин; йод необхідний для синтезу гормонів щитоподібної залози, 

розвитку і функціонування головного мозку, підтримки розумової 

працездатності та пам’яті.  

Ідеальним варіантом забезпечення потреб в нутрієнтах та 

енергії є повноцінне організоване харчування, яке містить всі 
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необхідні продукти, проте в умовах війни це практично неможливо. 

У зв’язку з цим виникає необхідність створення функціональних 

продуктів харчування, які б поєднували в собі комплекс компонен-

тів, що забезпечують стресрезистентність. Такі продукти мають 

містити джерело легкозасвоюваного білка, який є універсальним 

транпортером біологічно-активних речовин в організмі, вуглеводів, 

а також фітонутрієнти специфічної спрямованості. Продукт пови-

нен бути у вигляді сухого концентрату тривалого зберігання і лег-

кого приготування. Прикладом є суха суміш для напою з цикорію з 

молоком «Цикорлакт», у якого вже доведена висока парафарма-

кологічна ефективність. Цьому напою можна надати антистресову 

спрямованість завдяки збагаченню фітокомпонентами цільового 

призначення, що є актуальним за нинішньої ситуації. 

Висновки: 

1. Стрес є поліетіологічним і поліпатогенетичним процесом, 

який впливає на нейроендокринні структури і призводить до 

психосоматичних розладів у діяльності серцевосудинной, нервової 

систем, шлунково-кишкового тракту, обмінних процесів, супровод-

жується виснаженням депо вітамінів та мікроелементів, які беруть 

участь у механізмах стресадаптації, призводить до супутнього 

полінутрієнтного дефіциту та поглиблює наслідки дистресу. 

2. З метою профілактики і корекції дистресу необхідно засто-

совувати патогенетично обґрунтовані засоби аліментарної корекції, 

що сприятиме підвищенню адаптаційних можливостей організму і 

відновленню фізичного і психологічного гомеостазу. 
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Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними 

здібностями, талантами та можливостями. Місія Нової школи – 

допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості 

кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 

батьками [1, с. 135]. 

Одним із ключових компонентів концепції Нової української 

школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на взаємодії між 

учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – 

спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і 

батьками [2, с. 105]. 

Засади педагогіки партнерства без перебільшення є осново-

положними для взаємин батьків та вчителя. Адже саме поведінка 
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дорослих, їхні слова та вчинки є для дітей прикладом для насліду-

вання. Вони впливають на світогляд школярів, на сприйняття ними 

своєї суспільної ролі, на уявлення про значення навчання у нашому 

житті. 

Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою 

включитися до навчального процесу. Це дозволить визначити 

спільне бачення траєкторії розвитку дитини, чітко усвідомити 

права та обов’язки одне одного, мінімізувати загрозу виникнення 

непорозумінь. Партнерські взаємини між учителем та батьками 

дають можливість оперативно реагувати на актуальні виклики та 

проблеми, а саме відстежувати зміни у поведінці дитини, краще 

розуміти її вподобання та життєві орієнтири. 

Рівноправність взаємин між педагогом та родиною учня 

дозволяє зменшити ризик виникнення конфліктних ситуацій. А 

якщо суперечності все ж виникнуть, їх завжди можна розв’язати 

конструктивно, знайшовши компромісне рішення. Така модель 

взаємодії дорослих неодмінно стане взірцем для школярів [3]. 

Батьки віддають дитину до школи з надією, що вона потрапить 

до рук розумного, досвідченого вчителя, який забезпечить її 

належне навчання і виховання. Хибною є думка окремих батьків, 

що виховання дітей – справа лише школи [4]. 

Хоч питання партнерства на сьогодні досить актуальне, та все 

одно є випадки, де педагоги з батьками або ж батьки з педагогами 

не взаємодіють і навіть не думають співпрацювати – кожен робить 

все можливе, щоб протидіяти зусиллям іншого. 

Чому цей конфлікт взагалі існує; і особливо чому він існує 

сьогодні, коли з усіх боків ми чуємо про цінність і важливість 

співпраці? 

Звісно, це має бути частиною мети, з боку батьків, – 

систематично співпрацювати з тими, хто тримає під опікою їхніх 

дітей більшу частину дня. Педагогам в свою чергу також необхідна 

взаємодія з батьками аби краще пізнати особистість дитини, адже 

це значною мірою полегшує його роботу, дізнавшись певну 

інформацію про свого вихованця.  

Існують також випадки, коли певні умови змушують вчителів 
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і батьків працювати в суперечності. Наприклад, вдома дитину 

розглядають як окрему особистість, в школі ж вона знаходиться у 

групі, тобто дитячому колективі. Ця різниця є важливою і часто 

викликає непорозуміння. Батькам особливо важко зрозуміти, чому 

вчитель повинен скаржитися на поведінку їхніх дітей, коли їхні 

діти вдома такі хороші. Вони не розуміють, що дитина, яка оточена 

однокласниками, буде реагувати не так, як вона поводиться, 

перебуваючи наодинці з батьками чи іншими членами сім’ї.  

Ще однією перешкодою для повноцінної співпраці є відсут-

ність відвертості з боку батьків, тобто, коли батьки змовляться зі 

своїми дітьми, обманюють вчителів, звісно, що в таких випадках 

співпраця неможлива. 

Ставлення батьків до роботи школи часто робить або ламає 

шкільну кар’єру дитини.  Наприклад, коли у Оленки виникають 

труднощі з уроками, цілком природно, що батьки бажають їй 

допомогти. Але, за винятком дуже рідкісних випадків, «допомога», 

швидше за все, полягатиме в заміні роботи дитини роботою батьків, 

а це гірше, ніж відсутність допомоги взагалі. Причина цього в тому, 

що більшість батьків ненавчені використовувати методи, які допо-

можуть дитині засвоїти принцип, хоча вони легко можуть допо-

могти дитині отримати бажане рішення проблеми або «відповідь».  

Отже, лише завдяки постійному вивченню дітей ми пізнаємо 

їх достатньо добре, щоб мати можливість розумно та ефективно 

співпрацювати як педагогу з батьками, так і навпаки – батькам з 

педагогом. 

Ми дійшли висновку, що для повноцінного виховання дітей 

необхідні і батьки, і вчителі. І саме педагогіка партнерства дає 

можливість зрозуміти значущість та необхідність взаємодії та 

співпраці усіх учасників освітнього процесу задля успішного 

розвитку особистості дитини. 
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Визначення категорії підприємств є важливим і корисним: у 

підготовці статистичних даних та моніторингу стану сектора за 

певний час; у порівнянні з іншими економіками та між регіонами 

всередині економіки; у встановленні довільних порогів для 

введення податкових чи інших нормативних актів; у визначенні 

відповідності певним формам державної підтримки. Не існує 

конкретного визначення для них, на яке могли б орієнтуватися всі 

економіки, статистичні агенції чи дослідники економіки. 

Відмінності у визначенні малого та середнього бізнесу 

поширюються на три аспекти: визначення міжнародних інститу-

цій, визначення національних законів та визначення галузей. 

Абревіатура МСБ, з якою зазвичай стикаються в Європейсь-

кому Союзі та міжнародних організаціях, таких як Світовий банк, 

Організація Об’єднаних Націй та Світова організація торгівлі, 

припускає, що компанії, які поділяються на категорії за критеріями, 
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які відрізняються від великих компаній, повинні бути позначені як 

підприємство. 

Найпоширенішим критерієм розрізнення великого та малого 

бізнесу є кількість працівників. Науковці, політики, міжнародні 

установи та статистичні агенції переважно застосовують кількісні 

критерії при визначенні МСБ. Найбільша кількість джерел визна-

чає, що МСБ мають граничний діапазон від 0 до 250 працівників. 

Дослідження Світового банку, матеріалізоване публікацією, відо-

мою як MSMB Country Indicators, показує, що зі 132 країн, 

охоплених дослідженням, 46 з них або третина визначають МСБ як 

підприємства з менш ніж 250 працівниками. 

Європейська комісія пропагує «критерій кількості персоналу 

як основний критерій, однак, введення фінансового критерію, тим 

не менш, є необхідним доповненням, щоб зрозуміти реальний 

масштаб і результативність підприємства та його положення в 

порівнянні з його конкурентами». Європейська комісія за допомо-

гою керівництва визначає критерії для визначення підприємств: 

кількість працівників, річний оборот і річний баланс. 

Світовий банк використовує три кількісні критерії для визна-

чення МСБ: кількість працівників, загальні активи в доларах США 

та річні продажі в доларах США. Підприємство повинно відпові-

дати кількісним критеріям кількості працівників і принаймні 

одному фінансовому критерію, щоб бути віднесеним до категорії 

малого або середнього бізнесу. ЄС встановлює максимальний поріг 

у п’ятдесят мільйонів євро, щоб відрізнити середній бізнес від 

великого, тоді як Світовий банк встановлює лише п’ятнадцять 

мільйонів доларів для двох фінансових критеріїв. 

Незважаючи на те, що кількість працівників є об’єктивним і 

легко застосовним критерієм, кількість зайнятих людей залежить 

від сектора бізнесу. Бізнес на великому ринку в певному секторі 

може вважатися малим, тоді як інший на малому ринку в будь-

якому конкретному секторі бізнесу може бути середнім або вели-

ким. Стандарти розміру малого бізнесу відрізняються залежно від 

галузі, в якій працює бізнес: будівництво, виробництво, видобуток, 

транспорт, оптова торгівля, роздрібна торгівля та послуги. 
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Н. М. Бех і М. С. Бех зазначають, що однією з найхарактерні-

ших ознак розвитку малого і середнього бізнесу виступає процес 

його організованого включення в господарську структуру 

державної економіки, її конкурентне середовище [2, c. 54]. 

Важливість визначення МСБ для політиків полягає в оцінці 

категорій підприємств та їхнього внеску у зайнятість, валовий 

внутрішній продукт та інші макроекономічні показники, щоб 

спрямувати зусилля, політику, стратегії розвитку та програми 

підтримки малого та середнього бізнесу. 

Враховуючи, що економічний внесок МСБ критично залежить 

від початкового успіху на їхніх внутрішніх ринках, ми вважаємо, 

що параметри розміру МСБ слід масштабувати щодо їхньої бази. 

Чим заможніша економіка, яка визначається доходом на душу 

населення, тим більший розмір будь-якого малого чи середнього 

бізнесу, порівняно з іншими підприємствами в країні. 

Болтонський комітет запропонував економічне та статистичне 

визначення малої фірми. Згідно з економічним визначенням до 

малих фірм належать фірми, які відповідають трьом умовам: фірма 

володіє відносно невеликою часткою ринку в ринковому просторі 

її сфери діяльності; керівництво фірмою здійснюється її власником 

(або співзасновниками) особисто, а не формалізованою управлін-

ською структурою; фірма є незалежною (не є частиною великого 

підприємства) [3, c. 46]. 

Національні уряди, багатосторонні та двосторонні установи 

розвитку та неурядові організації підтримують розвиток малого та 

середнього бізнесу за допомогою різноманітних заходів, включаю-

чи мільярди доларів у спеціальні кредитні лінії та гарантії позик, 

послуги з розвитку бізнесу та технічну допомогу, а також фіскальні 

стимули, такі як податкові канікули. для компаній на ранній стадії. 

Як стверджує Н. Бех, малі підприємства мають багато переваг, 

які активно впливають на економічні і соціальні перетворення в 

державі. Але підприємства малого бізнесу працюють нестабільно. 

Діяльність малого бізнесу більше піддається негативним змінам, 

які відбуваються в економічному та політичному середовищі 

країни, ніж діяльність великих підприємств [1, c. 17]. 
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Тому, передбачуваний намір політики щодо малого та 

середнього бізнесу полягає в тому, щоб надати цю допомогу під-

приємствам, які її найбільше потребують і які можуть викорис-

товувати її для подальшого розвитку в несприятливих умовах на 

благо конкретної економіки чи суспільства. Щоб забезпечити стійкі 

можливості для своїх громадян, економіці потрібна диверсифіко-

вана база, яка обслуговуватиме споживачів, одночасно сприяючи 

місцевим порівняльним перевагам, створюючи робочі місця та 

підтримуючи глобальну економіку. 
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розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного доб-
робуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 
цінностями і культурою, та держави. Реалізувати такі функції 
освіти без використання сучасних засобів навчання, зокрема й 
комп’ютера, неможливо. 
Ключові слова: комп’ютер, урок, школа, історія, ТЗН.  

З поміж багатьох технічних засобів навчання, що мають бути 

в сучасній школі особливо виділяється комп’ютер. Це пояснюється 

його високою функціональністю під час занять. Він може бути 

залучений при роботі декількох користувачів. За допомогою 

комп’ютера вчитель має змогу пристосувати поданий ним матеріал 

під певну вікову групу осіб [4, c. 8]. 

Характерними риси для сучасного комп’ютера є: Швидка 

обробка даних (декілька секунд); Обробка запитів користувачів 

відповідно до їх потреб; Можливість для зберігання значної 

кількості шкільної інформації – презентації, фото, портрети 

історичних осіб, відео, аудіо файли, різноманітні тестові завдання, 

довідкова інформація; Комп’ютер може надавати учням довідкову 

інформацію; Учням легше знайти відповіді на запитання викла-

дача; Може застосуватися на уроці незалежно від його освітньої 

мети, наприклад при вивченні нового матеріалу, або повторення 

раніше пройденої теми; Користуватися ним можна індивідуально. 

За допомогою комп’ютера учень може заглибитися в культуру 

періоду, що вивчається, більш детально познайомиться з побутом 

людей, особливостями їх взаємовідносин між собою і іншими 

народами. 

Завдяки своїм широким можливостям комп’ютер, підвищує 

пізнавальну активність школярів на історичних уроках, тому йому 

на сьогоднішній день відводиться важливе місце серед технічних 

засобів навчання (ТЗН). 

Основна проблема, яка виникає під час упровадження комп’ю-

тера в освітній процес, пов’язана з ефективним чергуванням 

комп’ютера зі традиційними уроками [2, c. 78]. 

Спеціально для використання в школі комп’ютера розроб-

ляється значна кількість різноманітних навчальних програм. 

Головним недоліком таких програм, є те що дитина просто може не 
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зрозуміти матеріалу без більш детального пояснення. Програми 

також не можуть відповідати на поставлені запитання дітей. 

Попри такі недоліки, комп’ютери мають величезну кількість 

переваг. До таких переваг відноситься підвищення мотивації і 

зацікавленості дитини. Досягається це тим, що діти обирають 

завдання на комп’ютері за своїм рівнем знань, обираючи правильну 

відповідь, діти не повинні обстоювати свій вибір перед вчителем. 

Перевагою використання комп’ютера у навчанні є спосіб, за 

допомогою якою він може подавати інформацію учням, а саме це 

можливо завдяки широкому застосовуванню графіки, звуку або 

мультиплікації. Якщо порівнювати образотворчі можливості кіно 

чи телебачення з комп’ютером, то останній значно перевершує 

можливість кіно і телебачення. 

Застосування комп’ютера сприяє кращому залученню учнів у 

освітній процес. Це краще залучення може проявитися під час того, 

як комп’ютер долучить їх до цікавої, пізнавальної ігрової 

діяльності. Під час такої ігрової діяльності учні якщо їм цікаво 

можуть відкрити вкладку де є додаткові коментарі до розділу, є 

можливість перегляду ілюстрації. 

В останні роки невпинно зростає кількість навчальних 

завдань, і комп’ютери надають можливість успішно їх вирішувати, 

незважаючи та те якого рівня ці завдання. Комп’ютер сприяє 

розвитку у школярів уміння і навичок аналізувати свої дії, вчинки. 

На сучасному етапі розвитку використання комп’ютерів рідко 

коли може обійтися без використання інтернету. При вивченні 

історії важливими є джерела по яким вона вивчається, саме інтер-

нет може надати велику кількість як об’єктивних, так і суб’єктив-

них джерел. Зіставляючи різні джерела діти поступово навчаються 

критично їх оцінювати, робити власні висновки й не довіряти лише 

одному джерелу, що подальшому приведе до унеможливлення 

маніпуляцій дітьми різноманітними «правдивими» сайтами. 

Перед Україною, як і перед іншими країнами зараз стоять 

декілька викликів пов’язаних з комп’ютерами. Перший з них – це 

оптимальне використання комп’ютера, з метою не нашкодити 

здоров’ю людини, яка ним користується [3 c. 28]. 
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Інший виклик стосується проблеми недостатньо кваліфіко-

ваної розробки програм з історії, і їх впровадженню на урок. 

Правильна методика щодо застосування комп’ютера є новинкою в 

Україні і потребує серйозного доопрацювання. 

Загалом ті програми, що існують на цей час з історії можна 

поділити на декілька груп. До першої групи відносяться навчальні. 

Їх суть полягає у можливості самостійно засвоїти матеріал, що 

вивчається у ході уроку, школяр самостійно здійснює само-

контроль вивченого матеріалу.  

До другої групи відносяться «програми, що екзаменують» 

учнів. Вони допомагають вчителю оцінити знання та вміння учня, 

які він набув у ході вивчення певної теми, або розділу.  

Третю групу становлять допоміжні програми, завдяки спеціа-

льним заходам вони надають інформацію із незрозумілого 

питання, у більш простій формі пояснюють особливості станов-

лення, розвитку певного історичного явища. 

Якість таких програм доволі часто залишає бажати кращого, 

адже вони доволі часто не відповідають навчальним стандартам. 

Кількість сучасних навчальних програм з історії досить незначна, і 

потребує залучення до їх розробки відповідних фахівців, яких в 

Україні доволі мало [5, c. 202]. 

Комп’ютер надає можливість працювати з освітніми елект-

ронними ресурсами (ОЕР). Під освітніми електронними ресурсами 

розуміються певні навчальні засоби та матеріали, які представлені 

в електронній формі. Учасники, що користуються ОЕР отримують 

однаково якісний доступ до навчальних матеріалів з певного 

предмета. 

Завдяки ОЕР діти дістали можливість прямо під час уроку 

замість традиційних підручників використовувати електронний 

навчальний підручник, електронний словник або довідник. 

Враховуючи особливості освітніх електронних ресурсів і 

також дитячого віку вчителю необхідно робити правильне та 

актуальне поєднання ілюстрацій, рольових ігор, анімації з викорис-

танням текстових ресурсів. 

Учні, які користуються ОЕР на уроці історії, мають так само 
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як при роботі зі звичайним підручником уміти порівнювати 

джерела інформації, вміло використовувати отриману інформацію 

при вирішенні поставлених перед нею завдань. Вчителю рекомен-

дується поєднувати індивідуальні і групові форми пізнавальної 

активності серед дітей [2, c. 83]. 

Завдяки своїм дидактичним можливостям комп’ютер наддасть 

можливість вчителю продуктивно керувати навчально-пізнаваль-

ною діяльністю учнів, контролювати рівень засвоєння програмного 

матеріалу, вносити корективи в процес викладання. 

Успіх шкільного заняття на якому присутні технічні засоби 

навчання значною мірою залежатиме від форми у якій повідом-

ляється шкільний матеріал. Саме у зв’язку з цією причиною викла-

дачу потрібно заздалегідь підготуватися до проведення заняття, 

необхідно продумати форму в якій буде проходити заняття, методи 

роботи з дітьми, та як правильно інтегрувати на заняття комп’ю-

терні технології. 

Традиційно найефективніше засвоєння навчального матеріалу 

відбувається тоді, коли учень самостійно проявляє активність на 

уроках історії, він самостійно робить висновки та узагальнення, 

роль вчителя тут полягає у консультуванні дитини і незначній 

допомозі при формулюванні висновків. 

На уроках сучасному вчителю потрібно старатися поєднувати 

традиційні методи і інноваційні технології, для більшої наочності 

на уроці. Однак при цьому не слід забувати про основні дидактичні 

принципи на уроці, а саме: наочність, послідовність, доступність, 

цілісність. 

Комп’ютерні програми такі як PowerPoint дозволяють прово-

дити мультимедійні заняття, такі заняття стають більш наочними, 

змістовними і що дуже важливо для дитини – більш цікавими. 

Можливість уявити історичний матеріал дозволяє залучити всіх 

учнів класу до активного обговорення побаченого. 

Використання мультимедійних засобів і комп’ютера на уроках 

історії беззаперечно підвищить якість вивчення предмета, дозво-

лить наочно демонструвати найбільш важливі події у світовій 

історії [5, c. 205]. 
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Якщо порівняти традиційні та мультимедійні засоби навчан-

ня, то в мультимедійних засобах навчання знайдеться ряд переваг, 

а саме: можливість наочно подати матеріал, значно ефективніша 

перевірка знань, у вчителя значно зростає кількість методичних 

прийомів, з картинкою значно легше зрозуміти певне історичне 

явище, вже після уроку дітям легше буде уявити історичний образ 

певного об’єкта, що сприятиме в них кращому розвитку наочно-

образного мислення. 

 На додачу до цього всього впровадження комп’ютера на урок 

допоможе зробити освітній процес більш індивідуальним, мобіль-

ним, та диференційованим. Використання інформаційно-комуніка-

тивних технологій, вирішує ряд проблем: підвищує мотивацію 

дітей до вивчення предмета, у процесі вивчання історії діти стають 

більш самостійними [1, c. 129]. 

Отже, застосування комп’ютера дасть змогу вчителю подати 

дітям значно більше навчальної інформації, зробить інформацію 

доступнішою для сприйняття, зрозумілішою за допомогою відео 

супроводу, інтерактивності навчальних систем.  
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Національний Університет «Львівська Політехніка», 

м. Львів, Україна 

Формулювання задачі: сучасна людина дедалі більше часу 

проводить у віртуальному світі, тому він дуже активно розви-

вається та затягує все нових та нових користувачів. За даними 

«Digital 2022 Global Overview Report»[1] на початку 2022 року 

кількість користувачів Інтернету зросла до 4,95 мільярда. Стрімкий 

розвиток інформаційних технологій та інтернету породив безліч 

нових професій. Однією із таких професій стала професія блогера 

або контентмейкера. Вони створюють певний віртуальний зміст. 

Це може бути відео, фото, аудіо або текстовий матеріал. Зазвичай 

вони розказують про власне життя, переживання, хобі чи роботу. 

Ця професія стає все дедалі ширшою і тепер навіть журналісти, 

спортсмени, бізнесмени, програмісти, безхатьки чи люди будь-якої 

іншої зайнятості починають викладати свій власний контент у 

мережу інтернет. Часто ведення блогу починається як хобі, але 

згодом, після збільшення аудиторії, воно починає приносити гроші. 

Жодна праця не буває безоплатною, тому віртуальний контент по 

різному монетизується у мережі. Контентмейкери отримають 

гроші від платформ, рекламодавців, партнерських програм, 

спонсорів та напряму від фанатів. Як і фанати та прихильники 

певних релігій дають пожертвування на свою церкву, так і фанати 

певного блогера можуть дати пожертвування йому. Цей вид 

пожертвування має назву - донат. Отримувати пожертвування 

можна різними способами, але для того, щоб це було зручно та щоб 
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їхня кількість збільшувалася потрібен певний сервіс або 

платформа. 

Об’ єкт дослідження: програмні засоби для комп’ютерних чи 

мобільних платформ, які дозволяють здійснити пожертви для 

фінансової підтримки контентмейкерів. 

Предмет дослідження: функціональність наявних програм-

них засобів для здійснення пожертви для фінансової підтримки 

контентмейкерів, їх гнучкість та можливості . 

Мета роботи: дослідити різні способи здійснення пожертви 

для фінансової підтримки контентмейкерів, особливо з допомогою 

програмних систем, визначити їх функціональність, зручність, 

гнучкість та надійність. Опрацювати та проаналізувати отримані 

дані, визначити найкращий з цих способів. 

Методи дослідження: під час роботи над дослідженням 

використовувалось два методи: 

• Емпіричний - оцінка способів фінансової підтримки 

контентмейкерів на основі на власного або чужого життєвого 

досвіду чт використання схожих способів. 

• Теоретичний - використання відгуків критиків, статистич-

них даних, літератури, Інтернет-матеріалів, відкритих досліджень 

для аналізу та оцінки предметної області. 

Практичне значення: матеріали та результати даного 

дослідження можуть бути використані при створенні програмного 

забезпечення для здійснення пожертв для фінансової підтримки 

контентмейкерів. 

Аналіз звичайних способів здійснення пожертвувань: 

найпростішим способом здійснити пожертву є передати її напряму 

отримувачу. Це може бути як і певна фінансова підтримка так і 

матеріальна підтримка, те, що можна назвати подарунком. Плюсом 

даного способу є те, що отримувач гарантовано отримає свій 

подарунок і жертводавець, за бажанням, матиме змогу поспілку-

ватися з ним. Проте у цього способу є ряд мінусів. Перш за все, це 

не дозволяє зробити пожертву анонімно, проте це можна вирішити, 

передавши її через третю особу чи пошту, але це нівелює головний 

плюс. Наступним мінусом є те, що отримувач не завжди можу бути 
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доступним, наприклад він знаходиться дуже далеко у іншому місті 

чи країні, не має вільного часу, чи по іншій причині не може 

отримати його напряму. 

Аналіз програмних засобів для здійснення пожертв: 

До недавнього часу одним із колись найпопулярніших був 

рашистський сервіс Donation Alerts (https://www.donationa-

lerts.com/), але зараз із зрозумілих причин цей сервіс заблокований 

на території України та його використання є недоцільним. 

Для використання в Україні існують декілька вітчизняних 

сервісів. Найвідомішим є Дяка (Diaka) ( https://diaka.ua/amortisa-

tion) - сервіс є дуже простим та має стандартний набір можли-

востей подібних сервісів. Комісія зі зборів варіюється залежно від 

суми (чим більша сума, тим менша комісія). 

Варто згадати переваги та недоліки. 

Переваги: 

• графіки для моніторингу пожертв; 

• можливість тестових сповіщень; 

• наявність підтримки; 

• взаємодія з іншими сервісами; 

• залежність комісії від суми 

Недоліки: 

• висока початкова комісія; 

• вузькі можливості редагувати віджети; 

• нагромаджений та складний інтерфес. 

Ще одним українським сервісом є Donatello (https://dona-

teno.to/) - він є майже аналогічним, але дає дещо більше 

можливостей. За даними самого сайту на квітень 2022 року 

кількість користувачів становить 6176 зареєстрованих. 

Переваги: 

• широкі та гнучкі можливості налаштування віджетів. 

• можливість жертводавцю сплатити комісію. 

• простий та зрозумілий інтерфейс. 

• взаємодія з іншими сервісами. 

Недоліки: 

• висока комісія. 
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• вузькі можливості моніторингу пожертв. 

Висновки: після даного дослідження стало зрозуміло, що 

найгіршими для здійснення пожертв є звичайні методи: передати 

напряму у руки, передати через третю сторону. Проте вони все ж 

заслуговують на існування, тому що вони робочі, та перевірені. 

Серед програмних засобів важко виділити найкращий, тому що 

кожен має свої переваги та недоліки, у даному аналізі було 

представлено два сервіси призначених схожі по застосуванню. 

Тому, вибір такого сервісу залежить від індивідуальних вимог 

кожного.. 

Література: 
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Сучасний етап інформаційної революції з розвитком інформа-

ційно-комунікаційної сфери, де активно застосовуються можли-

вості кіберпростору, наразі стали елементами протиборства різних 

держав. Подібні інструменти використовують спецслужби інозем-

них держав з метою отримання переваг інформаційного простору, 

що зможе забезпечити інтереси власної держави у політичній, 

економічній, військовій та інших сферах. До таких мір належать 

наступні дії: здійснення розвідувально-підривної діяльності; вико-

нання акції кібершпигунства; встановлення віддаленого доступу з 

подальшим контролем над об’єктами критичної інформаційної 

інфраструктури; організація спецоперацій та ін.  

Важлива складова національної безпеки всіх держав – кібер-

безпека. Через це країни ЄС концентрують увагу на становленні 

спільних вимог та правил інформаційного суспільства, запровад-

женні механізмів протидії кіберзагрозам.  

Наразі Україна зробила перші кроки, націлені на імплемен-
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тацію в національне законодавство положень актів права ЄС 

стосовно питань кібербезпеки, захисту об’єктів критичної інфра-

структури. Актуальність міжнародного співробітництва виникає 

через зростання видів та рівнів кіберзагроз, появу масштабних та 

динамічних впроваджень ІКТ в різних сферах суспільного життя, 

виникнення в кіберпросторі нових кіберінцидентів, а також 

розбудову цифрового суспільства та держави. Жодна країна не 

здатна самостійно розв’язати ці проблеми. Досягти кіберзахище-

ності можна лише спільними зусиллями. Наразі головна проблема 

України – ведення Російською Федерацією гібридної війни проти 

суверенності держави. Одним з фронтів нападу є й український 

кіберпростір.  

Для досягнення належної протидії сучасним національним 

кіберзагрозам Україні варто вживати достатньо мір по розбудові 

національної системи кібернетичної безпеки. Україна має у своїй 

політичній діяльності враховувати транснаціональний та транскор-

донний характер кіберзагроз. Через що варто налагоджувати у 

сучасних умовах міжнародне співробітництво в сфері кібербезпе-

ки. Мова йде насамперед про співпрацю з країнами Північноатлан-

тичного Альянсу. Саме цей Альянс надавав підтримку Україні з 

перших днів агресії РФ, яка проявляється в практичній допомозі зі 

зміцнення обороноздатності країни.  

Важливим завданням НАТО у питаннях колективної оборони 

є саме кіберзахист.  Аналізуючи останні роки, перед Альянсом є 

багато викликів, які проявляються у вигляді кіберзагроз, що прояв-

ляються дедалі частіше, стають складнішими та більш руйнівними 

для безпеки країн. Але мінливий ландшафт кіберзагроз штовхає 

членів Альянсу вживати заходів, що мають на меті забезпечити 

надійний та стійкий кіберзахист для виконання основних завдань.  

Одним з основних завдань держав з НАТО – колективна 

оборона, кооперативна безпека й регулювання криз. В підтримці 

надійного кіберзахисту Північноатлантичний альянс посилив 

політику у вересні 2014 р. Ця політика схвалюється союзниками на 

загальних зборах – саміті в Уельсі [2].  

Політику кіберзахисту НАТО забезпечують політичні, війсь-
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кові та технічні органи Альянсу й окремі члени НАТО. В той же 

час забезпеченням політичного нагляду за кожним аспектом, що 

впроваджується, займається НАК (Північноатлантична рада), яка 

виконує свої обов’язки на вищому рівні [3]. Північноатлантична 

рада проводить детальний аналіз для подальшого інформування 

стосовно великих кіберінцидентів, виконує владні функції в галузі 

управління кризовими ситуаціями, які мають забезпечити 

кіберзахист.  

Співпрацюючи з НАТО та іншими країнами, Україна отримує 

багато переваг, бо вона відбувається в рамках РЄАП (Рада євроат-

лантичного партнерства), підпорядковується програмі «Партнерст-

во заради миру» (ПМЗ).  

В Україні прописано чіткий курс щодо вступу в НАТО. Це 

один з ключових чинників політики держави. Членство в Альянсі 

Україна намагається вибороти завдяки впровадженню комплексу 

реформ, включно з оборонною сферою (безпекою держави). Тому 

кібербезпека – найважливіший аспект, що активізує зусилля в 

питаннях національної, регіональної та міжнародної безпеки. 

Україна мусить вводити запобіжні заходи, користуватися процеду-

рами задля забезпечення мір з кібербезпеки до положень політики 

НАТО. Умови, що висунуті до України, запропоновані у плані дій 

Україна-НАТО.  

Україна впровадила майже 19 % угод, які відповідають 

стандартам НАТО. Альянс продовжує розробляти нові стандарти, 

через що у цифрах можуть відбуватися викривлення, а, отже, й 

змінюється відсоток впровадження стандартів на території 

України.  

Іншим важливим аспектом інноваційної діяльності є впровад-

ження стандартів НАТО, що по суті передбачає введення в норма-

тивно-правову базу України відповідних документів. Подібна 

процедура на рівні Міністерства оборони носить здебільшого 

бюрократичний характер. Велике значення в подібних впровад-

женнях має безпосередньо застосування самих стандартів НАТО в 

сучасних українських реаліях: ці правила та норми не тільки впро-

ваджуються, але й мають застосовуватися лише на добровільній 
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основі [4]. Простими словами впровадження стандартів НАТО у 

нормативно-правову базу не може гарантувати, що вони обов’яз-

ково будуть застосовані на практиці.  

Україна прагне взяти на себе зобов’язання по виконанню 

нових вимог щодо наближення стандартів України до вимог НАТО, 

які прописані в Річній національній програмі на 2022 рік, що 

узгоджують та готують до підписання Україною разом з новим 

пакетом «Цілі партнерства України-НАТО до 2023 року». Згідно 

прогнозів, останній має бути ухваленим (травень – червень 2022 

року). В документі на підпис представлено більше 50-ти цілей 

партнерства, які мають стосуватися Міністерства оборони, Гене-

рального Штабу, широкого кола органів сектору безпеки та 

оборони України. В першу чергу, мова йде про Міністерство 

внутрішніх справ, СБУ, Національну гвардію та ін.  

З практичної точки зору діяльність, пов’язана з впроваджен-

ням стандартів НАТО, буде здійснюватися завдяки новій програмі 

Міністерства оборони України «Військова стандартизація на 2021 

– 2023 рр.» [5], що передбачає опрацювання одразу 62-х стандартів 

НАТО.  

Питання кібербезпеки в цій політиці – один з найважливіших 

аспектів, що забезпечують національну, регіональну та міжнарод-

ну безпеку. Заходи щодо захисту України від кіберзагроз забезпечу-

ються за допомогою запровадження запобіжних мір, а також 

процедур, що відповідають положенням політики НАТО в сфері 

дотримання політичного курсу, передбаченого в Плані дій взаємо-

дії Україна-НАТО.  
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УДК 657 Юридичні науки 
 

ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ 
 

Будулатій Яна 

курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для органів  

досудового розслідування 

Науковий керівник: Березняк Василь 

доцент кафедри 

кримінального права та кримінології 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

к.ю.н., с.н.с. 

Найвищою соціальною цінністю у кожному демократичному 

суспільстві є людина, а отже, особам, у яких виникли негативні 

суспільні відносини у сфері діяльності кримінального судочинства 

внаслідок вчинення нею кримінального правопорушення повинно 

бути призначене справедливе покарання. 

Гуманне ставлення до засуджених осіб ґрунтується на вимогах 

і нормах Конституції України, зокрема ст.3 та ст.63 [1]. 

https://www.cipre-expo.com/wp-content/uploads/2018/10/Cocolan%20M%20NATO-UKRAINE%20Trust%20Fund%20on%20Cyber%20Defence.pdf
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https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vprovadzhennya-standartiv-ta-inshih-kerivnih-dokumentiv-nato.html
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Покарання є заходом примусу, який застосовується від імені 

держави за вироком суду до особи, визнаної винною у кримі-

нальному правопорушенні, і полягає в обмеженні прав і свобод 

засудженого, передбачених законом відповідно до чинного 

кримінального законодавства [3]. 

Існує низка видів покарань, які регламентовані кримінальним 

законодавством нашої країни.  

Обмеження волі — вид кримінального покарання, що полягає 

у триманні засудженого у спеціалізованих установах виконання 

покарань (виправних центрах) відкритого типу без ізоляції від 

суспільства під наглядом та з обов’язковим залученням до праці. 

Обмеження волі є досить специфічним видом покарання, яке 

полягає в обмеженні свободи пересування, свободи вибору місця 

проживання чи перебування, а також у вільному виборі виду 

трудової діяльності.  

Водночас, проводячи межу між позбавленням і обмеженням 

волі, слід зазначити, що різниця полягає лише в рівні ізоляції 

особистості від суспільства, більшої чи меншої інтенсивності.  

Шляхом омеження волі у аспекті особистих прав і свобод 

засуджених у своїй сукупності не дають підстав для такої ізоляції, 

яка запроваджується шляхом обмеження волі. 

Варто зазначити, що засуджені особи, які не заподіюють пору-

шень  порядок, яких встановлено для відбування покарання у виді 

обмеження волі та мають сім’ю, то після спливу шести місяців від-

бування покарання можуть жити поза гуртожитком з сім’ями в 

орендованих приміщеннях, а також мають змогу придбати житло 

на території виправного центру за наказом начальника виправного 

центру. 

Такі особи зобов’язані з’являтися до виправного центру від 

одного до чотирьох разів на тиждень для реєстрації [2, с.80]. 

Особи, засуджені до обмеження волі, зобов'язані:  

• Дотримуватися законних вимог адміністрації центрів та при-

тримуватися Правил внутрішнього розпорядку виправних центрів;  

• належно працювати там, за направленням адміністрація 

виправного центру;  
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• залишати виправний центр тільки за спеціальним дозволом 

адміністрації, перебувати в межах виправного центру на постійній 

основі під наглядом, проживати в гуртожитках,які спеціально 

обладнані, не залишаючи їх без дозволу вночі, проживати за 

особистим посвідченням, яке видається замість паспорта [4, 

c.132]. 

Дозволяється мати при собі цінності, гроші та користуватися 

ними носити цивільний одяг, відправляти та отримувати корес-

понденцію, посилки, перекази, приймати короткотермінові та 

тривалі побачення, заочно навчатися в навчальних закладах, їм 

можуть дозволити виїзд за межі виправного центру з поважної 

причини:  

• для лікування в медичних закладах,  

• складання іспитів,  

• вирішення побутових питань після звільнення дозволяється 

засудженим до обмеження волі. 

Отже, наразі владі необхідно забезпечити ефективну страте-

гію боротьби зі кримінальною протиправністю, зокрема, шляхом 

застосування усіх видів покарань, віддаючи перевагу альтернатив-

ним.  

Розглянутий вид покарання має бути гідною альтернативою 

більш суворим видам покарання, а його застосування покликане 

виконувати важливу функцію у зменшенні випадків призначення 

покарання у виді позбавлення волі, зокрема, щодо осіб, які вчинили 

нетяжкі та тяжкі кримінальні правопорушення. 

Література: 

1. Конституція України від 28.06.1996 року. Чинна, зі 

змінами. Остання редакція від 01.01.2020 року. 

2. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. 

А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін. за заг. ред. проф. 

О. М. Литвинова. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

Харків, 2020. 428 с. 

3. Кримінальний кодекс України : від 5 квіт. 2001 р. № 2341-

III. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4651–17/ed20140302-

#n2041 (дата звернення  14.02.2022 р.) 



 

54 

4. Пономаренко О. Обмеження волі як вид покарання в 

Україні: історичний аспект (ХХ–ХХІ століття). Науковий часопис 
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УДК 332.1                     Економічні науки 

 

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ 

 

Варга В. П.  

аспірант економічного факультету 

ДвНЗ «Ужгородський національний університет» 

м. Ужгород, Україна 

В умовах глобалізації економічний розвиток регіону набуває 

пріоритетного значення, де ефективність застосування й здатність 

використати конкурентну перевагу здобуває нового значення. 

Вибір стратегічного управління регіоном надасть можливість 

відповідати сучасним вимогам, модернізувати методи господарю-

вання, сприяти інноваційному розвитку, але для цього необхідно 

швидко адаптуватись до потреб й вимог як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища.  

Сьогодні спостерігаємо активізацію й зацікавленість науков-

ців з означеної проблеми. Багато вітчизняних вчених досліджують 

дану тематику, серед них слід зазначити А. П. Безхлібна, К. В. Же-

луденко, В. В. Кубіній, Н. Ю. Кубіній, В. П .Мікловда, С. М. Мо-

шак, Г. В. Пухальська, Ф. Ф. Шандор, Ю. О. Юрченко та інші.  

Ю. О. Юрченко говорить, що на сьогодні стратегічне управ-

ління є динамічною, найбільш досконалою сферою теорії та 

практики управління, що швидко розвивається і що виникла 

унаслідок підвищення складності, динамізму, непередбаченості та 

невизначеності зовнішнього середовища [4, c. 222]. 

Автор К. В. Желуденко вважає, що стратегічне управління – це 

процес установлення перспективних напрямів розвитку підпри-

ємств, аналізу і вибору ефективних стратегій та розроблення 
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комплексу конкретних дій щодо їх реалізації, що забезпечить 

досягнення поставлених завдань та життєздатність організації в 

умовах, що змінюються [2, c. 90]. 

На думку закарпатських науковців, стратегічне управління 

виступає умовою визначення стратегічних конкурентних переваг 

та важелем їх практичної реалізації [3, c. 42]. 

Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності регіону 

залежить від вірного вибору здійснення стратегічного управління, 

а також засобів, методів, механізмів та їх  впровадження. Для 

зростання економічного розвитку регіону, необхідно активізувати 

всі конкурентні переваги, застосовувати інноваційні впровад-

ження, а також провести аналіз та дослідження можливих ризиків. 

Індивідуальність цього поєднання гарантує регіону сталий 

соціально-економічний розвиток, а також забезпечить виперед-

жальний перехід до нового сучасного рівня. 

Конкурентоспроможність регіону – система, що забезпечує 

перехід регіональної економіки на більш високий, у порівнянні з 

іншими територіями, рівень розвитку, що характеризується 

наявністю якостей, відсутніх у конкурентів та отриманих внаслідок 

взаємодії синергетичної та кібернетичної складових [3, с. 21]. 

Основним й найважливішим завданням стратегічного управ-

ління конкурентоспроможністю регіону є створення тривалого 

конкурентного потенціалу. Важливим є те, що постійний контроль 

та аналіз можливих проблем, убезпечить від небажаних негативних 

ситуацій. Саме тому необхідно ретельно обирати інструменти 

впровадження, системи управління, а також доцільно аргумен-

тувати напрями розвитку, використання стратегії, зазначити обрані 

цілі та методи. 

Цілі управління стратегічною конкурентоспроможністю 

регіону задають образ майбутнього стану регіональної конкуренто-

спроможності та шляхи її досягнення. Під час визначення цілей 

управління стратегічною конкурентоспроможністю регіон пови-

нен розглядатися з двох позицій: з позиції запитів споживачів 

(тобто задоволення соціально-економічних потреб населення 

території в майбутніх товарах та послугах) та з позиції 



 

56 

забезпечення поступового розвитку самого регіону) [1, с. 31]. 

Для кращої ефективності стратегічного управління необхідно 

сформувати консенсус, що надасть можливість ретельно вивчити 

можливості регіону з середини, а також проаналізувати його 

потреби для зростання економіки, що призведе до сприятливого 

інвестиційного клімату. 

Таким чином, на нашу думку, впровадження стратегічного 

управління допоможуть регіонам збільшити конкурентоспромож-

ність, подолати кризу, збільшити економічний приріст. Важливим, 

що стратегічне управління створить потенціал для довгостроко-

вого розвитку, що забезпечить формування співпраці між 

регіонами, а не конкурентну боротьбу. Стратегічне управління 

конкурентоспроможністю регіоном, можемо стверджувати, що 

формує розвиток конкурентного потенціалу регіону. Через те що, 

створює перспективи для інноваційного розвитку, що призведе до 

залучення інвестицій, створення й використання нових технологій 

та впровадження їх в регіоні. 
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УДК 343 Юридичні науки 

 

СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Васильковська О.О., 

курсант  

факультету підготовки фахівців  

для підрозділів кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро,Україна 

 «Суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна 

особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого 

відповідно до цього Кодексу може настати кримінальна відпові-

дальність» [2], а також сформульоване визначення спеціального 

суб'єкта – ч. 2 ст. 18 КК: «Спеціальним суб'єктом кримінального 

правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого 

може настати кримінальна відповідальність, кримінальне правопо-

рушення, суб'єктом якого може бути лише певна особа» [2]. 

Відсутність будь якої з ознак загального, а для спеціального – 

ознак спеціального суб'єкта кримінального правопорушення 

виключає склад конкретного злочинного діяння й застосування до 

особи покарання. Ці вимоги стосуються і кримінальних правопо-

рушень, передбачених ст. 182 КК [3, с. 103]. 

У зв’язку з цим дане питання не втрачає своєї актуальності та 

продовжує залишатися предметом дослідження багатьох науков-

ців. При цьому, виражаючи повагу до професійної діяльності 

висококваліфікованих та професійних суддівських кадрів, які 

належним чином здійснюють правосуддя, необхідно наголосити, 

що з метою відновлення довіри до судової системи є нагальна 

потреба в практичній дії положень ст. 375 КК України. Впевнені, 

що вдосконалення правового механізму притягнення суддів до 

кримінальної відповідальності сприятиме забезпеченню здійс-

нення правосуддя неупередженим, справедливим судом та 

зростанню поваги до судової системи в цілому [4]. 
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У теорії кримінального права загальновизнаним є той факт, що 

під суб’єктивною стороною кримінального правопорушення варто 

розуміти психічне ставлення особи щодо вчиненого нею суспільно 

небезпечного діяння та його наслідків, зокрема це є внутрішня 

сторона суспільно небезпечного діяння.  

Так, наприклад, до «уповноважених особам» належать такі 

співробітники: оперативний черговий, помічник чергового, до 

компетенції яких входять прийом та реєстрація заяв та повідомлень 

про кримінальні правопорушення.  

Однак, на наш погляд, у випадках скоєння укриття криміналь-

ного правопорушення, залучити їх до кримінальної відповідаль-

ності неможливо, оскільки зазначені особи за формальними 

ознаками не є суб'єктами цього кримінального правопорушення. 

Питання, які стосуються суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення, зокрема і кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ст. 139 КК України, належать до найменш дослідже-

них. Важливість та актуальність дослідження суб’єктивної сторони 

будь-якого кримінального правопорушення полягає в такому:  

а) вирішальному значенні ознак суб’єктивної сторони для 

правильної оцінки суспільної небезпечності діяння;  

б) відмежуванні невинного заподіяння шкоди від кримінально 

протиправної вини;  

в) кваліфікації кримінального правопорушення і призначенні 

покарання;  

г) виключенні об’єктивного інкримінування. 

Доповнюючи вищевикладене, вважаємо, що дані нами пояс-

нення також можуть бути застосовані Верховним Судом під час 

розробки нормативної постанови «Про судову практики у справах 

про укриття кримінальних правопорушень». 

Реалізація цього заходу, на наш погляд, дозволить підвищити 

рівень якості застосування юридичної техніки в нормативних 

правових актах, на виконання Концепції правової політики, спря-

мовану підвищення ефективності діяльності правоохоронних 

органів.  

У свою чергу ефективність правоохоронних органів будь-якої 
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держави можлива лише за наявності відповідної нормативної 

основи [3, с.135]. 
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кандидат юридичних наук,   

старший дослідник, 

ДНДІ МВС України  

М. Київ, Україна 

У Законі України «Про Національну гвардію України» № 876-

VII від 13.03.2014 року Верховною Радою України визначено НГУ 

як військове формування з правоохоронними функціями, що 

входить до системи Міністерства внутрішніх справ України [1]. 

Прямим призначенням є виконання завдань із захисту та охорони 

життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і 

держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а 

також у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення 

державної безпеки і захисту державного кордону, припинення 

терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або 
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збройних формувань (груп), терористичних організацій, організо-

ваних груп та злочинних організацій. Доречно згадати в розрізі цієї 

теми ще про два накази: наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 09.07.2014 № 651 «Про затвердження Положення про 

підрозділи (загони) спеціального  призначення Національної 

гвардії України» та наказ Міністерства внутрішніх справ України 

від 07.06.2017 № 475 «Про речове забезпечення Національної 

гвардії України [2, 3].  

У своєму складі Національна гвардія України має підрозділи 

спеціального призначення, головними завданнями яких є захист та 

охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, сус-

пільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, 

охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпе-

ки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із 

забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, 

припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних 

воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних 

організацій, організованих груп та злочинних організацій.  

Для забезпечення діяльності підрозділів спеціального призна-

чення здійснюється їх забезпечення, що регламентується наказами 

Міністерства внутрішніх справ України. До складу норм забезпе-

чення входять бойовий єдиний комплект та бойовий спеціальний 

комплект, які передбачають затверджений перелік предметів одягу, 

взуття та спорядження. 

Актуальність наукових розробок полягає у необхідності забез-

печення відповідності предметів спорядження військовослужбов-

ців підрозділів спеціального призначення НГУ характеру завдань, 

які вони виконують. Під час автономних дій бійці спецпідрозділів, 

окрім озброєння, засобів зв’язку та інших спеціальних засобів пов-

инні мати із собою крім продовольства, додатковий боєкомплект, 

особисті речі а також предмети спорядження для забезпечення 

сприятливих умов виконання завдання для маскування та каму-

фляжу (наприклад: антитепловізійні снайперські комплекти для 

встановлення у віконних отворах, килимки, спальні мішки та ін.).  

Отже, існує необхідність наукового підходу при удосконаленні 
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існуючих та розробленні нових моделей і конструкцій предметів 

спорядження військовослужбовців підрозділів спеціального 

призначення НГУ. 
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РОЛЬ П. КОНАШЕВИЧА – САГАЙДАЧНОГО У ФОРМУВАННІ 

КОЗАЦЬКОЇ АРМІЇ 

 

Велічко В.Л., 

студент факультету здоров’я,  

фізичного виховання та туризму 

Національний університет фізичного  

виховання і спорту України 

м. Київ, Україна 

Однією з найяскравіших сторінок української історії залиша-

ється доба існування козацтва. Послідовники певного способу 

життя «козакування» змогли не лише перетворитися на окрему 

верству населення, аналогів якої не існувало в світовій історії, а і 

розбудувати власне державне утворення. Не останню роль 

українські козацькі лідери відігравали на міжнародній арені. 

Одному з таких очільників і присвячуємо дану публікацію, а саме 

гетьману Війська Запорізького П. Конашевичу-Сагайдачному.  
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Герой походів проти Османської імперії, Московського царства 

й Кримського ханства, звеличений у народних піснях, він був і 

видатним політиком та дипломатом, оборонцем православ’я, по-

кровителем Києво-Братської школи, Ш. Старовольський присвятив 

запорізькому гетьману такі рядки в своєму творі «Сарматські 

воїни» (1631): «Сагайдачний був наділений надзвичайною муд-

рістю і, окрім того, - великою відвагою, бравадою та нехтуванням 

життям; перший ішов у бій, останній його покидав; був хоробрий, 

спритний, пильний у таборі, витривалий щодо сну, тверезий і 

небагатослівний, обережний. … Тому Сагайдачний, маючи такого 

роду достоїнства, постійно мав щастя на суші і на морі.» [1]. Треба 

зауважити, що П. Сагайдачному вдалося розбудувати армію нового 

типу та власну школу військового мистецтва. Козацька армія стала 

однією з найнебезпечніших у Європі, що засвідчили її перемоги на 

полях битв. Погляди П. Сагайдачного у військовому аспекті суттє-

во відрізнялися від поглядів інших західноєвропейських полковод-

ців. В першу чергу, він враховував особливості свого війська, його 

зброї та методи боїв минулих часів, а не просто слідував за чужими 

стандартами. Так серед європейців, основною тактикою бойових 

дій було маневрування по тилах противника та облога фортець. 

Гетьман винайшов власний метод. Він обрав за основу швидкий і 

несподіваний маневр із метою розгрому противника потужним 

ударом. За таких умов, бої йшли за його правилами, що часто вили-

валося у перемогу. Війська тогочасних полководців здебільшого 

використовували рушниці, мушкети та артилерію і вели бій на 

середніх та далеких дистанціях. На противагу цьому, враховуючи 

майстерність козаків у володінні холодною зброєю та тактики не-

очікуваного удару, Військо Запорозьке завжди йшло у ближній бій. 

Рушниці в свою чергу використовувалися для підготовки такої ата-

ки. І це поєднання холодної зброї та мушкетів дало змогу з легкістю 

та вщент знищувати супротивників які не були до такого готові [2].  

Талант П. Сагайдачного проявлявся у його вмінні поєднувати 

досягнення західноєвропейської воєнної науки та мистецтв із тра-

диційними та народними способи боротьби. Сутність козацьких 

способів ведення війни і бою полягали в застосуванні маневрової 
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стратегії на основі дій ворога. Це давало змогу досягти виснаження 

супротивника, а в поєднані з давніми методами ведення боротьби - 

це стало новою складовою його концепції швидких та несподіваних 

маневрів. Така тактика створювала для своїх військ найсприятливіші 

умови, а в свою чергу для супротивника невигідне становище на 

полі битви. Результати його воєнних реформ легко оцінити за 

такими подіями як: морські походи запорозьких козаків (1613-

1620), похід на Москву(1618-1619) та Хотинська війна(1620-1621). 

Про ці події та роль Сагайдачного у них варто поговорити окремо. 

Морські походи та напад на Кафу. Коли говорять про П. 

Сагайдачного, в першу чергу згадують про його неперевершені 

успіхи в морських походах проти Османської імперії, а взяття Кафи 

стало фурором цих подій. Справа в тому, що на той час Кафа була 

справжньою неприступною фортецею, великим та багатим містом, 

а її населення налічувало близько 70 000-100 000 мешканців. 

Найголовніше, що це був головний невільницький ринок у Криму, 

тому для запорожців взяття фортеці було способом як збагатитися, 

так і звільнити як можна більше полонених [3].  

Все почалося у липні 1616 р., коли шести тисячне військо під 

супроводом Сагайдачного вирушило у морський похід. На водах 

Дніпра, у Дніпровсько-Бузькому лимані козаки зустріли 14 тис. 

турецьку ескадру під командуванням Алі-паші. Сам він ледве втік, 

а до рук козаків потрапило 15 галер і 100 допоміжних суден. З цього 

моменту починають відігравати роль кмітливість та винахідливість 

П. Сагайдачного. Аби ввести турків в оману, щодо своїх подальших 

дій, гетьман наказав частині війська демонстративно повернутись 

на Січ із захопленою здобиччю. З рештою війська П. Сагайдачний 

близько тижня переховувся поблизу Очакова. Приспавши пиль-

ність турків, козаки продовжили свій похід. 22 липня 1616 р. 

Сагайдачний разом із 4 тисячами козаків прибув до міста. Уночі 

козаки висадилися на берег і підійшли до воріт Кафи. Частина запо-

рожців, що володіли турецькою, відволікли вартових, вказавши, що 

вони турецький підрозділ, який прямує на війну з Персією. Тим 

часом, інші перекинули драбини на мури фортеці. Перебравшись 

через стіну, козаки вирізали вартових і відкрили ворота. Козаки 
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раптовим нападом захопили міську цитадель і прийнялись грабу-

вати місто та звільняти християнських невільників. Звільнивши 

безліч бранців, запорожці перетнули Чорне море і приступом взяли 

міста Трапезунд і Синоп. При цьому, розгромили висланий проти 

них загін турецьких суден, потопили три кораблі і захопили кілька 

в полон. Дізнавшись по дорозі назад, що турки перегородили 

великим флотом шлях до Дніпра, козаки повернули на північ і 

через Азовське море пройшли до Дону, звідки з видобутком сухим 

шляхом повернулися на Січ [4]. 

Похід на Москву. Під час польсько-московської уряд Речі 

Посполитої не зміг обійтися без допомоги  П. Сагайдачного, про 

що свідчать записи у щоденнику походу королевича Владислава на 

Москву (1618). Зазначається, що 29 липня 1618 р. запорожці взяли 

Лівни та Єлець. 23 вересня польське військо стало під Звениго-

родом. Туди прибуло посольство Війська Запорізького чисельністю 

70 осіб. За словами послів, Військо Запорізьке на чолі із П. Сагай-

дачним стояло в цей час на берегах Москви-ріки між Коломною і 

Москвою, а чисельність запорожців сягала 40 тис. Щоправда, автор 

щоденника вважав, що козаків є тільки понад 20 тис. Посли повідо-

мили також, що Військо Запорізьке захопило Єлець, Лівни, Шацьк 

і Переяслав, козаки сплюндрували і спалили посади цих міст, 

набрали чимало полонених. Посли просили дати їм королівський 

прапор і хотіли узгодити місце зустрічі польського та українського 

військ. Врешті «через пана Магдаленського їм було послано прапор, 

Сагайдачному - булаву, а також бубни. Їм було наказано прибути в 

Тушино в середу, тобто 3 жовтня. Пан Магдаленський мав теж від 

пана Гетьмана (К. Ходкевича) доручення підтримати їх, якщо б 

вони захотіли штурмувати столицю, на, що мав окремий вірчий 

лист і від королевича» [5].  

6 жовтня 1618 р. запорожці виграли битву з російським 

військом під Москвою, де відзначився П. Сагайдачний. «У цей день 

козаки, минаючи Москву, мали під нею битву з царським двором і 

взяли масу в’язнів. Сам Сагайдачний у погоні за гетьманом 

Бутурліним вирвав у нього списа і вдарив його тим буздиганом, 

якого він отримав від королевича, і звалив з коня». 8 жовтня 
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«Сагайдачний з полковниками вітав королевича його мость і 

віддавав в'язнів, воєвод єлецького і лівенського і їхніх послів, що 

мали їхати з даниною до Криму, які вже увійшли до орди з даниною 

і з грамотами, в яких Михалко намовляв перекопського царя 

нападати на наші кордони; там же схопили козаки і татарських 

послів, які їхали до столиці». 11 жовтня розпочався потужний 

штурм Москви, причому 5 тис. козаків вдарили на Острожок за 

Москвою-рікою, щоб відволікти ворожі сили. Тим часом на 

Арбатські ворота вдарили головні сили Владислава, насамперед 

«пана гетьмана Ходкевича і моя» (автора щоденника), за ними — 

німецька піхота Лермонта, потім - піхота Апельмана, врешті - 10 

тис. запорожців. Тверські ворота штурмувала німецька й угорська 

піхота, а запорожці мали йти за ними, оволодіваючи прилеглими 

вулицями. Однак Москва тоді встояла. 29 жовтня було вирішено 

армію Владислава відвести до Смоленська, а тут залишити один з 

полків поруч з лісовчиками та запорожцями Сагайдачного. 2 

листопада 1618р. розпочалися мирні переговори, а 3 січня 1619 р. 

було підписано Деулінське перемир’я.  

Зрештою, завдяки цьому походу Сагайдачний зумів проявити 

себе як блискавичний та авторитетний полководець і отримав 

винагороду для Війська Запорізького у розмірі 20 000 золотих та 

7000 штук сукна [6]. 

Хотинська війна. У 1620 р. почалася війна з Туреччиною. Під 

Цецорою турки вщент розбили польське військо коронного 

гетьмана С. Жолкевського, який там і загинув. Король змушений 

був знову звернутися до козаків по військову допомогу і запросив 

у Варшаву особисто П. Сагайдачного [7]. П. Сагайдачний в свою 

чергу в обмін на допомогу домовився про чималі привілеї козаць-

кого устрою та винагороду. І це зіграло ключову роль, адже на той 

час гетьманом Війська Запорозького був Я. Бородавка. Він зі своєю 

40 000 армією стояв табором поблизу польського війська, якому не 

довіряв. Тоді ж П. Сагайдачний знайшов запорожців, розповів про 

позитивні наслідки переговорів у Варшаві. Козаки невдоволені 

невмілим керівництвом Я. Бородавки, позбавили його гетьманства 

і обрали вдруге П. Сагайдачного. Вже гетьман, Петро Сагайдачний 
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як полководець, здобував перемоги виключно не стандартними на 

той час рішеннями. Сутність його оборони була у використанні 

тактики наступальності, раптовості, нічного бою й превентивності 

атак (до речі, випробувану у багатьох успішних морських походах), 

чим завдавав туркам відчутних втрат. Варто зазначити, що 

допомога від запорожців була чималою і зіграла ключову роль у 

поразці турецько-татарських військ. 

Отже, зусиллями П. Конашевич-Сагайдачного вдалося пере-

творити козацьке військо на потужну військову силу, на кшталт 

регулярних армій тогочасної Європи. І саме це військо врятувало 

Річ посполиту та українські землі від турецького поневолення. 
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To begin with, every patient has the right to keep a secret about his 

health from other people. It is regulated by The Law of Ukraine about 

Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care. Article 39-1 

of this Law states that the patient has the right to secrecy about the state 

of his health, the fact of seeking medical care, diagnosis, as well as 

information obtained during his medical examination. According to The 

European Charter of Patients' Rights in Ukraine to article 6 everyone has 

the right to the confidentiality of personal information, including 

information about health, medical examinations or tests, their results, 

intimate and family life, and the right to privacy during diagnostic, 

treatment or rehabilitation procedures. As we can see, medical 

confidentiality in Ukraine is regulated on a national and international 

level. Medical confidentiality can be defined very specifically, so we 

have to improve our legislative system in the sphere of patient 

confidentiality. Medical law is improving its legislative system pretty 

fast, so the question about medical confidentiality will be regulated as 

soon as possible to keep the highest level of its regulation and 

realization. 

It is important to note that the term "medical secrecy" does not 

accurately indicate the mandatory confidentiality of patient information. 

In our opinion, the concept of "medical confidentiality" can be 

considered to a greater extent, it is about all medicine, the need to keep 

secret information not only to doctors. With the development of 



 

68 

scientific and technological progress, the general integration of 

knowledge has the effect of sharing information that becomes the object 

of medical secrecy. Quite a lot of information becomes available not 

only to doctors and health professionals, but also to representatives of 

other professional communities, so in the future, we will often be so, it 

is the term "medical secret". [1, p. 220-224] 

In our opinion, the achieved level of medicine puts forward new 

increased requirements for the performance of medical workers' 

professional duties. For centuries, medical representatives of all 

countries have kept medical secrets. This is due to the establishment of 

protection of the right to privacy, protection of the patient's social status, 

interests, the need to maintain trust in communication between doctor 

and patient, expanding the range of persons whose list of duties includes 

processing information constitutes confidentiality, the right to social 

security, the need to provide moral, ethical and legal guarantees to the 

patient regarding the confidentiality of information obtained as a result 

of medical care. Information constituting medical secrecy is also under 

constitutional protection, which testifies to the high importance for the 

whole society of the fact of secrecy and confidentiality of information 

concerning the relationship with the medical sphere of an individual and 

the need to address medical secrecy for lawyers and medical 

professionals employees. [2, p. 12-14] 

The amount of medical secrecy is information about: the fact of a 

person's application to a medical institution for medical care; human 

health status; diagnosis; circumstances that preceded or provoked the 

disease; functional features of the organism; bad habits, features of the 

psyche, property status; other information obtained during the medical 

examination, including information about the family, intimate life of the 

person, as well as the state of health of relatives and friends of the 

patient. The term "medical secret" - information obtained in the process 

of providing medical care, which is not subject to disclosure, except in 

cases provided by law, which any medical workers and other persons 

became aware of in connection with the performance of professional or 

official duties languages. Medical workers are obliged to observe the 

legal regime of medical secrecy, and its violation leads to legal liability 
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(criminal, disciplinary, civil). Ukrainian legislation contains many 

grounds for disclosing medical secrets without the patient's consent, but 

their scattering in numerous regulations makes it difficult for a 

healthcare professional to become acquainted with them. [3, p. 127-128] 

Finally, preservation of medical confidentiality is part of the human 

rights protection mechanism. Therefore, it is important to highlight the 

definition of information that constitutes medical confidentiality, to 

clearly delineate the legal condition of a particular type of information. 

The institute of medical confidentiality has significant medical and legal 

significance. Knowledge of medical confidentiality by medical workers 

and lawyers is extremely important. The reasons for violating medical 

confidentiality are, first of all, ignorance of the law and misunder-

standing of the harm that can be done by violating confidentiality. 

Maintaining the confidentiality of health information is the basic 

principle of the state. They are important not only for protecting the 

privacy of patients, but also for maintaining their trust in healthcare 

professionals and the health care system in general. National law should 

provide appropriate safeguards to prevent any communication or 

disclosure of personal data concerning a person's health, unless this is 

contrary to law. 
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Для кожної країни земля є важливим природним ресурсом, 

виступає основою для створення держави, суспільства та задля 

забезпечення екологічної безпеки. В Україні близько 60% території 

припадає на чорноземи- найродючіші ґрунти у світі. Тема ринку 

землі на сьогоднішній день є дуже важливою та актуальною, 

оскільки це питання активно розглядається ще з березня 1992 року 

та тільки з 2021 року почало давати результату.  

Вважається, що земельна реформа в Україні триває рекордну 

кількість часу, фактично весь період незалежності. Рішення про 

запровадження ринку землі було задеклароване ще 10 листопада 

1994 року, однак фактично до 2021р. ринку землі в Україні не існу-

вало. Аналогічна ситуація спостерігалась також в таких країнах як 

Таджикистан, Північна Корея, Білорусь, ДР Конго, Венесуела та 

Куба [1].  

Як вже зазначалося, у березні 1992 року після набуття Україною 

незалежності, було прийнято Земельний кодекс, а разом із тим на 

6 років запроваджувався так званий «мораторій на продаж землі».   

Запровадження мораторію на продаж земель обмежувало 

можливість власника продати, дарувати землю, однак він мав право 

здати її в оренду, передати в спадщину. Як наслідок цього, ринок 

землі в Україні був найбільшою платформою для тіньового бізнесу 

[4]. За оцінкою експертів від початку незалежності на так званому 

«сірому» ринку було продано близько 1млн. га землі.  
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Що стосується соціально-економічних передумов. Важливим 

моментом також є те, що через відсутність можливостей продажу 

землі Україна втрачала потенційних інвесторів. А це означає 

відсутність об’єктів інфраструктури іноземних та вітчизняних  

інвесторів з робочими місцями. Також, оскільки землю можливо 

було здавати лише в оренду, тобто у землі могло бути декілька 

орендаторів, які змінювались один за одним та вони не несли 

відповідальність за стан переданої ділянки, як наслідок це 

призводило до виснаження ґрунтів.  

Станом на 01.01.2019 р. з 60,3 млн. га площі України, 41,4 млн. 

га припадає на площу сільськогосподарських угідь. Згідно із 

дослідженнями науковців інституту аграрної економіки, найвища 

вартість оренди одного гектара землі у 2019 р. зафіксована у Кіро-

воградській обл. – 8,4 тис. грн. за га, а найнижча – 0,9 тис. грн. у 

Закарпатті. Для порівняння, у 2019 р. ціна за 1 га у Європі: Швей-

царія $70 тис., Нідерланди $63,7 тис., Німеччина $32,3 тис. [2]. У 

країнах Європи ринок землі є відкритим, тому там багато інвесто-

рів та земля має великий попит.  

22 травня 2018 року Європейський суд з прав людини визнав 

земельний мораторій порушенням права людини розпоряджатися 

своєю власністю, гарантованого статтею 1 Протоколу до Європей-

ської конвенції про захист прав людини, а також статтею 41 

Конституції України, за відсутності дієвого ринку землі сільськогос-

подарського призначення. Фактично мораторій в Україні продовжу-

вали 10 разів за 28 років.  

Однак, 1 липня 2021 р. урядом України було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній 

об’єкта нерухомості». Даний закон скасував мораторій на продаж 

землі, а також для фізичних осіб українців стало доступним купу-

вати до 100 га землі. Однак, для юридичних осіб громадян України 

скасування мораторію стане доступним з 2024 р. з можливістю 

купувати до 10 000 га землі. Що стосується іноземних громадян, це 

питання буде вирішуватись шляхом Всеукраїнського референдуму. 
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Потрібно відзначити, що обмеження щодо набуття сільськогос-

подарських земель іноземцями у власність діють у багатьох 

розвинутих країнах світу, у т.ч. й у деяких країнах Європейського 

Союзу і США.  

Згідно із результатами Всеукраїнського земельного опитування 

(таблиця 1), яке пройшло перед набуттям чинності законопроекту 

про ринок землі, проти зняття мораторію на землю проголосували 

375 місцевих громад із 733 (більше 50%). 10 громад очікують на 

зняття мораторію. За зняття мораторію переважно проголосували 

громади Київської, Чернігівської, Закарпатської, Харківської 

областей [2].   

 

Таблиця 1. Результати Всеукраїнського земельного опитування [3] 

Голоси  
Обласні 

ради  

Районні 

ради  

Міські 

ради  

Сільські і 

селищні 

ради  

За зняття  0  1  0  9  

Проти зняття  16  200  18  141  

Утримались  2  70  11  265  

Всі  1  271  29  415  

  

Переважна кількість голосів була проти законопроекту з 

причин: економічна неграмотність населення (упевненість народу 

в тому, що «землю будуть вивозити та відбирати»), зручність 

тіньового сектору ринку землі (насамперед для монополістів).  

Зі стартом вільного ринку землі через 100 днів Мінагро 

оприлюднило перші результати (рисунок 1). За даними земельного 

моніторингу відомства, куплено і продано 70 569 га землі, що 

відображено у більше ніж 28 тисячах транзакцій по всій Україні. 

Найбільше правочинів було укладено у Кіровоградській, Харківсь-

кій, Полтавській областях.    

Як один із результатів реформи є, що станом на 09.10.2021 р.  

середня ціна за 1 га землі стала 42879 грн. Нагадуємо, що у 2019 р. 

ціна за 1 га землі у Кіровоградській обл. становила 8,4 тис. грн. та 

була найдорожчою в Україні. У 2021 р. ціна у Кіровоградській обл. 

становила 29,4 тис. грн.   
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Найдешевшою ціна за 1 га землі у 2019 р. була у Закарпатській 

обл. (0,9 тис. грн.), у 2021 р. вона становить 53,2 тис. грн. Станом 

на 09.10.2021 р. найдорожча середня вартість у Київській області 

(240,3 тис. грн.), ІваноФранківській обл. (244,6 тис. грн.) та у 

Львівській обл. (172,,7 тис. грн.).  

Найнижча середня вартість 1 га у Херсонській обл. (20, 7 тис. 

грн.) та у Миколаївській обл. (23,7 тис. грн.) [3].  
 

 
Рисунок 1. Перші результати законопроекту про вільний ринок землі 

 від 1 липня 

2021р., вартість землі, тис. грн за 1 га*  

*побудова автором на основі [3]  
 

Станом на 21.02.2022 р. кількість операцій купівлі-продажу 

збільшилось до 37352 шт., 130670 шт. договорів міни, дарування, 

довічного утримання. Операцій здійснено 134074 шт. Середньозва-

жена ціна знизилась до 33078 грн. за 1 га землі [3].  

Внаслідок запровадження законопроекту сектор «сірого» 

ринку у 2021р. скоротився до 27%, у порівнянні із 2020р.  

Отже, закон про вільний ринок землі надав можливість україн-

цям вільно користуватися та розпоряджатися своєю землею у 

повній мірі, сприяв соціальній справедливості, забезпечив прозо-

рість ринку землі. Останнє саме завдяки електронним земельних 

аукціонам. Україна стартує долучатися до міжнародної системи 

Прозоро, перевагою якої є закриття тіньового сектору. Інфраструк-

тура земельного ринку почала формуватися. Хоча, на сьогоднішній 

день українська земля є недооціненою, науковці вважають, що 

кожного року ціна на землю в Україні буде збільшуватись.   
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УКД 343.2    Юридичні науки 

 

СПІВУЧАСТЬ У ВЧИНЕНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРАВОПОРУШЕННІ 

 

Водолага В.О. 

курсант 

факультету підготовки фахівців  

для підрозділів кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна   

У чинному Кримінальному кодексі України. не вживаючи 

поняття форм співучасті, у статті 28 передбачено, що кримінальне 

правопорушення може бути вчинене чотирма способами: групою 

осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою 

та злочинною організацією. Кримінальне законодавство надає 

різне значення формам співучасті. 

Поняття та сутність явища співучасті у кримінальних право-

порушеннях розглядали у своїх працях такі вчені, як П. Тельнов, 
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Р. Галіакбаров, П. Гришаев, А. Піонтковській,  Г. Кригер, А. Трайнін, 

А. Закалюк, Ф. Бурчак, М. Шнайдер, Я. Мочкош, М. Ковальов та 

багато інших.  

Співучасть у протиправних діях слід розглядати як явище, 

якому притаманний певний зміст. Зміст будь-якого явища розкри-

вається через властиві йому ознаки, елементи та форми. Визначен-

ня форм є чи не найважливішим аспектом, який в повній мірі 

розкриває явище та поняття співучасті. 

Кримінальний закон розкриває форми співучасті у трьох 

різних значеннях: 

• є конструктивною ознакою складу кримінального право-

порушення (ст. 255, 257, 260 ККУ);  

• є кваліфікуючою ознакою, тобто обтяжує відповідальність 

(п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 186 ККУ); 

• являє собою обставину, що обтяжує безпосередньо саме 

покарання (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК) [2, c.56]. 

Найнебезпечнішою формою співучасті являється злочинна 

організація. Кримінальний кодекс України, а саме ч. 4 ст. 28 дає 

наступне визначення злочинній організації - «стійке ієрархічне 

об’єднання декількох осіб (5 і більше), члени якого або структурні 

частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спіль-

ної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або 

особливо тяжких кримінальних правопорушень…» [1]. 

Якщо брати кваліфікацію такої співучасті, то відсутня потреба 

посилатися на норму Загальної частини КК, адже діяльність 

співучасників повністю охоплюється статтями Особливої частини 

Кримінального кодексу. 

Також важливим є те, що кваліфікуючі ознаки, якими відобра-

жена різна форма співучасті (група осіб, за попередньою змовою, 

організована група), диференціюють кримінальну відповідаль-

ність та відображають істотне підвищення суспільної небезпеки 

кримінального правопорушення та типову характеристику проти-

правного посягання. 

Щодо третього аспекту, то обставини, що обтяжують покаран-

ня, є засобами його індивідуального вираження та впливають на 
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вид покарання та його розмір. Також, в даному випадку важливим 

є те, що обтяжуватися може не лише індивідуально визначене 

покарання, яке отримають співучасники за порушення криміналь-

ного законодавства, а й ступінь вини та суспільна небезпека 

кримінального правопорушення.  

Так, вчинення кримінального правопорушення організованою 

групою завжди підвищує суспільну небезпеку протиправного діян-

ня. Даний факт пов’язано з тим, що при об’єднанні зусиль значно 

підвищується ефективність та вірогідність вдалого вчинення 

кримінального правопорушення. 

Варто зауважити, що ролі співучасників у кримінальному 

правопорушення зазвичай є різними. Саме тому їх покарання 

повинно бути індивідуалізовано згідно з виконуваною роллю у 

вчиненні правопорушення. Тому, відповідно до ч. 4 ст. 68 КК суд 

при призначенні покарання за кримінальне правопорушення, який 

вчинено у співучасті, повинен враховувати характер та ступінь 

участі кожного окремого співучасника [3, c.40]. 

Задля загального подолання проблематики визначення спів-

участі у кримінальному правопорушенні, виокремлення ролей, які 

виконували співучасники варто вжити наступних заходів: усунення 

недоліків у кримінальному законодавстві. Наприклад, щодо визна-

чення терміну «декілька» у статті 26 ККУ, де незрозумілий кількіс-

ний склад ознаки співучасті; модернізація тактики та стратегії вияв-

лення організатора вчиненого кримінального правопорушення, бо 

в більшості випадків ми можемо спостерігати, як до кримінальної 

відповідальності притягуються лише виконавці; посилення кримі-

нальної відповідальності пособника та підбурювача, задля подаль-

шого запобігання вчинення ними кримінального правопорушення;  

Отже, у ви вчинення кримінального правопорушення у спів-

участі відображене в законодавстві у вигляді обставин, що 

підвищують суспільну небезпеку діяння для більшості умисних 

кримінальних правопорушень, які передбачені Кримінальним 

кодексом України, і також є засобом індивідуалізації покарання для 

кожного співучасника.  

І для повного правового врегулювання явища співучасті 



 

77 

законодавець має в найкоротші строки вжити правові та 

організаційні заходи, які будуть спрямовані на повне усунення 

недоліків у кримінальному законодавстві, на модернізацію тактики 

та стратегії виявлення організатора кримінального правопору-

шення та на посилення кримінальної відповідальності для 

пособника та підбурювача. Дані заходи сприятимуть подальшому 

розвиткові кримінального права саме в сфері регулювання явища 

співучасті у кримінальних правопорушеннях та будуть гарантувати 

превентивну функцію щодо скоєння подальших протиправних дій. 
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Вікова макулярна дегенерація є поширеним хронічним про-

гресуючим розладом, який вражає літніх людей і характеризується 

втратою центрального зору в результаті аномалій фоторецепторів, 

пігментного епітелію сітківки/мембрани Бруха/короїдального ком-

плексу, що часто призводить до географічної атрофії. та/або 

неоваскуляризація.  

У всьому світі ВМД займає третє місце серед причин сліпоти 
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після катаракти та глаукоми. Більшість хворих проживає в 

розвинених країнах. Загалом, прогресивна ВМД зустрічається 

рідко у віці до 55 років і частіше зустрічається у осіб у віці 75 років 

і старше. Поширеність неоваскулярної ВМД і географічної атрофії, 

мабуть, різниться в різних етнічних і расових групах у всьому світі. 

Поширеність прогресуючого ВМД зростає з кожним десятиліттям 

після 50 років, причому найвища поширеність спостерігається 

після 80 років. 

Головними факторами ризику виникнення ВМД є вік, етніч-

ність та генетичні фактори (втричі вищий ризик появи, якщо родич 

першої лінії хворіє на ВМД). Молекулярні генетичні дослідження 

визначили деякі генетичні фактори ризику, як-от CFH‑ген регуляції 

системи комплементу, ARMS2-ген, гени, асоційовані з метаболіз-

мом ліпідів. Куріння значно збільшує ризик появи ВМД (приблиз-

но вдвічі). Згідно з даними J. C. Khan, D. A. Thurlby та співавт. (2006), 

ризик розвитку ВМД в осіб, які не курили протягом останніх 20 

років, прирівнюється до ризику розвитку в осіб, котрі ніколи не 

курили. [15] Пацієнтам із ВМД рекомендується відмовитися від 

куріння сигарет як ключового фактора ризику. -Гіпертонічна хво-

роба та серцево-судинні захворювання також можуть бути асоційо-

вані з підвищеним ризиком появи ВМД, але результати клінічних 

досліджень є достатньо суперечливими. Додатковим фактором 

ризику може бути низький системний рівень антиоксидантів в 

організмі. Clemons і співавт. (2005) довели факт вищого ризику 

виникнення ВМД в осіб з вищим рівнем споживання холестерину 

та жирів. Певний час прийом аспірину пов’язували з ризиком 

появи ВМД, але метааналіз 10 наукових досліджень (Zhu W. et al., 

2013) спростував зв’язок між прийомом аспірину та розвитком 

ВМД. Отже, етіологія захворювання є багатофакторною. [12, 13] 

На сьогодні існують чотири основні теорії патогенезу ВМД: 

первинне старіння пігментного епітелію сітківки (ПЕС) та мембра-

ни Бруха; пошкодження продуктами перекисного окиснення 

ліпідів; первинні генетичні дефекти; патологічні зміни кровопоста-

чання очного яблука. Існує певна генетична схильність: досліджен-

ня останніх років засвідчили сімейний, успадкований характер 
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ВМД з автономно-домінантним типом успадкування. 

У розвитку ВМД має значення пігментація макулярної ділянки. 

Макулярний пігмент — це єдиний антиоксидант сітківки, що 

активно нейтралізує дію вільних радикалів та пасивно затримує чи 

поглинає голубе світло, яке спричиняє фотооксидантне пошкод-

ження. 

Порушення мікроциркуляції в хоріокапілярах — єдиному 

джерелі кровопостачання макулярної ділянки — на фоні вікових 

змін у ПЕС та мембрані Бруха можуть стати початком розвитку 

дистрофічного процесу, а згодом впливати на тяжкість його 

перебігу. 

У патогенезі ВМД значну роль відіграє окисний стрес. 

Активація вільнорадикального окиснення викликає пошкодження 

білків, нуклеїнових кислот, в першу чергу ліпідів клітинних мем-

бран, що дуже легко залучаються до ланцюгової вільнорадикальної 

реакції. Порушення рівноваги між окисними та антиоксидантними 

системами впливає на цілісність комплексу фоторецептороів та 

ПЕС, призводить до накопичення продуктів розпаду клітин, 

ліпофусцинових гранул та формування друз. 

Друзи — це жовтувато-білі відкладення, що локалізуються в 

мембрані Бруха й пігментному епітелії сітківки. Щодо механізму 

їх утворення думки вчених розходяться. Існують три теорії поход-

ження друз: трансформаційна, депозитна, або секреторна, і хоріо-

васкулярна. За трансформаційною теорією друзи утворюються 

внаслідок безпосередньої трансформації клітин пігментного 

епітелію. Депозитна теорія припускає, що друзи утворюються в 

результаті секреції і відкладень речовин між клітинами пігментного 

епітелію. Згідно з хоріоваскулярною теорією друзи є продуктом 

гіалінової дегенерації хоріокапілярів або організації хоріокапіляр-

них крововиливів, проте в цієї теорії немає гістологічного 

підтвердження. 

Гістологічні дослідження друз засвідчили, що вони склада-

ються з двох основних компонентів — мукополісахаридного 

(сіаломуцину) й ліпідного (цереброзиду), і містять ліпіди, амілоїди, 

фактори комплементу та додаткові клітинні компоненти [1,2]. 
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 Ці субстанції утворюються в дегенеративно зміненому 

пігментному епітелії. Друзи розміщені у внутрішній частині 

мембрани Бруха, прилягають до пігментного епітелію і формують-

ся внаслідок його автофагальної деструкції, зумовленої аномаль-

ною лізосомальною активністю. На кінцевій стадії дегенеровані 

клітини пігментного епітелію зливаються з друзами, як результат 

— утворюються ділянки, на яких немає пігментного епітелію. 

Фоторецептори зміщуються й зазнають дистрофічних змін. Спира-

ючись на ці дані можна вважати, що на найбільш ймовірними є 

трансформаційна і депозитна теорія утворення друз. 

Виділяють два основні типи друз — м'які і тверді. Тверді друзи 

(дрібні, множинні, гіалінізовані) мають крихтоподібну форму, 

часто кальцифіковані, зазвичай не зливаються (наявність твердих 

друз не є характерним маркером вікової макулопатії (ВМП) [5,6].). 

У м’яких друзах гіаліновий матеріал руйнується, та вони мають 

тенденцію до злиття. Клінічні й гістологічні дослідження засвід-

чили, що м’які друзи є фактором ризику виникнення субретиналь-

ної неоваскуляризації. [6,7]. 

Появі друз передує або її супроводжує потовщення колагено-

вих шарів мембрани Бруха, дегенерацією еластину та колагену в 

мембрані Бруха з кальцифікацією мембрани, підвищенням рівня 

кінцевих продуктів глікування та накопиченням ліпідів, а також 

екзогенних білків. [3]. Ці зміни можуть слугувати гідрофобним 

бар’єром, що перешкоджає проходженню рідини та поживних речо-

вин між судинною оболонкою та зовнішньою сітківкою, що призво-

дить до відносної ішемії. Подальше вростання неоваскуляризації з 

хоріокапіляра може відбутися через переломи мембрани Бруха [4]. 

Субретинальна неоваскулярна мембрана (СНМ) – пато-

логія, яка за тривалого існування викликає сліпоту. Вона 

розвивається на тлі різних ураженнях макули. СНМ проявляється 

проростанням у сітківку патологічних новоутворених судин, які 

мають хоріоїдальне походження. Через зростання новоутворених 

судин, що мають патологічно змінену стінку, відбуваються збої у 

функціонуванні нервових клітин сітчастої оболонки, що 

призводить до погіршення зору (іноді це незначне зниження 
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гостроти зору, в інших випадках - поява сліпої плями в 

центральній зоні). 

На кінцевій стадії захворювання неоваскуляризація призво-

дить до фіброваскулярного або атрофічного макулярного рубця 

(дисциформного рубця) і подальшого постійного пошкодження 

центрального зору [9-11]. 
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Ключовим патогенетичним механізмом розвитку ускладнень 

ЦД є неконтрольована гіперглікемія, під впливом якої розвива-

ються структурні та функціональні порушення в різних органах [1]. 

У хворих на ЦД з рівнем гіперглікемії понад 12 ммоль/л ризик 

виникнення ДР у 3,4 рази вищий, ніж у пацієнтів з рівнем менш 

ніж 7,5 ммоль/л .Хронічна гіперглікемія призводить до накопи-
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чення глюкози в інсуліннезалежних тканинах, до яких, в тому 

числі, належать кришталик та сітківка, та інтенсифікацію 

метаболізму глюкози за поліоловим шляхом до сорбітолу. Саме 

метаболічним порушенням належить одне з головних місць в 

патогенезі. Механізм розвитку ДР багатокомпонентний і включає 

порушення обміну речовин (вуглеводного, ліпідного, білкового та 

електролітного), імунологічні, гормональні, гемореологічні зміни. 

Гіперглікемія активує поліоловий шлях метаболізму глюкози, 

внаслідок чого накопичуються сорбітол та фруктоза. Перетворення 

глюкози на сорбітол не перевищує 1% за відсутності гіперглікемії, 

але у пацієнтів з ЦД цей відсоток збільшується до 7-8%. Ключовий 

фермент поліолового шляху – альдозоредуктаза, яка перетворює 

глюкозу на сорбітол у реакції відновлення нікотинамідаденінди-

нуклеотидфосфату (NADPH) : глюкоза + NADPH = сорбітол + 

NADP. Саме з цього ферменту починаються порушення внутріш-

ньоклітинного гомеостазу, оскільки кінцеві продукти метаболізму 

глюкози за сорбітоловим шляхом - сорбітол та фруктоза, майже не 

проникають через клітинну мембрану та накопичуються в 

клітинах. Окрім сорбітолу, в патогенезі ДР мають значення також 

простациклін та окис азоту (NO), зменшення вмісту яких призво-

дить до поглиблення ішемії. Підвищення активності альдозоредук-

тази призводить до виснаження відновленого NADPH, який є 

необхідним компонентом NO-синтази. Під впливом альдозоре-

дуктази зменшується утворення глутатіону, а отже й потужність 

антиоксидантних систем, попереджуючих ушкодження клітин під 

впливом оксидантного стресу. Гіперглікемія при ЦД сприяє 

розвитку оксидантного стресу, під дією вільних радикалів 

порушуються функції клітинних мембран, що призводить і до змін 

на тканинному та органному рівні. Крім того, аберантний зсув 

співвідношення NADPH/NAD+ , ініційований сорбітолдегідроге-

назою, є тригером збільшення продукції реактивних форм кисню в 

клітинах через НАДН-оксидазу. В свою чергу, активація оксидант-

ного стресу призводить до утворення кінцевих продуктів глікування 

та активації протеїнкінази С з подальшою зміною експресії факто-

ра росту. Одночасно з накопиченням вільних радикалів спостеріга-
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ється зниження активності антиоксидантної системи, що, в свою 

чергу, обумовлює посилення перекисного окислення ліпідів, 

протеїнів та збільшення продуктів вільно-радикального окиснення. 

Крім цього, накопичення вільних радикалів стимулюється впливом 

кінцевих продуктів глікування та зменшенням продукції відновле-

ного NADPH і, відповідно, окису азоту. Крім цього, поліоловий 

шлях перетворення глюкози на сорбітол призводить до внутріш-

ньоклітинного накопичення останнього та порушення осмотичн-

ого гомеостазу, внаслідок чого розвивається осмотичний набряк 

клітин. Сорбітол має пошкоджуючу дію і на періцити – клітини, які 

мають суттєве значення як у функціонуванні гематоофтальмічного 

бар’єру, так і в регуляції проліферативної активності ендотеліо-

цитів, утворенні базальної мембрани, регуляції капілярного 

кровообігу. Періцити синтезують ряд вазоактивних речовин та 

відіграють важливу роль в ангіогенезі, тож зменшення кількості 

перицитів при ЦД відіграє суттєву роль в патогенезі ДР [2]. 

Осмотичний дисбаланс внаслідок накопичення внутрішньоклітин-

ного сорбітолу є однією з основних причин клітинного пошкод-

ження. Дегенерація перицитів є специфічною ознакою ураження 

сітківки при ЦД, морфологічна картина якої виражена появою 

дегенеративних форм цих клітин зі зменшенням внутрішньоклі-

тинних компонентів, зменшення кількості періцитів та порушення 

їх функціональної активності є одним з ключових механізмів 

утворення мікроаневризм, оскільки періцити мають здатність до 

скорочення та регуляції просвіту мікросудин. Ішемія та гіпоксія, 

які розвиваються внаслідок порушення мікроциркуляції, в свою 

чергу ведуть до вивільнення факторів росту ендотелію та 

неоваскуляризації сітківки. Суттєву роль у патогенезі ДР має 

глікування білків під час неферментативної реакції глюкози з 

вільними аміногрупами білкових молекул. Процес глікування 

відбувається двома шляхами: ферментативним та неферментатив-

ним. Ферментативна реакція відбувається в клітинному саркоплаз-

матичному ретикулумі за участю глікозилтрансфераз, внаслідок 

чого утворюється глікопротеїн. Неферментативна реакція (реакція 

Майяра) в нормі має невисокий рівень, що веде до своєчасної 
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елімінації її продуктів. Ключовими факторами, детермінуючими 

швидкість глікування білків є рівень глікемії та ступінь оксидант-

ного стресу. Процес починається із утворення основ Шифа та 

речовини Амадорі (1-аміно-1-деоксикетоза), накопичення яких 

називають «карбонільним стресом» В тканинах здорових людей 

гліковані білки виявляються лише у невеликій кількості, в той час, 

як при гіперглікемії ця реакція істотно прискорюється. Наприклад, 

вміст HbAlc у хворих на діабет в стані гіперглікемії збільшується у 

2-3 рази протягом 2-3 тижнів. Глікування приводить до того, що 

функції білка порушуються внаслідок зміни конформації білкової 

молекули, її заряду або блокування активного центру. Нефермента-

тивному глікуванню піддаються альбумін сироватки, імуноглобу-

ліни, фібриноген, деякі ферменти (катепсин Д, рибонуклеаза А, β-

N-ацетил-О-глюкозамінідаза та інші), ліпопротеїни низької щіль-

ності. Таким чином порушуються транспортна та детоксикаційна 

властивості альбуміну, захисні властивості імуноглобулінів. Сту-

пінь глікування різних білків відрізняється: в білках, обмін яких 

відбувається повільно, накопичується більше модифікованих амі-

ногруп, відбуваються подальші зміни, такі як перебудова структури 

і окислювальні перетворення. Внаслідок цих процесів утворю-

ються різноманітні «кінцеві продукти глікування» (КПГ), що здатні 

додатково ушкоджувати інші білки. До найбільш реактивних 

продуктів відносять дікарбоніли чи оксиальдегіди, у тому числі 3-

дезоксіглюкоза, гліоксаль, метгліоксаль. Реакція утворення КПГ є 

невідновною. КПГ можуть бути гідролізовані за участю макро-

фагів (через зв’язування з рецепторами КПГ) або міжклітинними 

протеолітичними системами з утворенням пептидів довжиною 

близько 30 амінокислотних залишків, які елімінуються нирками. 

КПГ – гетерогенна група, кількість продуктів якої остаточно ще не 

визначена. Період напіврозпаду КПГ більш тривалий, ніж білків і 

може складати від кількох місяців до кількох років. КПГ мають 

різноманітні біологічні властивості: активують секрецію цитокінів 

макрофагами, підвищують проникність ендотелію, впливають на 

тонус судин через пригнічення синтезу NО. Накопичення КПГ є 

причиною потовщення судинної стінки, оклюзії та ішемії, що в 



 

86 

свою чергу призводить до індукції факторів росту, зокрема, 

фактору росту ендотелію VEGF, ангіогенезу та неоваскуляризації. 

КПГ крім цього, ведуть до збільшення апоптозу перицитів, які 

мають важливе значення для судин, тож їх втрата поглиблює 

процеси тромбоутворення, неоангіогенез та приводить до повно-

масштабних клінічних проявів ДР. Розвиток гемодинамічних 

розладів призводить до ішемії сітківки та набряку. Нейроваску-

лярну гіпотеза ДР: оскільки сітківка містить різноманітні клітини 

та структури, то оксидантний стрес, гіперглікемія, порушення 

мікроциркуляції впливають не тільки на ендотеліоцити, але й на 

ретинальні нейрони, гліоцити. Отже, у процесі неоангіогенезу 

мають суттєве значення й зміни в мікрооточенні, що приводять до 

нейродегенерації, гліальної та васкулярної проліферації [3] Нейро-

дегенерація сітківки є ранньою подією під час прогресування ДР. 

Підвищення регуляції проапоптотичних молекул, таких як розщеп-

лена каспаза-3, Bax і Fas, було виявлено в нейронах сітківки у 

тварин і суб'єктів діабету. Мітохондріальна дисфункція була при-

четна до дегенерації сітківки при ДР. У донорських очах пацієнтів 

з цукровим діабетом виявлено, що експресія проапоптотичних 

мітохондріальних білків, таких як цитохром с і фактор, що індукує 

апоптоз, у сітківці значно збільшується. Дослідження in vitro 

продемонстрували, що висока експозиція глюкози була пов’язана 

зі збільшенням фрагментації мітохондрій і апоптозом клітин. 

Пусковим механізмом є активація поліолового шляху метаболізму 

глюкози. Ушкодження ендотеліоцитів та зменшення продукції 

ендотеліну-1 спільно з порушенням функціонування перицитів 

призводять до ділятації капілярів, підвищення їхньої проникності, 

виходу в позасудинний простір білків, ліпідів (утворення твердих 

ексудатів) та еритроцитів (формування точкових крововиливів). 

Активація поліолового шляху, порушення внутрішньоклітинного 

осмотичного гомеостазу, накопичення кінцевих продуктів гліку-

вання, зменшення потужності глютатіонової антиоксидантної 

системи та розвиток оксидантного стресу є основними механізма-

ми пошкодження клітин за умов гіперглікемії при ЦД. Різноманітні 

клітини сітківки мають альдозоредуктазу: перицити та ендотеліо- 
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цити судин, клітини Мюллера та гангліозні клітини, що вказує на 

можливість активації поліолового шляху при діабеті[4]. Також при 

ДР спостерігається хронічне запалення низького ступеня. На ран-

ніх стадіях ДР ключову роль відіграє лейкостаз, зокрема оклюзія 

капілярів сітківки моноцитами та гранулоцитами, що корелює 

з пошкодженням ендотелію . Ці процеси реалізуються через шлях 

Fas (CD95) / Fas-ліганд. Лейкостазу сприяє адгезія лейкоцитів 

до ендотелію, опосередкована молекулами адгезії. Посилену 

адгезію лейкоцитів та експресію лейкоцитарних β2-інтегринів 

CD11a, CD11b і CD18 виявлено як в експериментальних моделях, 

так і у хворих на ЦД. Підвищується також кількість молекул 

адгезії, зокрема молекул міжклітинної адгезії-1, молекул адгезії 

судинних клітин і селектинів(E-селектин), а їх концентрація 

в плазмі крові корелює з тяжкістю ДР. Пригнічення CD18 або 

ICAM-1 за допомогою анти-CD18 F(ab9)2 фрагментів або антитіл 

істотно знижує лейкостаз у сітківці й ураження судин. У патогенезі 

ДР задіяні також хемокіни: моноцитарний хемотаксичний білок-1 

(МХБ-1), запальні білки макрофагів-1α та β, що притягують 

і активують лейкоцити. Дефіцит МХБ-1 зменшує витік із судин 

сітківки. У хворих на ЦД істотно підвищені рівні таких прозапаль-

них цитокінів, як фактор некрозу пухлини-α (ФНП-α), інтерлей-

кіни (ІЛ) 1, 6, 8, причому рівень їх експресії корелює з тяжкістю ДР. 

Важливу роль у патогенезі ДР відіграє також дисфункція гліальних 

клітин – астроцитів, клітин Мюллера та мікроглії, котрі підтри-

мують структуру та гомеостаз сітківки. При гіперглікемії мікроглія 

активується, що посилює секрецію ФНП-α, ІЛ-6, МХБ-1 та СЕФР; 

далі активуються клітини Мюллера й астроцити, що стимулює 

утворення прозапальних цитокінів[5]. Були встановлені нові, 

генетично детерміновані, фактори ризику розвитку і прогресу-

вання різних стадій ДР у пацієнтів із ЦД2, а саме роль поліморфних 

алелей і генотипів rs759853 та rs9640883 гена AKR1B1. Розроблені 

логістичні моделі регресії встановили, що ризик розвитку ДР у 

п’ять разів менший у носіїв генотипів G/G і G/A порівняно з 

носіями генотипу A/A поліморфізму rs759853 (p < 0,001). Встанов-

лено, що ризик у два рази більший (p = 0,01) у носіїв генотипу G/G 
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rs9640883 порівняно з генотипами A/A + G/A. Ризик розвитку ПДР 

у 3,3 раза менший у носіїв генотипу G/G та у 2,5 раза — у носіїв 

генотипу G/A порівняно з носіями генотипу А/А rs759853. Не 

виключена роль соматотропного гормону. Гормон росту відіграє 

певну роль у розвитку та прогресуванні ДР. Виявлено, що ДР є 

зворотною в жінок, які мали післяпологовий геморагічний некроз 

гіпофіза (синдром Шейхана). Теорія виникнення ДР, яка пов’язана 

з підвищення в’язкозті крові та змінами еритроцитів. У хворих на 

ЦД через потовщення базальної мембрани ендотелію зменшу-

ються діаметри капілярів, в першу чергу очей і нирок . Зміни струк-

тури призводять до збільшення капілярного опору току рідини і 

призводить до порушення мікроциркуляції. Підвищення в’язкості 

крові може пояснюватися підвищенням агрегації клітин крові і 

зниженням деформованості еритроцитів. Крім того, при ЦД було 

виявлено збільшення проникності стінки капілярів, що сприяє 

виходу плазми за межі судинного русла, збільшує в’язкість крові і 

відображується підвищенням гематокриту. При ЦД через збіль-

шення рівня цукру також збільшується осмолярність крові, що на 

тлі збіль-шення капілярної проникності і збільшення гематокриту 

також підви-щує в’язкість крові. Такі зміни в в’язкості крові мо-

жуть прискорити основні судинні ускладнення, пов’язані з діабе-

том 2 типу, і це вимагає подальшого вивчення. Завдяки найвищій 

реактивності, кров, як рідка сполучна тканина організму, сама 

безпосередньо реагує на дефіцит кисню. Ключова роль у форму-

ванні реологічних параметрів крові належить, перш за все еритро-

цитам, які складають 98 % від загального обсягу клітинної популя-

ції і, згідно з експериментальними даними, визначають плинність 

крові на рівні мікросудин, саме там, де здійснюється газообмін. В 

свою чергу, зміни структури еритроцитів викликають їх функціо-

нальні обмеження, що призводить до посилення гіпоксії[6]. 

Література: 

1. Гормональный статус и гемостатический потенциал у 

больных с ранними стадиями диабетической ретинопатии / 

Г.А. Шилкин, Н.А. Гаврилова, В.Д. Тенедиева [и др.] // Офтальмо-

хирургия. – 2002. – №4. – С. 37-40 



 

89 

2. Suzen S..Recent studies of aldose reductase enzyme inhibition 

for diabetic complications / S. Suzen, E. Buyukbingol // Curr. Med. 

Chem. – 2003. – Vol. 10, № 15. – P. 1329-52. 

3. Лихоносова А.П. Гликозилированный гемоглобин в диа-

гностике осложнений сахарного диабета / А.П. Лихоносова, Н.П. 

Лихоносов, О.Г. Кузнецова // Международный неврологический 

журнал. – 2010. – № 2 (32) – С. 128-130. 

4. Choosing preclinical study models of diabetic retinopathy: key 

problems for consideration / M. Xue-Song, Y. Ti-Fei, D. Yong [et al.] // 

Drug Des. Devel. Ther. – 2014. – Vol. 8. – P. 2311-2319 

5. Патогенез і сучасні принципи лікування діабетичної 

ретинопатії 19.04.2019 

6. Діабетична ретинопатія: мультидисциплінарний підхід до 

діагностики та лікування 26.07.2020 

______________________________________________________ 

УДК 336:658   Економічні науки 

 

ШЛЯХИ І НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА 

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ  
 

Галабурда О. В., 

студент факультету економіки,  

менеджменту та психології 

Науковий керівник: Cтoянeнкo I. В., 

канд.eкoн.наук, дoцeнт кафeдpи 

 eкoнoмiки та фiнанciв пiдпpиємcтва  

Державний торговельно- економічний університет 

м. Київ, Україна 

Будь-яке підприємство в умовах сьогодення, формуючи 

стратегію свого подальшого розвитку, ставить серед ключових 

завдань підвищення ефективності виробництва та формування 

стійких позицій на внутрішньому та міжнародному ринках. Вирі-

шення вищевказаних завдань можливе лише у разі виробництва 

конкурентоспроможної продукції підприємствами. При цьому 

основними критеріями прийняття рішення споживачем щодо 
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придбання твору в більшості випадків є якість продукції та її ціна. 

Чим вища якість та нижча ціна, тим більш конкурентоспроможною 

є продукція підприємства на конкурентному ринку. Відправною ж 

точкою обґрунтування ціни підприємства досить часто стає повна 

собівартість випуску та реалізації продукції, а в її складі основу 

становлять витрати по’вязані з випуском продукції, тобто  

виробнича собівартість продукції. 

Витрати, що включаються у виробничу собівартість продукції - 

це прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, загально-

виробничі витрати. Витрати, які не включаються до виробничої 

собівартості продукції - це адміністративні витрати, витрати на 

збут та інші операційні витрати [3, с. 1].  

Перелік і склад витрат, що включаються підприємствами до 

складу виробничої собівартості продукції зазначені в П(С)БО 16 

[4]. 

За умови функціонування на конкурентному ринку підприєм-

ства мають обмежені можливості використання ціни, як інстру-

менту конкурентної боротьбі, якщо їх продукція не має конкурент-

них переваг в якості. Відтак, для забезпечення формування фінансо-

вих результатів, що забезпечать можливості подальшого розвитку, 

останні мають шукати резерви скорочення витрат на випуск 

продукції. 

Зниження собівартості промислової продукції залежить від 

цілого ряду факторів, які умовно можна поділити на дві групи: 

внутрішньовиробничі та позавиробничі. До внутрішньовиробни-

чих відносяться фактори, на які підприємство може вплинути 

шляхом управління (це, перш за все, фактори інноваційної спрямо-

ваності - впровадження передової техніки та технології, поліпшен-

ня організації праці та виробництва, мотивація високопродук-

тивної праці тощо). Позавиробничі фактори представляють собою 

фактори, на які підприємство безпосередньо повпливати не може. 

До таких факторів Дубоносова, А. Н відносить ціни на сировину, 

тарифи на електроенергію та паливо. Також до таких факторів 

відносяться ставки податків та відрахувань, природні умови та інші 

фактори, що впливають на виробничий процес [1, с. 43]. 
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Шляхи та напрямки зниження витрат на виробництво продук-

ції на підприємстві розглядаються топ-керівництвом підприємства 

з точки зору способів досягнення оптимального поєднання змін-

ного параметру якості, який має підвищуватися, та витрат, який має 

знижуватися. На нашу думку, цього можна досягти трьома 

шляхами: технічними, організаційними та економічними (рис. 1).  

Для реалізації виявлених резервів зниження собівартості 

продукції, пов'язаних із скороченням невиправданих перевитрат, 

непродуктивних та ірраціональних витрат, підприємству необхідно 

здійснити організаційні та технічні заходи підвищення ефектив-

ності виробництва. 

Для зниження витрат на сировину та основні матеріали слід 

знижувати норми витрат на дані види матеріальних витрат, намага-

тися змінити дефіцитні та дорогі матеріали менш дефіцитними та 

дешевими, однак потрібно пильнувати за умовами збереження 

якості продукції. Також необхідно здійснювати пошук дешевих 

постачальників сировини та матеріалів, і безперервно вдосконалю-

вати технологію та методи виробництва.  
 

 
Рис. 1. Шляхи та напрямки зниження витрат на підприємстві* 

*Джерело: розроблено автором за [5, с. 46] 
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Для зниження витрати електроенергії, води, пари, газу та 

інших ресурсів на технічні та технологічні потреби необхідно 

також знижувати норми витрат цих ресурсів, запроваджувати еко-

номічні, екологічні та науково-технічні заходи (для прикладу 

заходи повторного використання або переробки).  

Також, не менш важливими у раціональній економії на ресур-

сах, на думку Гоменюк, О. І., є питання модернізації і не лише 

обладнання [2, с. 24].  

На рис. 2 наочно відображено, який вплив матиме кожен тип 

модернізації на підприємстві на виробничі процеси. 
 

 
Рис. 2. Види модернізації та її вплив на виробництво* 

* Джерело: розроблено автором за [6, с. 130] 
 

 
Рис. 3. Основні заходи збільшення прибутку підприємства* 

* Джерело: розроблено автором за [5, с. 75] 
 

Дуже багато чинників та факторів, що впливають на ефектив-

ність та результативність діяльності підприємства знаходяться в 
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площині формування управлінських рішень на підприємстві. 

Позитивний кінцевий фінансовий результат діяльності, який 

підприємство отримає у вигляді прибутку, можливий в разі переви-

щення доходів над витратами діяльності, тому ключовими напряма-

ми управління, пов’язаними зі зниженням витрат на виробництво, є 

управління обсягами виробництва та реалізації продукції, їх 

собівартість та якість (рис. 3). 

Таким чином, для ефективного функціонування підприємства 

та збільшення його прибутку та ефективності діяльності за рахунок 

зменшення витрат на виробництво, повинні передбачатися такі 

заходи як підвищення технічного рівня виробництва, дотримання 

усіх екологічних норм, та раціональних правил економії ресурсів. 

Однією з головних умов досягнення високих результатів цих 

заходів є їх паралельне проведення, однак перелічені вище заходів 

мають велику протяжність у часі і не відразу дають бажаний ефект. 
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Починаючи з 2014 року Україна здійснює заходи щодо рефор-

мування системи державного управління, зокрема децентралізації 

влади, що є сучасною формою розвитку демократії у світі. Одним 

із заходів децентралізації, що надає можливість звузити сферу 

впливу держави на суспільство, замінити цей вплив механізмами 

саморегуляції є запровадження інституту медіації, що передає в 

розпорядження суспільства нові інструменти і методи, які створять 

широкі можливості всім громадянам більш ефективно управляти 

власним життям в ролі незалежних учасників. 

Метою наукового дослідження є вивчення історичних 

передумов виникнення та розвитку інституту медіації. 

Результати та обговорення Посередництво як спосіб врегу-

лювання правових конфліктів – не нове явище у правовій культурі  

України, багато його рис, які відомі сучасному праву, сформувалися 

ще на ранніх етапах виникнення людської цивілізації. Примирні 

процедури пройшли тривалу еволюцію й по-різному застосовува-

лися в різних історичних умовах і різними народами, але завжди 

відігравали значну стабілізуючу роль у суспільстві через зняття 

приватних і громадських протиріч. Щодо існування традицій про-

цедур примирення на території нашої держави, то можна стверд-

жувати, що найдавніші згадки можна знайти в джерелах права 

часів Київської Русі. Як зазначає Н.В. Нестор, правові норми 

«Руської правди» закріплювали можливість заміни кровної помсти 

грошовим викупом за образу [1, с. 165]. Дослідниця тлумачить цю 
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норму як доказ зародження примирення на українських землях. 

Практика примирення простежується у політичній історії 

Київської Русі. Прикладами попередження конфліктних ситуацій 

завдяки договірному врегулюванню відносин є такі інститути 

влади як співправління князів та князівські з’їзди (снеми). Як 

відомо, після смерті Володимира Великого між його нащадками 

розпочалася братовбивча війна. ЇЇ завершення пов’язують із досяг-

ненням компромісу між Ярославом і Мстиславом, ініціатором 

якого виступив останній. Цю зустріч Ярослава і Мстислава вважа-

ють першим князівським з’їздом. О.С. Щавельов так відтворює 

процедуру князівських з’їздів, що склалася стихійно: домовленість 

про збори; «стояння», тобто зайняття очікувальної позиції на місці 

проведення з’їзду (як правило це було село або невелике місто); 

обговорення питань, що виносились на з’їзд; укладення угоди (це 

було не завжди); спільний бенкет, інколи з роздачею подарунків. 

Процедура медіації у сучасних правових системах теж складається 

із цих стадій: ініціатива; угода про передачу справи на медіацію; 

попередні зустрічі; зустріч сторін; укладення угоди.  

Литовські статути та магдебурзьке право передбачали інсти-

туалізацію примирного правосуддя та переговорів. Посередників 

за цих часів називали приятельськими та полюбовними суддями, 

єдначами, а в міському праві – «медіаторами». Термін «медіатор» 

було запозичене з німецьких джерел, які стосувалися римської 

юридичної термінології [2, с. 147]. На території західноукраїнських 

земель набуло поширення «волоське право». Відповідно до 

судових традицій волоського права, згідно з якими селяни могли 

здійснювати правосуддя на свій розсуд, почали діяти копні та 

зборові суди, основним завданням яких було примирення сторін та 

забезпечення правопорядку на території сільського округу. 

Волоське право передбачало суди старійшин, суди сусідів, громад, 

братський суд, які засновувались на посередництві. Близьким до 

сучасного розуміння медіації був інститут мирових посередників, 

що виник внаслідок селянської реформи 1861 року. Мирові посе-

редники, спілкуючись у своїй діяльності із дворянством, селянст-

вом та представницькими органами, керувались принципами 
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гласності, незалежності та незмінності. Мирові посередники були 

зобов’язані сприяти реалізації селянської реформи та врегульо-

вувати конфлікти поміщиків та селян. Вони користувались довірою 

та повагою населення, адже задовольняли інтереси як селянства, 

так і поміщиків та дворянства [3, с. 136]. Другим етапом станов-

лення медіації, варто вважати етап виникнення та розвитку медіації 

як соціального інституту (ХХ-ХХІ ст.). У період існування Україн-

ської Радянської Соціалістичної Республіки медіація використову-

валася Радянським Союзом лише як інструмент врегулювання 

міжнародних конфліктів. Тоді як в англосаксонських країнах, 

насамперед у США, Австралії, Великій Британії, починається її 

стрімкий розвиток. Починаючи з застосування у сімейних спорах, 

альтернативні способи врегулювання спорів, в тому числі проце-

дура медіації, поширились на інші сфери суспільних відносин та 

отримали нормативне закріплення у міжнародно-правових 

документах (наприклад, Типовий закон ЮНІСТРАЛ щодо 

міжнародного торгівельного арбітражу 1985 року). Після 1990 року 

розвинулась приватна медіація, тоді як суди отримали широкі 

повноваження щодо примусового проведення медіації. Розпад 

Радянського Союзу спричинив ускладнення трудових відносини, 

тому за пізніх радянських часів Україна дізналась про медіацію та 

зробила перші кроки в її використанні. Для вирішення масштабних 

вугільних конфліктів група українських психологів разом з 

Американськоою арбітражною асоціацією та Федеральною 

службою медіації і примирних процедур США наприкінці 80-х 

років провели спільні радянсько-американські заходи щодо 

вирішення конфліктів на Донбасі. Результатом цього процесу стало 

створення восьми центрів медіації на території усієї України за 

підтримки фондів та інших організацій. У 1997 році Одеська 

обласна група медіаторів створила перший прецедент у цивільному 

судочинстві для країн СНД, провівши медіацію справи, яка була 

направлена із суду. У 1998 році було створено Національну службу 

посередництва і примирення з метою протидії промисловим 

страйкам, діяльність якої зосереджена на посередництві у 

колективних трудових спорах.  
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Третій етап – правового закріплення медіації – триває з 2010 

року і до сьогодні (XXI ст.). Медіацію як правову послугу в Україні 

було регламентовано у Законі України «Про безоплатну правову 

допомогу» № 3460-VI від 02 червня 2011 року [4]. Пункт 4 частини 

1 статті 1 Закону визначає правові послуги як надання правової 

інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань; складан-

ня заяв, скарг, процесуальних та інших правових документів; 

представництво особи в судах, інших державних органах або орга-

нах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпе-

чення захисту осіб від звинувачення; надання особі допомоги в 

забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги і 

медіації. Один із перших законопроектів про медіацію було 

зареєстровано у 2010 році. Законопроект «Про медіацію» № 7481 

[5] визначав медіацію як спосіб та процедуру врегулювання спору 

за допомогою незалежної від сторін фахової особи (медіатора). 

Однак проект було визнано таким, що не відповідає міжнародним 

стандартам та рекомендаціям, зокрема у частині заборони на 

застосування медіації у публічно-правових спорах, та в результаті 

відкликано. Наступними спробами встановити правове регулю-

вання медіації стали проект Закону «Про медіацію» № 2425а від 26 

червня 2013 року та альтернативний проект № 2425а-1 від 03 липня 

2013 року. Основний проект Закону ототожнював медіацію з 

примиренням та визначав її як процедуру альтернативного, добро-

вільного врегулювання спору, вирішення конфліктів шляхом 

проведення переговорів між сторонами конфлікту або спору за 

допомогою одного або кількох медіаторів/посередників з метою 

досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення про врегулю-

вання конфлікту або спору чи усунення спричиненої ним шкоди. 

На відміну від свого попередника, проект передбачав застосування 

медіації як в приватно-правових спорах, так і в адміністративних 

та кримінальних справах. Проект передбачав розвиток медіаторсь-

кого самоврядування, зокрема створення Медіаторської палати 

України. Незважаючи на значні позитивні зрушення у регламента-

ції медіації, проекти не отримали підтримки в парламенті. Після ще 

кількох невдалих спроб створити законодавство про медіацію, 
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16 листопада 2021 року було прийнято Закон України «Про 

медіацію» , а 15 грудня 2021 року Закон набрав чинності . [6] У 

законі  визначено досить широку сферу застосування медіації – у 

будь-яких конфліктах (спорах) (цивільних, сімейних, трудових, 

господарських, адміністративних; кримінальних провадженнях; 

справах щодо адміністративних правопорушень. 

Висновок 

Традиції примирення мають більш ніж тисячолітню історію. 

На підставі аналізу історичного досвіду практик посередництва та 

примирення у різних його проявах, можемо стверджувати, що 

медіація, яка сьогодні є якісно новою формою посередництва, має 

досить довгу історію розвитку та не є чужою українським правовим 

традиціям та ментальності. Аналізуючи психологічний портрет 

українського суспільства в історичному контексті, а також сучасні 

реалії, доречно дійти висновку, що спосіб медіативного розгляду 

суперечок має підстави органічно вписатися в сучасне життя.  
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м. Хмельницький, Україна 

Проблема бідності є досить гострим питанням починаючи з 

років набуття незалежності нашою державою. Бідність визнача-

ється як неможливість через нестачу коштів підтримувати спосіб  

життя, який притаманний конкретному  суспільстві у конкретний 

період часу [1]. Бідність є соціальним явищем, яке характеризу-

ється відсутністю необхідних матеріальних засобів для того, щоб 

вести адекватний спосіб життя відповідно до норм, прийнятих 

суспільством. Дослідження проблем бідності та рівня життя 

населення в Україні набуває дедалі більшого значення з погляду 

необхідності виявлення соціально вразливих груп населення та 

формування ефективної соціальної політики. 

Сьогодні це соціально-економічне явище торкається значної 

частини громадян нашої держави, що у свою чергу, на жаль, 

визначає Україну, як країну з високим рівнем бідності. Причин 

виникнення бідності є досить багато, проте головними, насам-

перед, є зростання рівня безробіття, проблеми у сфері зайнятості, 

зокрема, через низьку оплату праці, високий рівень тіньової 

зайнятості, неналежне пенсійне забезпечення, що, у свою чергу, не 

забезпечує нормальний рівень життя людей у похилому віці. 
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У науковій літературі виокремлюють такі групи чинників 

бідності в Україні  [2]:  

⎯ соціальні – урбанізація, недостатній рівень освітніх та 

медичних послуг; 

⎯ демографічні – низький рівень народжуваності за високого 

рівня смертності, міграція, неповні сім’ї; 

⎯ економічні – високий рівень безробіття, низький рівень 

доходів та заробітної плати, а також професійної кваліфікації 

працівників; 

⎯ політичні – недостатній соціальний захист, нестабільність 

економіки. 

Основними результатами бідності в Україні є зниження рівня 

життя, вимушена міграція, неможливість отримати належні 

медичні послуги, поява дистантних сімей, неможливість отримати 

якісну освіту, низька продуктивність праці, скрутне екологічне 

становище, неоднаковий розвиток регіонів. Це явище неможливо 

викорінити цілковито, проте за сприяння державних стратегій, 

негативний аспект бідності можна знизити та підтримати певну 

рівновагу у суспільстві [3]. Стратегія прогресивного розвитку, яка 

допоможе Україні значно знизити рівень бідності, є пріоритетом 

інноваційної економічної політики та національних інтересів. 

В цілому, людський розвиток можливий за належного і достат-

нього рівня життя населення, освіти та стану здоров’я, а зазначені 

аспекти є фундаментом міжнародної методології дослідження 

людського розвитку [4]. Незабезпечення на відповідному рівні хоча 

б одного з цих показників, унеможливлює досягнення повноцін-

ного розвитку людського потенціалу.  

Базовим завданням розвитку є насамперед підвищення якості 

життя кожного громадянина нашої держави. В цьому контексті 

людський розвиток тлумачиться як процес зростання людських 

перспектив. Адже кожна людина має не існувати, а жити гідним 

життям, повною мірою користуватись своїми правами і свободами, 

мати належну освіту, медичне обслуговування та суспільну повагу 

до її особистості. Саме з метою забезпечення людського розвитку 

сформовано концепцію подолання бідності, нерівності та 
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забезпечення гідного життя для всіх людей. Конститутивною тезою 

є те, що «люди не потребують безкінечно високого доходу для 

забезпечення достойного рівня життя» [5], головним тут є пра-

вильний і справедливий розподіл доходу на всіх, який забезпечить 

сталий розвиток усього суспільства. Великий рівень доходів не 

завжди забезпечує майбутнє процвітання країни, проте якщо 

отриманий дохід інвестується в людський розвиток відповідно до 

потреб, то економічні показники найближчим часом значно 

перевищуватимуть поточний рівень. 

В основі концепції людського розвитку є, насамперед, людина, 

її розвиток та потреби. Насамперед повинно бути задоволення не 

тільки фізичних потреб людини, але й духовних. Постійне розши-

рення можливостей для задоволення потреб людини і є основою 

розвитку. При цьому більш значущою категорією розвитку висту-

пає вибір людини, тобто можливість втілення в життя власних 

здібностей кожною людиною через існування широких можли-

востей. Реалізація цих здібностей, насамперед, повинна мати 

максимальне заохочення з боку держави і саме це положення є 

основним в контексті людського розвитку.  

Наявність високого рівня людського розвитку має місце тоді, 

коли здійснено максимальне подолання бідності та утворення 

соціальної структури європейського типу, де присутній потужний 

середній клас за відносно невеликого прошарку заможних та 

бідних класів. 

Фундаментальним принципом концепції людського розвитку 

є підвищення ролі людей в суспільстві, мотивування їх розвитку, 

розширення можливостей вибору способу життя, можливостей 

прийняття рішень стосовно своєї долі, а не регулярне забезпечення 

нужденних верств і країн гуманітарною допомогою, великими 

соціальними виплатами,  проте одночасно повинно мати місце  та 

відповідальність за прийняте рішення і його виконання. Водночас, 

будь-яка серйозна трансформація суспільства в сфері економіки чи 

політики неможлива без активної підтримки населенням [6].  

Таким чином, соціально-економічна політика повинна бути 

спрямована на вирішення найгостріших проблем, а саме 
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підвищення рівня зайнятості населення, зростання оплати праці та 

забезпечення її охорони, підвищення якості медичного обслугову-

вання, формування ширшої мережі недержавних служб соціальної 

допомоги і удосконалення державних, а також стимулювання 

населення до ведення здорового способу життя та поліпшення 

побутових умов. Покращення соціально-економічної складової 

розвитку держави сприятиме зростанню рівня життя забезпечить 

зростання людського розвитку. 
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Конституція України гарантує кожному право на звернення до 

суду за захистом своїх прав та право на справедливий суд. Зазна-

чене право особи не можна обмежити навіть в умовах воєнного або 

надзвичайного стану.  

Повномасштабна війна — це та реальність, до якої неможливо 

було бути готовим завчасно. Вона торкнулася і судової системи. 

Виявилось, що закріплені в законодавстві принципи функціону-

вання судів в умовах воєнного стану на практиці не працюють 

належним чином.  

Незважаючи на те, що Закон України "Про правовий режим 

воєнного стану" передбачає, що повноваження судів в умовах 

воєнного стану не можуть бути обмежені, Цивільний процесуаль-

ний кодекс (далі — ЦПК) не закріплює жодних спеціальних правил 

розгляду справ в умовах воєнного стану. Це означає, що відповідно 

до законодавчого регулювання суди в умовах воєнного стану мають 

функціонувати в штатному режимі та розглядати справи за 

загальними правилами [3]. 

Однак на практиці це неможливо, оскільки між продовженням 

роботи судів та забезпеченням безпеки життя і здоров’я учасників 

процесу, суддів і працівників судів вибір очевидний. Так, Голова 

ДСА України Олексій Сальніков зазначив, що станом на сьогодні 

136 місцевих та апеляційних судів (20 %) не здійснюють 
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правосуддя, а на тимчасово непідконтрольних українській владі 

території розташовані 48 судів [4].  

Тож законодавчим реагуванням на відсутність належного 

правового регулювання порядку здійснення судочинства в умовах 

воєнного стану став законопроект від 26.04.2022 у “Про внесення 

змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивіль-

ного процесуального кодексу України та Господарського процесу-

ального кодексу України (щодо здійснення судочинства в умовах 

воєнного чи надзвичайного стану)” (реєстр. № 7316). Ним перед-

бачені особливі правила розгляду цивільних справ під час воєнного 

або надзвичайного стану та протягом 90 днів після його закінчення. 

Коротко зазначимо про основні зміни, що пропонуються. 

1) Перевага віддається письмовим провадженням. Зокрема, 

у письмовому провадженні розглядатимуться усі апеляційні скарги 

на ухвали. Якщо сторони не заперечують, суди першої та апеля-

ційної інстанції можуть розглядати в письмовому провадженні усі 

справи, включно із тими, що розглядаються за правилами загаль-

ного позовного провадження. Водночас, сторони можуть клопота-

ти про розгляд справ не в письмовому провадженні, а в приміщенні 

суду або в режимі відеоконференції. 

2) Здійснити повідомлення сторін тепер можна будь-якими 

можливими засобами. Зокрема, йдеться про повідомлення теле-

фоном; смс-повідомленням; електронною поштою; повідомленням 

у месенджері. 

Учасник справи вважатиметься повідомленим, якщо він 

підтвердить суду про отримання повідомлення – за допомогою 

електронної пошти, СМС повідомлення, повідомлення у месен-

джері тощо. Текст такого підтвердження роздруковуватиметься, а 

телефонне підтвердження записуватиметься працівником апарату 

суду, приєднуватиметься до справи. 

Належним повідомлення вважатиметься й оголошення на 

офіційному веб-порталі судової влади України (з посиланням на 

веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі 

судових рішень (далі — ЄДР СР)), яке повинно бути розміщене не 

пізніше ніж за двадцять днів до дати першого судового засідання та 
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десяти днів – до дати інших судових засідань.  

3) Вручатися судові рішень будуть шляхом їх розміщення 

на офіційному веб-порталі судової влади з посиланням на веб-

адресу такого судового рішення в Єдиному державному реєстрі 

судових рішень. Інший законопроект –“Про внесення змін до Закону 

України “Про судоустрій і статус суддів” щодо здійснення судочин-

ства в умовах воєнного чи надзвичайного стану” (реєстр. № 7315) 

пропонує надати доступ до судових рішень через Портал “Дія”. 

4) Замість фіксованих строків – розумні. Строки проведення 

підготовчого провадження, розгляду справи по суті, розгляду 

апеляційної, касаційної скарг, заяви про перегляд за нововиявле-

ними чи виключними обставинами в умовах воєнного чи над-

звичайного стану визначено як розумні. Також надано можливість 

суду не дотримуватися визначених ЦПК строків вчинення 

процесуальних дій при об’єктивній неможливості їх своєчасного 

вчинення. 

5) Можлива дистанційна участь секретаря, свідка, 

експерта, перекладача, спеціаліста. Це положення не стосується 

суддів, хоча такі пропозиції активно обговорювалися. Допускається 

нездійснення повного фіксування судового засідання технічними 

засобами. 

Проаналізувавши законопроект № 7316, вважаємо за доцільне 

вказати на окремі його недоліки і неповноту.  

По-перше, доступ до основних державних реєстрів за умов дії 

режиму воєнного стану тимчасово припинено. Не стало винятком 

зупинення доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень, 

сервісів “Стан розгляду справ” та “Список справ, призначених для 

розгляду”. Тому з онлайн-ресурсів дізнатися інформацію про свою 

справу поки що неможливо.  

Це, в свою чергу, робить недієвими положення законопроекту 

щодо надання учасникові справи посилання на рішення в її справі 

в ЄДР СР як один із способів його вручення та повідомлення про 

проведення судового засідання. В свою чергу, на офіційному веб-

сайті “Судова влада України” рекомендується дізнаватись про дату 

та час судових засідань в оперативному порядку за телефонами або 
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з використанням інших засобів зв’язку [6]. Проте, як зазначають 

практикуючі юристи, у багатьох судах телефони не відповідають, 

оскільки працівники суду очікуються на робочому місці у 

приміщенні суду: працюють у дистанційному режимі або змушені 

були евакуюватися до безпечніших регіонів. Деякі суди створили 

спеціальні канали комунікації. Наприклад, Верховний Суд запус-

тив телеграм-канали, якими можна дізнатися інформацію у справі 

[1]. Проте такі ініціативи поодинокі і у більшості випадків 

учасники справи не мають реальної можливості одержання 

актуальної інформації про свої справи. 

По-друге, створюється сприятливі умови для зловживання 

своїми процесуальними правами шляхом затягування розгляду 

справи. Це обумовлено наступним. Рада суддів України рекомендує 

всім судам України в умовах воєнного стану “По можливості 

відкладати розгляд справ та знімати їх з розгляду, а справи, які не 

є невідкладними, розглядати лише за наявності письмової згоди на 

це усіх учасників судового провадження” [2]. Як відомо, деякі суди 

у західних регіонах України продовжують розгляд справ. При 

цьому, за повідомленням Верховного Суду, справи, які не є 

невідкладними, розглядатимуться лише за наявності письмової 

згоди на це всіх учасників судового провадження. У зв’язку з цим, 

більшість судових справ по суті не розглядаються, а рішення у них 

– не ухвалюються, навіть попри розташування суду у відносно 

спокійному регіоні України. Так стається, оскільки незацікавлена в 

оперативному розгляді справи сторона не з’являється в судові 

засідання або просить їх відкласти через воєнний стан.  

По-третє, недоліком є те, що можливість розгляду справи 

поза приміщенням суду поширюється лише на учасників справи. 

Щодо розгляду справ онлайн, то для учасників судового процесу 

достатньо можливостей брати участь у розгляді справ поза примі-

щеннями судів. Зокрема, право учасників справи брати участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції гарантовано ст. 212 

ЦПК. Однак аналогічної можливості у суддів немає, і справи 

знімаються з розгляду ще до початку їхнього слухання. Нові 

слухання відбудуться, швидше за все, вже після припинення чи 
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скасування воєнного стану. Дана обставина також негативно 

позначатиметься на можливостях ефективного захисту прав.   

По-четверте, під питанням залишається можливість подаль-

шого розгляду справ, які розглядалися судами на територіях, що на 

даний момент перебувають  в окупації, адже очевидно, що далеко 

не всі справи вдалося чи вдасться фізично вивезти з судів через 

тимчасову окупацію чи ведення бойових дій.  

Територіальну підсудність справ цих судів змінено низкою 

розпоряджень Голови Верховного Суду відповідно до нової редак-

ції ч. 7 ст. 147 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. 

Серед цих судів чотири апеляційні (Чернігівський, Херсонський, 

Луганський, Харківський), чотири господарські (Чернігівської 

області, Херсонської області, Сумської області, Миколаївської 

області), один адміністративний (Херсонський), решта – місцеві 

загальні суди. 

За новою редакцією ч. 7 ст. 147 Закону України “Про судоуст-

рій і статус суддів”, усі справи, які розглядалися в цих судах, мають 

бути передані до судів, яким визначена територіальна підсудність 

справ. Тобто такі справи підуть на повторний авторозподіл, а їх 

розгляд буде розпочато заново. Наприклад, справи місцевого 

загального суду Херсону мають бути передані місцевому загально-

му суду Одеської області та здійснено їх повторний авторозподіл. 

Висновки  

Повномасштабна війна вплинула на всі сфери життя україн-

ців, і цивільне судочинство не є винятком. Законодавче реагування 

на нові виклики для цивільного процесу, обумовлені бойовими 

діями, втілилося у законопроекті № 7316, яким пропонується низка 

нововведень для розгляду цивільних справ на період дії воєнного 

стану. Проаналізувавши даний законопроект, можу відзначити, що 

він містить низку спірних положень, реалізація яких на практиці 

може призвести до сумнівних результатів. Тим не менш, 

позитивним є те, що відтепер ЦПК (за умови, що законопроект 

стане законом) наповниться спеціальними правилами розгляду 

справ в умовах воєнного стану, що зробить учасників справи та суд 

більш підготовленими до викликів війни. 
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ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА 

ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Голтвянський Олег Миколайович 

Голова Центру геополітичних        

досліджень та сучасної конфліктології 

Актуальність теми обумовлена тим, що під час воєнних дій на 

території України, енергетика має стратегічне соціальне та оборон-

не значення. Саме тому, відновлення та забезпечення належного 

функціонування енергетичних об’єктів, які зазнають цілеспрямо-

ваних руйнувань, є життєво важливим.  
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Через воєнні дії в енергетичній сфері розвивається ряд 

проблем, які у комплексі вимагають надзвичайних зусиль для про-

довження стабільного функціонування галузі. До таких проблем 

відноситься руйнування інфраструктури, утримання та захоплення 

окупантами енергетичних об’єктів, зменшення платіжної спро-

можності та дисципліни споживачів, ускладнення поставок.  

Проте, енергетичний фронт, що діє з першого дня російського 

вторгнення, успішно витримує всі ці виклики. Як зазначає міністр 

енергетики України Герман Галущенко: «Жодна країна у світі не 

має такого досвіду управління енергетичним сектором в умовах 

війни, як Україна» [2]. 

24 лютого українська енергосистема була повністю від’єднана 

від енергетичних мереж агресора та перейшла у ізольований 

режим, а через декілька тижнів почала паралельну роботу в 

синхронному режимі з енергетичними системами континентальної 

Європи (ENTSO-E). ENTSO-E являє собою європейську мережу 

операторів системи передачі електричної енергії та об’єднує 43 

операторів у 36 європейських країнах [3]. 

Синхронізація з європейською системою дала Україні 

можливість транспортувати електроенергію в ЄС, а саме до 

Польщі. За допомогою відновлення експортних операцій, 

європейські партнери зможуть подолати залежність від російських 

енергетичних ресурсів, а Україна отримає додаткові кошти для 

відновлення та розвитку енергетичної структури, що була знищена 

через війну. 

 Переходячи до функціонування енергетики України в після-

воєнний період, варто відзначити, що ще до повномасштабного 

вторгнення наша країна декларувала наміри відносно поступової 

декарбонізації економіки. Це значило – зменшення енергетичної 

залежності. 

Це декларування є актуальним і зараз. Представники енерге-

тичної сфери країни зазначають, що в післявоєнний період 

головним завданням політики з енергоефективності та сприяння 

розвитку зеленої енергетики буде суттєве зменшення залежності 

України від імпортного газу. Варто зазначити, що країною 
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імпортується близько 34% газу у загальному енергетичному 

балансі, при цьому на потреби населення (включаючи галузь ЖКГ) 

витрачається 39% природного газу. Саме тому, першими кроками 

на шляху до енергетичної незалежності України повинні виступа-

ти: енергоефективність, зелена енергетика, ринок електричної 

енергії [4]. 

В післявоєнний період питання покращення енергоефектив-

ності в країні буде розглядатися згідно з Директивою 2010 року, у 

9 статті якої (введена 31 грудня 2020 року) зазначено, що всі нові 

українські будівлі повинні мати майже нульове споживання енергії 

(NZEB). Тому у післявоєнний період планується масове будів-

ництво нового житла, яке буде відповідати європейським вимогам 

до енергетичної ефективності. Це дасть можливість скоротити 

енергоспоживання під час експлуатації новобудов, і відповідно 

приведе до зменшення комунальних платежів та скорочення 

викидів парникових газів протягом життєвого циклу будівель.  

Покращення енергоефективності країни можливо також за 

рахунок впровадження проєктів, направлених на термомодерніза-

цію будівель та теплозабезпечення на основі відновлювальних 

джерел енергії. Ефективним буде і впровадження децентралізо-

ваного енергетичного постачання міст України за рахунок заміни 

зруйнованих котелень – модульними, та поступової заміни наявних 

котелень, що були побудовані ще у 1970-80-х роках і вже не 

відповідають сучасним стандартам.  

Розвиток зеленої енергетики у післявоєнний період можливий 

завдяки наступним діям: 

1. Використання донорської допомоги від Європейського 

енергетичного товариства для відновлення об’єктів зеленої 

енергетики України, зруйнованих внаслідок бойових дій.  

2. Придбання українськими підприємствами-виробниками 

зеленої енергії європейського обладнання для будівництва нових 

потужностей зеленої енергетики та для систем накопичення 

електричної енергії. Це стає можливим за рахунок грантової та 

мікрокредитної підтримки. 

3. Підтвердження законодавством механізмів feed-in premium 
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(альтернативний механізм, що передбачає можливість для вироб-

ників виступати у ролі самостійних учасників ринку) для нових та 

чинних проектів ВДЕ. Це буде сприяти зниженню фінансового 

тиску на ринок електроенергетики, а також дозволить краще 

інтегрувати в нього виробників ВДЕ [1]. 

Розглядаючи питання покращення стану ринку електричної 

енергії в післявоєнний період, перше що планується зробити – 

розробити та затвердити механізми гарантування походження 

електричної енергії з відновлюваних джерел. Це дасть можливість 

виробникам та споживачам підтверджувати джерело походження 

електричної енергії у ході укладання прямих договорів її купівлі-

продажу.  

Актуальною є розробка та прийняття регуляторних та законо-

давчих актів, які дозволять ввести в дію механізм net billing, що 

відповідає за чистий облік споживання електричної енергії. Цей 

механізм дозволить розвивати розподілене виробництво електрич-

ної енергії підприємствами, домогосподарствами та іншими 

установами.  

У якості допоміжних дій, направлених на розвиток ринку 

електроенергії України, може виступати створення умов для укла-

дання «віртуальних» корпоративних РРА, передусім «договорів на 

різницю» між виробниками електричної енергії та споживачами. 

Крім того, планується забезпечити доступ виробникам електро-

енергії з ВДЕ до транскордонної торгівлі електроенергією з такими 

країнами, як Румунія, Молдова, Словаччина та Угорщина. Ці дії 

дозволять стимулювати синхронізацію українського ринку зеленої 

електричної енергії з ринком Європейського Союзу та запровадити 

сертифікати походження на зелену енергію.  

Сприяє декарбонізації міст України у післявоєнний період і 

ініціатива ЄС під назвою «Угода мерів». Суть ініціативи полягає в 

тому, щоби міста проводили оцінки та запроваджували моделі 

енергетичного переходу на ВДЕ, а потім передавали їх на спів-

фінансування до фінансових інституцій. 

Ще одним питанням у енергетичній сфері, яке планується 

вирішити у післявоєнний період, є справедлива трансформація 
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електроенергії для регіонів, залежних від виробництва викопних 

палив. Це пояснюється тим, що в Україні є цілі міста та регіони, 

повністю залежні від роботи підприємств з видобутку, переробки 

та використання вуглеводнів.  

Основна кількість українських шахтарських міст наразі знахо-

диться у Донецькій та Луганській областях, де через них проходить 

фронт активних бойових дій. Це вказує на те, що саме вони можуть 

стати показовим прикладом вдалої «зеленої» післявоєнної пере-

будови. 

Розглядається питання і поступової відмови від атомної енер-

гетики. Це пов’язано з тим, що атомний тероризм Російської Феде-

рації показав наскільки небезпечним є централізоване виробницт-

во електричної енергії. Захоплення атомної електричної станції та 

функціонування енергетичних блоків під обстрілами є загрозою 

для життя та здоров’я не лише місцевого населення, але й пред-

ставників Європи та всього світу.  

Для майбутнього запобігання ризикам, що пов’язані з вико-

ристанням ядерної енергії, планується розробити стратегію зняття 

з експлуатації кожного енергоблоку діючих атомних станцій, та в 

період до 2040 року повністю закрити усі діючі АЕС. У період 

післявоєнної відбудови фінансування та запровадження нових 

проєктів атомної енергетики є економічно невиправданим та 

ризикованим.  

В результаті можна говорити про те, що під час війни енерге-

тика України повністю справляється з покладеними на неї завдан-

нями, забезпечуючи людей необхідною кількістю електричної 

енергії. Проте у післявоєнний період буде виконано ряд дій, 

направлених на відмову від атомної енергії та розвиток альтерна-

тивної енергетики.  
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Анотація: Будь-який бізнес прагне виділитися на тлі своїх конку-

рентів. А візуальні елементи можуть відрізняти компанію від 

інших. Важливо те, як компанія представляєте себе користу-

вачам. Одним словом, це все фірмовий стиль. Веб-дизайн відно-

ситься до дизайну веб-сайтів, які відображаються в Інтернеті. 

Ключові слова: стиль, веб-дизайн, веб-сайт, веб-сторінка, еле-

мент, інтернет, бренд, фотографія, колір, шрифт, логотип, 

форма, ідентичність. 

Фірмовий стиль – це те, як бізнес представляє себе зовніш-

ньому світу. Хоча внутрішня культура та цінності є невід’ємною 

частиною формування стилю компанії, визначення фірмового 

стилю стосується візуальних активів і дизайну бренду компанії. 

Стиль бренду розповідає клієнтам, яким є бізнес, привертає 

увагу цільового ринку та допомагає клієнтам запам’ятати бізнес. 

Стиль бренду також допомагає керувати дизайнерськими рішен-

нями, як-от кольори фарби для офісу, тон і кольори брошур, 

канцелярії тощо. 
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Одним із перших місць, куди звертаються споживачі, коли 

вони шукають відповіді, є Інтернет, тому дуже важливо, щоб веб-

сайт відображав правильне повідомлення. Веб-сайт має відпові-

дати стилю бренду і навпаки. 

Зобразити стиль бренду за допомогою стандартного шаблону 

веб-сайту може бути надзвичайно важко. Якщо компанія хоче 

продемонструвати свій бренд, тоді їй потрібен індивідуальний 

дизайн веб-сайту, щоб гарантувати, що вони точно представляють 

все, що можуть запропонувати. Однак, незалежно від того, чи 

використовує компанія веб-сайт на замовлення чи шаблонний, є 

кілька речей, які вона може зробити, щоб продемонструвати 

ідентичність свого бренду на своєму веб-сайті. 

Потрібно вибирати правильні зображення. Стокові зображен-

ня виглядають фальшивими, бездоганними та шаблонними. Слід 

уникати стокових зображень, натомість знаходити зображення, які 

дійсно передають настрої бренду. Створення власних фотографій 

дозволить компанії вибрати кольори, які гармоніюють з брендом, а 

не фотографії, які можуть створити непов’язаний контраст. Якщо у 

компанії є кольори товарів або послуг, їх можна використовувати у 

своїх зображеннях на цих сторінках. Наприклад, якщо один із 

продуктів зеленого кольору, варто використовувати зелені зобра-

ження на всій сторінці. Зробіть свій логотип зіркою шоу. 

Логотип повинен бути центральним на веб-сайті. Слід пере-

конатись, що він виділяється з оточення, має високу якість і 

миттєво впізнається клієнтам. Коли хтось відвідує веб-сайт, його 

очі мають перейти безпосередньо на логотип. 

Також потрібно виділити заклики до дії. Багато людей недо-

оцінюють, наскільки важливо заохочувати клієнтів натискати на 

кнопки. Висвітлення заклику до дії на кожній сторінці може 

залучити величезну кількість потенційних клієнтів, але слід 

переконатися, що на них немає безладу. Краще використовувати 

кольори, шрифти та форми, які відповідають бренду, але також 

виділяються з решти сторінки та привертають увагу. 

Компанії варто зосередитися на естетиці свого веб-сайту та 

більше подумати про основне послання компанії. Якщо 
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переконатися, що це відображається якомога чіткіше, це може 

означати, що доведеться спростити свій дизайн, звільнити простір 

і відмовитися від улюблених кольорів і шрифтів для чогось, що 

відповідає загальному тону. Веб-сайт є основним місцем, де клієн-

ти бачитимуть бренд, тому послідовність надзвичайно важлива. 

До дизайнерів часто звертаються клієнти, які просто вказують 

на конкурента і просять подібний веб-сайт. Це шкідливо для 

бренду в цілому, оскільки це позбавляє будь-якої унікальності, яку 

можна створити додаючи зусиль до хорошого брендингу. Компанія 

не повинна недооцінювати важливість брендингу веб-сайту та 

того, як він може перетворити користувачів у клієнтів, а потім, з 

часом, у лояльних послідовників бренду. Пам’ятаючи про ідентич-

ність бренду, веб-сайт повинен чітко передавати основні цінності 

компанії та дозволяти клієнтам спілкуватися з компанією на 

емоційному рівні. 

У сучасному світі, незалежно від того, продає компанія щось 

в Інтернеті чи надає послуги через свій сайт, потрібно розробити 

фірмовий стиль. Важливість фірмового стилю неможливо переоці-

нити. Клієнти повинні мати можливість відрізняти компанію від 

решти компаній в Інтернеті. 

Розробка фірмового стилю веб-сайту вимагає, щоб компанія 

мала зручний веб-сайт. Потрібно щоб на сайті було легко 

переходити від одного розділу до іншого. Потрібно провести відпо-

відне дослідження перед створенням свого веб-сайту; також 

потрібно перевірити веб-сайти конкурентів, щоб ознайомитися з 

ними з точки зору клієнта. Потім створити свій сайт на основі 

інформації, яку отримали від конкурентів, а також маючи на увазі 

цільову аудиторію веб-сайту. 

Веб-сайт повинен мати: нескладні навігаційні вкладки та 

меню, вміст, оптимізований для пошукових систем і зручний для 

користувачів, контент, наповнений актуальною інформацією, що 

передає унікальність бренду. Крім того, веб-сайт має бути адаптив-

ний, тобто він повинен виглядати нормально, коли клієнти перегля-

дають його за допомогою мобільних пристроїв, таких як смартфони 

чи планшети. Розробка адаптивного веб-сайту збільшить кількість 
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відвідувачів, які сайт отримує щодня, що і покращить онлайн-

бренд. 

Перші враження мають значення. Згідно з дослідженням, 

проведеним Google, відвідувачам потрібно близько 0,05 секунди, 

щоб сформувати думку про веб-сайт, яка визначає, залишаться вони 

чи підуть. Ось чому чіткий, послідовний та привабливий дизайн веб-

сайту дуже цінний для залучення клієнтів. Дизайнери створюють 

макети веб-сайтів на основі брендбуку клієнта, документа, який 

встановлює конкретні вказівки щодо підтримки фірмового стилю 

бренду для веб-сайту. Таким чином, кінцевий продукт має чітко 

відображати фірмовий стиль бренду, який компанія хоче висловити. 

Колір є важливим інструментом у веб-дизайні для визначення 

фірмового стилю бренду. Дослідження показали, що колір збільшує 

ідентифікацію бренду до 80%, а також що люди роблять підсвідоме 

судження про продукт протягом 90 секунд після першого перегляду. 

Колір має серйозний вплив на сприйняття аудиторії, тому визначен-

ня кольору, який найкраще підходить для веб-сайту, є однією з най-

важливіших дій, вжитих для визначення фірмового стилю бренду. 

Іконки, графіка чи фотографії на веб-сайті мають відображати 

фірмовий стиль. Дуже часто хороший веб-сайт підводять зобра-

ження, які не передають значення бренду – наприклад, на веб-сайті 

магазину морозива зображено дітей, які грають у футбол на полі.  

За допомогою фотографій можна створити настрій для бренду. 

Вони передають місію та цінності, які підтримує бренд, і 

нагадують клієнтам, чому вони придбали саме ці продукти чи 

послуги. Потрібно пам’ятати, що  клієнти цікавляться не тільки 

продуктами компанії, а і розповіддю, яку продає компанія разом із 

ними. Зображення є продовженням історії фірмового стилю.  

Вибираючи зображення для свого веб-сайту, слід вибирати 

акуратні та чисті, щоб повідомлення було легко розшифрувати. 

Зображення повинні допомагати відвідувачам переміщатися по 

веб-сайту, а не змушувати їх зупинятися і думати в певний момент. 

Потрібно намагатися забезпечити узгодженість зображень, щоб 

фільтри у веб-сайті мали ту саму синхронність, що й інші елементи 

у брендбуці. 
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Веб-сайт є найціннішим маркетинговим активом, тому що він 

є основою для бренду, - його візитною карткою. Тут поєднується все 

- типографіка, палітра кольорів та зображення. Макет веб-сайту 

повинен відображати фірмовий стиль бренду і допомагати відвіду-

вачам переміщатися по сайту, щоб вони чітко бачили, що  продає 

компанія і як з нею зв’язатися. Чудовий UX-дизайн спрямований на 

те, щоб користувачі могли досягати своїх цілей, не докладаючи 

зайвих зусиль, щоб зрозуміти, як перейти від точки A до точки Б. 

Іноді менше, значить більше. Дослідження показують, що веб-

сайти з низькою візуальною складністю, сприймаються як дуже 

привабливі. Слід уникати надмірних повідомлень або візуальних 

елементів і просто дотримуватись тих, які розповідають історію 

бренду. 

Для створення фірмового стилю бренду потрібна команда 

людей із певним досвідом та набором навичок - керівники компа-

нії, маркетингові та комунікаційні групи, а також дизайнери та 

розробники. Продукт фірмового стилю - це набір видимих елемен-

тів дизайну, за допомогою яких компанія може контролювати свій 

імідж в свідомості споживачів. 
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У вітчизняній кримінально-правовій літературі висловлю-

ються різні думки з приводу розуміння правової природи 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. Дослідники 

звільнення від кримінальної відповідальності відносять його до 

форм реалізації кримінальної відповідальності, вважають звіль-

нення від кримінальної відповідальності інститутом криміналь-

ного права, що диференціює відповідальність; радикальним 

засобом диференціації кримінальної відповідальності; юридичним 

фактом, що припиняє кримінальне правовідношення, який звіль-

няє особу від несприятливих правових наслідків, тощо. 

Звільнення від кримінальної відповідальності – це передба-

чена законом відмова держави від застосування до особи, яка 

вчинила злочин, обмежень її певних прав і свобод, визначених КК 

України [1]. Така позиція, що підтримана у доктрині, була сприй-

нята і Пленумом Верховного Суду України, який визначив, що 

звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави 

від застосування щодо особи, яка вчинила злочин, установлених 

законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримі-

нальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених КК 

України, у порядку, установленому КПК України. 

Залежно від того, правом чи обов’язком суду є звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, виділяють два види тако-

го звільнення: імперативне (обов’язкове) і дискреційне 
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(факультативне, необов’язкове). Дискреційними є звільнення, 

передбачені ст. 47 КК України (передача на поруки), ст. 48 КК 

України (зміна обстановки) та ч. 1 ст. 97 КК України (звільнення 

від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру). Це означає, що за 

наявності підстав, передбачених зазначеними статтями, суд вправі, 

але не зобов’язаний звільнити особу від кримінальної відповідаль-

ності. В усіх інших випадках вимога закону щодо звільнення особи 

від кримінальної відповідальності є імперативною, тобто зобов’я-

зуючою суд звільнити особу від кримінальної відповідальності 

(наприклад, при дійовому каятті або примиренні з потерпілим, а 

також після закінчення строків давності й у спеціальних видах зві-

льнення, передбачених в Особливій частині КК України) [2, c.83]. 

Якщо, наприклад, особа, яка була звільнена судом від кримі-

нальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України (дійове 

каяття), після цього вчинить новий злочин, ця обставина не може 

вплинути на раніше прийняте законне й обґрунтоване рішення про 

звільнення її від відповідальності. З цього погляду всі види 

звільнення від кримінальної відповідальності є безумовними, крім 

двох, а саме: звільнення від кримінальної відповідальності з 

передачею особи на поруки колективу підприємства, установи або 

організації (ст. 47 КК), а також звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК). У першому випадку 

особа звільняється від кримінальної відповідальності під умовою, 

що протягом року виправдає довіру колективу, не ухилятиметься 

від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського 

порядку. У противному разі вона притягується до кримінальної 

відповідальності за раніше вчинений нею злочин.  

У другому випадку такою умовою є неухилення особи від 

застосування до неї примусових заходів виховного характеру. У 

разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосу-

вання до нього примусових заходів виховного характеру ці заходи 

скасовуються і він притягається до кримінальної відповідальності 

(ч. 3 ст. 97 КК). 
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Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності. КК України передбачає випадки звільнення від 

кримінальної відповідальності як у Загальній, так і в Особливій 

частині. У Загальній частині КК України передбачено 10 загальних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки вони 

мають загальне значення для певних видів злочинів та злочинців. 

Особлива частина КК України передбачає 21 спеціальний вид 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, які застосо-

вуються стосовно певних злочинів за наявності відповідних 

підстав [3, c.152]. 

Слід зазначити, що тенденція до збільшення кількості спеці-

альних видів звільнення особи від кримінальної відповідальності 

отримала суперечливу оцінку. Одні дослідники пропонують іти 

цим шляхом, поступово замінюючи суто теоретичні конструкції 

Загальної частини про звільнення від кримінальної відповідаль-

ності на чіткі і змістовні положення Особливої частини. Інші, 

навпаки, виступають за уніфікацію даних видів звільнення іншим 

шляхом – за допомогою узагальнення спеціальних підстав і 

закріплення їх у Загальній частині КК України. 

Згідно з ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійс-

нюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності встановлюється законом. Таким законом є КПК 

України, який передбачає порядок звільнення особи від криміналь-

ної відповідальності (§ 2 глави 24). 
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Дистанційне навчання під час карантину та  у військовий час 

відрізняються кардинально. А саме проведення занять, принцип 

перевірки вивченого матеріалу і засвоєння знань. Окремої уваги 

можна приділити формі навчання. Зараз впроваджену нову систему- 

синхронну та асинхронну частини. Синхронна часина з деяких 

предметів представляє собою звичайне опитування, а асинхронна- 

написання тестів на платформі Moodle, але так відбувається не 

завжди. Деякі викладачі проводять типу лекції за темою заняття і 

просять пройти тестування, інші - лише опитують за пройденим 

матеріалом, є й ті, що говорять вивчати матеріал самостійно і потім 

робити тестування. 

Безумовним для всього процесу навчання залишається одне- 

самонавчання, яке потребує чимало часу, неабиякого самовладання 

та розумових здібностей. Але в умовах військового часу не у всіх є 

можливість доступу до джерел інформації, електронних чи друко-

ваних. Тож постає питання чи можливо взагалі проводити повно-

цінний процес навчання в таких умовах, особливо на тимчасово 

окупованих територіях.  

Для роз’яснення цих питань було проведено опитування серед 

учнів ХНМУ та ХНУВС щодо можливості проведення дистанцій-

ного навчання у військовий час. Було поставлено такі запитання: 
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1. Чи є у вас вільний доступ до мережі Internet ? ( 1. Так, 

кожного дня. 2.Так, не кожен день. 3. Немає) 

2. Чи займаєтесь ви кожного дня (1.Так. 2.Ні) 

3. Чи є у вас зараз бажання вчитися ? (1.Так. 2.Ні. 3. Є 

бажання, але немає можливості) 

4.  Можна сказати, що по закінченню цього семестру у вас 

залишаться гарні знання? (1.Так. 2.Ні) 

5. У вас є доступ для всієї необхідної інформації для навчання 

? (1.Є вільний доступ до електронних та друкованих джерел. 2. Є 

вільний  доступ лише до мережі Internet. 3. Є вільний доступ до 

друкованих джерел. 4. Немає доступу ні до мережі Internet, ні до 

підручників) 

Ось які я отримала результати при обробці відповідей : 

1. У 80% опитуваних є щоденний доступ до мережі Internet. 

16% мають можливість виходити до мережі не кожного дня і лише 

4 % зовсім не мають Інтернету. 

2. Із 80 % людей з щоденним доступом до інтернету лише 30 

% займаються кожного дня. 

3. Опитування показало, що бажання вчитися є тільки у 60% 

студентів, з яких у 7% не завжди є можливість бути присутнім на 

занятті. 

4. Аж 73% відсотки студентів вважають, що в цьому семестрі 

якість та кількість знань зменшилась у порівнянні з попередніми 

роками. 

5. Найбільший відсоток здобувачів вищої освіти -64%- мають 

доступ тільки до електронних джерел інформації. 18% доступі і  

Internet і друковані джерела. Третє місце- 9%- поділили студенти без 

можливості навчатися та з доступом лише до друкованих джерел. 

Як же, на думку автора, можна удосконалити процес навчання. 

1. Зробити більше лекційного матеріалу, який буде у вільному 

доступі в Internet. Наприклад, можна розмістити відео на платфор-

мі YouTube, де  у більшості студентів є вільний доступ. Вона проста 

у використанні. А головне, кожен зможе подивитися матеріал у 

зручний час. 

2. Зменшити об’єм інформації, залишивши найголовніше 
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[1].Зараз не в усіх є можливість витрачати багато часу, наприклад, 

на читання книжок. Отже, можна розробити коротші методички з 

актуальною та стислою інформацією по темам занять.  

3. Для тих, хто не може приєднатися до відео конференцій, 

через поганий інтернет або ж брак часу, можна викласти лекційний 

матеріал у вигляді презентацій у вільному доступі[2], наприклад на 

платнформі Moodle. 

4. Надати можливість студентам, що виїхали закордон 

продовжити навчання в іностранних вузах-партнерах. 

5. Для здобувачів освіти, які працюють, допомагають Україні 

та інших зробити додаткові консультації[3], для відпрацювання 

пропущених занять та обговорення потрібного матеріалу, можливо 

надати відповіді на запитання. 

Література: 

1. Електронне джерело - pedrada.com.ua – Поради щодо вдос-

коналення дистанційного начання. 

2. Електронне джерело- mon.gov.ua- Технології дистанцій-

ного навчання, вдосконалення професійних навичок. 

3. Електронне джерело- eo.gov.ua – Освіта під час військового 

часу.    

______________________________________________________ 

УДК 378        Педагогічні науки  
 

ІРРАЦІОНАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ ТА МЕТОДИКА ЇХ 

ВИКЛАДАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 
 

Гурнік О. В. 

бакалавр за спеціальністю  

«Середня освіта (Математика)» 

Волинський національний університет 

 імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

Мета роботи: аналіз різних методів і шляхів розв’язання 

ірраціональних нерівностей та практична ілюстрація прикладів. 

У сучасних умовах освітньо-виховного процесу актуальною є 



 

124 

необхідність переосмислення методичних аспектів вивчення тра-

диційних тем шкільного курсу. Сучасний шкільний курс матема-

тики будується на основі змістово-методичних ліній. Однією з 

основних є функціональна змістова лінія. Поняття функції прони-

зує весь шкільний курс математики. На властивостях функцій 

засновано розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем. 

Вивчення цієї теми в школі з поглибленим вивченням математики 

передбачає не тільки оволодіння учнями знаннями, уміннями та 

навичками, а й вищу якість їх сформованості. Саме на це необхідно 

спрямувати методичну систему навчання у загальноосвітній школі. 

Матеріал, пов'язаний з  нерівностями, становить значну части-

ну шкільного курсу математики. Одним зі складних розділів алгеб-

ри, досліджуваних у шкільній програмі, є ірраціональні нерівності. 

Труднощі при вивченні даного виду нерівностей зв'язані з 

наступними їхніми особливостями: у більшості випадків відсутність 

чіткого алгоритму вирішення ірраціональних нерівностей, при вирі-

шенні нерівностей даного виду доводиться робити перетворення, 

що приводять до рівнянь і нерівностей, не рівносильних даному, вна-

слідок чого найчастіше виникають помилки, які звичайно пов'язані 

із втратою або отриманням сторонніх коренів у процесі вирішення. 

Досвід показує, що учні в недостатньо опановують уміння 

вирішувати ірраціональні нерівності, і часто допускають помилки 

при їхньому розв’язуванні. 

Вище викладене обумовило проблему дослідження: дослід-

ження методів і шляхів розв’язання ірраціональних нерівностей з 

використанням при цьому типових методів розв’язку[1]. 

Завдання  роботи: 

1. Охарактеризувати особливості викладання теми: «Ірраціо-

нальні нерівності» в шкільному курсі математики[2]. 

2. Проаналізувати методику розв’язування ірраціональних 

нерівностей. 

3. Проілюструвати приклади розв’язування ірраціональних 

нерівностей[3]. 

Об’єкт дослідження: процес навчання ірраціональності у 

старшій школі. 
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Предмет дослідження: методика формування ключових і 

предметних компетентностей учнів у процесі навчання розв’язу-

вання ірраціональних нерівностей. 

Методи дослідження: Для реалізації поставлених у роботі 

завдань мною використовувалися методи аналізу фахової наукової 

та періодичної літератури, синтетичний метод для узагальнення 

даних та ін. 

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. 

Література: 

1. Хохлова Л. Г. Ірраціональні рівняння і нерівності / Л. Г. Хо-

хлова, С. Г. Хома-Могильська. – Тернопіль: ТНПУ, 2018. – 51 с. 

2. Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи: навч. посіб. 

/ В.О. Гришина, О.Б. Папковська, Л.М. Васіліу; Одес. нац. політехн. 

ун-т. - О.: Наука і техніка, 2008. - 188 с. 

3. Основні методи розв'язування нерівностей: навч.-метод. 

посіб. / Л.В. Жовтан; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ: 

Альма-Матер, 2008. - 100 с. 
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 УДК 343 Юридичні науки 
 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО  
 

Данилів О.Д., 

курсант  

факультету підготовки фахівців  

для підрозділів кримінальної поліції 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро,Україна 

Попри усі досягнення цивілізації проблема домашнього 

насильства є в усіх країнах світу. Таке насильство залишається 

однією з надзвичайно поширених форм порушення прав людини, 
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від якого переважно страждають найбільш уразливі групи осіб 

(діти, жінки, які перебувають у стані економічної, психологічної чи 

іншої залежності від чоловіків, інтимних партнерів або батьків, 

особи з інвалідністю, похилого віку та ін.). 

Актуальною ця проблема, нажаль, є і в Україні . 

 Відповідно до ч.1 ст. 3 Кримінального кодексу України, зако-

нодавство України про кримінальну відповідальність становить 

Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції 

України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 

права [1]. 

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконан-

ня рішень та застосування практики Європейського суду з прав лю-

дини» на національні суди покладено обов’язок застосовувати при 

розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [2]. 

Власне саме тому однією із підстав внесення змін до націона-

льного законодавства щодо посилення відповідальності за вчинен-

ня домашнього насильство і стало рішення Європейського суду з 

прав людини «Опуз проти Туреччини» (Opuz v. Turkey N 33401/02 

від 09.06.2009 року), у якому Суд підкреслив, що насильство в сім’ї 

не є приватною чи сімейною справою, але є проблемою, яка зачіпає 

суспільні інтереси, що в свою чергу вимагає ефективних дій з боку 

держави. Суд також зазначив, що недостатньо мати закони щодо 

протидії домашньому насильству, більш важливим є наявність 

ефективних механізмів їхньої реалізації [3] . 

Першим кроком щодо визнання такої проблеми в Україні 

стало врегулювання на законодавчому рівні як термінології щодо 

домашнього насилля, так і суб’єктів і об’єктів цього діяння. Зокре-

ма,  відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та проти-

дію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року №2229-VIII 

(набрав чинності 07.01.2018 року)домашнє насильство - діяння (дії 

або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або 

економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 

подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у 
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родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, 

чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, 

у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь [4]. 

Також у цьому законі зазначено хто є суб’єктом злочину – 

спеціальний – член подружжя чи колишнього подружжя або інша 

особа, яка перебуває у сімейних або близьких відносинах. 

Тобто, відповідно до ч.2 ст. 3 вищезазначеного Закону, суб’єк-

том такого правопорушення, як домашнє насильство, незалежно 

від факту спільного проживання можуть бути 

1) подружжя; 

2) колишнє подружжя; 

3) наречені; 

4) мати (батько) або діти одного з подружжя (колишнього 

подружжя) та інший з подружжя (колишнього подружжя); 

5) особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, 

але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки 

та діти; 

6) особи, які мають спільну дитину (дітей); 

7) батьки (мати, батько) і дитина (діти); 

8) дід (баба) та онук (онука); 

9) прадід (прабаба) та правнук (правнучка); 

10) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); 

11) рідні брати і сестри; 

12) інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), 

двоюрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний 

онук (онука); 

13) діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, 

які мають спільну дитину (дітей), які не є спільними або 

всиновленими; 

14) опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебува-

ють (перебували) під опікою, піклуванням; 

15) прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні виховате-

лі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають 

(проживали) в сім’ї патронатного вихователя. 
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- інші родичі, інші особи, які пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки, за умови спільного проживання 

(стаття 3 Закону)[4]. 

Питання відповідальності за вчинене домашнє  насилля до 

2019 року було  частково врегульовано у Кодексі України про 

адміністративні правопорушення[5] і лише у 2019 році  із прийнят-

тям  Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кри-

мінального процесуального кодексів України з метою реалізації 

положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству сто-

совно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явища-

ми»  Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 126-1, 

відповідно до якої домашнє насильство, тобто умисне систематич-

не вчинення фізичного, психологічного або економічного насиль-

ства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з 

якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відно-

синах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 

погіршення якості життя потерпілої особи, - карається громадсь-

кими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока 

годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 

волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до 

двох років [6]. 

Тобто з урахуванням положень Кримінального кодексу 

України суб’єктом даного правопорушення є певною мірою спеці-

альний, оскільки  ним є осудна особа, яка досягла 16-річного віку, 

яка є одним з подружжя чи колишнього подружжя або іншою 

особою, з якою потерпілий перебуває або перебував у сімейних або 

близьких відносинах. 

Література: 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

Джурило А.П., 

старший науковий співробітник 

Інститут педагогіки НАПН України 

м. Київ, Україна 

Проблема якості шкільної освіти знаходиться в епіцентрі 

уваги освітян, батьків та суспільства загалом, хоча саме поняття 

«якість освіти» у вітчизняному педагогічному мовленні вжива-

ється порівняно недавно. Ще десятиліття тому у контексті «якості» 

говорили про контроль, перевірку, оцінювання, відсоток 
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успішності, відсоток учнів, які вступили до закладів вищої освіти, 

тобто йшлося про окремі результати навчальної діяльності учнів, а 

не про якість освіти в цілому. Сьогодні ж ми говоримо, що якість – 

це не лише цифри і показники, якісна освіта має відповідати як 

соціальним потребам держави, так і запитам особистості [1, с. 9]. 

Європейська освіта вже відходить від зовнішніх інспекцій та 

перевірок, які не продемонстрували ефективності, натомість обирає 

шлях кооперації та співпраці всіх учасників освітнього процесу. 

Аналіз нестандартних практик, які застосовують в початкових 

школах ЄС для підвищення ефективності та успішності навчання, 

дозволив виокремити наступні [2]: 

Дотримання гігієни. Якби тривіально це не звучала, але чи не 

найважливішим аспектом підвищення якості освіти у початковій 

школі є дотримання норм гігієни. Як відомо, учні початкових класів 

користуються вбиральнею більше трьох разів на день. Діти молод-

шого шкільного віку ще не вміють на належному рівні забезпечу-

вати власну гігієну. Недотримання норм гігієни може сприяти 

поширення мікробів та спровокувати захворювання школярів, що 

у свою чергу призведе до пропусків уроків та зниження успіш-

ності. Тож, підтримка гігієни туалетів та слідкування за тим, щоб 

вони прибиралися принаймні тричі на день – повний обов’язок 

школи. 

Відсутність стихійної торгівлі. У великих містах поруч шкіл 

часто можна побачити місця стихійної торгівлі чи МАФи, де 

продають фаст фуд та іншу нездорову їжу. Батьки, даючи дітям 

кишенькові гроші на обід, не можуть проконтролювати, на що буде 

витрачено ці гроші. Споживання такої їжі теж спричиняє різнома-

нітні хвороби, що ведуть до відсутності учнів на уроках, незасво-

єнні пройденого матеріали, погіршенню успішності. Тож міська 

влада та адміністрація навчальних закладів мають тримати 

вуличних торговців подалі від приміщень школи. 

Співпраця батьків та вчителів. Школа ніколи не зможе 

покращитися, якщо адміністрація закладу не прислухається до 

батьків і вчителів, і не намагається бути в курсі останніх викликів і 

проблем, з якими їм доводиться стикатися. Завданням керівництва 
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навчального закладу – організація регулярних зібрань батьків та 

вчителів, не лише з метою вирішення організаційних питань, а для 

того щоб вислухати та зрозуміти виклики та потреби кожної зі 

сторін. 

Консультації для учнів. Не всі учні однакові, всі діти по різ-

ному реагують на тиск, який на них здійснює навчальний процес. 

У початковій школі з особливим розуміння мають ставитися до 

того, що діти молодшого шкільного віку тривалий час перебувають 

далеко від батьків. Тому для них слід організовувати регулярні 

психологічні консультації, щоб знизити психічний тиск та 

емоційно розвантажити дітей. 

Контроль за педагогічним колективом. Вчителі та непедаго-

гічний персонал – це люди зі своїх характером та різними життє-

вими історіями. Вони походять з різних верств суспільства, 

належать до різних культур. Деякі з них можуть бути доброзич-

ливими, інші – занадто суворими з дітьми. Завданням керівництва 

школи – моніторинг та коригування недоліки особистих якостей 

окремих вчителів чи інших працівників закладу освіти та викорис-

тання кращих риси кожного з них для покращення освітніх 

можливостей школи. Це можливо лише за умови, що педагоги та 

допоміжний персонал проходять регулярні опитування та 

консультування, а також моніторинг з боку керівництва. 

Мотиваційні бесіди. Хороший вчитель завжди мотивує та 

заохочує своїх учнів, але це можуть і мають робити не лише вони. 

Дуже ефективною практикою в європейських школах є організація 

мотиваційних бесід до яких залучаються людей різноманітних 

професій, якій володіють ораторським мистецтвом, вміють спілку-

ватися з дітьми та спроможні мотивувати та надихати їх. Під час 

таких бесід запрошені спікери діляться з дітьми своїми трудноща-

ми, симпатіями та антипатіями, а також помилками, які вони 

зробили навчаючись у початковій школі. 

Культурна активність. Постійна робота та відсутність ігор 

робить навчання нудним та демотивує учнів. Навчання у початко-

вій школі буде успішним лише за умови, що процес проведення 

занять буде включати регулярні соціальні заходи, уроки музики і 
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танцю, мистецькі гуртки тощо. За таких умов діти зможуть 

правильно реалізувати весь свій потенціал у школі та отримати 

задоволення від навчального процесу. 

Використання технологій. Сьогодні майже всі школи вико-

ристовують смарт-дошки, комп’ютери, відео-конференції та інші 

доступі їм технології. В умовах дистанційного навчання з 

використанням засобів ІКТ в Європі все частіше використовується 

практика залучення до освітнього процесу вчителів з інших почат-

кових шкіл, проведення спільних занять з вчителями-предмет-

никами старшої школи тощо. 

Педагогічний тренінг. Лише вдосконалювати технології для 

надання освіти недостатньо. Вихователі, які будуть використову-

вати ці технології, також мають бути підготовлені. Тому адміні-

страції початкових шкіл проводять щорічні орієнтаційні програми 

для своїх вчителів у формі курсів, тренінгів, семінарів, щоб спону-

кати вчителів вивчати нові технології для ефективнішого 

викладання. 

Підсумовуючи, хочеться процитувати видатного українського 

педагога О.Я. Савченко, яка писала, що високої якості початкової 

освіти можна досягти у кожній школі, якщо там працює колектив 

однодумців, панує дух партнерства, взаємної підтримки і 

надихаючого управління [1, с. 15]. 
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старший викладач кафедри кримінального процесу 

факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування 

Дроздовська Юлія Віталіївна 

курсант факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Із набуттям у 2012 році чинності КПК на законодавчому рівні 

та в теорії кримінального судочинства відбулися деякі нововве-

дення, зокрема негласні слідчі дії (розшукові) (далі НСРД). За 

допомогою таких заходів слідчі чи прокурори реалізували свої 

повноваження щодо збору (одержання) доказів без інформування 

особи, заради якої вони проводилися. Наразі залишається багато 

питань, які не мають відповіді щодо практичного застосування 

НСРД. Дослідження статистики заявок на отримання дозволу на 

проведення НСДР показує, що більшість заяв на НСДР стосується 

вилучення інформації з телекомунікаційної мережі та розташу-

вання радіоелектронного обладнання. 

Безпосередньою метою проведення негласних розслідувань 

(обшуків) є отримання відомостей про злочин та особу, яка його 

вчинила. Однак кількість осіб, для яких вони можуть бути здійс-

нені, не пов’язана в КПК з їх процесуальним статусом. Тому 

негласні слідчі дії (обшуки) можуть проводитися не лише щодо 

підозрюваного, а й щодо інших осіб, які можуть не мати процесу-

ального статусу у певній кримінальній справі, за винятком втручан-

ня в приватну розмову захисника чи священнослужителя. з 

підозрюваним, підсудним, засудженим або виправданим (ст. 258 ч. 

5 КПК). З метою захисту конституційних прав КПК передбачає, що 

особи, права яких були тимчасово обмежені у разі проведення 
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негласних слідчих розшуроких дій, а також сам підозрюваний 

повинні бути захищені. Прокурор або уповноважений ним слідчий 

повинен бути повідомленим у письмовій формі протягом двадцяти 

п'яти місяців після закінчення цих заходів, але не до подання 

обвинувального акту до суду. 

16 січня 2014 року Верховна Рада України підтримала проект 

Закону № 3879 «Про внесення змін до Закону України «Про судо-

устрій і статус суддів», а також процесуальні закони про додаткові 

заходи щодо безпеки громадян. Цей закон змінив, серед іншого, 

Закон України «Про телекомунікації», а саме ст. 63 доповнено 

пунктом 11 у такому змісті: «11) надання телекомунікаційних 

послуг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних 

карток здійснюється на підставі укладеного між оператором теле-

комунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору в 

порядку, передбаченому законодавством». Проте вже 28 січня 2014 

року ці зміни були скасовані на підставі Закону України «Про 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» 

№ 732-VII від 28.01.2014 р. та в подальшому Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припи-

нення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року» № 767-VII від 

23 лютого 2014 р. 

Підсумовуючи вищезазначене хотілось би наголосити, що для 

запобігання такому злочину, як «зловживання правом», слідчим 

суддям слід приділяти більше уваги скаргам слідчого, прокурора 

на проведення належного негласного розслідування. (розшукових 

дій). Крім того, робота суду та прокуратури має бути адаптована до 

реалій чинного законодавства. Зокрема, наразі залишається незро-

зумілим, яким чином можуть бути розпочаті негласні слідчі заходи 

(розшук), для проведення яких необхідна ухвала слідчого судді або 

дозвіл прокурора, у нічний час доби. Коли на добове чергування за-

ступає лише слідчий, а графік роботи суду ПН-ПТ, з 09-00 до 18-00. 
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університет внутрішніх справ 

У сучасному світі, важливу роль серед існуючих інститутів 

цивільного права відіграє інститут права власності. Зрозуміло, дане 
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значення формується не випадково, оскільки право власності 

виступає найбільш повним суб’єктивним майновим правом, яке 

регулюється законодавством України щодо можливості власника 

здійснювати будь-які правомірні дії, на свій розсуд, стосовно 

конкретного майна, яке йому належить. Відповідно до Конституції 

України, кожна людина має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, яка є результатами її діяльності. 

Окрім того, цим нормативно-правовим актом зазначається, що 

жоден не може бути протиправно позбавлений свого права 

власності, воно є непорушним [1, ст.41]. 

На сьогоднішній день, захист цивільних прав – одне із 

найбільш актуальних питань, оскільки, останнім часом, все 

частіше спостерігається ускладнення суспільних відносин, що 

призводить до збільшення спорів про порушення прав одних через 

реалізацію їх іншими. Як відомо, питання спору, особливо щодо 

права власності, має розглядатися судом, а тому зацікавлена особа 

може подати позов до суду для вирішення цієї неприємної ситуації.  

Право власності у XXI столітті є своєрідним важелем, який 

надає більше можливостей суб’єкту для здійснення його суб’єктив-

них прав, а також допомагає почуватися більш вільно. Не є секре-

том, що власність пронизує майже усі явища сучасного людського 

життя, а тому захист такого права має досить ретельно здійснюва-

тися. Особливістю є те, що відповідно до Цивільного кодексу 

України, при здійсненні  своїх прав, ця особа зобов’язана дотриму-

ватися законодавства, а тому не порушувати права інших [2, ст.13]. 

За своєю природою право власності охороняється законом, але 

також є випадки, коли дане право може бути обмежено, а держава 

вправі вживати певних заходів втручання у нього. Так, законом, 

договором чи рішенням суду можуть встановлюватися певні 

обмеження здійснення цього права власності. У такій ситуації, 

обмеження встановлюються з метою забезпечення рівноваги в 

суспільстві та здійснення майнових прав усіма суб’єктами права.  

Важливо зазначити, що навіть створенні обмеження повинні вико-

нуватися за принципом непорушності та неприпустимості позбав-

лення права власності. Але, незважаючи на існуючі обмеження з 
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боку держави, трапляються випадки, коли обмеження цих прав від-

бувається однією особою по відношенню до іншої, тобто досяга-

ючи своїх результатів, особою порушуються права іншого [3, с.96]. 

Як вже згадувалося вище, у теперішній час, здійснення права 

власності має свою систему охорони та захисту, а тому будь-які 

неправомірні дії повинні вирішуватися та каратися. В Україні, 

традиційним способом захисту права є позов. У свою чергу, юри-

дичною літературою зазначається, що такий захист можливий за 

допомогою юрисдикційної і неюрисдикційної форми захисту 

права власності, де першою – є звернення до уповноважених 

державних органів у встановленому законом порядку, а іншою – 

вирішення ситуації без звернення до суду.  Так, судовий захист 

права власності пов’язаний із вжиттям заходів із боку уповноваже-

ного суб’єкта шляхом його звернення до суду. Ці заходи спрямовані 

на попередження порушення, припинення його порушення або ж  

відновлення порушених прав власності [4, с.66]. 

Варто зазначити, що, зазвичай, захист прав власності через суд 

є досить ефективним, але лише тоді, коли особа, права котрої було 

порушено, звертається до державних органів для їх відновлення та 

покарання винних.  У випадку, коли звренення відбувається через 

позов для попередження, доведення існуючих обмежень майже 

неможливе. Загалом, нині, позов  є реальним способом захисту 

права власності, але все ж таки варто зауважити, що є низка 

проблем, котрі не вирішуються завдяки ньому, а тому повернення 

своїх прав майж неможливе.  

Таким чином, у випадку обмеження права власності, позов все 

ще не є тим засобом, котрий б чітко та швидко вирішив існуючі 

проблеми. 
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 Економічні науки 
 

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ, ЇХ СТРУКТУРА ТА ВИДИ 
 

Задорожна Дарія Миколаївна  

здобувачка фахової передвищої освіти 

Науковий керівник:  

к.ю.н., Брода Аліна Юріївна,  

Вінницький технічний фаховий коледж, 

Україна 

Економічні та політичні перебудови в Україні сприяють актив-

ному використанню фінансів та визначають відповідні зміни і 

розширення змісту науки фінансового права. Використовуючи 

фінансово-правові механізми, держава регулює суспільні відноси-

ни, що виникають в процесі утворення, розподілу та використання 

централізованих і децентралізованих фондів. Саме для регулюван-

ня цих відносин, використовуються фінансово-правові норми. 

Фінансово-правова норма - загальнообов'язкове формально 

визначене правило поведінки, що встановлюється уповноваже-

ними органами влади з метою регулювання суспільних відносин у 

сфері формування, розподілу й використання централізованих і 

децентралізованих грошових фондів і забезпечується примусом 

держави [1]. Вони визначають права та обов'язки учасників фінан-

сових відносин, обставини, за наявності яких вони стають носіями 

прав та обов'язків, і передбачають відповідальність за невиконання 

приписів держави. Таким чином ці норми є однією з основних 

складових порядку, в реалізації публічних функцій фінансово-

правового механізму держави. 

Структура фінансово-правової норми виражається в її складо-

вих елементах та у функціональних зв'язках між ними. Тож елемен-

тами фінансово-правової норми є гіпотеза, диспозиція й санкція.  
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Диспозиція — це частина норми. В якій закріплені юридичні 

права та суб'єктивні обов'язки у галузі фінансової діяльності 

держави й місцевого самоврядування. Тобто, вона вказує на дозво-

лену, обов'язкову або заборонену поведінку суб'єктів фінансових 

правовідносин. Гіпотеза — це частина норми, в якій визначені 

умови, при яких можна чи необхідно здійснювати її диспозицію. 

Тобто містить передбачені фінансово-правовою нормою юридичні 

права та обов'язки суб'єктів фінансових правовідносин. Санкції — 

частина норми, в якій визначені заходи державного примусу у 

випадку порушення її диспозиції [1]. 

Вони поділяються на 2 види:  

1. Правопоновлюючі, направлені на усунення нанесеної мате-

ріальної шкоди,це може бути пеня чи примусове стягнення платежів. 

2. Штрафні — фінансові стягнення, що на відміну від адміні-

стративного штрафу, не можу бути замінений іншим стягненням. 

Основним методом фінансово-правового регулювання є 

імперативний. Він виявляється у владних приписах, наказах одним 

суб’єктам із боку інших, що представляють державу чи органи 

самоврядування. Тож саме в  санкції фінансово-правової норми 

виражається імперативний характер приписів у сфері фінансової 

діяльності держави й місцевого самоврядування. 

Основною класифікацією норм фінансового права слід вважа-

ти, норми за змістом та за формою реалізації . 

За змістом норми фінансового права поділяються на:  

1. Матеріальні, вони вміщують матеріальний зміст юридич-

них прав і обов’язків суб’єктів фінансових правовідносин. Це види 

і обсяг коштів, які повинні надійти у централізовані і децентралі-

зовані фонди коштів, обсяги видатків і т.д. 

2. Процесуальні, визначають процедуру діяльності органів 

держави з мобілізації коштів у централізовані і децентралізовані 

фонди та порядок реалізації обов’язків по внесенню коштів і 

витрачанню їх з боку другої сторони фінансових правовідносин 

юридичних та фізичних осіб [2]. 

Форм реалізації норм фінансового права є чотири: 

• Виконання (суб'єкти виконують активні дії для втілення 
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приписів, що містяться в зобов'язуючих нормах); 

• Використання (суб'єкти здійснюють права і обов'язки, 

передбачені диспозицією фінансово-правової норми); 

• Дотримання (суб'єкти виконують припис про заборону дій в 

галузі фінансів); 

• Застосування (органи держави і  місцевого самоврядування, 

через правозастосовні акти провадять дії, скеровані на формуван-

ня, розподіл і використання централізованих і децентралізованих 

фондів коштів) [3]. 

Аналізуючи фінансово-правові відносини в суспільстві, доці-

льно вважати, що реалізація норм фінансового права, необхідна для 

підтримки суспільного порядку під час використання грошових 

фондів. Адже саме проходячи через фінансово-правові механізми, 

що регулюються цими нормами держава може контролювати  

відносини пов’язані з будь-якими фінансовими операціями. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ 
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Інформація про витрати та доходи підприємства у системі 

фінансового обліку є дуже важливою для прийняття управлінських 
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рішень. Облік витрат і доходів фірми продовжує вдосконалюватись 

із застосуванням комп’ютерних технологій та комунікаційного 

середовища, а також методів обліку та його організації. 

До поширених проблем у вітчизняному обліку належать: 

• теоретичні — пов'язані із загальними питаннями бухгалтер-

ського обліку, бухгалтерською термінологією, предметами і мето-

дами, їх основними елементами, обліком господарських операцій, 

сучасними формами облікових регістрів та фінансовою звітністю; 

• методологічні — пов'язані з розробкою, вибором і застосу-

ванням методів обліку; 

• технологічні — пов'язані з рядом методів і способів забезпе-

чення вибору обліку та отримання його як єдиної функціональної 

системи; 

• організаційні — пов'язані з практичним впровадженням 

систем обліку сучасних теоретичних, методичних і технологічних 

досягнень, і разом з тим, у галузях обчислювальної техніки та 

зв'язку. Також пов’язані з формуванням достатньої кількості та 

своєчасним доступом до корисної інформації для користувачів; 

• кадрові — пов’язані з підготовкою, перепідготовкою спеціа-

лістів, культурно-етичним рівнем, рівнем компетентності, рівнем 

освіти та досвідом роботи; 

• фінансові — пов'язані з фінансуванням для підтримки досяг-

нутого рівня бухгалтерського обліку, динамічного розвитку та 

поступового вдосконалення; 

• масштабні — які залежать від того, в яких розмірах 

впроваджена облікова політика та вжиті кроки для стандартизації 

облікових процесів; 

• рівні — пов'язані з рівнем управління підприємством або 

групою компаній, тобто проблеми бухгалтерського обліку, які має 

вирішувати керівництво. 

Варто зауважити, що основною проблемою обліку доходів та 

витрат українських підприємств є повнота та своєчасність їх 

відображення в системі бухгалтерського обліку. Нині переважна 

більшість вітчизняних підприємств не в повній мірі відображають 

власні витрати та доходи. Це через те, що витрати важче приховати, 



 

142 

бо їх легше контролювати і вони повніше відображаються в обліку, 

ніж доходи. Найбільша частка неврахованих витрат пов’язана з 

витратами на оплату праці – «тіньовою заробітною платою». 

Джерелом фінансування для виплати такої заробітної плати є 

«тіньові доходи», які виникають із вартості реалізованої продукції 

(робіт, послуг), що не обліковується. Основними причинами 

«тіньової заробітної плати» та «тіньового доходу» є: 

1) недостатній рівень ефективного регулювання; 

2) високий рівень корупції в державних та місцевих органах 

влади; 

3) існуючі в Україні норми економічного контролю, види 

систем та механізмів неефективні. 

Перш за все, за рахунок доходів прибуток від реалізації може 

бути занижений, а база оподаткування ПДВ значно звужена. 

Далі постає питання забезпечення максимальної ефективності 

та достовірності вихідної інформації щодо витрат і доходів бізнесу. 

Шляхом вирішення є потреба в попередній перевірці відповідності 

сучасним вимогам: сумісності, однозначності тлумачення, досто-

вірності, дохідливості та доречності. 

Складність створення загальнодержавної єдиної інформацій-

ної бази норм і нормативів для вдосконалення обліку та контролю 

доходів та витрат компанії є третьою проблемою. 

Якщо ми зможемо створити в Україні єдину загальнодержавну 

інформаційну базу норм та нормативів, то на цій основі можна буде 

розробити галузеві та відомчі норми і стандарти. Встановлення 

таких нормативів вплине на встановлення елементарного порядку 

та дисципліни на підприємстві, тому наші органи законодавчої та 

виконавчої влади зобов’язані приділяти цьому питанню більше 

уваги, щоб зменшити невраховані невиробничі витрати та доходи. 

Наступним питанням є ступінь відповідності системи обліку 

та контролю надходжень і витрат підприємства існуючому законо-

давству про облік і контроль, а також цілям і завданням фірми. 

В наш час за умов нормативно-правової осі головний бухгал-

тер повинен мати повну та розгорнуту інформацію про нові норма-

тивно-правові акти в Україні, зміни та доповнення до чинних актів.  
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Питання матеріально-технічного та організаційного забезпе-

чення полягає в тому, який рівень сучасної логістики, наскільки 

організовано та ефективно здійснюється первинний та зведений 

облік, внутрішній контроль, формування звітної інформації тощо.  

Компаніям, де менеджери знають про інвестування в матеріально-

технічне та організаційне забезпечення для покращення бухгал-

терського обліку та контролю підприємства, буде легше вирішити 

цю проблему. На її вирішення мають бути спрямовані стратегії 

розвитку фірми, включаючи оновлення, закупівлю, упорядкування, 

використання та фінансування матеріально-технологічних засобів, 

здійснення організаційних заходів, спрямованих на виведення 

компаній у новітній простір інформаційної економіки [1]. 

Висновок. Враховуючи розміри та форму власності підпри-

ємства, господарську діяльність, оподаткування, законодавство 

тощо, перспективи подальшого вивчення бухгалтерського обліку 

доходів і витрат підприємницької діяльності є дуже перспектив-

ними та будуть представляти великий інтерес для економістів 

протягом багатьох років. Та все ж ці проблеми не є вичерпними і 

потребують постійного доповнення, уточнення та деталізації. 

Література: 

1. Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку 

та контролю: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 

2009. – 272 с. 
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УДК 336 Економічні науки
   

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Здір В.А., 

к.е.н., викладач кафедри обліку та фінансів 

Кулик І.А., 

студент 

Кулик Ю.М., 

викладач кафедри обліку та фінансів 

Черкаський державний бізнес-коледж 

м. Черкаси, Україна 

Питання забезпечення фінансової безпеки та її складових у 

будь-якій країні є надзвичайно актуальними. Це зумовлено тим, що 

сучасні вимоги щодо створення сталого розвитку економіки країни 

потребують неабияких глобальних дій держави, що пов'язані з 

широким колом питань реформування, які неможливі без забезпе-

чення фінансової держави. Фінансова безпека має бути більш 

гнучкою та швидко функціонувати у відповідь на трансформації 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Адже неефективна фінансова безпе-

ка супроводжується дестабілізацією державних фінансів, що може 

призвести до виведення капіталів за кордон, девальвації націо-

нальної валюти, кризи платіжного балансу, зростання бюджетного 

дефіциту та державного боргу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

13 березня 2022 року № 303 "Про припинення заходів державного 

нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах 

воєнного стану" припинено проведення планових та позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового 

нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента 

України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану 

в Україні”. Квітень 2022 р. став для бюджетно-податкової політики 

найтяжчим періодом із початку широкомасштабного вторгнення 

РФ в Україну [3]. Так, у перший день війни, 24 лютого, НБУ 

оперативно перерахував до держбюджету частину свого прибутку 
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за минулий рік. Бізнес відгукнувся на заклик влади авансом 

сплатити податки. У березні державний бюджет вдалося попов-

нити за рахунок резерву авансової сплати дивідендів державних 

підприємств і банків. З квітня через те, що фіскальні резерви себе 

вичерпали, ситуація з виконанням бюджету є напруженішою: дохо-

ди становлять трохи більше від половини довоєнного рівня. Особ-

ливо відчутним є зниження податкових надходжень від митниці. 

Даватимуться взнаки втрати бюджету через погіршення економіч-

ної ситуації й внаслідок наданих податкових і митних пільг.  

При цьому, протягом періоду воєнного стану дозволено здійс-

нення позапланових заходів державного нагляду (контролю) в 

окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому 

зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, 

виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній 

сфері, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на 

права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколи-

шнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською 

діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах [1]: 

- збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей 

суб'єктами господарських відносин; 

- за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності; 

- фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та 

податкових відносин; 

- за додержанням суб'єктами господарювання кредитних 

зобов'язань перед державою і розрахункової дисципліни, додер-

жанням вимог валютного законодавства, податкової дисципліни; 

- цін і ціноутворення - з питань додержання суб'єктами госпо-

дарювання державних цін на продукцію і послуги; 

- монополізму та конкуренції - з питань додержання антимо-

нопольно-конкурентного законодавства; 

- земельних відносин - за використанням і охороною земель; 

- водних відносин і лісового господарства - за використанням 

та охороною вод і лісів, відтворенням водних ресурсів і лісів; 
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- виробництва і праці - за безпекою виробництва і праці, 

додержанням законодавства про працю; за пожежною, екологіч-

ною, санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням норм і 

правил, якими встановлено обов'язкові вимоги щодо умов здійс-

нення господарської діяльності; 

- споживання - за якістю і безпечністю продукції та послуг; 

- зовнішньоекономічної діяльності - з питань технологічної, 

економічної, екологічної та соціальної безпеки. 

У період дії воєнного стану Національний банк України (НБУ) 

продовжує реалізацію спрямованих на підтримання фінансової стій-

кості заходів у монетарній політиці та регулюванні фінансового сек-

тору. З метою запобігання виведенню капіталу за кордон і недопу-

щення виникнення макроекономічних дисбалансів з 4 квітня 2022р. 

тимчасово скорочено граничні строки розрахунків за експортно-ім-

портними операціями з 365 до 90 календарних днів. Нові вимоги 

застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту 

товарів [2]. 

Рада НБУ 15 квітня 2022р. ухвалила Основні засади грошово-

кредитної політики на період воєнного стану, що діятимуть до 

нормалізації функціонування економіки й фінансової системи. 

Документ передбачає, зокрема: 

1) фінансування з боку регулятора лише критичних видатків 

уряду та якнайшвидшу повну відмову від цього інструменту з 

метою уникнення фіскального домінування та високої інфляції, 

зниження довіри до НБУ, ускладнення процесу євроінтеграції 

України та співпраці з міжнародними фінансовими донорами; 

2) збереження власної інституційної, фінансової та операційної 

незалежності регулятора для належного виконання ним власних 

функцій; 

3) подальшу підтримку стабільної роботи банківської систе-

ми; 

4) активну протидію агресії на фінансовому фронті; 

5) сприяння розв’язанню проблем українських біженців; 

6) недопущення звуження сфери застосування гривні як 

єдиного законного платіжного засобу в Україні; 
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7) сприяння залученню зовнішнього фінансування й запровад-

ження реформ в Україні. 

У період дії воєнного стану, незважаючи на значне ускладнен-

ня ситуації в бюджетній сфері, Україна продовжує виконувати свої 

боргові зобов’язання. Для цього створено Фонд обслуговування та 

погашення державного боргу. У березні 2022р. Україна здійснила 

платіж у сумі 292млн дол. США за єврооблігаціями, деномінова-

ними в доларах, термін погашення яких спливає у вересні 

поточного року, і продовжуватиме виконувати свої зобов’язання, 

щоб уникнути дефолту або реструктуризації. У квітні 2022р. 

плануються виплати в розмірі 84 млн дол. США [3]. 

Разом із тим Міністерство фінансів України активно працює 

над отриманням міжнародної фінансової допомоги. Так, 19 квітня 

2022р. Україна отримала від Світового банку транш на 88,6 млн 

дол. США на відшкодування витрат на виплату академічних і 

соціальних стипендій. Ці кошти було надано банком у межах 

проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результа-

тів», що виконується Міністерством освіти і науки України. У 

березні 2022р. Світовий банк схвалив реструктуризацію цього 

проєкту. До структури проєкту було додано компонент 5 «Підтрим-

ка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та 

науки, а також соціальних стипендій, що надаються Міністерством 

соціальної політики для студентів закладів вищої освіти». Міністр 

фінансів України 13 квітня 2022р. підписав кредитну угоду з 

урядом Канади про надання Україні 500 млн канадських доларів на 

пільгових умовах.  

Література: 
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АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ІНТЕНСИВНОГО ПЕРЕНАВЧАННЯ НА НОВІ ВИДИ (ЗРАЗКИ) 

ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
 

Іванов О.В., 

науковий співробітник 

Харківського національного університету  

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба   

м. Харків, Україна 

Розв’язання Російською Федерацією повномасштабної війни 

на території нашої Батьківщини вимагає у терміновому порядку 

удосконалювати систему підготовки військ (сил) Збройних Сил 

(далі ЗС) України, а саме через впровадження системи інтенсив-

ного навчання (перенавчання, перепідготовки)  (далі ІН) особового 

складу (індивідуально, у складі екіпажу, підрозділу, органу управ-

ління). 

Актуальність застосування технологій ІН певних категорій 

військовослужбовців за фахом з метою освоєння нових видів 

(зразків) озброєння та військової техніки (ОВТ) в умовах ведення 

бойових дій ЗС України та іншими силами оборони України 

обумовлена надходженням на озброєння військ різноманітних 

нових зразків ОВТ та доукоплектуванням особовим складом війсь-

кових частин (підрозділів) і формуванням нових за мобілізацій-

ними планами. 

ІН окремих військовослужбовців або групи військовослуж-

бовців за фахом з метою освоєння нових видів (зразків) ОВТ — це 

курс, який є стислим теоретичним та практичним навчанням, обу-

мовлений часовими обмеженнями, надаючи військовослужбовцям 
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систематизований теоретичний матеріал, формуючи практичні 

навички та досвід, необхідні для освоєння нових видів (зразків) 

ОВТ до рівня необхідного для самостійного бойового застосування 

та у складі екіпажу (підрозділу) в умовах ведення бойових дій. 

Важливим є формування педагогічних якостей у тих, хто навчаєть-

ся, з метою розповсюдження теоретичних знань, практичних 

навичок та досвіду бойового застосування (експлуатації) певних 

видів (зразків) ОВТ. 

Розглядаються технології, методи, принципи ІН. 

Наводяться переваги і недоліки ІН та чинники, що впливають 

на ефективність ІН. 

Алгоритм побудови певного курсу (програми) ІН є його 

основою.  

З метою досягнення найбільшої ефективності проходження 

курсу ІН за певною програмою пропонується застосування 

критеріїв відбору кандидатів, якими, перш за все, є мотивація, 

базова освіта та здатність до ІН в умовах часових обмежень. 

Відповідно до критерієв відбору кандидатів на проходження 

курсу ІН пропонується розробка методики відбору. 

Будь-який курс (програма) ІН певних категорій військово-

службовців за фахом з метою освоєння нових видів (зразків) ОВТ 

має пройти завчасну практичну апробацію із залученням військо-

вослужбовців (персоналу) різного рівня підготовки та психо-

фізіологічних можливостей. 

Технології і методики ІН доцільно застосовувати в процесі 

індивідуальної та колективної підготовки постійного складу війсь-

кових частин та органів управління ЗС України, в ході підготовки 

військовозобов’язаних та резервістів, які призвані згідно відповід-

ної черги мобілізації та на зборах.  
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ЗАКОННІСТЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

РЕЗИДЕНТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

Іщенко А.С., 

студентка  

Навчально-наукового інституту права  

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Наприкінці лютого 2022 року Російська Федерація, нехтуючи 

нормами міжнародного публічного права, розпочала повномасш-

табне вторгнення в Україну. Логічною відповіддю зі сторони нашої 

держави стало прийняття низки рішень, які направленні на 

настання негативних наслідків для Росії. 

Вже у березні поточного року Верховною Радою був прийня-

тий Закон України «Про основні засади примусового вилучення в 

Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резиден-

тів». А на початку квітня законодавчий орган України прийняв 

закон, який уточнює окремі положення попередньо зазначеного. 

Варто вказати, що на момент написання даних тез, Президент 

України ще не підписав останній.  

У зв’язку з наведеним виникає питання, наскільки ефективною 

буде процедура позбавлення власності російських підприємств та 

громадян в Україні, та чи не порушує вона основоположних ціннос-

тей демократичного суспільства?! 

Очевидно, що непорушність права власності є однією з осново-

положних гарантій, яка передбачається як міжнародними актами, 

так і на рівні українського законодавства. Стаття 41 Конституції 

України наголошує на обов’язкову наявність законних підстав для 

позбавлення можливості особи щодо володіння, користування та 

розпорядження своїм майном[1]. Частина 1 статті 1 Першого прото-

колу до Європейської конвенції зазначає про такі умови для можли-

вості припинення власності у юридичної чи фізичної особи: це 
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повинно бути здійснено в інтересах суспільства і на умовах, перед-

бачених законом та загальними принципами міжнародного права[2]. 

Також практика Європейського суду з прав людини свідчить 

про те, що Суд стає на захист власника, у разі коли держава не 

дотримується законодавчої процедури експропріації майна, або ж 

здійснює її без достатніх на те підстав. Наприклад, у справі «Брай-

ловська проти України» Суд визнав порушення нашою державою 

статті 1 Протоколу 1 ЄКПЛ, нагадавши, що позбавлення власності 

повинно відповідати трьом умовам: воно має бути законним, що 

виключає будь-які свавільні дії національних органів влади; повинно 

здійснюватися «в інтересах суспільства» та забезпечувати справед-

ливий баланс між правами власника та інтересами суспільства [3]. 

Оскільки Закон «Про виконання рішень та застосування прак-

тики Європейського суду з прав людини» передбачає обов’язкове 

виконання нашою державою рішень ЄСПЛ та необхідність застосу-

вання національними судами практики Суду як джерела права, то 

необхідним є вироблення такого механізму експропріації майна, 

який би убезпечував Україну від ухвалення рішень не в її користь[4].  

Для того щоб вирішити вищезгадані питання, необхідно 

зрозуміти, що ж передбачає запропонований до аналізу Закон, вра-

ховуючи підтримані Верховною Радою України зміни. По-перше, 

акт дає визначення поняттю «резиденти Російської Федерації», 

ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Щодо фізич-

них, то це громадяни Росії, або особи, які мають з вказаною країною 

тісний зв'язок чи місце проживання в ній, займаються там основною 

діяльністю. Щодо юридичних – ті особи (їх філії та представ-

ництва), у яких засновником, кінцевим бенефіціаром або учасником 

є Російська Федерація. При цьому для фізичних осіб Законом роби-

ться виняток, оскільки його положення не поширюється на тих, хто 

захищав Україну проти збройної агресії Російської Федерації, 

відстоював незалежність і суверенітет нашої  Батьківщини [5].  

Проаналізувавши вказані норми, зрозумілим є необхідність їх 

доопрацювання в майбутньому, адже, застосовуючи такі положен-

ня, можна легко уявити ситуацію позбавлення права власності 

щодо громадянина Росії, який активно підтримував Україну, 
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засуджував воєнні дії Російської Федерації тощо. Звісно, в умовах 

сьогодення через жахливий та травмуючий досвід українським 

суспільством може бути не прийнято розділяти громадян держави-

агресора на «поганих» та «хороших», але в будь-якому випадку вар-

то усвідомлювати, що таке однакове ставлення законодавця може 

призвести до шкоди нашій країні, яка зокрема полягатиме в необ-

хідності компенсації чималих сум моральної та матеріальної шкоди 

за рішеннями ЄСПЛ та інших міжнародних судових установ.  

По-друге, закон наголошує, що експропріація здійснюється з 

мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це 

настійно вимагається військовою необхідністю) в рахунок майбут-

ньої репарації Україні та ґрунтується на принципах законності, 

прозорості, об'єктивності, відповідності меті, стратегічної важли-

вості та ефективності [5]. Незрозумілим є використання терміну 

«військова необхідність» в контексті Закону, що аналізується. Крім 

того, застосовується словосполучення «з мотивів суспільної необ-

хідності», що наводить на думку про конституційну норму щодо 

можливості примусово відчужити приватну власність лише з таких 

причин. Натомість вказане конституційне положення передбачає 

необхідність повного відшкодуванням вартості майна, що відчужу-

ється [1]. Звісно, у Конституції йдеться про відчуження, а не про 

вилучення, а відшкодовувати кошти резидентам держави-агресора 

ніхто не збирається. Але для уникнення проблемних питань, пов'я-

заних з застосуванням Закону, варто було б уточнити його норми, 

чітко врегулювавши, що розуміється під вилученням та конкрети-

зувавши, за яких умов резиденти Російської Федерації будуть 

позбавлятися майна на території України.  

Закон також передбачає, що рішення про примусове вилучен-

ня об’єктів власності має прийматися за пропозицією Кабінету 

Міністрів України Радою національної безпеки і оборони України, 

а потім вводитися в дію указом Президента України. Крім того, 

протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану відповідний указ Президента повинен бути затверджений Вер-

ховною Радою України, шляхом прийняття відповідного закону [5].  

Цікавими також є положення про майбутню долю об’єктів 
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вилученого майна. Закон пропонує передавати їх у господарське 

відання спеціалізованому державному підприємству, яке у разі 

необхідності, має бути створене за рішенням Кабінету Міністрів 

України [5]. Так, виникає питання щодо формулювання «у разі 

необхідності», адже неоднозначним є розуміння того, що є необ-

хідністю для створення такого підприємства. Законом, що перед-

бачає регулювання земельних відносин під час воєнного стану, 

який станом на момент написання тез, є прийнятим Верховною 

Радою, але не підписаним Президентом, пропонується надати 

Кабінету Міністрів повноваження передавати вилучені у російсь-

ких резидентів земельні ділянки спеціалізованому державному 

підприємству на праві постійного користування [6]. Звісно, доціль-

но було б більш детально визначити подальшу долю вилученого 

майна, зокрема врегулювати можливість спеціалізованого підпри-

ємства розпоряджатися ним за умови одержання згоди від Кабінету 

Міністрів України.   

Отже, прийняття аналізованого Закону має чимало позитив-

них аспектів, пов'язаних з можливістю часткового відшкодування 

втрат, спричинених Україні в ході війни. Натомість, Закон потребує 

подальших змін та ретельного доопрацювання, а також необхідно-

сті прийняття підзаконних нормативно-правових актів, для уник-

нення випадків порушення Конституції України та міжнародних 

зобов’язань, взятих на себе нашою державою. 
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The  face-to-face learning still remains the most important method  

of education, especially if the study program includes practical training, 

analytical work in laboratories and the teacher is explaining the 

derivation of processes and algorithms. In this case we do have more a 

teacher centered learning. At present time, we can observe more and 

more a shift to student-centered-learning. If we would do this in the 

classical way we need a high number of text books, journals or handouts, 

but their supply is connected with high costs. Nowadays everybody and 

of course also the students are looking more and more for information 

on the World-Wide-Web. Recently distance education has become a 

necessary tool under conditions of constant increase of students’ 

mobility.  It provides a teacher and a student with a lot of opportunities. 
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Distance learning has a number of tools such as videos, PDFs, podcasts, 

and teachers can use all these tools as part of their lesson plans. By 

extending the lesson plan beyond traditional textbooks to include online 

resources, teachers are able to become more efficient educators. 

The students have different sources of knowledge and information 

The assumption could now arise that by using the internet student-

centered-learning is very easy and can save finances. Online education 

is far more affordable as compared to physical learning. This is because 

online learning eliminates the cost points of student transportation, 

student meals, and most importantly, real estate. Additionally, all the 

course or study materials are available online, thus creating a paperless 

learning environment which is more affordable, while also being 

beneficial to the environment. Another advantage of online education is 

that it allows students to attend classes from any location of their choice. 

It also allows schools to reach out to a more extensive network of 

students, instead of being restricted by geographical boundaries. 

Additionally, online lectures can be recorded, archived, and shared for 

future reference. This allows students to access the learning material at 

a time of their comfort.Thus, online learning offers students the 

accessibility of time and place in education. There are also fewer 

chances of students missing out on lessons since online classes can be 

taken from home or location of choice. Another advantage of distance 

learning is the fact that every student has a different learning journey and 

a different learning style. Some students are visual learners, while some 

students prefer to learn through audio. Similarly, some students thrive in 

the classroom, and other students are solo learners who get distracted by 

large groups. 

Nevertheless, the teacher is still necessary to guide the students how 

to use all this information. Some educationists and more particularly 

policy makers and politicians see electronic delivery at a distance as one 

route towards student-centered learning as opposed to teaching-centered 

learning that avoids the penalty of increasing costs. Experience shows 

that the reverse is true and that good quality, effective distance learning 

provided by electronic delivery demands an investment in teaching staff 

and resources that is at least on a par with face-to-face learning. 
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To improve the efficiency of education by distance learning using 

electronic networks it is very important to have the appropriate 

methodology for an established and flexible open-source learning 

management system, basic teaching materials for testing and evaluating 

the modules in Master and PhD programmes. The introduction of 

‘blended learning’ methods to integrate e-learning (or distance training) 

elements of teaching within the conventional ‘presence teaching’ and 

development of so called ‘Info-competence’ to escape from the ‘Google’ 

mentality of the students and find out appropriate methods to use 

‘conventional’ literature sources and electronic ones is highly required. 

Nowadays the workload for the modules in Master or PhD studies 

are divided in time for contacts with the teachers, seminars or training 

with tutors and self-studying. Very often we can find in the description 

of such modules a distribution of the time as 60:60:60: hours. That 

means the students should study at least 60 hours the corresponding 

subject. In this regards, students are following advises of their teachers 

looking to find appropriate literature and they should have the access to 

pedagogically structured material available at the internet platform. 

Hereby, we’ll try to explain the possibilities and advantages of 

implementation such internet platforms and electronic tools in the 

teaching methodology as well as the possibilities and examples by using 

the e-learning tools. Why should teachers be motivated to use e-learning?  

First of all, teachers must have the teaching material, graphs, 

pictures, scientific movies in digital form. If this is still not available in 

this form, they should have the motivation and capacity to digitalize the 

material foreseen for the teaching procedures as lectures, seminars, etc. 

The next point is to decide in which extent is the use of e-learning really 

necessary in order to fulfill the pedagogical goal of the course. The are 

the following, sometimes really pragmatic reasons to use the e-learning 

method for teaching of students: Here are some of them: 

- Supply of materials as scripts, copies of the lecture presentations 

etc. In an specific network (e-learning) platform is much cheaper and 

faster; 

- Text-books or journals are not available in sufficient amount; 

copies can be “published “ in the e-learning platform; 
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- “home work” for the  students can be formulated and at any time 

for every student individually controlled; 

- “group work” can be organized, guided and evaluated; 

- Tests can be organized using the e-learning platform; 

- The everyday organization of a course is possible at any time, e.g. 

exchange of information using the e-mails of the student database in the 

corresponding e-learning platform; 

- Using such method can be timesaving, if thre are possibilities to 

teach the students without attending classes; 

- The teacher has a “Distance Learning Course”, whereas distance 

learning is any situation whereby the teacher and student are separated 

by space and possibly by time.  

Why should student be motivated to use e-learning?  

As already stressed, e-learning is different in many aspects from 

the traditional face-to-face learning we are all used to, primarily in the 

way we get our information and how we interact with instructors and 

fellow students. If the students decide they can use the available material 

and guidance for learning available in the e-learning platform for the 

course. For some students even the e-learning effect is higher if they 

learn more online, and their retention is better too. The acceptance of the 

electronic learning method of the students is also dependent on their 

learning type (face-to-face, visual, acoustic and others). Visual, self-

directed learners do well at online learning, but others succeed because 

the online instructional design is oftensophisticated and planned to reach 

in a wide variety of learners. Lifestyles play a big role in the success of 

online learners too.  

The reason why students are using e-learning can be summarised 

as follow:  

- Access to material provided for the courses at any time and any 

place if computers and internet entrance is available; 

- Text books or materials from the courses are not always available; 

- The students are independent and are in the position to plan the 

time for the self-studies; 

- The students are not good in listening to lectures and slow in 

writing down information.  
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In conclusion of the experience on using e-learning, it can be stated 

the students need to be self-directed and motivated to complete activities 

on schedule and to initiate communication required to be successful. 

They will be responsible for creating the structure to finish each course.  

Some more comments are necessary regarding the integration of 

learning in the study methodology. First of all is to clarify that except the 

material and learning methodology given in the e-learning platform the 

students need more information. That means the teacher can give the 

instruction to check in the library for specific text books or journals. 

Sometimes this is defined as “blended learning”. It is      

Also possible the teacher leaves it free for the students to check for 

some specific information. Normally, in this case, students start with on-

line learning. In this regard it is very important to make a difference 

between e-learning, the teacher guided method, and on-line learning 

where students are looking on their own for specific information in 

different platforms.   
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Abstract. Nutrition is an important component of human health. And 

breakfast is the most important meal of the day. The theses analyze and 

present the most important reasons for eating breakfast. Specific 

researches devoted to this question are substantiated and resulted. 

Key words: breakfast, healthy habit, health, nutrition. 

It is known that breakfast is a very important meal of the day. 

However, ≈20% to 30% of US adults do not eat breakfast, and breakfast 

consumption has declined in recent decades [1]. 

 Regular breakfast consumption is associated with higher intakes 

of micronutrients, a better diet that includes fruit and vegetables and less 

frequent use of soft drinks [2]. 

 А survey of the Bogalusa Heart Study demonstrated that 74% of 

breakfast skippers did not meet two thirds of the Recommended Dietary 

Allowance for vitamins and minerals compared with 41% of those who 

consumed breakfast. Using data from NHANES 1999 to 2002, 

investigators demonstrated that young adults (age, 20–39 years) who 

reported skipping breakfast (defined as the absence of any food/beverage, 

excluding water) had greater TEI from added sugars, a lower mean 

adequacy ratio for nutrient intake, and a lower Healthy Eating Index [2]. 

 BMI and the prevalence of overweight are in general lower in 

young people who eat breakfast, which is also advocated as a means of 

improving cognitive function and academic performance. Skipping 

breakfast is nevertheless very common among young people and is 

associated with risk behaviours such as smoking, alcohol consumption 

and sedentary behaviours. Not eating breakfast is common among 

young people, particularly in the teenage years. Contributing factors 

include increased autonomy over food choice among those in older age 
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groups,reduced influence of the family environment  and increased 

prevalence of dieting among older girls. Eating breakfast and fruit daily 

decreases with age in almost all countries [2]. 

  There is a lot of evidence to support the link between breakfast 

and weight change. In prospective study of 6764 middle-aged men and 

women was found an inverse association between percentage of total 

energy intake consumed at breakfast and weight change [3]. In 

NHANES 1999 to 2002, young adults (age, 20–39 years) who reported 

consuming ready-to-eat cereal were 31% less likely to be 

overweight/obese and 39% less likely to have abdominal obesity 

compared with breakfast skippers. Additionally, a meta-analysis of 19 

studies in the Asian and Pacific regions demonstrated a pooled odds ratio 

of 1.75 (95% confidence interval, 1.57–195) for prevalence of 

overweight or obesity among the lowest compared with the highest 

breakfast consumption frequency [1]. 

 Іn prospective study of breakfast consumption and weight gain 

among U.S. men, the consumption of breakfast was modestly associated 

with lower risk of 5-kg weight gain during 10-years of follow-up. 

Breakfast consumption can contribute to a better overall dietary 

intake, particularly because breakfasts are often high in fiber. Consistent 

with this observation, consumption of both whole-grain and refined 

grain breakfast cereals was associated with reduced weight gain [4]. 

 Breakfast consumption may also prevent overeating during the 

day. During prolonged fasting, ghrelin levels rise and insulin levels 

decline, which may trigger hunger and stimulate eating. Additionally, 

prolonged fasting can result in increased postprandial glucose levels and 

a greater subsequent decline in glucose levels. Dynamic declines in 

blood glucose levels can induce meal initiation that may contribute to 

excess energy intake [4]. 

A potential mechanism underlying the inverse association between 

percentage of total energy intake at breakfast and weight change also is 

the lipogenic action of insulin. Increased blood levels of insulin will 

promote lipogenesis, and studies have shown that breakfast-skipping 

and prolonged fasting lead to an elevated insulin response following a 

test meal. Relatively higher circulating levels of insulin in response to 
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food consumption may increase lipogenesis. Therefore, an increased 

insulin response following prolonged fasting, such as skipping of 

breakfast, may lead to increased fat storage and weight gain [3]. 

In a prospective study among men, skipping breakfast (defined as 

not eating anything before lunch) was associated with a 21% higher risk 

of developing type 2 diabetes mellitus. And in a prospective analysis 

among 4631 middle-aged Japanese workers (age, 35–66 years at 

baseline), participants who skipped breakfast ≥2 d/wk had a 73% greater 

risk of diabetes mellitus compared with participants who consumed 

breakfast 6 or 7 d/wk over 8.9 years of follow-up after adjustment for 

confounders [1]. 

 In large US women in the Nurses’ Health Study, women, who 

consumed breakfast irregularly (0–6 times/wk) were at higher risk of 

type 2 diabetes than were women who consumed breakfast daily. 

Among irregular breakfast consumers, women with a higher eating 

frequency (≥4 times/d) had a significantly greater type 2 diabetes risk 

than did women who consumed breakfast daily and ate 1–3 times/d [5]. 

 Аccording to Health Professionals Follow-Up Study there was a 

50% higher risk of type 2 diabetes in men who skipped breakfast than 

in men who consumed breakfast. Compared with breakfast consumers, 

men who skipped breakfast had also a slightly higher BMI, smoked 

more, exercised less, consumed more alcohol and less cereal fiber, and 

drank more coffee [6]. 

 The Aichi Workers’ Cohort Study in middle-aged Japanese men 

and women also suggests that skipping breakfast may increase the risk 

of type 2 diabetes [7]. 

It is also known that skipping breakfast is associated with markers 

of impaired glucose metabolism, including elevated hemoglobin A1c, 

higher fasting plasma glucose and all-day postprandial hyperglycemia, 

and a higher rate of impaired fasting glucose. Additionally, in CARDIA 

(Coronary Artery Risk Development in Young Adults), daily breakfast 

eaters also had a lower risk of hypertension and metabolic syndrome 

compared with infrequent breakfast eaters (0–3 times a week), and these 

associations remained significant after adjustment for baseline measures 

of adiposity [1].  
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In population-based study with separate analyses of men and 

women regarding the cardio-metabolic health effects of breakfast, we 

could confirm the overall impression that breakfast is an important meal 

associated also with cardiometabolic risk factors [8]. 

In the Japan Public Health Center-Based Study, conducted in 

Japan, infrequent breakfast consumption was associated with a greater 

risk of CVD, specifically greater risk of hemorrhagic stroke [9]. 

Results from PESA a cohort study showed a 14%, 18%, and 36% 

greater risks for total CVD, total stroke, and hemorrhage, respectively, 

among those skipping breakfast. Regular skipping breakfast are 

associated also with a 1.55- and 2.57-fold higher odds for noncoronary 

and generalized atherosclerosis and on average 27% higher risk of 

coronary heart disease [10]. 

In а Prospective Study of Breakfast Eating and Incident Coronary 

Heart Disease in a Cohort of Male U.S. Health Professionals was 

founded a 33% higher risk of CHD among men who skipped breakfast 

[11]. These findings allude to the importance of overall breakfast quality 

to maintain a healthy cardiometabolic risk profile. 

Conclusions. So, regular consumption and not skipping breakfast 

is a very useful and important habit. Because, as confirmed by the above 

studies, this meal is extremely important to maintain normal functioning 

of the body and prevent the development of many diseases. 
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Сучасна українська поезія тематично відгукується на події, які 

відбуваються в суспільстві. Відтак тема війни є стрижневою в 

концептуальному діапазоні поетичної творчості. Значну частину 

віршів цій темі присвячує й сучасна українська поетеса Надія 

Красоткіна. Саме її поетичний доробок і сформував фактичний 

матеріал нашого лінгвістичного дослідження.  

Цікавою лексико-семантичною групою, яка наявна в поезії 

про війну, є орнітосфера. Найменування птахів становлять один з 

атрибутів мовосвіту аналізованих віршів, забезпечуючи актуаліза-

цію багатьох стилістичних смислів. 

Найчастіше у творах авторка вживає орнітонім соловей. 

Валерій Войтович зазначає, що «соловейко … приносить весну в 

гаї та ліси» [1, с. 413], цей птах є співцем «добра та кохання» [1, 

с. 413], «соловей також є символом волі» [1, с. 413]. Ці символіко-

стилістичні смисли актуалізує й авторський контекст. Так, цей птах 

асоціюється з весною: 

А в серденьку в усіх живуть надії, 

І ранки прокидаються в росі 

В мрійливій тиші, з співом соловейка, 
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Й усіх чарує радісна весна [2]. 

Позитивно конотований поетичний текст містить орнітонім 

соловей, який продовжує асоціативний ряд позитивної 

емотивності лірики: 

Й дорослим також є чого радіти: 

Є мрія, щастя, пісня солов’я… [2]; 

Я хочу миру! І весни, краси, 

Щоб чути ніжну пісню солов’я [2]. 

Сема ‘воля’ підтекстно актуалізується в рядках про мир: 

Бо я так хочу в тихім мирі жити, 

Де будять сонце лише солов’ї [2]; 

а також у контекстах, що пов’язані з воєнними діями: Як 

стихне бій – співають солов’ї… [2]; засвідчує мотив боротьби, а 

значить – незламності й нескореності, прагнення до волі й 

незалежності. 

У мовосвіті Надії Красоткіної присутній і мікрообраз журавлі, 

у якому закодовано глибокий ментальний сенс. Ці птахи є не лише 

провісниками весни, а й символами надії, оновлення, нового життя, 

бо журавлі «несуть із вирію душі, що будуть навесні та влітку знову 

народжуватися» [1, с. 405]. У поезії авторки цей орнітонім тради-

ційно корелює зі словесним образом мир, що є одним із ключових 

у творчому доробку поетеси: 

А в синім небі линуть журавлі 

І хочуть миру, сонечка і світла… [2]. 

Словообраз лелека, що є втіленням добра та родинного щастя 

[1, с. 409], забезпечує ідилічну картинку спокійного та мирного 

життя: 

Небес синіє світла глибина, 

Гніздо лелек на груші коло хати… [2]. 

В ідіолекті Надії Красоткіної орнітонім зозуля виконує тради-

ційну функцію. Ця птаха віщує прихід весни та пророкує трива-

лість людського життя [1, с. 405]. Підтекстне побажання авторки 

збереження життя нашим воїнам наявне в таких поетичних рядках: 

А воїнам не хочеться вмирати –   

Такі ж  світанки росяні, ясні, 
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Така краса на цій землі казкова, 

Кує зозуля, лічить всім літа… [2]. 

Орнітонім горобець в ідіолекті поетеси актуалізує лінгвости-

лістичне значення, пов’язане із шлюбною символікою [1, с. 402]. 

Цю сему підсилює субстантив сімейка в контексті: 

Десь горобців цвірінькає сімейка, 

Й повсюди казка дивна й чарівна [2]. 

У поезії Надії Красоткіної часто трапляється гіперонім 

пташка. Це узагальнений образ представників пташиного світу, 

що декодує багато цікавих лінгвостилістичних смислів, зокрема: 

1) щастя, злагоди, затишку, спокою, мирної тиші:  

Щоб долітав лиш спів пташок в квартиру, 

В дворі сміялись діточки малі [2]; 

2) плинності й безперервності життя, незважаючи на загрози 

й небезпеку: 

І пташечки мовчати не змогли, 

Хоч і снаряд десь поруч причаївся [2]; 

3) пробудження природи, весни, оновлення: 

Така весна летить над нашим світом, 

Така краса повсюди зацвіла! 

Земля покрилась ніжним первоцвітом, 

І дзвінко пісню пташка повела [2]; 

4) захисту, нескореності, волі: 

Своє гніздечко кожна пташка знає, 

Його готова завжди захистить. 

А от людина – Батьківщину має, 

Тому за неї і на смерть стоїть [2]; 

5) утвердження перемоги: 

А в небі синява така – безмежна! 

А в світі – сонце, літечко, тепло! 

Годує діток пташка обережна 

І хоче, щоб дитя її росло. 

І хоче на крило його підняти, 

І показати пташеняті світ [2]. 

Символічним у цьому художньому контексті є орнітонім 
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пташеня. Він посилює лінгвостилістичне навантаження поезії, 

увиразнюючи мотив продовження життя в мирі після нашої 

перемоги. Забезпечує цей авторський задум і художній паралелізм: 

А мати хоче сина пригортати, 

Він молодий, йому так мало літ, 

Та син її за рідний край воює, 

Щоб жити мирно в селах і містах [2]. 

У ліриці Надії Красоткіної світ людини та світ природи 

взаємопов’язані. Представники обох світів взаємодіють, їхні дії 

взаємно відгукуються, причиново обумовлюються та перебувають 

у тісному взаємозв’язку.  

Отже, авторка майстерно вплітає в громадянську лірику 

елементи пейзажу, чим посилює патріотичне спрямування віршів. 

Важливу роль при цьому відіграють орнітоніми, які лінгвалізують 

символічні образи української ментальності.   
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Шкоду, яку нанесла РФ своїми діями для українського народу, 

не можна описати словами чи виразити через будь-які зведені 

цифри. Мова йде не лише про матеріальний аспект, до прикладу, 

зруйнований будинок, а й про моральні страждання. Звичайно, 
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цьому немає пробачення з людської точки зору. Однак, чи може 

приватна особа шукати справедливість у національних судах, щоб 

юридично змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Саме на 

це питання ми шукатимемо відповідь у межах даного аналізу. 

Ну що ж, почнемо з того, що термін "імунітет" у перекладі з 

латинської мови означає звільнення від чогось. Імунітет держави у 

широкому застосуванні – це принцип, згідно з яким до держави або 

її органів і представників не може бути заявлений позов в 

іноземному суді без її згоди. У міжнародному приватному праві під 

імунітетом розуміють непідлеглість однієї держави законодавству 

та юрисдикції іншої. Імунітет ґрунтується на суверенітеті держав, 

їх рівності. Це означає, що жодна з них не може здійснювати свою 

владу над іншою державою, її органами, майном. Такий статус 

характеризується як раr in parem non habet imperium – рівний над 

рівним не має влади. У теорії та практиці держав розрізняють 

декілька видів імунітету: 1) судовий; 2) від попереднього забезпе-

чення позову; 3) від примусового виконання судового рішення; 

4) майновий (власності). Судовий імунітет полягає в непідсудності 

держави без її згоди судам іншої (par in parem non habet 

jurisdicdionem – рівний над рівним не має юрисдикції). Причини 

притягнення до відповідальності значення не мають. До держав, як 

правило, не можуть бути пред'явлені позови в іноземних судах, 

якщо тільки ці держави з власної волі не підпорядкували себе 

юрисдикції іноземних судів [1]. 

Таким чином, на основі принципу "рівний над рівним не має 

влади і юрисдикції" зазначимо про існування юрисдикційного іму-

нітету держави, тобто іноземна держава не може бути учасником 

судового процесу в іншій державі без її згоди.  

Наведене вище свідчить про існування абсолютного імунітету 

держави. Така концепція знайшла своє відображення і у національ-

ному законодавстві України, зокрема відповідно до ст. 79 Закону 

України "Про міжнародне приватне право" пред’явлення позову до 

іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі 

як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке 

належить іноземній державі та знаходиться на території України, 



 

169 

застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову 

і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише 

за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором України або законом України 

[2]. 

Окрім абсолютного імунітету, розрізняють ще обмежений 

імунітет, суть якого розкривається крізь призму міжнародних актів. 

Зокрема, мова йде про Європейську конвенцію про імунітет 

держав, прийняту Радою Європи 16 травня 1972 р., та Конвенцію 

ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності, прийняту 

резолюцією 59/38 Генеральної Асамблеї 2 грудня 2004 р.  

Ці конвенції втілюють концепцію обмеженого імунітету 

держави, визначають, у якій формі є можливою відмова держави 

від імунітету ("явно виражена відмова від імунітету" на підставі 

укладеного міжнародного договору чи контракту, або "відмова від 

імунітету, яка передбачається", коли іноземна держава вступає у 

судовий процес і подає зустрічний позов в суді іноземної держави), 

а також закріплюють перелік категорій справ, у яких держава не 

користується імунітетом в суді іншої держави-учасниці [3]. 

Зокрема, відповідно до ст. 12 Конвенції ООН 2004 (яка досі не 

набула чинності) держава не може посилатися на імунітет від 

юрисдикції при розгляді в суді іншої держави, яка зазвичай має 

компетенцію розглядати справи, що стосуються грошового відшко-

дування у разі смерті або заподіяння тілесного ушкодження будь-

якій особі або заподіяння шкоди майну або його втрати внаслідок 

дії або бездіяльності, що імовірно може бути привласнена державі, 

якщо така дія або бездіяльність мала місце повністю або частково 

на території цієї іншої держави і якщо автор дії чи бездіяльності 

перебував на цій території в момент цієї дії чи бездіяльності [4]. 

Схоже за змістом положення міститься у ст. 11 Європейської 

конвенції [5]. 

Важливо зазначити, що наразі обидві Конвенції не ратифіко-

вані ні Україною, ні Росією. Зважаючи на це, цілком логічно 

вважати, що Росія у відносинах з юрисдикційними органами 

України має абсолютний імунітет, оскільки інше не встановлено 
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чинними національними чи міжнародними нормами. Однак, це 

лише на перший, досить формальний, погляд. 

Позиція Верховного Суду 

У Постанові КЦС ВС від 14 квітня 2022 року у справі № 

308/9708/19 суд зазначив, що після початку війни в Україні з 2014 

року, суд України, розглядаючи справу, де відповідачем визначено 

РФ, має право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи 

про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результаті 

збройної агресії РФ, за позовом, поданим саме до цієї іноземної 

країни. Окрім того, у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ 

на територію України 24 лютого 2022 року Україна розірвала 

дипломатичні відносини з Росією, що унеможливлює із цієї дати 

направлення різних запитів і листів до посольства РФ в Україні з 

огляду на припинення його роботи на території України. Верхов-

ний Суд установив підстави для висновку про те, що, починаючи з 

2014 року, немає необхідності в направленні до посольства РФ в 

Україні запитів щодо згоди РФ бути відповідачем у справах про 

відшкодування шкоди у зв’язку з вчиненням РФ збройної агресії 

проти України й ігноруванням нею суверенітету та територіальної 

цілісності Української держави [6]. 

Як наслідок, суд не оминув увагою той факт, що як Євро-

пейська конвенція про імунітет держав, так і Конвенція ООН про 

юрисдикційні імунітети держав та їх власності, передбачають, що 

держава не має права посилатися на імунітет у справах, пов’язаних 

із завданням шкоди здоров’ю чи життю, якщо така шкода повністю 

або частково завдана на території держави суду та якщо особа, яка 

завдала шкоду, у цей час перебувала на території держави суду. ВС 

врахував, що Україна не є учасницею жодної із цих конвенцій, але 

зазначив, що вони відображають тенденцію розвитку міжнарод-

ного права щодо визнання того, що існують певні межі, в яких 

іноземна держава має право вимагати імунітет у цивільному 

процесі [7]. Отже, вердикт нещодавньої практики Верховного 

Суду: позовам до Росії про відшкодування завданої шкоди потерпі-

лим від розпочатою нею війни – бути. І очікується, що таких 

позовів буде багато, зважаючи на масштаби збройної агресії.  
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З одного боку, таке рішення ВС відповідає вимогам суспільст-

ва та принципу верховенства права, поваги до прав людини. З 

іншого боку, Конвенції стосовно обмеженого імунітету держав, 

згадані вище, не ратифіковані ні Україною, ні державою-терорис-

том Росією. Більше того, Конвенція ООН 2004 року взагалі не 

набрала чинності (із 30 необхідних для цього держав-підписантів 

її наразі ратифікували лише 22 держав). Тому, на питання, чи 

виконуватиме Росія рішення український судів стосовно неї – 

відповідь очевидна, оскільки держава, яка грубо порушує Статут 

ООН, норми  якого є обов’язковими, не визнаватиме застосування 

конвенції, які нею не ратифіковані. Окрім того, є підстави вважати, 

що положення згаданих вище Конвенцій не застосовуються 

стосовно деліктів, вчинених під час збройних конфліктів (див. ст. 

31 Європейської конвенції про імунітет держав 1972 р.). 

Позиція ЄСПЛ (European Court of Human Rights) 

Показовою з цього приводу є і практика ЄСПЛ. У справі 

Cudak v. Lithuania (Application no. 15869/02) від 23.03.2010 суд 

прийшов до висновку, що усталеним принципом міжнародного 

права є те, що, навіть якщо держава не ратифікувала договір, вона 

може бути зв’язана одним із його положень, оскільки це положення 

відображає звичаєве міжнародне право, або "кодифікуючи" його, 

або формуючи нове звичаєве правило. Суд зазначив, що застосу-

вання абсолютного імунітету держави протягом багатьох років 

явно слабшало. У 1979 р. Комісії міжнародного права (КМП) було 

поставлено завдання кодифікувати та поступово розвивати міжна-

родне право у сфері юрисдикційних імунітетів держав та їх влас-

ності. У 2004 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних 

Націй прийняла Конвенцію про юрисдикційні імунітети держав та 

їх власності [8].  

Відтак, Конвенція Організації Об’єднаних Націй 2004 року 

може застосовуватися до держави-відповідача відповідно до 

міжнародного звичаєвого права навіть, якщо відповідна держава її 

не ратифікувала, але водночас не голосувала проти її прийняття 

(Росія підписала Конвенцію 01.12.2006, але не ратифікувала). 

Суперечливою є позиція ЄСПЛ у справі  McELHINNEY v. 
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IRELAND. У цій справі заявник стверджував, що доктрина суве-

ренного імунітету не поширюється на вимоги про відшкодування 

шкоди, заподіяної особистим ушкодженням (у даній справі завда-

ної діями британського військовослужбовця), які мали місце в 

межах юрисдикції держави суду. Уряд ж заперечував проти вимог 

заявника, посилаючись на те, що Європейська конвенція про дер-

жавний імунітет 1972 року ("Базельська конвенція") ( яка набула 

чинності 11 червня 1976 року після її ратифікації трьома держава-

ми) містить положення про те, що "ніщо в цій Конвенції не впливає 

на будь-які імунітети або привілеї, якими користується Договірна 

Сторона щодо будь-чого, зробленого або не зробленого її збройни-

ми силами або стосовно до неї на території іншої Договірної 

Держави" (ст. 31). Що стосується оцінки ЄСПЛ, то він зазначив, що 

в міжнародному та порівняльному праві існує тенденція до 

обмеження імунітету держави щодо особистих ушкоджень, 

спричинених дією чи бездіяльністю в державі суду, але ця практика 

аж ніяк не є універсальною. Крім того, ця тенденція може в першу 

чергу стосуватися "застрахованих" травм, тобто інцидентів, що 

виникають внаслідок звичайних дорожньо-транспортних пригод, а 

не питань, що стосуються основної сфери державного сувереніте-

ту, таких як дії солдата на чужій території, які за своєю природою 

можуть включати делікатні питання, що впливають на диплома-

тичні відносини між державами та національну безпеку [9]. 

Позиція Міжнародного Суду (International Court of Justice) 

29 квітня 2022 року Федеративна Республіка Німеччина пору-

шила провадження перед Міжнародним судом проти Італійської 

Республіки за нібито недотримання її юрисдикційного імунітету як 

суверенної держави. У своїй заяві Німеччина констатувала, що 

Італія порушила і продовжує порушувати своє зобов’язання пова-

жати її суверенний імунітет, дозволяючи пред'являти цивільні 

позови проти Німеччини про порушення міжнародного гуманітар-

ного права, вчинені Німецьким Рейхом між 1943 і 1945 роками. 

Крім того, Італія нібито порушила і продовжує порушувати своє 

зобов’язання поважати суверенний імунітет Німеччини, вживаючи 

або погрожуючи вжити заходів проти німецької державної 
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власності, розташованої в Італії. У своїй заяві Німеччина нагадала, 

що 3 лютого 2012 року Міжнародний Суд виніс своє рішення з 

питання юрисдикційного імунітету у справі щодо юрисдикційних 

імунітетів держави (Germany v. Italy: Greece intervening), яким виз-

нав порушення Італією своїх зобов’язань. Тож, Німеччина зазна-

чає, що, незважаючи на це рішення суду, італійські національні 

суди, починаючи з 2012 року, розглянули значну кількість нових 

позовів проти Німеччини в порушення суверенного імунітету 

Німеччини [10].   

Нагадаємо, що у справі 2012 року Міжнародний суд постано-

вив, що правила імунітету держави обмежуються визначенням 

того, чи можуть суди однієї держави здійснювати юрисдикцію 

щодо іншої держави. Вони не стосуються питання про те, чи була 

поведінка, щодо якої було порушено справу, законною чи незакон-

ною. Нарешті, Суд розглянув аргумент Італії про те, що процеси в 

італійському суді були виправданими, оскільки всі інші спроби 

отримати компенсацію різним групам жертв, залучених до італій-

ського процесу, зазнали невдачі. У відповідній національній чи 

міжнародній практиці Суд не знайшов підстав для того, щоб 

міжнародне право робило право держави на імунітет залежним від 

існування ефективних альтернативних засобів забезпечення від-

шкодування. Міжнародний суд зазначив, що стаття 31 Європейсь-

кої конвенції виключає зі сфери дії Конвенції будь-яке проваджен-

ня, пов’язані з діяннями іноземних збройних сил, незалежно від 

того, чи присутні ці сили на території суду за згодою держави суду 

та чи їх дії відбуваються за мирного часу або в умовах збройного 

конфлікту. Суд звернув увагу, що, на відміну від Європейської 

конвенції, Конвенція Організації Об'єднаних Націй не містить 

чітких положень, які б виключали дії збройних сил зі сфери її дії. 

Однак, у коментарі до тексту статті 12 Конвенції ООН 2004 року 

зазначено, що це положення не застосовується до "ситуацій, 

пов’язаних із збройними конфліктами". 

У світлі вищевикладеного Суд прийшов до висновку, що 

звичаєве міжнародне право продовжує вимагати, щоб держава 

отримувала імунітет у провадженні щодо деліктів, нібито вчинених 
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на території іншої держави її збройними силами та іншими 

державними органами під час ведення збройного конфлікту. Він 

додає, що цей висновок підтверджується рішеннями Європейсь-

кого суду з прав людини. Відповідно, Суд вважає, що рішення 

італійських судів про відмову в імунітеті Німеччині не може бути 

виправдане на основі принципу територіального делікту. На той 

час суд прийшов до висновку, що "відповідно до звичаєвого міжна-

родного права в його нинішньому вигляді держава не позбавлена 

імунітету через той факт, що її звинувачують у серйозних порушен-

нях міжнародного права прав людини або міжнародного права 

збройного конфлікту" [11]. 

ВИСНОВОК 

У сучасному демократичному суспільстві абсолютний імуні-

тет від судового розгляду видається архаїчною доктриною. 

Абсолютні імунітети виникли в той час, коли індивідуальних прав 

практично не існувало і коли державам був потрібен більший 

захист від можливих переслідувань. Однак, нині у міжнародному 

праві домінує концепція обмеженого імунітету з огляду на розви-

ток прав людини, яка посилює позиції особистості. Хоча Євро-

пейська конвенція про імунітет держав від 16 травня 1972 року та 

Конвенція ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності 

від 2 грудня 2004 року не ратифікована ні Україною, ні Росією – їх 

положення можуть бути обов'язковими на основі міжнародного 

звичаєвого права. Тому на питання: "Чи можна подати позов про 

відшкодування шкоди до РФ в український суд?" – відповідь 

ствердна з огляду на практику Верховного Суду, хоча є і певні 

суперечливі моменти у практиці ЄСПЛ та Міжнародного Суду.  

У справі CASE OF McELHINNEY v. IRELAND ЄСПЛ, конста-

туючи відсутність порушення Конвенції, зазначив, що надання 

суверенного імунітету державі в цивільному процесі переслідує 

законну мету дотримання міжнародного права з метою сприяння 

прихильності та добрих відносин між державами. Однак, у 

випадку з РФ, остання повномасштабним наступом на територію 

незалежної держави продемонструвала своє бажання підтримува-

ти "good relations" з Україною. У 2022 році ми маємо війну на 
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теренах Європи! Тому правильною і очікуваною є позиція ВС, що 

після початку війни в Україні з 2014 року суд України має право 

ігнорувати імунітет цієї країни. 

 Коли держава проводить злочинну політику, спрямовану на 

вбивство населення інших держав, на геноцид, вона не може 

згодом прикриватися імунітетом. Зараз, як ніколи раніше, людству 

потрібно зрозуміти, що у справах про міжнародні злочини, не 

можна обмежити право особи на доступ до правосуддя, що 

включає право на відшкодування шкоди за серйозні порушення 

прав, притаманні їй як людині. Без цього права взагалі не існує 

надійної правової системи на національному чи міжнародному 

рівнях (такої позиції дотримувалися судді-автори окремих (проти-

лежних) думок до рішення Міжнародного Суду "Germany v. Italy: 

Greece intervening"). А ось, як змусити державу-агресора виконати 

судове рішення – це вже питання відкрите і, очевидно, повинно 

бути вирішене як на національному, так і на міждержавному рівні, 

що не виключає розроблення інших механізмів, які надали б 

ефективний захист громадянам України.   
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Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на терито-

рію України спричинило введення по всій нашій державі воєнного 

стану. Цей правовий режим значним чином вплинув на всі сфери 
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життя в країні. Одним із актуальних питань сьогодення є проблема-

тика та особливості організації роботи державних службовців в 

умовах воєнного часу. Про це і піде мова у тезах. 

Головною проблемою організації роботи державних службов-

ців на час воєнного стану є питання робочого місця державного 

службовця в зонах зіткнення. Як державному службовцю здійсню-

вати свої обов’язки, якщо будівля, де він працює, знаходиться в не-

безпечній зоні, пошкоджена чи навіть знищена внаслідок обстрілів? 

Організація робочого місця державного службовця є предметом 

регулювання Типових правил внутрішнього службового розпоряд-

ку затверджених наказом Національного агентства України з 

питань державної служби (далі – НАУДС) від 3 березня 2016 р. 

(далі – Типові правила) [1]. 

Першу спробу внести корективи до законодавства про 

організацію роботи державних службовців у зв’язку з введенням 

воєнного стану зробило НАУДС, видавши наказ Про внесення 

зміни до Типових правил від 17 березня 2022 р. (далі – Наказ) [2]. 

Пункт перший Наказу [2] передбачав внесення однієї поправки до 

пункту 9 розділу III Типових правил [1]. Відповідно до абз. 1 п. 9 

розділу III Типових правил зі змінами, внесеними згідно Наказом 

за ініціативою державного службовця і згодою його безпосеред-

нього керівника та керівника самостійного структурного підрозді-

лу (за наявності) такий державний службовець може виконувати 

завдання за посадою за межами адміністративної будівлі держав-

ного органу, в тому числі за кордоном на період дії воєнного або 

надзвичайного стану в Україні чи в її окремих регіонах, та протягом 

10 днів після припинення або скасування такого стану [1]. Наведена 

правова норма є нормою-винятком, яка констатує можливість 

державного службовця виконувати свої обов’язки поза межами 

адміністративної будівлі. НАУДС не стало радикально вирішувати 

проблему, тому просто вказало у вищезазначеній нормі можливість 

застосовувати згадане виняткове право державним службовцям в 

умовах воєнного стану та навіть за кордоном. 

Але таке рішення було далеким від ідеалу. По-перше, відпо-

відно до вказаних змін робоче місце державного службовця де-юре 
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залишалось в адміністративній будівлі. По-друге, вказана норма 

дозволяла здійснювати свої обов’язки державним службовцям за 

кордоном, а отже дозволяла і виїжджати їм за кордон, на що вельми 

негативно відреагувало українське суспільство. По-третє, абз. 3 п. 

9 розділу III Типових правил передбачає, що за межами адміністра-

тивної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, 

якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує: 

• використання інформації з обмеженим доступом; 

• доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або про-

грамного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення 

державного органу; 

• обов’язкового перебування в приміщенні державного органу. 

Тобто державний службовець, що вирішив скористатися пра-

вом здійснювати свої обов’язки за межами адміністративної 

будівлі, відчутно обмежується в своїй компетенції. 

Рішення НАУДС виявилося неефективним, тому Кабінетом 

Міністрів України була ухвалена Постанова «Деякі питання органі-

зації роботи державних службовців та працівників державних 

органів у період воєнного стану» від 12 квітня 2022 р. (далі – 

Постанова) [3].  

Спершу треба відзначити той факт, що пунктом 4 Постанови 

скасовано Наказ НАУДС [3]. Також Постановою виправлено недо-

лік Наказу в контексті дозволу державним службовцям виконувати 

свою роботу за кордоном. Відповідно до п. 2 Постанови робота 

державних службовців та працівників державного органу за межа-

ми України допускається лише у разі службового відрядження, 

оформленого в установленому порядку [3]. Проте найвагомішою 

новелою Постанови став п. 1, відповідно до якого у період воєнно-

го стану для державних службовців та працівників державного 

органу, які перебувають на території України, за рішенням керів-

ника державної служби в державному органі може запроваджу-

ватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і 

технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків [3].  

На відміну від Наказу Постановою введено вагоміші зміни в 

регулюванні організації роботи державних службовців. Якщо 
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Наказ передбачав лише можливість застосування однієї норми-

винятку, то Постанова дозволила змінювати форму роботи на 

дистанційну. Дистанційна робота державних службовців здійсню-

ється на засадах, визначених статтею 602 Кодексу законів про 

працю України (далі – КЗпПУ) [4]. Зауважу, що КЗпПУ був допов-

нений статтею 602 через заходи, спрямовані проти поширення 

інфекції COVID-19, однак положення статті виявились корисними 

і в умовах воєнного стану. 

Варто виділити головні переваги Постанови. По-перше, пере-

ведення державних службовців на дистанційну роботу здійснюєть-

ся за рішенням керівника державної служби в державному органі, 

що дозволяє централізовано та швидко змінювати організацію 

роботи державних службовців в умовах воєнного стану. Такі пов-

новаження керівника не суперечать трудовому законодавству, 

оскільки ч. 11 ст. 602 КЗпПУ передбачає, що на час загрози поши-

рення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у 

випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення 

загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, при-

родного чи іншого характеру дистанційна робота може запровад-

жуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язко-

вого укладення трудового договору про дистанційну роботу в 

письмовій формі [4]. По-друге, впровадження дистанційної роботи 

означає зміну де-юре робочого місця державного службовця. 

Відповідно до ч. 4 ст. 602 КЗпПУ у разі запровадження дистан-

ційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе 

відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов 

праці на ньому [4]. По-третє, при використанні форми дистанцій-

ної роботи на державного службовця не накладаються такі обме-

ження, як при виконанні обов’язків поза межами адміністративної 

будівлі відповідно до абз. 3 п. 9 розділу III Типових правил [1]. 

Для забезпечення виконання вимог стосовно організації 

роботи державних службовців пунктом 3 Постанови передбачена 

можливість накладення на державного службовця дисциплінарно-

го стягнення в разі перебування поза межами робочого місця без 

рішення керівника про запровадження дистанційної роботи або за 
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кордоном, окрім випадків службового відрядження [3].  

Отже, ключовою особливістю організації роботи державних 

службовців в умовах воєнного стану став дозвіл запровадження для 

них дистанційної роботи. Необхідно зауважити, що до такого 

рішення Кабінет Міністрів України прийшов не одразу. Йому 

передував Наказ НАУДС, котрий містив значні недоліки. В Поста-

нові вбачається справді ефективне та дієве рішення, яке рівною 

мірою спрямоване на реалізацію приватного інтересу самих 

державних службовців та публічного інтересу державних органів. 
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 м. Дніпро, Україна 

Гендер — це невід’ємна складова ефективної комунікації 

сучасного поліцейського, котра є актуальною темою сьогодення. 

Вона безпосередньо пов’язана із забезпеченням рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. Уміння спілкуватися, не зважаючи 

на стать людини, це необхідний елемент професіоналізму. 

Робота в поліції спрямована на згуртовану та дружню працю в 

колективі, комунікативну та чітку взаємодію з населенням. Тому 

було реалізовано питання гендерної рівності між співробітниками, 

котре забезпечить ефективну діяльність поліцейських, більш широкі 

можливості комунікації з суспільством, не зважаючи на стать особи. 

В контексті нашого дослідження розглянуто базові поняття: 

Гендер – соціокультурна, символічна конструкція статі, що 

покликана визначати конкретний асоціативний зв’язок, забезпечува-

ти повноцінну комунікацію та підтримувати соціальний порядок [1]. 

Комунікація – це процес обміну інформацією між двома або 

більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невер-

бальних засобів, з метою передавання та одержання інформації [2]. 

Ефективне вирішення професійних завдань у процесі виконан-

ня службової діяльності працівниками Національної поліції Украї-

ни потребує наявності гендера, тобто людини, яка буде контактом в 

ситуаціях, у якої повинен бути розвинений певний рівень психоло-

гічних знань, умінь та навичок, а також професійно важливих рис 

особистості. Однією з найважливіших професіональних якостей 

правоохоронця, є його комунікативна компетентність, тобто вміння 
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грамотно та коректно спілкуватися, наприклад, з об’єктом службо-

вої діяльності, колективом, з громадянами (не зважаючи чоловік це 

чи жінка), представниками ЗМІ та іншими представниками громади. 

Під час роботи проявляти себе гідно, не зважаючи жінка ти, чи 

чоловік.  

Раніше жінка і поліція були не суміжні, бо вважали, що вони 

слабкі, вміють тільки сваритися і з ними жодної комунікації не 

побудуєш, хоча вихід був завжди, але його не бачать виключно через 

стереотипи сприйняття, мислення та поведінки, що історично, 

десятиліттями складалися у сфері праці і в силу цього здаються 

очевидними. Час ішов, ситуації змінювались і ось наприклад в 

США жінки вперше почали працювати в поліції з 1845 р. у 

поліцейському департаменті Нью-Йорку, але до 1883 р. їх називали 

«policeman». У 1910 р. місіс Аліс Стебінс Уельс з поліції Лос-

Анджелеса стала першою жінкою, яка була класифікована як 

«policewoman», але лише після того, як подала спеціальну петицію 

за підписами багатьох видатних жителів міста. І зазначили, що 

працювати з появою жінок слало легше, вони краще знаходили 

спільну мову з особами жіночої статі [3]. 

На сьогодні для вирішення цього питання впроваджено ген-

дерну теорію, що передбачає зміну соціальної реальності, мета якої 

– забезпечення гендерної рівності. Відповідно до Закону України 

«Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок» 

(вступив у дію з 1 січня 2006 р.) (Розділ 1, ст. 1) гендерна рівність 

трактується як рівний правовий статус жінок і чоловіків, та рівні 

можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей 

брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [4]. 

Сучасна державна політика України спрямована на досягнен-

ня рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у суспільстві, що 

є необхідним для уникнення всіх форм дискримінації та реалізації 

кожної особистості, незалежно від віку та статі, соціальних чи 

політичних передумов. Створення дієвих механізмів у досягненні 

гендерної рівності та ефективне управління гендерними процесами 

з боку держави сприятиме підвищенню гарних відносин та міцною 

комунікацією між поліцейським, державою і суспільством. 
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Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що гендер є скла-

довою ефективної комунікації. В системі правоохоронних органів 

є рівність, що розуміється як участь у процесах прийняття рішень 

і розподілі задач незалежно від статі. У сучасних умовах станов-

лення працівника як професіонала, залежить не від статі, а від 

безумовного формування особистісних якостей та професійних 

навичок, ефективної  комунікації з суспільством та колективом. 

Література: 

1. Гендер. Шевченко, З. В. (Уклад.). (2016). Словник ґендер-

них термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. Відновлено з: http: 

//a-z-gender.net/ua/%D2%91ender.html (Дата звернення:01.02.2021 р.)   

2. Комунікація. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Комунікація. (Дата звернення: 01.02.2021 р.)   

3. Левченко К. Жінки в органах внутрішніх справ України / К. 

Б. Левченко, О. А. Мартиненко. – Київ: Телесик. 2008. – 56 с. (Дата 

звернення: 17.02.2021 р.)   

4. Закону України «Про забезпечення рівних прав і мож-

ливостей чоловіків та жінок» від 08.09.2005 № 2866-IV (Дата 

звернення: 17.02.2021 р.)   

______________________________________________________ 

 Physical and mathematical science 

 

ORGANIZATION OF PARALLEL CALCULATIONS IN 

ALGORITHMS NUMERICAL METHODS 

 

Kovalova Viktoriia Yuriyivna., 

student of the Faculty of Information and Analytical  

Technology and Management  

Kharkiv National University of Radio Electronics 

Kharkiv, Ukraine 

Parallel computing is a form of computation in which several 

actions are performed simultaneously. They are based on the fact that 

large tasks can be divided into several smaller ones, each which can be 

solved independently of the others. 
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Basic MPI (Message Passing Interface) is a means of programming 

modern high-performance computers [1]. 

Numerical methods are mathematical tools with which mathemati-

cal the problem is formulated in a form convenient for solving on a 

computer [2]. 

The following algorithms are presented in the work: 

 I. Gaussian algorithm for solving systems of linear equations 

Let us consider a system n  of linear equations, which in matrix 

form can be written as here is a matrix of dimension n n , and vectors 

b and x consist of 1 component. 

The problem of solving a system of linear equations for a given 

matrix A and vector B usually means finding the value of the vector of 

unknowns, in which all the equations of the system are fulfilled. 

The first parallel algorithm 

All program processes are sequentially numbered from 0 to  1p − , 

where p  is the total number of processes. The process number is called 

the rank of the process. 

The matrix of coefficients A and the vector of the right parts b are 

cut by horizontal stripes (number of lanes - p ). Each band is loaded into 

the corresponding process: zero band - zero process (process with rank 

0), the first - in the first process, etc., the last strip – in 1 process [1]. 

The Gaussian method involves the sequential implementation of 

two stages: 

1. direct course - a system of linear equations with sequential 

exclusion unknowns is reduced to the upper triangular view sequentially 

by processes while the corresponding process passes its strings to other 

processes with larger ones numbers. 

2. reverse - consistently on the processes, starting with the latter, is 

carried out identification of unknowns. 

The second parallel algorithm 

The matrix of coefficients A is distributed over the processes by 

cyclic horizontal stripes with a strip width of one row. The first line of 

the matrix is placed in the zero process (process with rank 0), the second 

line - in the first process, etc., 1p −  line in p  process (where p  - the 

number of processes in the system). Then p  line is again placed in the 
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zero process, 1p +  line in the first, etc. 

The string that is subtracted from all other strings (after the 

previous division by the required coefficients), called the guide string. 

The direct course is as follows: 

first the guide string is the string with index 0 in process 0, then the 

string with index 0 in process 1, etc., and finally the string with index 0 

in the latter process. After that, the cycle is repeated and the guide string 

becomes a string with index 1 in process 0, then a string with index 1 in 

process 1, etc. [1]. Similarly, successively on processes, since the last on 

process number, the return course is carried out. 

II. Multiplication of a matrix by a vector 

Matrices and matrix operations are widely used in mathematical 

modeling of various processes, phenomena and systems. 

As a result of multiplying the matrix A of size m n  and the vector 

b, consisting of n  elements, we obtain a vector c of size m, each element 

of which is the result of a scalar multiplication of row matrix A (denote 

this row by ia ) and vector b. 
 

                                 1

,0 .
n

i i ij ij

j

c a b a b i m
=

= =  
 

Obtaining the resulting vector c involves repeating m the same type 

of operations for multiplying the rows of matrix A and vector b. We 

assume that matrix A is square. 

Many methods of matrix calculations are characterized by the 

repetition of the same computational actions for different elements of 

matrices. This point indicates the presence of parallelism in the 

performance of matrix calculations. The choice of the method of 

division of matrices leads to the definition of a specific method of 

parallel calculations. 
 

 
Fig.1. Methods of distribution of matrix elements between streams 
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Consider the algorithm for multiplying a matrix by a vector, when 

the matrix is represented by horizontal stripes of rows. With this method 

of data separation, the operation of scalar multiplication of one row of 

the matrix by the vector can be selected as the basic subtask. After 

completing the calculations, each basic subtask determines one of the 

elements of the result vector c. 

            
Fig.2. Organization of calculations when performing a parallel algorithm for 

multiplying a matrix by a vector based on dividing the matrix by rows 
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The development of new information technologies, general com-

puterization and the sharp increase in the number of information and 
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communication systems and networks (ICSM) today lead to the fact that 

information security is becoming a leading issue for most companies. 

The security factor of information resources and services in the 

development and operation of modern ICS plays a paramount role. 

When organizing protection systems are required be guided by a number 

of principles that will provide quality protection and counteraction to 

existing threats. 

The basis of information security is the activity of information 

protection - ensuring its confidentiality, accessibility and integrity, as 

well as preventing any access of third parties to the protected 

information. Now, despite the fact that in most organizations the 

documentation is still based on paper documents, there is a steady 

increase in the number of initiatives for the introduction of digital 

technologies in enterprises, which entails the involvement of 

information security professionals, usually in the state. In their task is to 

protect all technology from malicious cyberattacks, often aimed at 

stealing important confidential information or intercepting the 

management of internal systems of the organization. As for security 

threats, they are generally defined as a set of factors and conditions that 

pose a danger to a particular object. The threat is considered a generic 

feature of security (the possibility or inevitability of social, natural or 

man-made phenomena from predicted but uncontrolled undesirable 

events that may occur at a certain point in time within a certain area, 

cause death or damage to their health, cause material and financial 

damage, etc.) [1]. Scientists consider danger to be a qualitative state - 

security at its zero level. That is why in 2018 the European Union 

introduced the General Regulation on Data Protection (Eng. General 

Data Protection Regultion (GDPR), which requires each organization at 

any time in all areas of its activities or supply chain to demonstrate what 

personal data is available and for what purposes, how it is processed, 

stored and protected. Moreover, this information must be provided not 

only during inspections by authorized bodies, but also at the request of 

an individual - the owner of this data. 

Adherence to such a set of actions requires significant from the 

company cost of funds and resources. And although the regulation of 
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personal data processing in the long run improves information security, 

in the short term, the risks of the organization are growing significantly. 

The biggest change that will take place in the organization after the 

implementation of the GDPR will not be the emergence of new rules 

and policies, but a review of attitudes and protection of personal data, 

namely: companies will feel more responsible for data collection, 

processing and storage; product or service development will begin with 

thinking about and assessing the impact and risks to the data before, not 

after release; every employee who has access to personal information 

will be aware of the rules and therefore will be aware of the preservation 

of personal information data, thus adhering to the basic rules for their 

protection. Unfortunately, it should be noted that today is not all ICS 

solved the problem of data protection. There are several reasons for this 

- from the lack of adequate funding and logistics to the underestimation 

of the importance of information protection by those responsible. 

Information security, as an area of employment, has developed 

significantly in recent years. Many professional specializations have 

emerged in this field, such as network and related infrastructure security, 

software and database protection, information systems auditing, 

business continuity planning, detection electronic records and computer 

forensics, etc. 

Thus, based on the analysis of modern information and 

communication systems, and the threats associated with them - we can 

conclude that with the growing demand for ICSM increases the number 

of threats and risks. Therefore, it is advisable to implement information 

protection systems, but we currently have a large shortage of qualified 

personnel in this area. As a result, the development of an information 

security analysis system in information and communication systems and 

networks, which will help to verify the level of security of the ITM 

without the involvement of specially trained staff is necessary. 
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Фінансова система має вагоме значення в існуванні та розвитку 

держави, оскільки без фінансових ресурсів вона не може існувати. 

Тому вона повинна регулюватися окремим законодавством – 

фінансовим, та за порушення цього законодавства має накладатися 

певний вид відповідальності. І у сучасних умовах розвитку суспіль-

ства та України одним із важливих завдань є забезпечення фінансо-

вої безпеки держави. Воно пов’язане із зростанням внутрішніх і 

зовнішніх загроз фінансовій безпеці, серед яких найбільш розпов-

сюджене – вчинення великої кількості фінансових правопорушень. 

Фінансова безпека забезпечується насамперед правовими засобами, 

серед яких особливе місце належить механізму фінансово-правової 

відповідальності [1, с.39]. Основними причинами фінансових пра-

вопорушень являються прогалини механізму, а саме його нечіткість, 

неоднозначність та неузгодженість закону, яким встановлюється 

відповідальність щодо скоєних правопорушень. 

З огляду на те, що стан фінансової безпеки багато в чому визна-

чається рівнем правового регулювання відносин у сфері фінансової 

діяльності держави, органів місцевого самоврядування, а причиною 

вчинення фінансових правопорушень є зазвичай недоліки фінансо-

вого законодавства, вважаємо найважливішим елементом системи 

забезпечення фінансової безпеки її правове забезпечення [1, с.39-40].  

Фінансова безпека має досить складну та багаторівневу систе-

му, яка вирізняється своєю структурованістю. Вказану систему 

утворюють підсистеми, кожна з підсистем має власну побудову та 

розвиток [2, с.174]. Чіткого роз’яснення та тлумачення щодо 
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структури фінансової безпеки немає, оскільки існує дуже багато 

тверджень різних науковців, які відрізняються між собою. 

Також варто зазначити, що не існує єдності у тому чи 

фінансова відповідальність є самостійною частиною юридичної 

відповідальності. Одні вчені дотримуються погляду, що фінансово-

правова відповідальність – це не особливий вид юридичної відпо-

відальності, а різновид адміністративної [3, с.232].  

На мою думку, окрім складної багаторівневої системи, особли-

вістю можна вважати те, що реалізацію фінансово-правової відпо-

відальності можлива у двох випадках - примусовому та добровіль-

ному порядку. Коли у інших галузях частіше використовується 

примусовий порядок у різних формах.  

Ще однією особливістю можна вважати те, що правовіднов-

лювальні фінансові санкції реалізуються більшістю діями, які 

направлені фінансовим інтересам держави. Однак, при порушені 

норм фінансового законодавства також може застосуватися адміні-

стративна чи кримінальна відповідальність. Правовідновлюваль-

ною фінансовою санкцією є пеня. ЇЇ функція полягає у компенсу-

ванні державі чи місцевому утворенню тих збитків, які вони несуть 

у зв’язку з несвоєчасною сплатою до відповідних бюджетів подат-

ків та інших обов’язкових платежів, несвоєчасним поверненням 

бюджетних коштів тощо. Пеня як фінансово-правова санкція є 

додатковим фінансовим обтяженням для правопорушника і відріз-

няється від пені як цивільно-правової санкції [4, с.125-126].  

Отже, фінансова система та фінансово-правова відповідаль-

ність має свої особливості, як і інша будь-яка галузь. Я твердо 

переконана, що найголовнішою особливістю є те, що санкції 

накладаються у випадку порушення приписів фінансово-правових 

норм. Існує багато різних тверджень, які пояснюють структуру та 

поняття фінансової безпеки, проте у кожного науковця вони різні. 

Але, незважаючи на те, вона відіграє велику роль в існуванні та 

розвитку тої чи іншої держави.  
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В нашій країні тема необхідної оборони підіймає актуальне 

питання правильного застосування дій, спрямованих на захист 

власного життя, здоров'я, інтересів, а також захист інших прав, які 

охороняються законом. Кількість кримінальних злочинів зростає і 

при цьому люди не відчувають стовідсоткової захищеності від про-

типравних посягань та не впевнені у цілковитій безпеці власного 

життя чи життя іншої особи, тому у кримінальному законодавстві 

передбачено право кожної людини на самооборону, на захист себе, 

своєї сім'ї та власного майна від протиправних дій, що спрямову-

ються на них.  

Конституція України акцентує у ч.2 ст. 27, що “кожний має 
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право захищати своє життя та здоров'я, життя і здоров'я інших осіб 

від протиправних посягань”[1], і це право є невідчужуваним та має 

відношення до кожної людини на території України. Кримінальний 

кодекс України, а саме ст. 36, передбачає право на самозахист, яка 

доповнюється правом на необхідну оборону, що відтворюється у 

діях спрямованих на захист охоронюваних законом прав та інтере-

сів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних 

інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посяган-

ня шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди необхідної і достат-

ньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення 

посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

необхідної оборони [2]. 

Останнім часом юристи помітили збільшення кількості кримі-

нальних справ, пов’язаних із перевищенням меж необхідної оборо-

ни. У цьому випадку людина може встигнути використати законні 

або незаконні засоби самозахисту від нападника — газові балончи-

ки, електрошокери, газові пістолети, викрутки чи інші інструменти, 

які є у вашій кишені — щоб заспокоїтися, тому що ви живете в 

небезпечному районі або щоб заспокоїти рідних. В результаті ваш 

зловмисник був госпіталізований з тяжкими тілесними ушкоджен-

нями та відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення 

вами дій у стані необхідної оборони. У рамках розслідування цього 

виду кримінальних справ слідство обов’язково перевірить, чи не 

вийшли ви за межі необхідного захисту. 

Великою проблемою стає правильне встановлення судами, 

наявності перевищення меж необхідної оборони, адже це супро-

воджується кримінальною відповідальністю за ст. 118 (умисне 

вбивство при перевищенні меж необхідної оборони) та 124 (умисне 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж не-

обхідної оборони), тому потрібно приділити більше уваги цій про-

блемі та розібратися у підставах застосування необхідної оборони.  

Необхідна оборона складається з двох елементів: суспільно 

небезпечне посягання та необхідність негайного відвернення        

або припинення такого посягання. Іншими словами, посягання має 

мати суспільно небезпечний характер та вчинятися особою  
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у вигляді намагання заподіяти шкоду.  

За загальним правилом захист особи від законного затримання 

працівниками правоохоронних органів не може вважатися необхід-

ною обороною. Не можна вважати необхідною обороною і дії 

проти нападу, свідомо спровокованого “потерпілим”. Крім того, 

необхідний захист може здійснюватися лише від суспільно небез-

печних посягань, які повністю або частково відповідають ознакам 

злочину. Крім того, необхідні засоби захисту повинні бути своєчас-

ними. Проте, якщо існує реальна загроза заподіяння шкоди 

захиснику, цей захист може здійснюватися до або після посягання. 

Для з’ясування цього необхідно враховувати дії зловмисника, 

зокрема передбачувану спрямованість, інтенсивність та характер 

їхніх дій, які дають захиснику підстави вважати загрозу реальною. 

Наприклад, передача зброї чи іншого предмета зловмисником 

захиснику сама по собі не означає закінчення посягання. 

На практиці зустрічаються ситуації, коли громадянин вдається 

до необхідної оборони, тобто вживає заходів для спонукання до 

нападу, щоб мати можливість дати достойну відплату, посилаючись 

на те, що він змушений захищатися, тобто в стані необхідної 

оборони. Згідно з правилами необхідної оборони, нападники і 

захисники ніколи не можуть змінювати позиції. 

Частина 5 ст. 36 КК України визначає спеціальні види необхід-

ної оборони. Згідно неї не є перевищенням меж необхідної оборони 

і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї 

чи будь-яких засобів або предметів для захисту від нападу озброєної 

особи, групи осіб або для відвернення протиправного насильниць-

кого вторгнення в житло чи інше приміщення [2]. Отже, не є ексце-

сом оборони і не має наслідком кримінальної відповідальності 

заподіяння тому, хто посягає, будь-якої шкоди у зазначених ситуа-

ціях, аж до позбавлення його життя. 

Питання відмінності необхідної оборони від уявної оборони 

та крайньої необхідності дуже важливе при здійсненні правосуддя, 

адже розмежування цих дій дасть змогу правильно кваліфікувати 

злочин.  

Уявною обороною визнається, ч.1 ст. 37 КК України, заподіяння 
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шкоди за обставин, коли реального суспільне небезпечного 

посягання немає та особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого 

(того, хто посягає), лише помилково припускає наявність такого 

посягання [2], тобто при уявній обороні посягання насправді немає, 

існує воно лише в уяві особи, що обороняється, а також завдається 

особі, яка через випадковий збіг обставин опинилась у певний час 

у певному місці та діяла певним чином.  

Згідно пункту 7 Постанови Пленуму Верховного Суду Украї-

ни (далі - ППВСУ) при уявній обороні кримінальна відповідаль-

ність за заподіяну шкоду виключається лише, якщо обставини, що 

склалися, давали особі підстави вважати, що наявне реальне пося-

гання, і вона не усвідомлювала й не могла усвідомити помилковість 

свого припущення [3]. Питання про те, чи дійсно в особи були під-

стави для помилкового висновку про наявність суспільно небезпеч-

ного по-сягання, вирішується, зважаючи на конкретні обставини 

справи. 

Щодо розмежування необхідної оборони від крайньої необхід-

ності слід зазначити, що крайня необхідність визначається як стан, 

за якого особа право-мірно заподіює шкоду інтересам, що охороня-

ються державою, щоб усунути небезпеку що безпосередньо загро-

жує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших 

осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, за умови 

неможливості усунути цю небезпеку іншими засобами, якщо при 

цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності 

[2]. За необхідної оборони джерело небезпеки – суспільне небез-

печне по-сягання людини. За крайньої необхідності джерело небез-

пеки може бути найрізноманітнішим. Необхідна оборона виража-

ється в активних діях, а крайня необхідність може бути виражена й 

у бездіяльності. За необхід-ної оборони не вимагається таких 

обов'язкових для крайньої необхід-ності умов, як неможливість 

усунення небезпеки іншим способом, окрім заподіяння шкоди 

менш значної, ніж відвернена. Якщо з'ясовується, що загрозливої 

небезпеки можна було уникнути, наприклад, сховатися, втекти, то 

крайньої необхідності не буде. За необхідної оборони така умова не 

ставиться [5, с.61]. 
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Виходячи з вищесказаного стає питання “чим в нашій країні 

дозволяється оборонятися крім власних кулаків?”Порядок воло-

діння, застосування, придбання і зберігання засобів самооборони 

регулюється в Україні трьома нормативно-правовими актами, 

згідно яким громадяни України з дозволу органів внутрішніх справ 

мають право володіти гладкоствольною вогнепальною мисливсь-

кою зброєю, вогнепальною мисливською нарізною зброєю, 

газовими пістолетами, холодною зброєю та пневматичною зброєю 

калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів в секунду [4,с.5].  

Українці можуть відкрито використовувати лише два види 

зброї для самооборони – газові балончики та пневматичні пістоле-

ти під патрони Флобера. Для його використання та придбання не 

потрібна спеціальна ліцензія, що є позитивним моментом. Однак 

його гальмівна здатність не дуже сильна. Перед застосуванням спе-

ціальних засобів самооборони громадянин по можливості повинен 

попередити нападника, що він має намір їх застосувати. Забороня-

ється використовувати спеціальні засоби самооборони в людних 

ситуаціях, щоб не вплинути на сторонніх. Тому кожен громадянин 

повинен чітко розуміти, що носити зброю потрібно законно. Тема 

необхідної оборони та самооборони завжди була в центрі дискусії. 

Сьогодні юристи вказують на певні недоліки вітчизняної системи 

необхідної оборони.  

Законодавство України у сфері самооборони має певні недолі-

ки в тексті та є суттєвим у його реалізації правоохоронними та 

судовими органами. Юристи наголошують. що ст. 36 Криміналь-

ного кодексу України має загальний характер і не роз'яснює 

належним чином усіх ознак захисту. Судді, прокурори, адвокати та 

громадськість обговорюють більшість положень ст. 118, 124 та 115 

КК України. Відсутність чітких формулювань нашого законодавст-

ва про самооборону сьогодні, що призводить до їх різного сприй-

няття в суспільстві, є однією з важливих причин, які перешкоджа-

ють реальній реалізації права на самооборону. З одного боку, закон 

дає право захищатися, а з іншого боку, необхідно враховувати межі 

необхідної оборони, щоб не перетворитися з жертви на нападника. 
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На даний час держава не взмозі забезпечити своїх громадян 

від нападів чи злочинних посягань, тому необхідно розширити 

можливість громадян на самозахист, для збереження безпеки 

власного життя та життя інших людей.  
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У статті розглядаються слова іншомовного походження у романі 

Володимира Лиса «Століття Якова». Письменник використав 

волинсько-поліські лексеми, грецизми,англіцизми і запозичення з 

німецької, французької, іспанської та італійської мов. 

Ключові слова: лексика, запозичення, полонізми, грецизми, 
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Найбільше багатство кожного суспільства – його мова, а в мові 

– її словниковий склад. Лексика української мови формувалася 

протягом тисячоліть. Вона і зараз перебуває в постійному процесі 

оновлення, поліпшення й удосконалення. 

Основну частину лексики української мови становлять 

незапозичені українські слова. Їх у мові приблизно дев’яносто від-

сотків. До них належать успадковані найдавніші індоєвропейські 

слова, спільні для багатьох індоєвропейських мов (санскриту, 

грецької, латинської, германських, романських, слов’янських та 

ін.); праслов’янські слова, спільні для всіх або більшості слов’ян-

ських мов; і власне українські слова, утворені безпосередньо тією 

частиною слов’янської людності, яка сформувала українську 

націю[4,с.25]. 

Широко використовують іншомовні слова в своїх творах 

митці слова - українські письменники. У їхніх творах така лексика 

виступає засобом створення образності, контрасту, гумористичних, 

сатиричних та інших ефектів. Дослідженням іншомовної лексики 

у творах художньої літератури займалися такі науковці: О. Лапін-

ська, С. Руденко, Н. Попова, А. Ломовцева, О. Стишов та ін. Іншо-

мовні слова зустрічаються у творчому спадку багатьох українських 

прозаїків ( І. Соколян, І. Карпа) та поетів (О. Забужко, Ю. Андрухо-

вич, В. Недоступ, І. Жиленко, Леся Степовичка, Володимир Лис та 

ін.)[1, c.54].  

 Роман «Століття Якова» – своєрідний епос-біографія одного 

поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять дер-

жав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, 

сталінський СССР. Доживши до держави Україна, він опинився 

перед лицем і родинної, і національної драми, яка була запрограмо-

вана катастрофами XX століття. Це історія українського села, 

історія Полісся, перепущена через людську долю. З мовознавчої 

точки зору книга цікава вживанням справжнього західнополіського 

діалекту, який досі активно вживають у тих краях[2, с.3]. 

Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса 

– це слова, які належать до різних частин мови. Переважають 

лексеми самостійних частин мови, а саме: 
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• іменники: камізелька – п.kamizelka, жолнєжі – п.żołnierzy, 

мнєсо – п.mięso, кубіта – п. kobieta, мілосць – п.miłość, менщизна і 

коб’єта – п.mężczyzna i kobieta, гербата – п. herbata, жонка  –  п. żona, 

валізкі– п.walizkę, блузка – п. bluzka, щєнстє – п.szczęście, на свєтє – 

п. świat, жиця – п. życie, отчизна – п. ojczyzna, к’яти – п. kwiaty, 

памнєть  – п. pamięć, джєті  – п. dzieci, цурка – п. córka, візитівка –  

п. wizytówka; 

• прикметники: уродзона – п. urodzony, аліганська – п. elegancki, 

бялим – п. biały, добжі – п. dobry, щенслівего – п. szczęśliwe; 

• дієслова: мувите – п.mówić, не позостає – п. niepozostawiać, 

єстем – п. jestem, беже – bierze, розмавяць  – п. rozmovlya, хце – 

п. chce, спаліць – п. palić; 

• займенники: муй –   п. мy; 

• прислівники: завше – п. zawsze, ліпше  – п. lepiej, вечором – 

п. wieczorem; 

• числівники: їден – п. jeden, штири – п. cztery. 

Зустрічаються і службові частини мови: альбо – п. albo, юж – 

п. już, нєх – п. niech. 

В. Лис використовує  лексему маринарка «чоловічий піджак», 

пор.: Яків одірвався від шитва – камізельку чи як там по-теперіш-

ньому називається те, що під маринарку піддягають, латав, яка 

добре відома у волинсько-поліських та західноволинських говірках 

і є полонізмом, пор. польське marynarka «чоловіча куртка».  Про-

довження польського majtki «труси, панталони» – лексема майтечки 

«трусики», пор.: Тильки старе, геть вибруднене платтячко, а під 

ним, вочевидь, давно не міняні майтечки, трусики, як типерка 

кажуть. 

 У романі «Століття Якова» письменник використовує  слово  

люстро «дзеркало», пор.: Наче втікаючи од думок, він став 

вдивлятися в люстро, що належить до полонізмів, пор. польське 

lustro «дзеркало». В.С. Лис вживає слово к’яти «квіти», пор.: 

Щоденно ішла на лужок, приносила звідти квіти (к’яти, як казали 

в їхньому селі ще на польський манір). Сам автор зауважив, що це 

виразний полонізм, пор. польське kwiaty. У романі представлено 

місцеву назву лелеки – боцюн, пор.: Неїна печаль схожа на 
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довгоногого боцюна, що нияк не може жаби вполювати. Це слово 

за походженням також належить до полонізмів, пор. польське 

bocian, діалектне bociu. 

У творі письменник вживає західнополіську назву човна – 

крипа, пор.: Місяць, що пливе небом, як крипа без весел, що 

фіксована й лексикографічними джерелами; за походженням це 

полонізм, пор. польське krypa «баржа». 

 Очевидним є той факт, що у ХІХ ст. польська мова виступала 

активним посередником у запозиченні великої кількості слів, 

особливо побутового рівня. 

Польські лексеми у романі Володимира Лиса «Століття 

Якова» – це показ особливостей народної мови західноукраїнсь-

кого поліського села ХХ століття. Автор вживає полонізми у 

діалогах загорян. Крім того, письменник навмисно вживає польські 

запозичення задля характеристики персонажа, щоб яскравіше 

підкреслити польське походження певної особи, зокрема: у мові 

Зосі, а також у розділі ІІ «Червоний кінь», де йдеться про службу 

головного героя у польському війську. 

Володимир Лис у романі «Cтоліття Якова» використовує 

запозичення з грецької мови, грецизми: Платон, філософ, спазм, 

целофановий, наркоманія, церква, ангел, телефон,  церква, ангел, 

телефон, Артем, ревматизм, Федір, музики, ікона, пророк, апостол, 

ностальгія, пан та інші. 

Грецькі запозичення можна розпізнати за наявністю буквоспо-

лучень пс, кс (психологія, ксерокс, скелет), кореневих частин 

бібліо-, гео-, біо-, лог-, фон- (бібліотека, філософ). Такі запозичення 

є термінами з різних сфер суспільного та наукового життя: ідея, 

метод, аналіз, історія, діалог. 

Англіцизми переважно усвідомлюються мовцями як чужорід-

ний елемент і зберігають ознаки свого походження: фонетичні 

(джем, імідж), словотвірні (смокінг, маркетинг), семантичні (ястру-

би – політики, прихильники жорстокого агресивного курсу у різних 

країнах). Ряд англіцизмів позначають національні реалії: Скотланд-

Ярд (англійська реалія),  діснейленд (американська реалія), а також 

предмети і явища в галузі спорту, техніки, економіки, політики. 
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Англіцизм – ідіома чи крилатий вислів – пов’язується у свідомості 

мовців з англійським джерелом незалежно від способів творення: 

українське “скелет у шафі (буфеті)” (сімейна таємниця) – англійсь-

ке “skeletion in the cupboard”; англійське “To be or not to be” – 

українське “Бути чи не бути”. 

У переважній більшості це слова, що стосуються: техніки 

(бульдозер, диспечер, сейф, фільм); мореплавства та військової 

справи: (дрейф, катер, снайпер, танк, яхта); політики, економіки та 

торгівлі (банкнот, бойкот, бюджет, долар, чек); спорту (аут, бокс, 

матч, теніс, футбол, хокей); одягу й тканин (джемпер, піджак, 

піжама, плед, смокінг); харчування (біфштекс, кекс, пунш, сандвіч, 

торт); культури (гумор, джаз, клоун, фольклор)[1; 140]. 

В. Лис використовує такі слова, запозичені з англійської мови: 

мобільник, черга, джинси, прислуга, свати, ковбой, Константин 

(такий правопис поданий автором) та інші. 

Французькі запозичення відрізняються такими фонетичними 

й граматичними рисами: 

–  сполучення голосних Уа: тротуар, вуаль, будуар, репертуар, 

фіксатуар; 

–  вживання Ю Після губних: бюро, бюретка, бюлетень, бюст; 

– сполучення Ам, Ан У положенні перед приголосними: 

амплуа, конферансьє, пансіон, пікантний, аванс; 

– невідмінювані форми з кінцевими голосними Є, і, о: пенсне, 

Плісе, фата, портмоне, драпрі, жабо; 

– суфіксами -але, — ант, — анс, — ер, — он: масаж, корсаж, 

фураж, сержант, лейтенант, реверанс, преферанс, режисер, 

костюмер, сапер, батальйон, бульйон. 

Слова, запозичені з французької мови, у лексиконі Володимира 

Лиса: кум, Антуан, каструля, валіза, жакет, купе, барак та інші. 

Також  виявлені запозичення  з німецької мови: граф, штраф, 

штаб, Едмунд, солтис, кнопка та інші. Серед запозичених із німець-

кої мови слів є чимало складних без сполучного голосного: бутер-

брод, ландшафт, бухгалтер, камертон, циферблат. До них також 

належать слова зі звукосполученням шт на початку слова та ей, ай 

після приголосного: штамп, штаб, штраф, крейда, клейстер, шлейф. 
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Значна частина іншомовної лексики роману «Століття Якова» 

– запозичення з італійської мови: назви одягу й взуття (сорочка, 

шапка, хустка, чоботи), знарядь і процесів праці (сокира, ніж, 

лопата, граблі, копати, орати), основних почуттів і станів людини 

(радість, гнів, сон), кольорів (зелений, синій, жовтий), дій і станів 

(ходити, думати, сміятися, радіти), обставин місця, часу, способу дії 

(вгорі, тут, вчора, тоді, швидко), числівники (один, два), займенники 

(я, він, такий, стільки), прийменники (в, на, з, біля), сполучники (та, 

але, або) тощо. 

У тексті роману Володимира Лиса «Століття Якова»  виокрем-

лено групу іншомовних слів, що у процесі розвитку пройшли через 

посередництво інших мов: мозок (лат. encephalon, грец. ἐγκέφαλος), 

канцелярія (пол. kancelarya, лат. cancelarius ), жінка (прасл., грец.), 

лицар (пол.  Rycerz,  нім. Ritter, лат. miles, фр. chevalier, англ. knight, 

італ. cavaliere), амуніція (пол., фр., лат.) офіцер (нім. Offizier, лат. 

officium), паспорт (фр. passeport, лат. passus, італ. passaporto), гарячка 

(лат. flava, англ. fever), поштарка  ( нім. post, італ. posta), пістолет 

(фр. pistolet, чеш. píšťala), секретарка (фр. secretaire, лат. secretarius), 

замок (пол. zamek, чеш. zámek, лат. clusa ), плац  ( нім. Platz, фр. 

place), , фартук (нім. Vortuch, пол. fartuch ). 

Невелика група іншомовної лексики твору – слова, запозичені 

з іспанської мови: кава, Марина, мачо та інші. 

Отже, В.С. Лис у романі «Століття Якова» з метою відтворення 

регіонального колориту та для мовної характеристики персонажів 

органічно і вдало використав чимало волинсько-поліських лексем, 

причому не тільки в діалогах героїв, але й в авторському мовленні. 

Також вживає грецизми, англіцизми, запозичення з німецької, 

французької, італійської, іспанської мов.  Це, без сумніву, удалий 

художній прийом, що створює ефект суб’єктивної оповіді-сповіді 

й дозволяє сприймати роман як індивідуалізовану версію історії 

України ХХ ст. 
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КУЛЬТУРА КАРПАТСЬКИХ КУРГАНІВ. АРХЕОЛОГІЧНІ 

ЗНАХІДКИ В С.БРУСНИЦЯ 
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студент факультету історії,  
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імені Юрія Федьковича   
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Анотація. Тема культури карпатських курганів є наразі актуаль-

ною й не до  кінця дослідженою, досі проводяться різноманітні 

експедиції цієї культури. 

Понад сто років пройшло з того часу, коли наприкінці дев'ятнад-

цятого століття на території Українського Прикарпаття 

майже одночасно у різних його частинах були відкриті пам’ятки 

культури карпатських курганів.  

Ключові слова: археологія, культура карпатських курганів, 

розкопки.  

Об’єкт дослідження: Культура карпатських курганів на 

території села Брусниця. 

Предмети розгляду: матеріальні рештки культури. 

Вступ. Тематикою дослідження стали археологічні знахідки 

на території села Брусниця, Вижницького району, Чернівецької 

області. Розташована на правому березі Черемошу при злитті його 
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з Прутом. Брусниця(до 1946 року – Барбівці) згадуються у письмо-

вих джерелах XVI століття. Зокрема, в грамоті 1558 року говорить-

ся, що частину села продано молдавському дідичу Барбівському. 

Прізвище його названо і в грамотах 1528 i 1529 років. А в румунсь-

кого історика Тодора Балана, в його томах “Буковинські докумен-

ти” Барбівці згадуються наприкінці XVII ст., але зрозуміло, що 

село існувало сотні років до того. Архів надає нам чимало згадок 

про Барбівці, що датуються в основному XVII -XVIII ст.У межах 

та в урочищах села Брусниця виявлено чимало археологічних 

пам’яток Культури карпатських курганів, Слов’янської  та Черня-

хівської культури.   

Культура карпатських курганів – археологічна культура, дато-

вана кін. 2 – поч. 5 ст. н. е. Перші пам'ятки відкрито наприкінці 19 ст., 

М. Смішко в 1960 р. виокремив в окрему культуру серед інших. 

Археологічні  дослідження здійснювались також Т. Сулімірський, 

Я. Пастернак, Л. Вакуленко та ін. Загалом було розкопано 10 посе-

лень і 30 могильників. 

У Прикарпатті з черняхівською сусідила культура, що дістала 

свою назву завдяки характерним поховальним пам’яткам. Вона 

охоплює передгірські області Східних Карпат — вузьку смуту, що 

тягнеться уздовж гір, між Карпатами і верхів’ями Дністра, Серета 

і Пруту. До цієї групи близькі однотипні могильники Східної 

Словаччини. 

Археологічне дослідження проводилось в селі Брусниці, на 

правому березі ріки Брусниця, в урочищі Кальнівці(мал. 1-3). Опи-

тавши односельців і старожилів щодо приблизного розташування 

урочища, я вирушив, за їхніми вказівками, до місця призначення. 

Спочатку оглянув місцевість й почав обшукувати територію між 

деревами: на поверхні переораної землі на полі. Після тривалого 

часу обшуку було виявлено перші уламки від посуду, можете на 

світлинах розглянути чіткий візерунок(мал. 4-5). Протягом години 

було знайдено понад десять уламків кераміки. Переважну 

більшість матеріалу, виявленого при розкопках поселень культури 

карпатських курганів, становить керамічний посуд, представлений 

різноманітними ліпними і кружальними виробами. 
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Пізніше, продовживши пошуки, було знайдено бронзову фібулу 

(мал. 6). Характерними ознаками культури є також залізні та брон-

зові фібули, серед яких переважають арбалетоподібні (одно- та 

двочленні), а також своєрідні двопластинчасті. Фібула - металева 

застібка, яка водночас виконувала роль прикраси.  
 

                                     

Мал.1.                                                        Мал.2 

                    
                              Мал3.                                                              Мал.4 

                
                  Мал.5                                                                    Мал.6 
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За знахідками ми можемо свідчити про те, що виявлено саме 

пам’ятки Культури карпатських курганів та належать до уламків 

керамічного посуду. 

Отже, у Культури карпатських курганів досить велика 

культурна спадщина, зокрема різноманітність керамічного посуду, 

який досі можна знайти на археологічних розвідках, приміром, у 

с.Брусниця, у якому є урочище з культури карпатських курганів. 
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Анотація.  Коц С. Н., Коц В.П., Маракіна А.Г. У зв’язку із 
переходом на тривале дистанційне навчання рівень рухової актив-
ності у студентів знизився. Збільшилася кількість перебування за 
моніторами комп’ютерів та телефонів, сидячий спосіб життя, 
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через необхідність велику кількість часу приділяти виконанню 
завдань письмово через комп’ютерні навчальні системи. Але 
дистанційна освіта нашого часу може надавати ряд базових 
умінь і навичок та сприяти підвищенню фізичної активності. 
 Ключові слова. Рухова активність, дистанційна освіта, нав-
чальні системи, профілактика 

Протягом  останніх років друкуються роботи в аспекті питання 

профілактики негативних наслідків дефіциту рухової активності, 

щодо вивчення медико-біологічних і педагогічних основ фізичної 

активності та впливу фізичної активності, взаємозв’язки рухової 

активності та фізичного стану [1-13].  Рухова діяльність виконує 

роль своєрідного регулятора розвитку організму, є необхідною 

умовою для становлення й удосконалення людини як біологічної 

істоти та соціального суб’єкта. Як свідчать літературні дані 

[2,3,4,7,9, 13], високий обсяг рухової діяльності дітей забезпечує 

кращі показники функціонального стану організму, здоров’я та 

фізичного розвитку. Водночас наукові дослідження засвідчують, 

що в учнів та студентів спостерігається значне зниження фізичної 

активності [1, 8].  

  Зараз для багатьох характерна неможливість займатися у 

тренажерних залах, складність у набутті нової навички самотрену-

вання вдома, відсутність потреби добиратися на навчання, на 

роботу. 

Було проведено визначення обсягу фізичної активності сучас-

них студентів вищого навчального закладу на момент кінця березня 

2021 року при опитуванні серед студентів вищого навчального 

закладу.  

На регулярне відвідування (2-3 рази на тиждень) спортивних 

секцій, тренажерки, домашні тренування, тривалістю 25-30 хв 

вказали 11,2% студентів.  На  нерегулярне відвідування спортивних 

секцій, тренажерки (5-6 разів на місяць) вказали - 5,62%. Мали 

нерегулярні та незначні (1-3 рази на місяць) фізичні навантаження 

- 64,18 %.  Вказали, що  не займалися спортом, не відвідували 

спортивні секції, тренажерний зал - 19% . 

Вказується на те, що показники стали гірші: на 4 % більше тих, 

хто мали низький ступінь фізичної активності, адже вони не 
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займаються спортом, не відвідують спортивні секції; на 8 % стало 

менше тих, у кого у режимі регулярне відвідування (2-3 рази на 

тиждень) спортивних секцій, тренажерки, домашні тренування, 

тривалістю не менше 25-30 хв. 

Останнім часом знайти людину, що не знайома з дистанцій-

ною освітою досить складно.  У зв’язку із пандемією COVID19 та 

військовими діями в Україні відбувся перехід на тривале дистан-

ційне навчання, внаслідок чого збільшилася кількість перебування 

за моніторами комп’ютерів та телефонів. Вона, за відносно корот-

кий проміжок часу встигла стати нашим помічником у багатьох 

сферах життя. Дистанційна освіта є особливою формою навчання, 

що забеспечує взаємодію викладачів та учнів будь-якого віку і здатна 

подолати географічні бар'єри. Можна зазначити, що інтернет-

навчання не може обійтися без комп'ютерних технологій та їх похід-

них, але іноді достатньо лише смартфону та власного бажання. 

Щоб перевести “мінуси дистанційного навчання”, що поляга-

ють у збільшенні часу безперервного сидіння у незручній вимуше-

ній позі, у зменшенні рухової активності, необхідно подивитись під 

іншим кутом на можливості роботи за гаджетами. Вище перелічені 

прояви мобільності актуальні не лише для шкільного чи студентсь-

кого навчання, а і можуть стати особливим чинником, що допоможе 

кожному сприяти розвитку своєї фізичної активності, з урахуван-

ням вікових особливостей, рівня сприйняття, можливостей та 

інших факторів. 

Можливості дистанційного навчання містять у собі певні 

зручності. З них можна виділити такий перелік: 

1) гнучкість графіку, за якого ви можете рівномірно розподі-

лити заняття, згідно індивідуального плану; 

2) модульність – риса, яка допоможе розбити заняття почер-

гово, на об'єднані за темами частини; 

3) як вже згадувалося, перевагою є доступність тренувань з 

будь-якої частини світу під наглядом тьюторів та тренерів; 

4) також з'являється можливість певної економії. Часто онлайн-

курси коштують значно менше ніж аналог – офлайн заняття. 

Починаючи змалечку потрібно тримати свій організм у 
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певному тонусі, що допоможе у подальшому житті підтримувати 

фізичну активність. Тобто, розвиваючи, як звичку, тримати своє 

тіло у стані постійного розвитку, або підтримувати здоровий спосіб 

життя допомагає загартуватися, бути стійкими до певних природ-

них та життєвих умов.  

Для батьків дошкільнят та дітей початкової школи створено 

багато сайтів, що допоможуть з пошуком занять на фізичний 

розвиток в ігровій формі [14].  

З таким спрямуванням створено багато відео також інших 

інформаційних ресурсів для учнів молодшої школи. Різні відеоро-

лики у відкритому доступі на платформі Youtube, пости у Facebook 

від вчителів шкіл, спрямовані на підвищення фізичної активності 

як школярів, так і інших за віком категорій. 

З учнями середньої та старшої шкіл потрібно більше допоміж-

ного контенту у розвитку, саме тому, що уроки та позакласні 

заняття займають більше часу. З такими особливостями суттєвою 

допомогою стають онлайн-курси. Вони мають фіксовані завдання 

та інструкції з еластичним графіком, що допомагає розподілити 

вільні хвилини з найбільшою користю для організму. Також ще 

актуальними для старших школярів є використання освітніх 

Youtube-роликів, як і для шкільного віку, так і для студентів; а також 

для будь-кого хто має вільний час та бажання. 

Багато онлайн-курсів є складеною системою з роликів, 

розпорядку дня та опису прийомів їжі, що значно спрощує підбір 

корисних та водночас смачних страв. Сайти, що  включають в себе 

багато структурованих підбірок тренувань за різними спрямуван-

нями, такими як: тренування на тонус тіла, рук та ін., кардіо-

тренування, заняття зі спортивним приладдям, або без нього, зі 

стрибками та без. Найкращим є те, що відео авторки та інструкції 

до виконання є різними за часом, тому можна підібрати щось на 

кожен день, як ранкову розминку на 5 хвилин, так і довге заняття, 

якщо є багато вільного часу. Подібна структура розвитку фізичної 

активності за допомогою сайтів, курсів, та Youtube-каналів – непо-

гана можливість для студентів зменшити тиск зовнішніх факторів, 

що допоможе послабити перепади настрою, депресивні періоди та 
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допоможе знайти нові сили, щоб впоратися з труднощами.  

Отже, дистанційна освіта – може бути помічником, якщо є 

можливість та бажання розвивати свої фізичні навички. Кожний 

може отримати індивідуальну програму розвитку за короткий час, 

знайти щось для певної частини тіла, чи для активного відпочинку. 

Для кожного знайдуться багато інтернет-джерел, що зможуть стати 

важливим партнером задля розвитку фізичних якостей, незалежно 

від рівня фізичного розвитку, місцезнаходження у світі, статусу чи 

віку [14]. Дистанційна освіта нашого часу може надавати базових 

умінь та навичок, навіть без нагляду тютерів, та сприяти підви-

щенню рухової активності. 
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Економічні науки 

 

РОЗВИТОК НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ФІНАНСІВ 

 

Крижанська Алла Юріївна 

здобувачка фахової передвищої освіти  

Науковий керівник 

к.ю.н., Брода Аліна Юріївна, 

Вінницький технічний фаховий коледж, 

Україна 

Поняття про сутність та значимість науки фінансового права 

як складової юриспруденції постійно еволюціонувало і трансфор-

мувалось у зв'язку з її власним, внутрішнім розвитком та в наслідок 

економічних, суспільно-політичних змін. Фінансове право, як наука 

продовж свого історичного розвитку знаходяться у тісному взаємо-

зв'язку з політичною економією і фінансовою наукою. Взаємо-

зв'язок, про який йдеться мова, чудово освітлений в роботах Адама 

Сміта. Він обґрунтував правову природу податку і дав один із 

самих сильних поштовхів для розвитку фінансової науки і науки 

фінансового права. 

Розвинуті фінансові положення, закладені засади теорії 

державних фінансів і розкриті причини взаємозв'язку їх розвитку з 

економічною системою. Фінансові концепції класичної теорії були 

тією домінантою, на яку спиралося вирішення основних проблем 

первісного накопичення капіталу, а потім і конкурентної ринкової 

економіки. На підставі класичної фінансової концепції розробля-

лися основні принципи фінансової політики того історичного 

періоду. Класична політекономія здійснила переворот в основних 

концепціях економічної науки і обґрунтувала основні постулати, 

необхідні для розвитку ринкової економіки [1]  

Протягом всього ХІХ ст. фінансове право розвивалось у 

нерозривній єдності з економічною наукою (її частиною про фінан-

си), а тому наукові дослідження у фінансовій сфері являли собою, 

за виразом А.М.Козиріна, своєрідний економіко-юридичний 
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симбіоз. [2] Проте схожий зв'язок мав і свої заперечні сторони. 

Зв'язаний економіко-юридичний характер призводив до змішуван-

ня понять: «фінансове право» та «фінанси»; «фінансова наука» та 

«наука фінансового права», що перешкоджає власного понятійно-

категорійного апарату даних наук, ускладнювало вироблення і 

застосування власного методологічного інструментарію.  

Висока динаміка економічних, соціальних, політичних проце-

сів, яка властива сучасній державі, поглиблює у наукових колах, 

серед представників правотворчих і правозастосовчих органів 

держави, а також серед юристів-практиків усвідомлення того факту, 

що суттю сучасного законодавства, в тому числі – фінансового має 

бути сприяння юридичного забезпечення стабільного суспільного 

співіснування та правопорядку, а владні рішення державних орга-

нів, як і сам процес їх прийняття, обов'язково повинні ґрунтуватися 

на сучасній відповідній території та методології. Призначення 

науки фінансового права висвітлюється у формуванні нею право-

вих та політичних ідей, які були б необхідною базою певного 

фінансового нормативно-правового акта чи знаходили б своє 

ствердження у процесі його реалізації. Підсумувавши все це, 

помічаємо, що вся система знань про фінансове право наскрізь 

пов'язана із фінансово правовою наукою та її функціональною 

спрямованістю. 

Поняття призначення науки фінансового права формувалось 

на основі бачення її у невід'ємному зв'язку з правовою практикою. 

Беручи все це до уваги, зазначимо що історія правової думки 

містить  факти про неодноразові заклики не змішувати правову 

науку і юридичну практику. Особисто Арістотель, відокремлюючи 

науку (епістеміс) від уміння, практики (динамеос), вважав, що 

законотворчій діяльності потрібно навчатись не за вказівками 

критиків законів, а в самих державних мужів, які дані закони 

приймають. [3] 

Тому, узагальнюючи подану вище інформацію, можна прийти 

до неухильних висновків про те, що призначення фінансово-

правової науки трактується виходячи з відображення об'єктивних 

закономірностей накопичення системи знань про фінансове право 
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та дії загального методологічного принципу єдності теоретичної та 

практичної діяльності. Вивчення історії науки фінансового права 

дозволяє відстежити, як фінансова практика і теоретичні дослід-

ження формували науку про фінанси, яка першопочатково розвива-

лась в рамках економічної науки. Виділення в самостійну науку 

пояснює формування її як науки про публічні фінанси, яка 

досліджує створення державою, шляхом застосування відповід-

ного правового інструментарію, домінуючої серед всіх грошових 

фондів і фінансових господарств системи державних фінансів, 

спрямованих на забезпечення і реалізацію публічної цікавості. 
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Рецидив характеризується відповідним зв’язком між поперед-

нім і новим кримінальним правопорушенням. Цей зв’язок очевид-

ний, якщо нове кримінальне правопорушення вчинено протягом 

відносно короткого часу після засудження за попереднє діяння (чи 

бездіяльність). Якщо вчинення другого (нового) правопорушення 

становить значний проміжок часу після вчинення першого, протя-

гом якого, наприклад, судимість погашена або знята у встановле-

ному порядку, повторення неможливе. 

Слово «рецидив» (від лат. recidivus) — повернення, повторення 

будь-якого явища після його зникнення. Поняття «рецидив» визна-

чено в теорії кримінального права і закріплено в ст. 34 КК України. 

Рецидивом, зокрема, є випадок вчинення нового умисного криміна-

льного правопорушення особою, яка має судимість за умисне 

кримінальне правопорушення. Аналізуючи юридичний зміст ви-

значення цього поняття, стає зрозумілим, що одноразове покарання, 

застосоване до винної особи, не призвело до виправлення цієї особи, 

було недостатнім. Тому припинення продовження протиправної 

поведінки потребує додаткових заходів державного примусу. [1]. 

Відповідно до нової редакції ст. 32 КК повторність як різновид 

множинності кримінальних правопорушень може утворюватися не 

лише при вчиненні кримінальних правопорушень, а й криміналь-

них проступків. Крім рецидиву, повторні кримінальні правопору-

шення можуть містити ознаки рецидиву, оскільки згідно з новою 

редакцією ст. 34 КК рецидивом є вчинення нового умисного 



 

215 

кримінального правопорушення особою, яка має судимість, за 

умисне кримінальне правопорушення. Відповідно до ч. 1 ст. 88 КК 

особа визнається судимою з дня набрання обвинувальним вироком 

законної сили та до закінчення строку або зняття судимості. 

Оскільки судимість за кримінальне правопорушення припиня-

ється після відбуття покарання (п. 21 ст. 89 КК), а за його вчинення 

можуть бути призначені такі покарання, як громадські роботи (ст. 

56 КК), виправні роботи (ст. 57 КК), арешт (ст.60 КК), обмеження 

волі (ст. 61 КК), то в період відбування зазначених видів покарання, 

призначених за кримінальне правопорушення, особа вважається 

засудженою. Якщо особа вчинила нове умисне кримінальне 

правопорушення під час відбування цих видів покарання за умисне 

кримінальне правопорушення, то в її поведінці будуть виявлятися 

всі ознаки повторності кримінальних правопорушень. 

Аналіз змін до КК показує, що рецидив часто передбачений 

статтями Особливої частини КК як кваліфікуюча ознака окремих 

кримінальних правопорушень (наприклад, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187 

КК України). При цьому вони не лише впливають на кваліфікацію 

та посилення кримінальної відповідальності за діяння, а й служать 

підставою для зміни тяжкості правопорушення. Закріплення реци-

диву як кваліфікуючого ознаки у статтях Особливої частини КК 

призводить до того, що повторне вчинення одного й того самого 

кримінального правопорушення визнається рецидивом, що виклю-

чає можливість спрощеного провадження у кримінальній справі за 

повторне вчинення такого кримінального правопорушення,а засуд-

ження за його вчинення тягне за собою судимість за ст. 89 КК. 

Таким чином, на законодавчому рівні рецидив кримінальних пра-

вопорушень є умовою для диференціації кримінальної відпові-

дальності та посилення кримінальної репресії у статтях Особливої 

частини КК. 

Оскільки «кримінальне правопорушення» тепер є узагальне-

ним поняттям «злочин» та «кримінальний проступок», то, кваліфі-

куючи діяння за КК України в редакції від 01.07.2020 р., законода-

вець має остаточно визначитися, що є винним: кримінальне право-

порушення, передбачене ч 1 ст. 185 КК України, або кримінальні 
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правопорушення (частини 2-5 ст. 185 КК України відповідно), 

оскільки в подальшому це матиме значення для індивідуалізації 

покарання при його призначенні.  

О. В. Євдокімова відмічає, що правове регулювання обтяжу-

ючих обставин, відповідно до нової редакції п. 1 ч. 1 ст. 67 КК 

важко вважати справедливою, оскільки вона суттєво ускладнює 

роботу суду з індивідуалізації покарання за повторні кримінальні 

правопорушення та може бути підставою для необґрунтованого 

пом’якшення покарання особам, які їх вчинили. Таким чином, 

невизнання повторності та рецидиву кримінальних правопору-

шень обставиною, що обтяжує відповідальність, позбавляє суд 

можливості призначити за їх вчинення максимальне покарання, 

передбачене відповідною санкцією статті Особливої частини КК. 

[3, с. 91].  

Якщо особа після вчинення вперше кримінального проступку 

або необережного нетяжкого правопорушення, крім корупційних 

кримінальних правопорушень, була звільнена від кримінальної 

відповідальності відповідно до ст. 45 КК України, а потім знову 

вчинила подібне кримінальне правопорушення, то кримінально-

правові відносини, які існували в першому кримінальному право-

порушенні, змінилися таким юридичним фактом як дійове каяття і 

були припинені з моменту вступу до законної сили рішення суду. У 

новому кримінальному правопорушенні вони не відновлюються і 

не продовжуються, а виникають інші кримінально-правові відно-

сини, породжені іншим юридичним фактом і не пов’язані з поперед-

німи, тому подальше притягнення до кримінальної відповідальності 

за перше кримінальне правопорушення не можливе. Відносно 

повторного звільнення від кримінальної відповідальності кримі-

нальне законодавство не дає ніяких обмежень або заборон, тому 

особа, яка раніше була звільнена від кримінальної відповідальності 

на підставі ст. 45 КК України, може бути знову звільнена від 

кримінальної відповідальності, якщо є для цього передумова та 

підстава. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

дійовим каяттям вважається остаточним і безповоротним, тому нове 

правопорушення не може відмінити звільнення. [4, с. 320]. 
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Отже, невизнання рецидиву кримінальних правопорушень 

обставиною, що обтяжує покарання, ще не свідчить про абсолютну 

неможливість врахування цього факту при призначенні покарання. 
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Сучасні ЗМІ є невід’ємним компонентом буття людини, 

основним способом притягнення до подій навколишнього світу. 

Людина живе у світі подій, приймає участь в них. Знання і розумін-

ня властивостей освіти дає людині досвід і здібність орієнтуватися 

у світі.  
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Освітню проблематику в текстах сучасних англійських ЗМІ 

досліджують такі вчені, як: Dave R., Dorr A., Feilitzen C., Bell A., 

Boduch R., Барановська Л. В. та інші. 

Специфіка журналістських матеріалів, що висвітлюють тема-

тику і проблематику освіти, визначається особливостями, які 

характерні для сучасного освітнього простору. Було виявлено 

ключові особливості журналістських публікацій, які здатні 

ефективно впливати на читача і таким чином зберігати читацьку 

аудиторію, а також позитивно впливати на процес розвитку освіти. 

До переліку специфіки висвітлення проблем освіти було включено: 

професійну компетентність журналіста, що дозволяє об'єктивно 

розглядати проблеми освіти, щоб виключити недовіру зацікав-

леного читача; особливий формат подання матеріалів і технологію 

підготовки статті, які спрямовані на обговорення проблем і 

формування кожним представником аудиторії свого погляду на 

проблему. [1, с.40] 

Більшість вчених виділяють інформативну і впливову функції 

газети, називаючи їх основними функціями. Таким чином, мовні 

особливості англійської газети обумовлюються їх функціональним 

призначенням – більш сенсаційною подачею матеріалу з метою 

залучення більшої кількості читачів, тобто забезпеченням нормаль-

ного функціонування самої газети. 

За словами Герберта, загальною проблемою засобів масової 

інформації є їх схильність розповідати історії, які публіка хоче 

прочитати, а не те, що їй потрібно знати. За словами Герберта, 

преса занадто багато уваги приділяє особистостям і процесам, а не 

тому, що відбувається і чому це відбувається. 

Журналістський текст як засіб медіаосвіти формує ставлення 

до явища, впливає на бажання або небажання звертатися за 

інформацією до подібних джерел, привчає відстежувати подібну 

інформацію надалі. [2, с.98-101] 

Поняття "медіакартина" сьогодні досить активно використову-

ється в науковому середовищі. Як зазначається в роботах з 

медіалогії, медіакартина, що формується ЗМІ – це системна освіта. 

Вона повинна володіти рядом найважливіших характеристик. 
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Основні з них пов'язані з різнобічністю і релевантністю зображу-

ваної дійсності. Найважливіший принцип - не допустити спотво-

рення фактів, явищ і процесів. За умови повноти і об'єктивності 

представлена медіакартина мінімізує протиріччя між реальним 

знанням аудиторії (в даному випадку про освіту), її повсякденним 

досвідом і тим, як це відбивається в ЗМІ.  

Аналіз показує, що освіта і прагнення до освіти позитивно 

оцінюються в англомовному суспільстві. Небажання вчитися 

засуджується. При цьому можна зазначити, що в англомовному 

пареміологічному фонді поняттю fool протиставляється поняття 

wise. Не має в англомовних пареміях синонімів до слів wise і fool, 

тому що можна зробити висновок, що цінується не стільки 

освіченість, скільки мудрість. 

З іншого боку можна припустити, що в периферійну зону 

поняття fool входила сема «неосвічена людина» і відповідно пери-

ферійної сьомою поняття wise було саме освічена людина.[3, с.56] 

Більшість вчених виділяють інформативну і впливову функції 

сучасних англійських ЗМІ, називаючи їх основними функціями. 

Таким чином, мовні особливості англійських ЗМІ обумовлюються 

їх функціональним призначенням – більш сенсаційною подачею 

матеріалу з метою залучення більшої кількості читачів, тобто 

забезпеченням нормального функціонування самої газети. 

Мною був проведений аналіз фактичного матеріалу, представ-

леного британськими освітніми газетними статтями. Виходячи з 

тематики і жанру, автори використовують в газетах різноманітну 

лексику. Деяку її частину становить суспільно-політична лексика і 

закріпилися в розглянутому стилі поєднання слів. 

Значну частину лексики газетного стилю складають загально-

літературні слова і різні терміни (науки, військової справи, 

мистецтва, спорту), які в певному контексті можуть бути переосми-

слені і набути публіцистичного забарвлення.[4, с.93] 

Більшість дослідників сходяться на думці, що заголовок є 

першим сигналом, який змушує нас прочитати газету або відкласти 

її в сторону і відіграє важливу роль в структурі газетної статті. 

Перспективи подальшого дослідження я бачу в тому, що 
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положення моєї роботи можуть застосовуватися для більш 

детального вивчення цієї тематики.  

Як мені здається, буде цікаво підійти до розгляду цієї 

проблеми не тільки з лінгвістичної, але і з перекладацької точки 

зору. Дані особливості успішно використовуються журналістами 

британських ЗМІ при висвітленні важливих освіттніх подій для 

впливу на читача і активного залучення його уваги до даних тем. 
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Summary. Except its cultural and symbolic significance, Ukrainian 

autocephaly is an important factor in international politics. The creation 

of the Orthodox Church of Ukraine and the granting of autocephaly to 

it confirmed the subjectivity of the Ukrainian state in the international 
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arena. At the same time, these events have influenced the transformation 

processes in world Orthodoxy, which are reforming not only inter-

Orthodox relations, but also influencing world international politics. 

Надання Православній церкві України на початку 2019 р 

Томосу про автокефалію Вселенським патріархом Варфоломієм І 

врахувало не лише канонічні обставини та історичні передумови, а 

й легітимізувало зусилля українського народу, спрямовані на 

фундацію помісної православної перкви. Автокефальний статус 

Православної церкви України. спричинив істотні зрушення не 

лише в національному масштабі, а й у світовому вимірі. 

З огляду на це, метою дослідження є релігієзнавчий аналіз 

впливу української автокефалії на міжправославні відносини та 

світову міжнародну політику. 

Створення Православної церкви України є вагомим історич-

ним здобутком на шляху позбавлення від духовно-ідеологічного 

впливу Росії. Автокефалію українського православ’я необхідно 

сприймати як органічне доповнення політичної незалежності 

України, як чинник зміцнення національної безпеки в її гуманітар-

ному вимірі. Більше того, один із ключових напрямів у діяльності 

Православної церкви України полягає у сприянні становленню 

сучасної національної ідентичності, формуванню світоглядної 

матриці, яка визначатиме візію майбутнього розвитку країни.  

Після офіційного визнання іншими помісними православ-

ними церковами Православна церква України отримає можливість 

брати активну участь у діяльності різних міжнародних представ-

ницьких міжконфесійних організацій. Передусім, йдеться про 

членство у Всесвітній Раді Церков. Використовуючи трибуну авто-

ритетних дискусійних майданчиків, ПЦУ зможе репрезентувати 

Україну світові, забезпечуючи формування позитивного міжнарод-

ного іміджу країни. Іншими словами, в нинішніх складних суспіль-

но-політичних та геополітичних реаліях новостворену автокефаль-

ну церкву слід розглядати як невід’ємну складову вітчизняної 

публічної дипломатії, одне із завдань якої полягає у протидії 

антиукраїнській пропаганді, що тиражується Російською Федера-

цією на міжнародній арені [4].  
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Зазначимо, що роздратування методами і політикою Москви 

виявилося потужним аргументом на користь визнання української 

автокефалії. Так, недавно предстоятель Кіпрської церкви згадав 

ім’я Предстоятеля ПЦУ за богослужінням, що стало початком 

процесу визнання. Як зазначає К. Щоткіна «Справедливості заради 

нагадаю: архієпископ Хризостом визнав ПЦУ ще до того, як 

вибори президента США увійшли в фінальну стадію. Чи не вони 

надали владиці рішучості? Але фортуна, як відомо, захищає 

сміливих: перемога Джо Байдена відкриває нові горизонти для 

Вселенського патріархата. Власне, патріарх Варфоломій користу-

вався підтримкою Держдепу і за Майка Помпео. Навіть попри 

трампової схильності до ізоляціонізму. При Байдені ж можна 

прогнозувати пожвавлення не тільки зовнішньої політики в цілому, 

але і на православному напрямі зокрема» [3]. 

Становлення Православної церкви України виявилося каталі-

затором певних процесів у Вселенському православ’ї, зокрема 

стимулювало до активних дій владу Чорногорії. У грудні 2018 р. 

чорногорський президент Міло Джуканович наголосив, що Серб-

ська православна церква цілеспрямовано працює проти незалеж-

ності Чорногорії та просуває шовіністично-імперські інтереси 

Росії в регіоні, а тому потрібно інтенсифікувати роботу з віднов-

лення автокефалії Чорногорської православної церкви [2].  

Окрім того, актуалізувалися глибокі суперечності, які за багато 

десятиліть, а то і століть, накопичилися у взаєминах між Констан-

тинопольським та Московським патріархатами. Безпосереднім 

виявом цього протистояння є минулорічний демарш РПЦ та 

припинення євхаристійного спілкування з Фанаром. Не виключе-

но, що такий різкий крок матиме невтішні наслідки у майбутньому 

для Московського патріархату, про що стверджують навіть кри-

тично налаштовані російські релігійні діячі та богослови. Так, 

протодиякон Андрій Кураєв зауважив, що недалекоглядні рішення 

Синоду РПЦ можуть спрямувати церкву на шлях розколу [1]. 

Таким чином, створення Православної церкви України є 

фактором переформатування світового православ’я. Автокефалія 

підвищує статус України як держави, яка виступає не частиною 
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колишньої імперії, що відстоює незалежність, а християнською 

нацією з тривалою церковною традицією. 
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Сучасний розвиток Української держави характеризується 

багатьма особливостями у всіх сферах суспільного життя, зокрема 

й у сфері правоохоронної діяльності, зумовленими внутрішніми і 

зовнішніми процесами, серед яких чільне місце займає євро-

інтеграційний вплив. В національній системі правоохоронної 
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діяльності остатніми роками відбуваються досить суперечливі 

явища, спрямовані на докорінне реформування системи правоохо-

ронних органів. За таких обставин ця система потребує негайної 

модернізації, що дало б змогу створити ефективну сучасну систему 

правоохоронних органів.  

Законодавча невизначеність діяльності правоохоронних орга-

нів України спричиняє негативні наслідки, що тягнуть за собою 

неузгодженість: нечітке формулювання функціональних обов’язків, 

що призводить до дублювання та неефективного виконання 

професійних обов’язків; відсутність механізму втілення норматив-

но-правових гарантій соціальної та правової захищеності право-

охоронних органів; заплутана система принципів діяльності та 

завдань кожного правоохоронного відомства. Зазначене свідчить, 

що вітчизняна правоохоронна система потребує певної реоргані-

зації і доцільних змін [4].  

Україні у сфері реформування правоохоронної системи треба 

визначитись з моделлю поліцейської діяльності, для того, щоб не 

виникало необхідності постійно перебудовувати її після затверд-

ження запропонованої структури. Для реформування механізму 

реалізації правоохоронної діяльності ще багато чого потрібно 

зробити, як законодавцям, так й в сфері реалізації відповідних 

правових норм, тому аналіз і творче використання позитивного 

досвіду країн ЄС є актуальним завданням для України, правда із 

урахуванням вітчизняного досвіду. Забезпечення належної реаліза-

ції правоохоронної діяльності, його механізму, запровадження в 

Україні існуючих європейських стандартів, звісно, мають відбува-

тися з урахуванням специфіки національної правової системи, 

рівня розвитку громадянського суспільства та першочергових 

національних інтересів, потреб народу України, якому доводиться 

відстоювати справжню незалежність держави і територіальну 

цілісність [1, с. 151-155]. 

Ще одним напрямом розвитку діяльності правоохоронних 

органів слід назвати посилення демократичного контролю у сфері 

діяльності правоохоронних органів. Система цивільного демокра-

тичного контролю за діяльністю правоохоронних органів є 
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важливим інструментом забезпечення дотримання в ній прав 

громадян, здійснювана не лише державними, але також й відповід-

ними суспільними інститутами і окремими громадянами згідно з 

актуальними вимогами громадянського суспільства [3]. 

Для підвищення ефективності правоохоронної діяльності в 

умовах євроінтеграційних процесів в Україні доцільним є впровад-

ження наступних напрямів розвитку правоохоронних органів, а 

саме: впровадження розгалуженості і різноманітності поліцейсь-

ких систем, наявність поліцейських органів у різних міністерствах 

і відомствах, незалежність їх одна від одної (побудова системи 

підготовки фахівців орієнтована не лише на загальні завдання 

правоохоронної діяльності, а, передусім, на специфіку конкретної 

роботи в конкретній поліцейській службі); поділ правоохоронних 

структур за джерелами фінансування на державні, муніципальні, 

приватні за умов тісної співпраці між ними; підвищення соціальної 

спрямованості роботи поліції, яка орієнтована, насамперед, на 

захист прав і свобод громадянина; покращення високого професіо-

налізму поліції, який досягається не лише завдяки глибокій 

професійній підготовці у фахових поліцейських закладах освіти; 

обґрунтування позапартійності у роботі поліції, що накладає певні 

обмеження на прояви політичних, партійних переконань, забезпе-

чує неупередженість у службовій діяльності, усвідомлення і 

переконання того, що поліція служить народові, державі, а не 

окремим партіям, кланам, групам; розвиток активної діяльності 

громадських добровільних об’єднань, спрямований на підтримку і 

допомогу поліції; підтримання відкритості, гласності, постійної 

апеляції до громадської думки при розв’язанні складних ситуацій, 

що виникають у правоохоронній практиці, забезпечуючи поліції 

довіру і підтримку населення [2]. 

Таким чином, проаналізувавши викладений матеріал, робимо 

висновок, що підвищення ефективності правоохоронної діяльності 

в умовах євроінтеграційних процесів в Україні є необхідним 

кроком розбудови демократичної соціальної правової держави, а 

головне – забезпечення реальності й захищеності прав громадян. 

Розвиток системи правоохоронних органів повинен мати плано-
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мірний і послідовний характер, а також вимагає адекватного науко-

вого, правового, фінансового і матеріально-технічного забезпе-

чення. 

Література: 

1. Білас А.І. Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняль-

но-правове дослідження. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020 

/dissertation/1740/dysertaciyanazdobuttyanaukovogostupenyakandyda 

tayurydychnyhnaukbilasai.pdf (дата звернення: 30.05.2021); 

2. Білас А.І. Суб’єкти правоохоронної діяльності країн Євро-

пейського союзу: теоретичні та практичні аспекти. Науковий віс-

ник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 198-208; 

3. Соколенко О.Л. Перспективи розвитку системи та діяльнос-

ті правоохоронних органів. Право і суспільство. 2012. № 5. С. 90-96; 

4. Шай Р. Перспективи модернізації правоохоронних органів 

в умовах глобалізації. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/fi-

les/journal-paper/2018/may/12804/219-224.pdf (дата звернення: 

30.05.2021).  

______________________________________________________ 

Педагогічні науки 
 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ 

ТА ПРОТИДІЯ АБ’ЮЗУ (НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї) 
 

Ладик Валерія Євгенівна 

аспірант 3 року навчання 

за спеціальністю «Соціальна робота» 

Київського національного педагогічного  

університету імені М.П. Драгоманова; 

Місце роботи: Київська ЗОШ І-ІІІ ст. № 103, 

Практичний психолог, педагог-організатор 

Хто ж не мріє мати щасливу й повноцінну сім’ю? Коли чоловік 

любить, діти слухаються та мають високий рівень навчальної успіш-

ності, щоліта подорож до Ямайки, а кожні вихідні – відпочиваєте на 

природі, смакуючи шашликами… Але, нажаль, не кожна жінка може 

похвалитися вищеперерахованими привілегіями: високого розпо-

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/may/12804/219-224.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/may/12804/219-224.pdf
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всюдження у сучасних сім’ях набула проблема домашнього 

насильства, коли доводиться із жахом чекати на повернення чоловіка 

з роботи до додому, кожного дня вислухувати від нього приниження 

та образи і усвідомлювати нескінченність цього положення… 

Жертвами домашнього насильства можуть стати не лише жін-

ки, а також діти, неповнолітні підлітки і чоловіки (як це не дивно). 

Домашнє насильство – це умисні та агресивні дії фізичного, 

економічного, соціального та сексуального характеру, які відбува-

ються в межах певної сім’ї (між подружжям, батьками та дітьми, 

між поколіннями та ін.) та порушують конституційні права і 

свободи жертви насильства як людини та громадянина, завдаючи 

при цьому моральної та фізичної шкоди[3].  

Домашнє насильство (аб’юз) – це не лише побиття. Погрози, 

регулярне підвищення голосу на іншого члена сім’ї, словесні 

образи та погрози, позбавлення грошей та інших матеріальних 

благ, постійний контроль за діями та колом спілкування певного 

члена сім’ї також можна вважати насильством.  

Існує значні відмінності між аб’зом та звичайною сімейною 

сваркою. Спочатку розглянемо ознаки домашнього насильства: 

1) Систематичність та повторюваність негативної поведінки з 

боку одного(их) члену(ів) сім’ї по відношенню до іншого; 

2) Дисбаланс сил (агресор завжди відчуває себе сильнішим та 

розумнішим, на відміну від жертви); 

3) Агресивні вчинки здійснюються з метою підкорити собі 

жертву, змусити її виконувати бажання агресора; 

4) Знецінювання особистісних переваг жертви[1]. 

Сімейний конфлікт – це зіткнення протилежних поглядів, 

методів та способів стосовно вирішення тієї чи іншої проблеми. 

Наприклад, подружжя може сваритися через способи виховання 

дітей (між собою або зі своїми батьками – бабусями та дідусями 

дитини); через план та особливості ремонту квартири; вибір країни 

для літнього відпочинку і т.д. і т.п. І він має наступні ознаки: 

1) Випадковість виникнення сварки; 

2) Одиничність подібних випадків (тобто сварка виникає 

разово, а не систематично); 
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3) Обидві сторони конфлікту мають рівні права у взаємосто-

сунках: право на вираження власної думки, свобода дій та вибору. 

Домашнє насильство можна поділити на наступні види: 

1) Фізичне насильство – умисні агресивні дії з боку агресора, 

що стосуються нанесення фізичної шкоди жертві: побиття, щипан-

ня, ляпаси, штовхання, стусани, заподіяння тілесних ушкоджень 

різного ступеня тяжкості, ненадання медичної допомоги жертві у 

разі потреби, заподіяння смерті; 

2) Психологічне насильство – це такі дії, які спрямовані на 

підкорення жертви насильства волі агресора та примушування її 

виконувати бажання кривдника. Це, як правило: погрози, словесні 

образи, приниження, залякування, регулярний контроль за діями 

жертви, шантаж. Ці вчинки змушують жертву почуватися невпев-

нено, знижують її здатність захистити свою честь та спричиняють 

шкоду фізичному здоров’ю; 

3) Економічне насильство – це насильство, яке виявляється у 

позбавленні жертви житла, їжі, грошей; у забороні їй працювати 

або надмірне примушування до праці, яка не викликає інтересу у 

жертви аб’зу; у перешкоджанні постраждалій людині в отриманні 

певних послуг (лікувальних, реабілітаційних, навчальних, розва-

жальних тощо);  

 4) Сексуальне насильство – порушення з боку агресора ста-

тевої свободи жертви, примушування її до статевого акту без її 

згоди, інтимні дотики та натяку проти волі постраждалої людини. 

Це стосується як жінок, так і дітей; 

 5) Ігнорування особистості людини (жінки або дитини) 

також є латентним видом домашнього насильство[1]. 

 Причини домашнього насильства можуть бути наступні: 

1) Низький рівень життя у сім’ї, безробіття;  

2) Вживання членами сім’ї алкоголю або наркотичних речовин; 

3) Проекція на дитину таких методів виховання, які застосову-

валися по відношенню до кривдників їхніми батьками (бабусями 

та дідусями дитини); 

4) Впевненість у правильності жорсткого стилю виховання 

(підвищення голосу, фізичних ударів, образ тощо); 
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5) Небажана вагітність у минулому, в результаті чого дитина 

не викликає радощів у своїх батьків, а навпаки – роздратовує; 

6) Прагнення до самоствердження; 

7) Прагнення кривдників до влади, відчуття своєї абсолютної 

правоти по відношенню до жертви. 

 Тривалий процес сімейного насильства призводить до згуб-

них наслідків: 

1) Затримка фізичного розвитку в дитини, психосоматичні 

хвороби; 

2) Підвищена тривожність, невпевненість у собі, занижена 

самооцінка, постійне відчуття сорому та страху; 

3) Труднощі у спілкуванні з ровесниками, сором’язливість, 

можливість формування девіантної поведінки; 

4) Суїцидальні нахили. 

 Якщо ви або хтось із ваших близьких став жертвою домаш-

нього насильства, за допомогою можна звернутися: 

• 102 ? Національна поліція України; 

• 15-47 ? урядова гаряча лінія для постраждалих від домаш-

нього насильства; 

• 116-123 або 0 800 500 335 ? Громадська правозахисна орга-

нізація «Ла Страда»; 

• 772 або 0 800 500 225 ? Національна дитяча гаряча лінія; 

• мобільні бригади Міністерства соціальної політики в 

регіонах; 

• 0800 21 31 03 – контакт –центр системи безоплатної правової 

допомоги[4]. 
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COVID-19 ЯК ФОРС-МАЖОР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

Леуська О.І., 

студентка юридичного факультету 

Національний авіаційний університет 

м.Київ, Україна 

В сучасних умовах актуальною є проблема доведення контра-

генту факту виникнення форс-мажорних обставин спричине-

них пандемією COVID-19.  Вітчизняне законодавство не охоплює 

правовим регулюванням випадки виникнення таких обставин, та 

відповідно до ч.2 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові 

палати України", форс-мажорними обставинами (обставинами 

непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що 

об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбаче-

них умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із 

законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: введення 

комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, 

циклон тощо [1]. 

Виходячи з даного поняття приходимо до висновку, що 

причиною  звільнення сторони договору від відповідальності сам 

факт наявності обставин не являється. Для того, щоб сторона не 

несла відповідальності за невиконання свого зобов’язання повинні 

бути наявні наступні факти: 

- у договорі безпосередньо повинні бути передбачені 

вищевказані форс-мажори; 

- підтвердження факту існування форс-мажору в конкретному 

місці в конкретний час; 
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- доведення неможливості виконання зобов’язання у зв’язку з 

наявністю форс-мажору; 

- причинно-наслідковий зв’язок між наслідком форс-мажору 

та неможливістю виконання зобов’язання (неналежного виконан-

ня) [2]. 

Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин, 

повинна повідомити контрагента про виникнення форс-мажорних 

обставин одразу після того, як такій стороні стало відомо про ці 

обставини, вимагаючи звільнення від відповідальності і надаючи, 

по можливості, докази існування таких обставин і впливу таких 

обставин на можливість цієї сторони виконати договірне зобов'я-

зання. Договір може встановлювати конкретні строки, в межах 

яких таке повідомлення має бути направлене. Ненаправлення 

такого повідомлення, так само як і ненаправлення такого повідом-

лення в межах визначеного строку, можуть унеможливити звіль-

нення сторони від відповідальності на підставі положень про форс-

мажорні обставини [3]. 

В Україні засвідчувати виникнення форс-мажорних обставин 

закон уповноважує Торгово-промислову палату України ("ТПП") 

шляхом видачі сертифікатів про форс-мажорні обставини. 

     Повноваження Торгово-промислової палати України щодо 

засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили) визначено ст. 14 Закону України "Про торгово-промислові 

палати України", зокрема пунктом 1 статті 14-1 передбачено: 

"Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіо-

нальні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні 

обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат 

про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта 

господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-

мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів 

малого підприємництва видається безкоштовно" [1]. 

До цього часу, щоб отримати сертифікат про форс-мажорні 

обставини треба було пройти через багатоскладову та довготри-

валу процедуру. На сучасному етапі, у зв'язку зі спалахом 

коронавірусу, ТПП спростила процедуру отримання сертифікатів 
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для зручності громадян. Щоб отримати такий сертифікат, зацікав-

лена сторона повинна в електронній формі подати до ТПП заяву із 

підтверджуючими документами та зазначенням причинно-

наслідкового зв'язку між Карантином та неможливістю виконання 

відповідного зобов'язання. Подаються окремі заяви щодо кожного 

договору, який не може бути виконаний у зв’язку з дією форс-

мажорних обставин. Як правило, сертифікати видаються протягом 

7 днів із дня подання заяви [3].      

Не можу не погодитися з думкою І.Висіцької, адвоката, 

партнера об’єднання «Адвокатська фірма “Єфімов та партнери”», 

що звертає увагу на важливий аспект законодавчих нововведень. 

Вона підкреслює, що законодавець не передбачив, що єдиним 

належним та достатнім документом на засвідчення форс-мажорних 

обставин в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 є 

сертифікат ТПП України. Тому, на її думку, сторони за домовленіс-

тю між собою можуть встановити, що належним та достатнім 

доказом існування надзвичайних та невідворотних обставин є 

власне рішення Кабінету Міністрів України та органів місцевого 

самоврядування про запровадження карантинних заходів. У такому 

разі, зазначає адвокат, звернення до Торгово-промислової палати за 

засвідченням форс-мажору вже не буде необхідністю [4]. 

Варто зазначити, що наявність форс-мажору та доведеність 

стороною неможливості виконання зобов’язання за договором чи 

неможливість його своєчасного виконання є підставою для 

звільнення такої сторони від відповідальності, але не звільняє її від 

виконання такого зобов’язання після припинення форс-мажору [2]. 

Отже, у висновку до опрацьованої теми можу зазначити, що 

спалах коронавірусу загострив увагу до форс-мажорних обставин 

у цивільному праві загалом. Обмеження та нововведення пов’язані 

з пандемією в суспільстві зачіпають виконання зобов’язань та 

додержання умов договорів. Для вирішення таких казусів вже існує 

певна процедура, але на жаль вона є не досконалою. Законодавство 

має доопрацювати систему захисту своїх прав та вирішення 

конфліктів через форс-мажорні обставини. 
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Хмельницького університету управління  

та права імені Леоніда Юзькова 
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Ефективність конкурентоспроможності підприємства на 

ринку залежать не тільки від масштабу діяльності та ефективності 

використання ресурсів, а й значною мірою від асортименту реалі-

зованої продукції. Для збереження переваг перед конкурентами 

підприємство повинно створювати нові переваги так швидко, як 

конкуренти можуть копіювати наявні. 

Мета роботи полягає в вивчені теоретичних підходів для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, розробці 

рекомендацій по підвищенню конкурентоспроможності в ринко-

вих умовах. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 

такі завдання: 

− вивчення матеріалу з питань оцінки конкурентоспромож-

ності товару підприємства; 
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− виявлення основних чинників впливу на процес покращення 

конкурентоспроможності підприємства; 

− визначені факторів, що впливають на підвищення конку-

рентоспроможності підприємств; 

− дослідженні показників, які характеризують конкуренто-

спроможність; 

–розробці заходів щодо покращення конкурентоспроможності 

товару підприємства. 

Конкуренція - суперництво між учасниками ринку за найспри-

ятливіших умов виробництва, продажу та придбання товарів. Цей 

тип економічних відносин функціонує, коли виробники товарів ви-

ступають як самостійні та незалежні одиниці економічної системи. 

У такому самому становищі повинні бути і покупці товарів. [1, 

с. 932]. 

Конкуренція регулює темпи та обсяги виробництва та спону-

кає виробників до впровадження науково-технічного прогресу, 

підвищення продуктивності праці, вдосконалення технологій, 

організації роботи тощо. 

Конкуренція є вирішальним фактором регулювання цін та 

стимулом для інноваційних процесів. Це сприяє усуненню неефек-

тивних компаній з виробництва, раціональному використанню. 

Міжгалузева конкуренція існує між виробниками (компанія-

ми, підприємцями) у цьому секторі та виробниками в інших галу-

зях. Предметом такої конкуренції є вища норма прибутку (рента-

бельності) в галузі, а отже, боротьба за більш вигідне інвестування. 

Ця конкуренція сприяє міжгалузевим трансфертам капіталу та 

трансферу ресурсів у більш ефективні промислові та виробничі 

галузі. Швидкий переказ капіталу та ресурсів з однієї галузі в іншу 

дозволяє підприємству ефективно використовувати засоби вироб-

ництва та праці. [3, с. 132]. 

Міжнародна конкуренція - це конкуренція виробників на 

світовому ринку, яка включає як галузеві, так і міжгалузеві форми 

конкуренції. Компанії з найбільш розвинених країн займають 

домінуюче становище на світовому ринку.  

Міжнародна конкуренція сприяє зменшенню міжнародних 
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витрат, стійкому розвитку світового ринку, передачі капіталу не 

тільки між галузями, а й між країнами світового співтовариства.  

Умови досконалої конкуренції визначаються наступними 

параметрами:  

− велика кількість продавців і покупців, жоден з яких не має 

помітного впливу на ринкову ціну і кількість товару;  

− кожен продавець виробляє однорідний продукт, який в жод-

ному відношенні не відрізняється від продукту інших продавців;  

− кожен продавець і покупець має повну й правильну інформа-

цію про ціну, кількість продукту, витрати й попит на ринку [3, с. 133]. 

В наш час набули великого розвитку різноманітні маркетин-

гові дослідження, що мають на меті вивчення запитів споживача, 

його відношення до тих чи інших товарів, як знання виробником 

подібної інформації дозволяє йому точніше уявляти майбутніх 

покупців його продукції, точніше розуміти й прогнозувати ситуа-

цію на ринку в результаті його дій, зменшувати ризик невдачі тощо.  

У зв`язку зі зростанням впливу на громадськість засобів 

масової інформації, преси реклама стала одним з найважливіших 

методів ведіння конкурентної боротьби, за допомогою реклами 

можна певним чином формувати думку споживачів про той чи 

інший товар, причому як в ліпший, так і в гірший бік. 
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м. Кропивницький, Україна 

Специфічними особливостями навчання в умовах сьогодення 

є його здатність до передбачення та прогнозування на основі 

постійної переоцінки цінностей, налаштованість на активні та 

конструктивні дії в швидко змінних ситуаціях.Введення воєнного 

стану в Україні знову змінило звичні форми і методи викладання 

навчальних дисциплін. Освітній простір країни перейшов на 

дистанційне навчання. Не виключенням стала й фізична підготов-

ка, набула актуальності організація самостійної роботи.  

Дистанційне навчання в наш час – це спосіб отримання освіти 

із використанням комп’ютерних та сучасних інформаційних техно-

логій, що надає здобувачам змогу навчатися на відстані, в більш 

спокійних містах України, навіть при перебуванні за кордоном.  

Проте, система дистанційного навчання має і недоліки. По-

перше, для успішної корекції навчання та адекватного оцінювання 

важливо мати безпосередній контакт із здобувачем. Крім того, 

неможливо точно перевірити, чи саме та людина працює, виконує 

завдання чи це робить хтось інший.  

 Крім того, в умовах сьогодення не у всіх населених пунктах є 

можливість доступу до мережі Інтернет-звязку, особливо на окупо-

ваних територіях. Разом з тим, така форма навчання потребує 

свідомого і мотивованого підходу до виконання завдань. Можли-

вість навчатися у зручний час може перетворитися не на системати-

чне навчання, а на постійну прокрастинацію цього виду діяльності. 

Саме тому дистанційна форма потребує особливої самоорганізо-

ваності та вміння розрахувати свій час [1].  

За умови дистанційного навчання активна роль викладача не 
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зменшується, оскільки він має визначити рівень фізичної підго-

товки здобувача, та прийняти рішення щодо коригування програми 

тренування з тим, щоб домогтися найкращого результату в кінці 

семестру. За потреби здобувач може отримати консультативну 

допомогу викладача, спілкуючись з ним в онлайн режимі.  

Найбільш поширеними є наступні види дистанційних 

технологій: 

 - чат-заняття, які проводяться синхронно, коли всі учасники 

мають одночасний доступ до чату;  

- ZOOM – або MEET– конференції, що дозволяють проводити 

заняття-тренування з одним, декількома здобувачами або з цілою 

групою.  

Однак, на жаль, не всі вміння та навички, які потрібні здобу-

вачам для подальшої професійної роботи, особливо в специфічних 

закладах вищої освіти, можна отримати дистанційно. Так, наприк-

лад, сформувати деякі психофізіологічні якості при відсутності 

спеціального обладнання, практично неможливо. Але наразі це 

одна з форм навчання, яку ми можемо використовувати, щоб наші 

здобувачі могли закінчити навчання в цьому навчальному році. 

Література: 

1. Фізичне виховання – дистанційна форма навчання: навч.-

метод. посіб. / уклад.: Согоконь О. А., Донець О. В., Гогоць В. Д.; 

Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. 120 с. 

______________________________________________________ 

УДК 528.93:502       Природничі науки 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ 

 

Мазур О.В. 

аспірант, спеціальність «Агрономія» 

Вінницький національний аграрний університет 

м.Вінниця, Україна 

Розглянуто методичні підходи до використання топографічних 

карт у системі екодіагностики території та екологічного 
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картографування, спрямованого на виявлення сучасних та прогно-

зованих проблем досліджуваного регіону. Показано основні етапи 

екологічного аналізу та оцінки території, що вивчається за 

топографічними картами з представленням графічної моделі 

методики. 

Ключові слова: екологічні ситуації, топографічні карти, оцінка 

екологічного стану території, прийоми аналізу. 

Methodological approaches for topographic maps' application in the 

system of ecodiagnostics of the territory and ecological mapping, aimed 

at identifying current and predicated status of the studied region are 

presented. The basic phases of the ecological analysis and studied area 

assessment based on topographic maps with the representation of the 

graphic model of the methodology are shown.  

Key words: ecological status, topographic maps, assessment of 

ecological status of territory, analysis approaches. 

Вступ. Аналіз досвіду та напрямів використання топографіч-

них карт показує, що їх застосування обмежується, як правило, 

кількісною оцінкою рельєфу та морфометричними вимірами водних 

об'єктів. Як в Україні, та і за кордоном, відчувається відсутність 

наукових праць, дослідницького огляду топографічних карт, які б 

акумулювали велику кількість інформації, включаючи вирішення 

завдань еколого-географічного профілю. Пропоноване дослідження 

орієнтоване на оцінку екологічного потенціалу та інформаційних 

можливостей основного картографічного фонду країни. Такий під-

хід пов'язаний з впровадженням та розвитком картографічного 

методу досліджень у науці про природу та суспільство.  

Оцінка екологічного стану території 

Вирішуючи проблеми екологічної оцінки регіону необхідно 

враховувати уявлення про територію як складне системне утворення 

– середовище життя, що складається з функціонально пов'язаних 

природних та антропогенних комплексів різної екологічної «відпо-

відальності». Тобто середовище життя – складна багатокомпонент-

на система, кожен із компонентів якої є фактором, що визначає стан 

решти. 

Топографічні карти, будучи за своїм типом комплексним 

уявленням взаємопов'язаних компонентів практично всіх сфер 
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географічної оболонки, виконують функцію носія наочної, досто-

вірної, доступної, головне – екологічно значущої інформації. Стра-

тегія екологічних досліджень з топографічних карт або їх еколо-

гічного прочитання в тому, що картина стану території син-

тезується з аналізу компонентів, що відображаються на ній, кожен 

з яких, подібно до середовища життя, може бути одночасно елемен-

том одного середовища та середовищем інших елементів [2]. 

Оцінка екологічного стану території спирається на розроблену 

концепцію [1] та попередньо виявлене екологічне значення об'єктів 

для всіх основних розділів змісту карт. Приклади наведені для 

населених пунктів (антропогенні об'єкти) та гідрографії (природні) 

(Таблиця 1,2). 

Інформаційно-екологічний потенціал топографічних карт. 

 

Таблиця 1. Екологічне значення населених пунктів 
Параметри, що 

прямо 

знімаються з 

карти 

Похідні 

параметри 
Похідні карти 

Екологічні 

показники 

1 2 3 4 

Об'єкти 

населених 

пунктів, їх площі: 

житлові, 

нежитлові будівлі, 

квартали, городи, 

сади, парки, 

клумби, газони, 

зелені 

насадження, 

водоймища. 

Вулиці: довжина, 

густота. 

Будівлі: 

поверховість, 

матеріал 

будівництва. 

Населений пункт: 

політико-

адміністративне 

значення, 

Селітебні 

території 

(кордони, площі). 

Характер 

планування, 

забудови, 

співвідношення 

забудови різної 

поверховості, 

вогнестійкість / 

пожежна 

небезпека. 

Співвідношення 

житлового та 

нежитлового 

фонду. 

Рекреаційний 

потенціал (ступінь 

озеленення). 

Територіальна 

організація, 

концентрація 

Розміщення, 

щільність 

населення. 

Розселення. 

Транспортний 

навантаження 

умов життя 

населення. 

Видів 

використання 

земель. 

Демографічний 

тиск. 

Функціональне 

зонування. 

Історичне та 

культурне значення 

території. 

Забруднення 

(транспортне 

навантаження, 

повітря, шум). 

Комфортність умов 

життя. 

Ступінь небезпеки 

проживання. 

Вузли 

демоекономічного 

каркасу. 
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людність, тип 

поселення 

населення, 

поширення будов 

громадського 

призначення. 

Межі 

безпосереднього 

впливу населення 

на Природу 

 

Таблиця 2. Екологічне значення гідрографії 
1 2 3 4 

Річки: довжина, 

ширина, 

глибина, 

падіння, площа 

басейну, 

морфологія 

берегів, 

швидкість течії, 

грунт дна. 

Площі розливів, 

висота підйому 

води в повінь, 

повені, час 

проходження 

повені, повінь. 

Урізи води – 

середній 

багаторічний, 

максимальний, 

мінімальний. 

озера: ширина, 

довжина, площа 

дзеркала води, 

середня 

глибина, 

довжина 

берегової лінії, 

форма озерного 

ложа; 

Розливи – 

період розливу, 

висота підйому 

рівня води; 

Урізання води – 

середній 

Густота річкової 

мережі 

Горизонтальна 

розчленованість 

місцевості 

Сила потоку, маса, 

витрата води 

Ухил: середній/ 

середньозважений 

Звивистість русла 

Стійкість русла 

Тип, стійкість 

берегів 

Об'єм води 

Гідрографічні 

Річкові та руслові 

мережі 

Динаміка русел 

річкових басейнів 

Водоохоронні 

зони; 

Гідрологічна 

вивченість 

(водомірних 

постів, 

футштоків) 

Зарегульованість 

стоку 

Забруднення 

вод 

Порушення 

гідрологічного 

режиму 

Здатність 

до 

самоочищення 

Заростання, 

замулення, 

обмілення, 

усихання 
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багаторічний, 

максимальний, 

мінімальний; 

Сезонні зміни 

рівня води 

Джерела: 

прісні, 

мінеральні, 

гарячі, гейзери 

Якість води: 

солоність, 

характер 

мінералізації, 

сезонне 

Опріснення 

 

Приступаючи до екологічної оцінки необхідно всебічно 

вивчити територію з метою виявлення та обліку характерних 

особливостей та накопичення екологічно значимих відомостей про 

об'єкти оцінки. Заключний етап, комплексне підсумкове вивчення, 

передбачає систематизацію отриманих даних у єдину інформа-

ційну базу екологічно значимих відомостей та її інтерпретацію. 

При всіх способах аналіз території може проводитись як у 

польових умовах, так і камерально [4]. 

За відсутності апріорної інформації про заданий район 

необхідно визначити межі оцінюваної території, а потім вибрати та 

обґрунтувати операційну територіальну одиницю, яка задовольня-

тиме завдання дослідження. Оцінка екологічного стану може 

проводитись за районами: фізико-географічним або ландшафтним, 

басейнами річок (озер і морів), територіями, що виділяються за 

провідним ландшафтоутворюючим фактором (геолого-геоморфо-

логічним, кліматичним та інших.), районами, відповідними видам 

використання земель, адміністративними одиницями чи з осеред-

ками геометричних сіток, довільно (по координатам) [3]. 

Встановлений рівень організації території є основою вибору 

масштабу (групи масштабів) топографічних карт. 

Екологічна діагностика передбачає оцінку природних комп-

лексів для вироблення рекомендацій щодо раціонального та ефек-

тивного використання ресурсів території, зниження екологічного 
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ризику та забезпечення якості довкілля. Діагностика націлена на 

виявлення сучасних та прогнозованих екологічних проблем та 

способів їх вирішення [5]. 

 Об'єкти топографічних карт всіх класів мають ряд кількісних 

і якісних параметрів, що прямо знімаються з карт і похідних, які 

будуть характеризувати властивості та особливості середовища. 

Серед похідних особливо важливими для поставленої мети є: 

− визначення щільності, густоти, частоти явища; 

− виділення ареалів впливу та меж поширення явищ (сані-

тарно-захисні, водоохоронні зони, зони забруднень тощо); 

− статистично екстремальні відхилення, амплітуди та середні 

значення явищ, що обчислюються в декілька прийомів (розчлено-

ваність поверхні, середньозважена висота, середньозважений ухил 

річки та ін.). 

Крім того, існує можливість складання похідних екологічних 

карт, що саме по собі може бути окремим етапом екологічної оцінка 

території. Відповідно до значущості виявлених показників, дослід-

жуються та узагальнюються способи їх визначення за топогра-

фічними картами. 

На цьому етапі знаходять застосування принципи та методи 

картометрії, а також вимірювальні та обчислювальні переваги 

програмних засобів роботи з електронними картками [2]. 

Реально скласти карти: а) одержувані шляхом обробки окре-

мих елементів змісту (морфометричні, лісистості, закарстованості, 

яру); б) що відображають генетичні показники видимих елементів 

ландшафту (геоморфологічні, ландшафтні); в) зведені (зональ-

ності, районування, використання земель). 

У основи природних та антропогенних об'єктів включаються 

всі екологічно значущі параметри об'єктів топографічних карт 

будь-якого масштабу, спектр їх значень та способи визначення. 

Комплексна чи покомпонентна інтерпретація екологічного 

стану території спирається на викладені установки, за оцінкою 

екологічного стану значення об'єктів та його параметрів. На їх 

основі можуть бути побудовані природні, демоекономічні (антро-

погенні) та екологічні каркаси території. Побудова каркасів 
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проводиться за принципом виділення відповідних складових: 

автономної, транзитної та буферної для природного, вузлової та 

транспортної для демоекономічного, вузлових та лінійних з 

різними функціями для екологічного [3]. 

На основі підсумкової оцінки виносяться рекомендації щодо 

встановлення та регулювання стабільного ландшафту: зони помір-

кованого природокористування, території обмеженої господарської 

діяльності, зони компенсації антропогенного впливу та екологіч-

ного порушення, що забезпечують врівноважене та раціональне 

природокористування. 

Висновок. Розглянута методика та підходи до вивчення еколо-

гічних ситуацій за топографічними картами суттєво доповнює 

підходи до екодіагностики територій, заснованої на обліку геохі-

мічних показників, що зазнає суттєвих труднощів, пов'язаних з 

недоліком чи неможливістю отримання наземних спостережень на 

станціях і постах, а також іншої фактичної інформації. Це ще раз 

підтверджує життєздатність картографічного методу та актуаль-

ність його подальшого розвитку. 
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УДК 613.8  Медичні науки 
 

ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ДІВЧАТ І ЮНАКІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  
 

Макарова О. І.,  

кандидат медичних наук, лікар-педіатр 
Сергета І. В.,  

доктор медичних наук, професор,  
завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Мостова О. П.,  

доктор медичних наук, професор,  
професор кафедри загальної гігієни та екології 

Браткова О. Ю.,  

кандидат медичних наук, доцент,  
доцент кафедри загальної гігієни та екології 

Вінницький національний медичний  
університет ім. М. І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

До числа найважливіших компонентів поглибленої оцінки 

адаптаційно-значущих особистісних характеристик організму дівчат 

і юнаків, які перебувають в умовах закладів сучасної освіти, і, таким 

чином, підлягають впливу численних стресових явищ, потрібно 

віднести визначення провідних показників стану соціально-психо-

логічної адаптації, що надають можливість отримати узагальнене 

уявлення про наявність ґрунтовних передумов відносно створення 

сприятливих умов для забезпечення високої ефективності навчаль-

ної та позанавчальної діяльності при такому ступені його функціо-

нальної мобілізації, котрий не викликає жодних проявів ані перена-

пруження, ані перевтоми [1, с. 42; 2, с. 97; 3, с. 115; 4, с. 221; 5, с.117]. 

Як головну мету дослідження було визначено психогігієнічну 

оцінку особливостей перебігу процесів соціально-психологічної 

адаптації учнів старшого шкільного віку і студентів, які перебува-

ють в умовах сучасних закладів освіти та підлягають вираженому 

впливу стресових явищ навчально-значущого змісту. 

Дослідження проводились на базі шкіл м. Вінниці та Вінниць-
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кого національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Для 

встановлення рівня соціально-психологічної адаптації дівчат і 

юнаків та рис особистості, які з нею пов’язані, використовувався 

особистісний опитувальник Роджерса і Даймонда. Відповідно до 

його основних положень стимульний матеріал був представлений 

101 твердженням, які з метою уникнення впливу “прямого ототож-

нення” та нейтралізації установки досліджуваних на соціально-

бажані відповіді, сформульовані у третій особі однини, без 

використання будь-яких займенників.  

Під час тестування визначався цілий ряд характеристик соці-

ально-психологічної адаптації, а саме: адаптивність – дезадаптив-

ність, прийняття себе – неприйняття себе, прийняття інших – 

неприйняття інших, емоційний комфорт – емоційний дискомфорт, 

внутрішній контроль – зовнішній контроль, домінування – підлег-

лість, відсутність есканізму – наявність ескапізму тощо.  

Статистичний аналіз отриманих результатів передбачав здійс-

нення описової статистики та проводився на підставі застосування 

стандартного пакету прикладних програм багатовимірного статис-

тичного аналізу “Statistica 6.1” (ліцензійний № AXX910A374605FA). 

Як критерій достовірності відмінностей одержаних даних викорис-

товувався t-критерій Ст’юдента. 

Одержані під час проведення тестування результати засвідчу-

вали переважно середньонормативний за ступенем вираження 

рівень соціально-психологічної адаптації учнів старшого шкіль-

ного віку і студентів, які перебувають в умовах сучасних закладів 

освіти та підлягають впливу стресових явищ навчально-значущого 

змісту. У віковому діапазоні, що досліджувався, найгірші за своїм 

змістом результати реєструвались серед 17-річних дівчат і 17-річ-

них юнаків, натомість, найвищим рівень соціально-психологічної 

адаптації був у 16-річних школярів. Виявлені виражені статеві від-

мінності провідних характеристик соціально-психологічної адап-

тації, що, насамперед, спостерігались під час вивчення показників 

адаптивності, прийняття себе і прийняття інших та внутрішнього 

комфорту, засвідчуючи суттєво нижчий рівень досліджуваних 

показників серед юнаків. 
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УДК 657  Педагогічні науки 
 

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 
 

Мариньоха Анна Сергіївна,  

Оласюк Юрій Іванович 

студенти факультету  

інформаційних технологій і математики 

Керівник: Швай Ольга Леонідівна 

доцент кафедри математичного  

аналізу та статистики, к.п.н 

Волинського національного  

університету імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

Вступ. Війна вносить свої корективи у значну частину нашого 

звичного життя. Реалії сьогодення змушують кожного із нас 

щохвилинно адаптовуватись до нового життя, пристосовуватись до 

абсолютно незнайомих раніше умов праці та навчання. Забезпе-

чення освіченості наступних поколінь  постає гострим питанням 

серед освітян. Заклади загальної середньої освіти, незалежно від 

обраної форми навчання, продовжують реалізовувати освітні 

програми, які були затверджені ними на початку навчального року. 

При цьому важливо розуміти, що травмована дитяча психіка 

потребує особливого підходу до навчального процесу в умовах 

війни. Викладання математичних дисциплін – завжди нелегке 

завдання. Привити любов до математики здатний далеко не кожен 

вчитель, проте зараз це вкрай важливо. Необхідно бути для дитини 

не лише вчителем, але й помічником та порадником.  

Розкриття проблеми та власне бачення шляхів її 

вирішення.  Вивчення математики – непростий процес, що вима-

гає зосередженості, уваги, чимало часу і зусиль. Дуже важливо 

вчителю проаналізувати психічний стан дітей, аби не перена-

вантажити їх і організувати оптимальний навчальний процес. 

Особливої уваги потребують діти-переселенці. Варто  зауважити, 

що чимало таких дітей вимушені працювати із психологами, тому 
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надлишкова вимогливість може залишити негативні наслідки і 

ускладнити терапію і розвинути апатію.  

Наш досвід показує, що при плануванні уроків математики 

доречно виділити більше часу на повторення раніше вивченого 

матеріалу. Це рішення не лише допоможе школярам краще 

закріпити отримані раніше знання, але й створить певну атмосферу 

нормальності повсякденного життя, наддасть учням впевненості у 

своїх вміннях і навичках.  

Доцільно також проводити заняття у синхронному режимі, три-

маючи постійний зоровий контакт із учнями. Для дітей, що не мають 

можливості бути присутніми варто надсилати відеозапис заняття.  

Важливим є вміння організувати навчальну діяльність у ігро-

вому форматі, щоб зняти напруження під час уроку та допомогти 

дітям дещо розслабитись, стати більш розкутими та більш впевнено 

відчувати себе на уроці. Зокрема, проведення занять у форматі мате-

матичного квізу або ж гри-подорожі сприятиме розвитку логічного 

мислення, надасть дитині можливість повністю зануритись в 

атмосферу уроку, позитивно відобразиться на психологічному стані.  

Доцільно також оцінювати старання дітей на уроках. Це 

мотивуватиме їх працювати над собою далі, підвищуватиме 

інтерес до навчального процесу. Оцінювання означає не лише 

виставлення балів за виконану роботу, але й те, що вчитель помічає 

старання дитини і заохочує її до ще кращих результатів. Контроль 

навчальних досягнень можна здійснювати використовуючи такі 

платформи як Moodle, GoogleClassroom, LogicLike (для вищого 

навчального рівня). 

Висновок. Незважаючи на непрості часи, маємо пам’ятати, 

що адаптація до нових умов дає можливість вдосконалити систему 

освіти, надавати якісну і доступну освіту та гарантувати впевнене 

майбутнє усім юним українцям.   Важливим результатом навчання 

є формування у дітей необхідних у майбутньому вмінь, як от 

прийняття рішень, побудова алгоритму для вирішення задачі, 

вміння працювати та самовдосконалюватись незважаючи на 

психологічний тиск та зовнішні фактори.  
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УДК 336.748.12   Економічні науки 

 

ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ, ФOРМИ І ПРИЧИНИ 

 

Мартиросян А.О. 

студентка спеціальності 072 Фінанси,  

банківська справа та страхування 

Горіховський М.В. 

заступник директора з навчальної роботи,  

к.е.н.,викладач економічних дисциплін 

Фаховий коледж економіки, права та 

інформаційних технологій 

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Інфляція (з лат. inflatio – рoздмухування, рoзбyхання) – це 

знецінення грoшoвoї oдиниці, щo виявляється зазвичай y фoрмі 

інтенсивнoгo зрoстання цін на тoвари та пoслуги, не зyмовленoгo 

підвищенням їхньoї якoсті. Якщo зрoстання цін має тривалий 

характер, це призвoдить дo падіння купівельнoї спрoмoжнoсті 

грoшoвoї oдиниці, знецінення націoнальних грoшей віднoснo 

інoземних валют, віднoснo зoлoта та тoварy чи пoслyги. 

Незалежнo від станy грoшoвoї сфери, тoварні ціни мoжуть 

перероджуватися внаслідoк підвищення прoдyктивнoсті праці, цик-

лічних і сезoнних кoливань, стрyктyрних розлад в системі відтвo-

рення, мoнoпoлізації ринкy, державнoгo регyлювання екoнoміки, 

впровадження нoвих ставoк пoдатків, інфляції і переоцінки грoшo-

вoї oдиниці, зміни кон'юнктyри ринкy, впливy зoвнішньoекo-

нoмічних взаємозв’язків, стихійних лих і т. і. Напевно, щo не все 

зрoстання цін є інфляцією і тoму найбільш важливим є виділення 

дійсно інфляційного підвищення. 

Отже, зростання цін, що пoв’язане із циклічними кoливання-

ми кoн’юнктyри, не вважаються інфляційними. Ціни підвищyвати-

муться в фазах підйомy і падатимуть в кризових фазах, а згодом 

зновy ж підвищуватися в настyпних фазах. 

В залежності від темпу зростання цін, виділяють такі види 

інфляції: 
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1. Помірна. Підвищення цін відбувається на 10% в рік, проте 

вартість грошових коштів зберігається, відсутні ризики щодо 

підписання контрактів в номінальних цінах. Велика кількість 

сучасних економістів, включаючи послідовників економічного 

вчення Д.М. Кейнса рахують таку інфляцію необхідною для ефек-

тивного економічного розвитку в країні. Інфляція такого виду дає 

можливість ефективно корегувати ціни відповідно до виробничих 

умов та попиту на той чи інший товар або послугу, що мають 

тенденцію змінюватися. 

2. Галопуюча. Підвищення цін на 20-200% в рік, кошти 

пришвидшено матеріалізовуються в товари чи послуги. Також 

характерним є прив’язування контрактів до зростання цін. 

3. Гіперінфляція. Ціни зростають із космічною швидкістю, 

панує розходження цін і заробітньої плати. Характерним є руйну-

вання добробуту навіть забезпеченого населення країни. 

В Україні зазвичай панує помірна інфляція, проте повномаш-

табна війна 2022 року в Україні може внести свої корективи (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Рівень інфляції в Україні. [2] 

 

Переважає також і вірогідне співвідношення збільшення цін 

по багатоманітних продуктних групах: 

1. Збалансована інфляція. Ціни усіляких продуктних груп 
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порівняно один до одного не змінені. Ціни збільшуються досить 

нешвидко і у той же час на більшість товарів і послуг. В цьому 

випадку по підсумках середньорічного збільшення цін збільшу-

ється відсоткова ставка державного банка і таким чином обставина 

стає рівносильною обставині з постійними цінами. 

2. Незбалансована інфляція. Взаємозв‘язок цін продуктних 

груп змінюються в різних відсотках і по-різному на кожний тип 

продукту. 

В разі присутності у населення інфляційних очікувань така 

обставина викличе гостре підняття попиту, що саме по собі 

витворює ускладнення в економіці і викривляє справжній образ 

загального попиту, що веде до збою в очікуванні тенденцій в 

економіці і при деякій нестійкості уряду ще сильніше збільшує 

інфляційні прогнозування, які будуть підбивати збільшення цін. 

Проте в разі, коли несподіваний скачок цін діється в економіці не 

зараженої інфляційними прогнозуваннями, то утворюється так 

званий "ефект Пігу" - гостре падіння попиту у населення в надії на 

швидке спадання цін. 

Внаслідок зменшення попиту виробник стає вимушений 

зменшувати ціну і все повертається в стан рівноваги. 

Економічні і соціальні результати інфляції. Дві найголовніші 

джерела інфляції, викликанні збільшенням витрат - це зростання 

номінальної зарплати і цін на сировину і енергію. 

Інфляція, зумовлена збільшенням зарплати, є варіантом 

інфляції, викликаної збільшенням витрат. За певних ситуацій 

джерелом інфляції можуть стати профспілки. Це висвітлюється 

тим, що вони якоюсь мірою виконують контроль над номінальною 

зарплатою шляхом спільних договорів. 

Інфляція, зумовлена недотриманням механізму пропозиції. 

Вона є наслідком зростання витрат виробництва, а отже і цін, що 

споріднене з гострим, неочікуваним зростанням вартості сировини 

чи витрат на енергію. 

Щодо основних причин, що призводять до інфляційного 

підвищення цін, зазвичай відносять: 

1. Диспропорційність – це нерівномірність частин державних 
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видатків і прибутку, тобто саме дефіциту державного бюджету. 

Нерідко такий дефіцит покривається за рахунок застосування так 

званого "друкарського верстату", що безпосередньо викликає ріст 

грошової маси і як наслідок – інфляцію. 

2. Iнфляційно-небезпечні інвестиції - переважно через міліта-

ризацію економіки країни. Військові асигнування призводять до 

створення додаткового платоспроможного попиту, а як результат - 

росту грошової маси. Надлишкові військові асигнування безсум-

нівно є ключовою виною хронічної недостачі державного бюджету 

та росту державного боргу, для покривання котрого здійснюється 

емісія додаткових паперових грошей. 

3. Неприсутність прозорого вільного ринку і конкуренції як 

його складової. Сучасні ринки досить часто являються огополіс-

тичними. Оскільки огополіст зацікавлений у скороченні виготов-

лення і пропозиції товарів, може створюватися дефіцит, що буде 

використаний ним для стримування або підвищення ціни на товар. 

4. Імпортована інфляція, вагомість якої збільшується зі зрос-

танням відкритості економіки країни та втягненням її в світові 

господарські зв'язки якоїсь іншої країни. Перспективи для 

протистояння цьому у держави досить-таки невеликі. 
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Університет економіки та права «КРОК»  

м. Київ, Україна 

Сьогодні важливість запропонованої теми про філософські 

аспекти науки про мир (паксології або іренології) та науки про 

війну (полемології) є найактуальнішою як ніколи в житті нашої 

держави, коли російські війська 24 лютого 2022 року почали 

широкомасштабне вторгнення – несправедливу агресивну війну 

проти українського народу. Чимало сучасних науковців та 

пересічних людей майже ніколи не зустрічали таких назв наук про 

мир та війну, але слід відзначити, що ці назви існують вже давно і 

в дослівному перекладі означають «паксологія» (від лат. pax – мир, 

logos – наука, вчення) або «іренологія» – (від грецьк. еirnene – мир; 

від англ. eirenology; нем. іrenik) – це наука про мир та мирне, 

безконфліктне існування світу [1] та «полемологія» (від грецьк. 

polemos – війна, ворожнеча) як міждисциплінарна галузь знань про 

причини виникнення воєн та конфліктів [2]. Предметом паксології 

або іренології є вивчення проблем миру, а предметом полемології є 

вивчення проблем війни і збройних конфліктів.  

На думку частини науковців, терміни «паксологія» та «ірено-

логія» як наука про мир, наука для миру або наука про мирне 

існування в науковому співтоваристві чомусь не знайшли підтримку 

і майже не використовувалися. Натомість частіше застосовували 

словосполучення «вивчення миру» або «дослідження миру» (англ. 

«peace research» або «peace studies»).  

Що стосується терміну «полемологія», то ще в 1946 році, одразу 

після закінчення Другої світової війни директор Французького 
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інституту полемології, соціолог Гастон Бутуль видав свою книгу, в 

якій вперше ввів у науковий обіг термін «полемологія», тим самим 

давши нову назву науці про війну [3, с. 98]. Український вчений Г. 

Перепелиця стверджував, що полемологія – це наука про війну та 

збройні конфлікти, основним завданням якої є об’єктивне та наукове 

дослідження війн як соціального феномену, котра пояснює причини 

глобальних змін в розвитку суспільства, що відбуваються в 

результаті війн упродовж історії людства [4, с. 564]. Як не дивно, для 

науки про мир під такими різними назвами «паксологія» чи 

«іренологія» в цій поважній науковій політичній енциклопедії на 807 

сторінок місця так і не знайшлося.  

Сьогодні, під час активних військових дій РФ як держави-

агресора на території суверенної України та впродовж багатьох 

наступних десятиліть і століть варто буде усвідомити те, що пробле-

ма встановлення та збереження миру в нашій та в будь-якій іншій 

державі для майбутніх поколінь була, є і буде екзистенціальною 

проблемою номер один.  

Доволі широко гуманні ідеї запобігання війнам та досягнення 

миру були представлені у науковій філософії в трактатах відомих 

мислителів епохи Відродження та Нового часу. Серед найперекон-

ливіших критиків війни та гарячих прихильників вічного миру 

можна згадати таких філософів, як: Еразм Ротердамський «Війна 

мила тим, хто її не випробував» (1500 р.); Гуго Гроцій «Про право 

війни та миру» (1625 р.); Жан-Жак Руссо «Судження про вічний 

мир» (1625 р.); Ієремія Бентам «План всезагального та вічного 

миру» (1786-1789 рр.); Іммануїл Кант «До вічного миру» (1795 р.); 

Йозеф Геррес «Загальний мир – ідеал» (1798 р.); Фрідріх фон Генц 

«Про вічний мир» (1800 р.) та багатьох інших. 

На особливу увагу заслуговують конкретні поради відомого 

гуманіста епохи Відродження Еразма Ротердамського щодо гуман-

ного та цивілізованого запобігання війнам та його раціональні 

рекомендації щодо досягнення та збереження миру: «Не дозволяй-

те втягувати себе у війну заради задоволення чи забаганки одного 

або двох людей, тому що розпочати війну легко, а завершити важко. 

…Нехай усі люди об’єднаються проти війни. Нехай усі люди 
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піднімуть проти неї свої голоси. Нехай усі люди проповідують і 

прославляють мир публічно і приватно» [5]. Частково ці процеси 

відбуваються вже зараз: увесь демократичний світ – США, 

Британська співдружність, країни ЄС, Японія та інші об’єдналися 

проти російської війни та надають велику військову, фінансову та 

гуманітарну допомогу Україні. Нажаль, ще залишаються низка пе-

реважно азійських країн, які зайняли сторонню позицію спостері-

гача, чим невільно сприяють продовженню агресивних дій РФ.   

Мабуть найважливіший внесок у розробку фундаментальних 

засад філософії науки про війну та мир зробив видатний німецький 

філософ епохи Нового часу І. Кант у філософському трактаті «До 

вічного миру». Так, головну провину за розв’язання воєн він 

справедливо покладав на «очільників держав, які ніколи не можуть 

пересититися війною» [6, с. 88].  

Загальновідомо, що саме І. Кант розробив основні фундамен-

тальні принципи, дотримання яких могло б сприяти встановленню 

«вічного миру» на Землі між державами, звертаючи особливу увагу 

на те, що «жоден мирний договір не повинен вважатися таким, 

якщо при його укладанні зберігається підстава для майбутньої 

війни» [6, с. 89]. Саме це необхідно мати на увазі представникам 

України при укладанні мирного договору на перемовинах з Росією, 

щоб в майбутньому ні у кого не виникало ніяких територіальних 

претензій і щоб усі тимчасово окуповані т.зв. ЛНР, ДНР та Крим 

завжди були офіційно і справедливо визнані усім цивілізованим 

світом тільки українськими.  

Окрім того, дуже актуальним залишається справедливе 

твердження І. Канта, що «жодна держава не повинна насильно 

втручатися в політичній устрій та правління інших держав» [6, с. 

91]. На превеликий жаль, саме насильне втручання є однією з 

головних, але старанно прихованих цілей агресивної війни проти 

України, яку розв’язала РФ.  

Серед плеяди вищеназваних мислителів почесне місце займає 

австрійський політичний діяч Ф. Генц, який у своїй роботі «Про 

вічний мир» (1800 р.) наполягає на необхідності створити в 

майбутньому для усього людства науку про збереження миру та 
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недопущення війни. «Якби існувала наука, – підкреслював він, – 

яка навчала б засобам встановлення вічного миру, вона була б 

найвищою з усіх відомих людству наук. Оскільки ж такої науки не 

існує, слід з повагою відноситися до тієї, яка у своєму досконалому 

вираженні закладає основу найбільш тривалого миру» [7, с. 336]. 

Принагідно потрібно зазначити, що все ж таки омріяні австрійсь-

ким вченим Ф. Генцем науки, зокрема іренологія як наука про мир 

та полемологія як наука про війну, зародилися саме під впливом 

численних філософських ідей багатьох вже згаданих мислителів 

епохи Відродження та Нового часу, але не отримали широкого 

поширення в науковому співтоваристві. Саме тому автор даної 

статті ще 2017 р. вперше запропонував ввести у науковий обіг, 

тобто у відповідну українську філософську, політологічну та кон-

фліктологічну наукову літературу нове поняття, зокрема «миро-

логія» [8, с. 336] як науку про мир на противагу війні, науку про 

мирне існування держав та народів як одвічну і найвищу вселюд-

ську цінність. Існуюче вже до цього з 2014 р. поняття «мирології» 

за А. Беттлером дає зовсім інше трактування у контексті міжнарод-

них відносин, а саме – «мирології як науки про світ, що вивчає усі 

явища та закономірності, що відбуваються на світовій арені і 

відповідає на запитання – куди рухається людство?» [9]. 

Отже, можна підсумувати, що зараз світова наукова спільнота 

стикається з новим, дуже серйозним викликом, а саме – забезпе-

чити філософсько-наукове підґрунтя для нинішніх і майбутніх 

політиків, дипломатів, військових, які мають своїми спільними 

міжнародними зусиллями встановити основи нового світового 

порядку, в якому б диктаторські і тоталітарні режими не мали б 

жодного шансу на розв’язання нових війн і загрози мирного 

співіснування людства.  
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міжнародних відносин, яка склалася після перемоги антигітлерів-

ської коаліції в 1945 році. Події, які розгортаються на наших очах з 

24 лютого 2022 року, викрили цілу низку системних проблем в 

європейській і глобальній системі міжнародної безпеки, зокрема в 

функціонуванні цілої низки поважних міжнародних організацій, 

починаючи від Організації Об’єднаних Націй, до якої входять 193 

країни світу, закінчуючи вузько спеціалізованими, такими як 

Міжнародне Агентство з атомної енергії  (МАГАТЕ) або Міжна-

родний комітет Червоного Хреста. 

На превеликий жаль, варто констатувати, що переважна біль-

шість міжнародних організацій продемонстрували вкрай помітну 

неефективність власних механізмів реакції на злочинне порушення 

Російською Федерацією всіх існуючих норм міжнародного права і 

прав людини. Звичайно, майже всі міжнародні міжурядові і неуря-

дові організації рішуче засудили війну, розв’язану РФ в Україні, але 

зробити щось більше, що могло б серйозно вплинути на дії 

агресора, виявилося поза межами їх юридичних компетенцій або 

практичних можливостей. При цьому, можна відзначити цілий ряд 

міжнародних спеціалізованих неурядових організацій, які зробили 

все в рамках своїх компетенцій, щоб нанести Росії максимальний 

репутаційно-іміджевий і економічний удар.  

Наприклад, ціла низка міжнародних наукових організацій, 

серед яких Загальноєвропейська федерація академій наук ALLEA 

призупинили членство Росії та Білорусі [1]; Європейська комісія 

зупинила зв'язки із російськими організаціями у галузі інновацій та 

технологій; Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) 

та Національний центр наукових досліджень Франції (CNRS) 

засудили вторгнення та призупинили співпрацю з Росією [2]; у 

багатьох міжнародних наукових журналах перестали приймати 

статті із РФ, а компанія Clarivate Analytics призупинила оцінку 

нових російських та білоруських журналів на своїй платформі Web 

of Science. Також співробітництво з Росією припинили і освітні 

платформи Coursera та EdX, зупинивши публікацію контенту від 

російських ВНЗ [3], було скасовано цілу низку наукових заходів, а 

велика кількість всесвітньо відомих наукових центрів і 



 

259 

університетів припинили співпрацю із науковими установами 

держави-агресора.   

Не менш ефективно (звичайно, в рамках своїх можливостей) 

відреагували і міжнародні спортивні організації – багато з них 

виключили російських спортсменів і команди із турнірів, що тягне 

за собою достатньо високі фінансово-економічні втрати для 

російського спорту. Так, після російського вторгнення більшість 

міжнародних спортивних заходів на території РФ були перенесені, 

призупинені або скасовані. Після засідання виконавчого комітету 

Виконком МОК (Міжнародного Олімпійського Комітету) запропо-

нував накласти санкції на Росію та Білорусь, позбавивши обидві 

країни права на проведення спортивних заходів та заборонивши 

використання прапорів обох країн [4]. Так, Європейська футбольна 

асоціація (УЄФА), оголосила, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2022 

року буде перенесено з Санкт-Петербурга до Парижу [5]. Також 

Міжнародна федерація лижного спорту оголосила, що всі інші 

змагання в Росії скасовані, Асоціація тенісистів-професіоналів 

(АТП) перенесла турнір St. Petersburg Open до Казахстану. Міжна-

родна шахова федерація ФІДЕ оголосила, що 44-та шахова 

Олімпіада, яка спочатку планувалась у Москві, не відбудеться в 

Росії, а Гран-прі Росії на чемпіонаті Формули-1 2022 року 

призупинено. 

З іншого боку, жахливим прикладом всезагальної неефектив-

ності стала Організація з безпеки і співробітництва в Європі, чия 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні з 2014 року «не 

помічала» широкої військової присутності РФ в окупованих райо-

нах Донецької і Луганської областей, що, в решті-решт сприяло 

переконанню політичного керівництва Росії у власній безкарності 

і відсутності реакції Європи і світу на будь-які провокативні дії на 

території України.  

На жаль, тенденція вражаючої неефективності ОБСЄ яскраво 

проявилася і під час російського вторгнення 2022 року. Так, після 

місяця запеклих бойових дій на всій території України голова 

ОБСЄ й міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генераль-

ний секретар ОБСЄ Хельга Шмід оголосили, що ОБСЄ вживає 
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негайних заходів для закриття Спеціальної моніторингової місії в 

Україні. Відповідне рішення було ухвалене після того, як 31 березня 

2022 року РФ не дала продовжити дію мандату Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні. «Це було нелегким рішенням. 

Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з 

державами-учасницями для досягнення поновлення мандату 

Спеціальної моніторингової місії, але позиція російської федерації 

не залишала нам іншого вибору, крім як вжити заходів для закриття 

Місії», – сказав З. Рау. Водночас він запевнив, що ОБСЄ буде 

прагнути продовжувати свою діяльність у країні відповідно до 

існуючих зобов’язань організації [6]. 

Фактично можна констатувати, що організація, яка була 

створена для дотримання безпеки на європейському континенті 

була вимушена «вийти з гри», як тільки ця безпека була серйозним 

чином порушена, і цей вихід, на жаль, відбувся завдяки легальній 

юридичній процедурі, за якої держава-агресор блокує дії цілої 

міжнародної організації в своїх злочинних інтересах. Як тут не 

згадати слова колишнього голови Луганської військово-цивільної 

адміністрації у 2015 р. Г. Москаля, що це значною мірою парази-

тарне формування, від якого немає жодної користі: «Роль ОБСЄ 

нікчемна, я своїми очима бачив. Мене питають: як вам ОБСЄ? А я 

кажу, як мінеральна вода: ні користі, ні шкоди від них нема» [7]. 

На жаль, вкрай небезпечна тенденція уповільнення або ж 

повного блокування роботи певних організацій чи прийняття 

певних рішень зберігається в багатьох міжнародних і європейських 

організаціях із причини наявності права вето на рішення від будь-

якого із учасників організації, як це, наприклад, передбачає ст. 10 

статуту НАТО [8, с. 22]. Так, на момент написання цього матеріалу 

Угорщина блокує нафтове ембарго ЄС щодо Росії, посилаючись на 

власні економічні інтереси, Туреччина погрожує відмовити у 

прийнятті до НАТО Швеції та Фінляндії, які підтримуть курдську 

опозицію, не кажучи вже про Раду Безпеки ООН, де Російська 

Федерація як постійний член має право вето.  

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок про 

серйозну неефективність безпекових механізмів багатьох 
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міжнародних організацій, особливо в екстрених ситуаціях, які 

потребують швидкого і злагодженого реагування. Відповідно, МЗС 

України і вище політичне керівництво нашої країни має докласти 

всіх зусиль для того, щоб ініціювати перегляд статутних докумен-

тів основних глобальних і регіональних міжнародних організацій у 

бік зміни формату прийняття рішення з одноголосного до мажори-

тарного (простої чи фіксованої більшості) і скасування права вето. 
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САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЯК ОДИН 

ІЗ ВИДІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 

Меркулов С.О., 

студент юридичного факультету 

Дніпровський національний університет 

 імені Олеся Гончара, 

м. Дніпро, Україна 

Відповідальність за порушення у сфері земельних відносин 

виступає складовою частиною правового забезпечення раціональ-

ного використання та охорони земель, яка спрямована на стимулю-

вання додержання земельно-правових норм, відновлення поруше-

них прав суб’єктів, а також запобігання вчиненню земельних 

правопорушень. Відповідно до статей 13 та 14 Конституції 

України, земля є об’єктом права власності Українського народу та 

основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави [1]. Питання притягнення винних осіб до 

відповідальності за порушення земельного законодавства, зокрема 

за самовільне зайняття земельних ділянок, набуває неабиякого 

значення через свою масову поширеність, оскільки кількість 

спорів щодо самовільного зайняття земельної ділянки зростає з 

кожним днем та виникає необхідність у відновленні законних прав 

та інтересів власників земель або осіб, які ними користуються.  

Так, загальний перелік видів порушень земельного законо-

давства закріплений у ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України (далі 



 

263 

– ЗК України). Згідно з положеннями цієї статті, громадяни та 

юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність відповідно до законодавства за самовільне 

зайняття земельних ділянок [2].  

Безпосереднє визначення самовільного зайняття земельних 

ділянок надається в Законі України «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель», відповідно до якого під цим 

розуміються «будь-які дії, які свідчать про фактичне використання 

земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її 

передачу у власність або надання у користування (оренду) або за 

відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за 

винятком дій, які відповідно до закону є правомірними» [3].  

Листом Державного комітету України із земельних ресурсів 

від 11.11.2008 № 14-17–4/129991 роз’яснюються випадки застосу-

вання терміну «самовільне зайняття земельної ділянки».  

Так, по-перше, не вважається самовільним зайняттям земель-

ної ділянки, якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування прийняв рішення про її передачу у власність або 

надання у користування (оренду). Даний перелік рішень є вичерп-

ним [4]. При цьому зазначається, що використання інших рішень 

(про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної 

ділянки, про погодження місця розташування об’єкту тощо) 

кваліфікується як самовільне зайняття земельної ділянки.  

По-друге, не вважається самовільним зайняттям земельної 

ділянки, якщо стосовно неї вчинено відповідний правочин (тобто, 

укладена відповідно до законодавства цивільно-правова угода 

щодо земельної ділянки) [4]. Тут, насамперед, маються на увазі 

цивільно-правові угоди, які передають право власності на землю, 

зокрема правочини міни, ренти, дарування, успадкування, купівля-

продаж, застава тощо, а також правочини, за якими може набува-

тися право користування земельною ділянкою: оренда (суборенда), 

земельний сервітут, емфітевзис та суперфіцій.  

По-третє, не є самовільним зайняттям земельної ділянки 

вчинення дій, які відповідно до закону є правомірними [4]. Так, 
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наприклад, відповідно до ЗК України [2] та ЦК України [5], право 

власності на земельну ділянку може набуватись на підставі 

цивільно-правової угоди при переході права власності на житловий 

будинок, будівлю або споруду.  

По-четверте, не є самовільним зайняттям земельної ділянки 

фактичне використання земельної ділянки без правовстановлюю-

чого документа, зареєстрованого в установленому законодавством 

порядку [4]. Разом з тим, дане положення застосовується за двох 

умов: 1) за наявності рішення відповідного органу виконавчої 

влади чи органу місцевого самоврядування про передачу у влас-

ність або надання у користування земельної ділянки; 2) за наяв-

ності цивільно-правової угоди про набуття права земельну ділянку, 

житловий будинок, будівлю або споруду, які на ній розміщені.  

Мозальова М.В., аналізуючи судову практику із досліджува-

ного питання, стверджує, що відповідальність за фактичне вико-

ристання землі без оформлення правовстановлюючих документів 

не може входити до поняття самовільного заняття земельних 

ділянок [6, c.115]. Аналогічної думки придержуються Хом’яченко 

С.І. та Часова Т.О., наголошуючи, що у даному випадку має місце 

«користування земельною ділянкою без відповідного документа» 

[7, c.145], відповідальність за яке не передбачено законодавством.  

Отже, неможна притягнути до відповідальності за самовільне 

зайняття земельної ділянки її використання без відповідних 

правовстановлюючих документів. Однак, у такому разі державний 

інспектор у сфері державного контролю за використанням та 

охороною земель має право скласти акт перевірки з зазначенням, 

що земельна ділянка використовується без правовстановлюючих 

документів, та видати припис особі, яка використовує земельну 

ділянку без правовстановлюючих документів, з вимогою припинити 

порушення земельного законодавства (ст. 10 Закону України «Про 

державний контроль за використанням та охороною земель»). У 

разі невиконання припису, скласти протокол про адміністративне 

правопорушення за ст. 188-5 КУпАП та видати повторний припис 

з такою ж вимогою [8].  

Земельним законодавством визначаються цивільно-правова, 
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адміністративна та кримінальна відповідальність за самовільне 

зайняття земельної ділянки. Отже, розглянемо дане правопору-

шення за його складом.  

Безпосереднім об’єктом цього правопорушення виступають 

правовідносини власності на земельну ділянку, які полягають у 

праві її власника за своєю волею володіти, користуватися та 

розпоряджатися нею з урахуванням встановлених законодавством 

обмежень, а також правовідносини землекористування, які поляга-

ють у праві законного володільця земельної ділянки володіти та 

користуватися нею [9, c.64-65].  

З об’єктивної сторони самовільне зайняття земель може 

виражатися у вчиненні дій з огородження земельної ділянки, її 

освоєння, забудови тощо, тобто її фактичне використання. Синга-

євська М.І. зазначає, що якщо самовільне зайняття землі супровод-

жується псуванням, забрудненням ділянки, заподіянням шкоди 

навколишньому середовищу, то воно може розглядатися не тільки 

як земельне, а й як екологічне правопорушення [10, c.202].  

Суб’єктом виступає фізична особа. Якщо ж самовільне 

зайняття здійснюється на користь юридичної особи, кримінальній 

відповідальності підлягає відповідна службова особа. Із суб’єк-

тивної сторони самовільне зайняття земельної ділянки завжди є 

умисним порушенням, спрямованим на заволодіння земельною 

ділянкою [10, c.202]. Відповідно до цього використання землі для 

складування відходів, стоянки автомашин, проїзду, що не має на 

меті заволодіння землею, не можна вважати самовільним зайняттям.  

Отже, за самовільне зайняття земельної ділянки, по-перше, 

застосовується цивільно-правова реституція: така земельна ділян-

ка повертається її законному власнику чи землекористувачу без 

відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування 

(ст. 212 ЗК України) [2]. Підприємства, установи, організації та 

громадяни, винні в самовільному зайнятті земель, зобов’язані 

самостійно і за власні кошти привести ділянку до стану, придат-

ного для використання, відновити порушені межові знаки, знести 

самовільно зведені будівлі.  

По-друге, самовільне зайняття земельної ділянки тягне за 
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собою адміністративну відповідальність у виді накладення штрафу 

в таких розмірах: на громадян – від 10 до 50 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; на посадових осіб – від 20 до 100 не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 53-1 КУпАП) [8].  

По-третє, самовільне зайняття земельної ділянки, яким 

завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику 

передбачає кримінальну відповідальність і карається штрафом від 

200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців (ст. 197-1 КК України) [10].  

Таким чином, самовільне зайняття земельної ділянки має ряд 

ознак, які дозволяють у процесі правозастосування визначити 

наявність правопорушення та встановити за нього відповідну 

відповідальність. Отже, по-перше, самовільне зайняття земельних 

ділянок полягає у вчиненні будь-яких дій, які свідчать про фактич-

не використання земельної ділянки (активна поведінка), а тому 

самовільне зайняття земельних ділянок не може вчинятися безді-

яльністю. По-друге, відсутність при цьому відповідного рішення 

органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про 

її передачу у власність або надання у користування (оренду). По-

третє, відсутність вчиненого правочину щодо такої земельної 

ділянки. По-четверте, такі дії є неправомірними.  

Разом з тим, оскільки самовільне зайняття земельних ділянок 

з кожним днем зустрічається все частіше, необхідним є на законо-

давчому рівні розглянути питання щодо єдиного підходу притягн-

ення до юридичної відповідальності осіб, які вчиняють вказані 

вище порушення і в подальшому з метою їх недопущення збіль-

шення відповідальності (санкції), як в рамках адміністративного, 

так і кримінального законодавства. 
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Повномасштабне вторгнення на територію України військ 

Російської Федерації, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, вносить 

свої корективи у всі без винятку сфери нашого життя. Попри те, що 

у багатьох областях точаться запеклі бої й мирні жителі потерпають 

від ворожих обстрілів, існують процеси, які навіть війна не може 

поставити "на паузу". До таких належить, зокрема, і нотаріальна 

діяльність. Українські нотаріуси продовжують свою роботу з метою 

забезпечення потреб громадян у вчиненні нотаріальних дій.    

 З 5:30 24 лютого 2022 року по всій території України запровад-

жено воєнний стан, який продовжено до 25 травня 2022 року. 

Воєнний стан запроваджений Указом Президента України №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Вер-

ховною Радою України. Таке рішення ухвалено у зв’язку з військо-

вою агресією Російської Федерації проти України на підставі 

пропозиції Ради національної безпеки і оборони відповідно до 

українського законодавства.      

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на 

період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися 

конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені 

статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також 

вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридич-

них осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення 

можливості запровадження та здійснення заходів правового 

режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 
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Закону України «Про правовий режим воєнного стану». 

     За офіційною інформацією від Міністерства юстиції Украї-

ни, державні та приватні нотаріуси України в умовах воєнного 

стану продовжують працювати та вчиняти невідкладні нотаріальні 

дії (засвідчувати довіреності, заповіти, засвідчувати справжність 

підпису на заявах, заводити спадкові справи), крім міст/районів, де 

така можливість відсутня у зв'язку з веденням активних бойових 

дій [1]. 

Щоб не допустити несанкціонованих дій з інформацією реєст-

рів з боку країни-агресора та пов'язаних з нею осіб, робота більшості 

державних реєстрів на даний момент зупинена. Наразі функціону-

ють лише спадковий реєстр, єдиний реєстр довіреностей, єдиний 

реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, державний 

реєстр актів цивільного стану, реєстр аграрних розписок (за 

виключенням окремих регіонів, де тимчасово ведуться бойові дії). 

Відомості про вчинення нотаріальних дій під час воєнного 

стану мають бути внесені до реєстрів, що тимчасово не функціону-

ють, протягом 5 робочих днів з дня відновлення доступу до них. 

Щодо нотаріальних дій, які тимчасово не здійснюються: 

- не посвідчуються договори відчуження, застави нерухомого 

майна; 

- не посвідчуються договори застави/іпотеки рухомого майна; 

- не здійснюється видача свідоцтв про набуття права власності 

на нерухоме/рухоме майно, у т.ч. про право на спадщину, право 

власності на частку у спільному майні подружжя (колишнього 

подружжя), придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) тощо. 

Щодо нотаріальних дій, вчинення яких забороняється: 

- нотаріусам забороняється вчиняти виконавчі написи за 

кредитними договорами, які не є нотаріально посвідченими, для 

подальшого стягнення грошових сум або витребування від борж-

ника майна у безспірному порядку. 

Щодо нотаріальних дій, у вчиненні яких нотаріус відмовляє 

або вчинення яких зупиняється. Нотаріуси відмовляють у вчиненні 

нових нотаріальних дій або зупиняють вчинення незавершених 

нотаріальних дій, якщо до них звертається: 
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- громадянин Російської Федерації; 

- юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до 

законодавства Російської Федерації; 

- юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до 

законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом 

або учасником (акціонером) з часткою в статутному капіталі 10% і 

більше якої є громадянин Російської Федерації, або юридична особа, 

створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської 

Федерації. 

Щодо перебігу строку для прийняття спадщини. 

Постановою № 209 зупинено перебіг строку для прийняття 

спадщини на час дії воєнного стану. Це означає, що спадкоємцям 

немає потреби звертатися до нотаріуса протягом 6 місяців з дня 

відкриття спадщини (смерті спадкодавця). Прийняти спадщину та 

владнати інші формальні питання можна буде після закінчення дії 

воєнного стану [2]. 

Проте, якщо за місцем відкриття спадщини наразі не ведуться 

активні бойові дії та працюють нотаріальні контори, рекомендуємо 

спадкоємцям знайти час і все ж таки звернутися до нотаріуса для 

прийняття спадщини та заведення спадкової справи. Як повідомля-

ють у Міністерстві юстиції, станом на даний час Спадковий реєстр 

у більшості адміністративно-територіальних одиниць функціонує, 

що дозволяє нотаріусам заводити спадкові справи без особливих 

труднощів. 

Щодо спеціальних бланків нотаріальних документів. В умовах 

воєнного стану використання спеціальних бланків нотаріусами не 

є обов'язковим. Це стосується вчинення таких нотаріальних дій, як: 

- посвідчення довіреності; 

- посвідчення заповіту; 

- засвідчення справжності підпису на документах. 

Щодо передачі деяких нотаріальних функцій командирам 

(начальникам) військових формувань. Під час воєнного стану 

командири (начальники) військових формувань або уповноважені 

ними особи можуть посвідчувати такі документи: 

-  довіреності (крім довіреностей на право розпорядження 
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нерухомим майном, управління і розпорядження корпоративними 

правами); 

-  заповіти військовослужбовців, працівників правоохоронних 

(спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються 

до стримування збройної агресії іноземної держави. 

Важливо зазначити, що в умовах воєнного стану законод-

авство України активно змінюється і продовжує адаптуватися до 

нових реалій. Не є виключенням і нормативно-правові акти, що 

регулюють сферу нотаріату. 
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Актуальнiсть дослiдження. Проблема насильства на сьогодні 

є однією з найгостріших соціальних проблем. Небезпека насиль-

ства полягає, по-перше, у тому, що його жертвами найчастіше 
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стають представники слабкої статі, а також діти, які є фізично та 

морально слабшими за дорослих. Окрім того, наслідками насиль-

ства є заподіяння фізичної, моральної та майнової шкоди особі, яка 

стала жертвою такого насильства. 

Метою даного дослiдження є розкриття актуальних питань 

економічного насилля в  сім'ї. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї 

проблеми. У своїх науковий дослiдженнях економічного насилля 

в  сім'ї вивчали такi науковцi: І. Бандурка, Т. Мінка, О. Гумін, 

О. Белова, В. Бондаровська, А. Брайловська, І. Васильківська, 

В. Вітвіцька, Б. Головкін, Г. Дідківська, М. Євсюкова, Т. Журавель, 

К. Катеринчук, С. Киренко, О. Коломієць. 

Виклад основного матерiалу.  В основі дослідження під 

правовими засадами протидії насильству, розуміємо систему 

міжнародного й національного законодавства, в тому числі їх 

окремі норми, які прямо чи опосередковано регулюють питання 

щодо протидії цього антисоціального явища, зокрема визначають 

відповідальність за вчинення діянь фізичного, сексуального, 

психологічного  або  економічного насильства одної людини по 

відношенню до іншої.  

У Великому  тлумачному словнику української мови розкрито 

змістовне наповнення понять «домашнє» та «насильство». Так, 

«Домашнє» тлумачення розуміється як «який виконується дома», 

таким чином «насильство» – «примусовий вплив на когось, щось» 

[1, с. 316, 735]. 

Як визначає О. Гумін, що термін «домашнє насильство» дещо 

нечіткий і не вказує учасників такого насильства, обмежуючи 

насильницький акт домашньою територією. Поняття «насильство 

в сім’ї» та «сімейне насильство», що приймаються як синоніми, є 

розширеними, що містять усі аспекти агресивного примусового 

впливу, що завдає різні збитки члену сім’ї, і поширені в 

міжнародних актах [2, с. 496].  

Економічне насильство – навмисні дії одного члена сім’ї щодо 

іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, 

їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право. 
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 Прояви економічного насильства: позбавлення матеріальних 

ресурсів для фізичного та психологічного добробуту;звітність за 

витрачені гроші , відбирання майна; заборона працювати всупереч 

його бажанню та працездатності;  

 Найвідоміший прояв - вигнання з дому (квартири), яке най-

частіше стосується жінок та дітей. Економічне насильство є 

небезпечним тим, що намір заволодіти або не надати іншому члену 

сім'ї майно та кошти, на які потерпілий має законне право, може 

призвести до смерті потерпілого або викликати проблеми з 

фізичним чи психічним здоров'ям. 

 Деякі науковці стверджують, що виокремлення форми дома-

шнього насильства, як економічне, є зайвим. Однак, твердження 

цілком обґрунтоване У.В. Лукача, згідно з яким про економічне 

насильство йдеться у випадках, коли жінка хоче працювати чи 

займатися чимось, але фактично не може реалізувати свої бажання 

через заборону чоловіка чи інших членів сім’ї. Іншими словами, це 

система поведінки для збереження влади й контролю над близькою 

людиною [3, c. 217]. 

 Найчастіше , фізичне та сексуальне насильство, залишають 

«сліди» у вигляді тілесних ушкоджень і травм, у той час як еконо-

мічне насильство є найбільш прихованою формою домашнього 

свавілля та важко виявляється та доведена. Наприклад , хочу 

зазначити, що синці та побої видно відразу, пошкодження внутріш-

ніх органів можна виявити під час медичного огляду. Проте 

виявити голодування людини через позбавлення їжі (економічне 

насильство) чи травму (психологічне насильство), і встановити 

причинний зв’язок з діями деспота надзвичайно важко, але 

можливо. 

 Варто зрозуміти природу насильства, хто такі постраждалі та 

кривдник. Не існує єдиного визначення , яке б розглянуто портрет 

людини, яка вчиняє чи страждає від насильства, наприклад 

постраждалою від насильства на вулиці, може стати будь-яка 

особа, що опинилася не в тому місці і не в той час. Але є певні 

тенденції, які відбуваються циклічно та мають хронічний характер. 

Як кажуть в народі, що в кожній жертві живе насильник, а кожен 
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насильник має характеристики жертви[4]. 

 Люди звикли, що за насильницькі дії вдома до кримінальної 

відповідальності притягнуті вони не можуть бути. Так було раніше. 

За домашнє насиляя була виключно адміністративна відповідаль-

ність, але від 07.12.2017 вводиться кримінальна відповідальність 

окремим Законом.  

 Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильст-

ву» безперечно позитивно відгукнувся на вирішення певної ситуа-

цій. За ним: «Державна політика у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству спрямована на забезпечення комплекс-

ного інтегрованого підходу до подолання домашнього насильства, 

надання всебічної допомоги постраждалим особам та утвердження 

ненасильницького характеру приватних стосунків.» Зокрема, від-

крилися притулки для осіб, які постраждали від насильства [5]. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що протидія насиллю 

є необхідною, актуальною та однією з найважливіших сторін 

суспільного життя. Для захисту особи необхідне втручання держа-

ви і суспільства. Практика боротьби з насильством вдосконалю-

ється в усьому світі. Це виражається в тому, що вживаються 

спеціальні заходи, розробляються різні державні програми, 

ухвалюються закони, які спрямовані на боротьбу з тими формами 

насильства, які донедавна вважалися приватною справою сім’ї. 

 Наразі в Україні, особа може викликати поліцію або зверну-

тися особисто до райвідділу та написати заяву. Правоохоронці 

можуть, зокрема, винести кривднику терміновий заборонний при-

пис, надати пораду щодо подальших дій та наявних надавачів 

послуг, а також скерувати особу до спеціального притулку для 

постраждалих осіб. Окрім органів поліції, можна звернутися на 

Національну «гарячу» лінію запобігати домашнього насильства, 

щоб повідомити про факт здійснення насильства [6]. 

 З психологічної думки, насильство завжди починається 

жваво. Це означає, що особа, яка вчинила насильство, усвідомлю-

вала або повинна була усвідомлювати наслідки вчинюваних нею 

дій або бездіяльності, може передати можливість такого поганого 

середовища, наче моральна зіпсованість іншого члена сім’ї.  
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 Ознаки Економічного насилля: Неможливість розпоряд-

жатися сімейним бюджетом та власними коштами. Відмова від 

праці або навчання під тиском; Робота, зумовлена необхідністю 

утримувати того, хто водночас контролює (відбирає) всі гроші. 

Одяг, взуття, що не відповідають сезону та погоді; старе вбрання; 

наочні ознаки існування в злиднях (наперекір на реальні прибутки). 

Недоїдання. Наявність житлових проблем (негараздів) 

 Висновки. Отже, насильство в сім’ї – це умисні дії фізичного, 

сексуального чи економічного спрямування однієї особи до іншої, 

якщо ці дії порушують конституційні права і свободи громадянина 

і наносять йому моральну,фізичну шкоду чи зруйнування психіч-

ного здоров’ю.  

 Свідомість у своїх діях є важливим актом у подоланні пробле-

ми домашнього насильства. Адже ця проблема часто прихована як 

від суспільства, і від жертв насильства. Тільки за широкої просвіт-

ницької кампанії, спрямованої на подолання стереотипів у сімейн-

их відносинах та створення у суспільстві атмосфери нетерпимості 

до всіх форм насильства та жорстокості. 
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Жінки і дівчинки становлять половину населення планети, що 

рівнозначно половини потенціалу людства. Ґендерна рівність, одно 

з найважливіших прав людини, грає ключову роль у деле забезпе-

чення світу і узгодження в загальності та повноцінної реалізації 

людського потенціалу на основі стабільного розвитку. Доказано, 

що залучення жінок в життя суспільства забезпечує зростання 

продуктивності та економічний зріст. 

Крайне важливо покінчити з ґендерним насильством у всіх 

його проявах, забезпечити рівний доступ жінок і дівчат, чоловіків 

і хлопчиків до освіти, здоров'я, економічних ресурсів і створити 

рівні можливості для участі громадян у політичній житті. Це 
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також стосується можливостей по трудоустройству в цілому та 

заняття руководящими должностями. 

Ґендерна рівність стала частиною міжнародного права у галузі 

прав людини відповідно до Загальної декларації прав людини, 

прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. У 

цьому знаковому документі в історії прав людини визнається, що 

«всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 

правах» і що «кожна людина повинна мати всі права та всі свободи, 

викладені в цій Декларації, без будь-якої різниці, як щодо раси, 

релігії чи іншого становища» [1]. 

 Оскільки в 1970-і роки став набирати сили міжнародний 

феміністський рух, Генеральна Асамблея ООН оголосила 1975 

Міжнародним роком жінок і організувала в Мехіко першу Всесвіт-

ню конференцію з становища жінок. За наполегливою рекоменда-

цією Конференції період 1976–1985 років було оголошено 

Десятиліттям жінки ООН та засновано Фонд добровільних внесків 

для реалізації завдань Десятиліття. 

Нині всі зусилля ООН спрямовані досягнення цілей у сфері 

сталого розвитку (ЦУР). У кожній з 17-ти ЦУР жінкам відводиться 

винятково важлива роль, причому багато завдань безпосередньо 

спрямовані на визнання рівності жінок і сприяють розширенню їх 

прав і можливостей як цілі, так і як учасників у діяльності з її досяг-

нення. Так мета №5 безпосередньо полягає в «забезпеченні ґендерної 

рівності та розширенні прав та можливостей всіх жінок і дівчаток». 

Для забезпечення прав жінок у всьому світі багатьом держа-

вам належить внести відповідні зміни до національних законо-

давства. Станом на 2014 рік рівність між чоловіками та жінками 

конституційно гарантували 143 країни. Хоча цей результат є 

рекордним, 52 держави поки що так і не зробили цей крок. 

Ґендерна нерівність зберігається як у економічній, і у політич-

ній сферах. Незважаючи на те, що протягом багатьох десятиліть 

було досягнуто певного прогресу, на ринку праці у всьому світі 

жінки, як і раніше, заробляють у середньому на 24 відсотки менше 

чоловіків. Станом на серпень 2021 рік присутність жінок у 

національних парламентах становить лише 25 відсотків. Ця цифра 
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трохи збільшилася з 1995 року, коли жінки становили 11,3 відсотка 

від усіх парламентаріїв [2]. 

 У 1979 році Генеральна Асамблея ухвалила Конвенцію про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДОЖ), яку 

часто називають міжнародним біллем про права жінок. У 30 стат-

тях Конвенції дається чітке визначення поняття дискримінації щодо 

жінок і пропонується порядок денний для дій на національному 

рівні, покликаних покласти край такій дискримінації. Конвенція 

розглядає культуру та традиції як впливові сили, що формують 

гендерні ролі та сімейні відносини, а також є першим договором у 

галузі прав людини, що підтверджує репродуктивні права жінок. 

 Система ООН, як і раніше, приділяє особливу увагу питанню 

про насильство щодо жінок. У прийнятій у 1993 році Генеральною 

Асамблеєю Декларації про викорінення насильства щодо жінок 

міститься визначення насильства щодо жінок та чітке викладення 

прав, що дозволяють забезпечити викорінення насильства щодо 

жінок у всіх його формах. Декларація відобразила рішучість 

держав до виконання своїх зобов'язань та відданість міжнародного 

співтовариства загалом зусиллям щодо викорінення насильства 

щодо жінок. [3]. 

Отже, абсолютна рівність чоловіків і жінок у демократичному 

суспільстві полягає в наданні однакових можливостей для реаліза-

ції ними своїх прав і виконання власних обов’язків, а також захисту 

інтересів задля рівного співіснування в усіх сферах життєдіяль-

ності. 
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У сьогоденних реаліях багато людей приділяють велику увагу 

як великий, середній та малий бізнеси співпрацюють із суспільст-

вом. Тобто люди аналізують, як компанії поєднують зі своїм 

бізнесом концепцію соціальної відповідальності. Важливо, щоб 

підприємства поєднували власні інтереси, тобто ведення прибут-

кової діяльності, з тим, що робить суспільство краще та приносить 

йому користь. 

Корпоративну соціальну відповідальність можна розглядати 

як відповідальне ставлення компанії до власного продукту або 

послуги, споживачів, працівників, партнерів, активну соціальну 

позицію компанії, яка проявляється через гармонійне співісну-

вання, взаємодію та постійний діалог із суспільством, участь у 

вирішенні найгостріших соціальних проблем [1]. 

Отже, компанія, яка є соціально-відповідальною, повинна не 

тільки орієнтуватися на максимізації свого прибутку, а й примати 

рішення та діяти, які відповідають цілям і цінностям суспільства. 

Важливо, щоб кожен бізнес добровільно зробив висновок 

щодо необхідності внесення своєї лепти у краще сьогодення та 

майбутнє суспільства та навколишнього середовища. Адже важ-

ливо тримати баланс між проблемами бізнесу такі як економічні, 

екологічні, етичні, соціальні і т.д. І це все поєднує в собі концепція 

корпоративної соціальної відповідальності. 

Не секрет, що від корпоративної соціальної відповідальності 

підприємства залежить її репутація, лояльність клієнтів, 
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моральний дух працівників та багато іншого. Саме корпоративна 

соціальна відповідальність демонструє цінності компанії, говорить 

про рівень її усвідомленості. 

Запровадження корпоративної соціальної відповідальності на 

підприємстві відкриває перед ними певні переваги, а саме: 

1. Покращений публічний імідж. Це дуже важливо, оскільки 

споживачі оцінюють ваш публічний імідж, коли вирішують, чи 

купувати у вас. 

2. Підвищення впізнаваності та впізнаваності бренду. Якщо ви 

віддані етичним правилам, ця новина пошириться.  

3. Економія витрат. Багато простих змін на користь екологіч-

ності, наприклад використання меншої кількості упакування, 

допоможуть знизити ваші витрати на виробництво. 

4. Перевага перед конкурентами. Ви зарекомендуєте себе як 

компанія, яка прагне зробити ще один крок вперед, беручи до уваги 

соціальні та екологічні фактори. 

5. Більше залучення співробітників. Волонтерство та інші 

форми участі співробітників допомагають розвивати різні компе-

тенції, включаючи командну роботу, планування і реалізацію, 

комунікацію, управління проектами, навички слухання і орієнта-

цію на клієнта. 

6. Це приваблює більше інвесторів. Інвестори піклуються про 

стабільність бізнесу, лояльність клієнтів і конкурентоспромож-

ність. Корпорації, які прагнуть до соціальних змін і готові 

адаптуватися, дуже привабливі для інвесторів.  

Яскравим прикладом компанії, яка є успішною і є відомою, у 

тому числі своєю соціальною позицією, є Apple. Ця компанія без-

перечно є лідером у своїй галузі. Бренд продукції Apple широко-

відомий по всьому світу. Потенційні покупці в першу розглядають 

товар саме цієї компанії, бо Apple відомий не лише якістю своєї 

продукції. 

Серед яскравих прикладів корпоративної соціальної відпові-

дальності Apple можна навести: 

1. Досягнення чистого нульового впливу вуглецю на корпора-

тивні викиди, Apple оголосила про плани у 2020 році поширити цю 
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ініціативу на весь свій ланцюжок поставок до 2030 року. Відпо-

відно до цієї мети всі продані продукти також будуть нейтральними 

до вуглецю. до кінця десятиліття. 

2. Зменшення токсичних матеріалів, таких як ртуть, ПВХ та 

берилій, у своїй лінійці продуктів. Це принесло компанії рейтинг 

A+ від Mind the Store, північноамериканської кампанії, яка оцінює 

роздрібних продавців щодо хімічної безпеки. 

3. У 2020 році Apple пожертвувала понад 15 мільйонів доларів, 

щоб допомогти пом’якшити вплив COVID-19 на її робочу силу. Він 

запровадив ряд захисних заходів у всьому своєму ланцюжку поста-

вок, включаючи огляди здоров’я, протоколи соціального дистан-

ціювання, розширені процедури прибирання, а також забезпечення 

співробітників масками та дезінфікуючими засобами. 

4. У 2019 році В’єтнам був включений до програми санітарної 

освіти працівників. Програма вже працює в Китаї та Індії. 

5. У 2018 році Apple вилучила п’ятьох постачальників міне-

ральної сировини з ланцюга поставок за те, що вони не пройшли 

або не бажають брати участь в перевірці дотримання прав людини. 

Отже, навіть с практичного прикладу можна сказати, що під-

приємства більше не можуть працювати з єдиною метою отримання 

прибутку за рахунок навколишнього середовища, суспільства, еко-

номіки, споживачів і працівників. Компанії повинні подумати, як 

вони можуть відшкодувати  це суспільству. Зрештою, задоволеність 

клієнтів і утримання співробітників є запорукою будь-якого успіш-

ного бізнесу. 
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Актуальність теми. Водоресурсний потенціал України 

належить до однієї із найважливіших природних характеристик, 

які визначають можливості економічного розвитку країни, і при 

цьому є основою її екологічного благополуччя. З кожним роком 

водоресурсний потенціал стає вагомішим фактором дії на 

розміщення продуктивних сил. 

Оцінка водних об’єктів вимагає детального вивчення процесів 

їх використання, охорони та відтворення, оскільки найбільші 

втрати за значенням індикаторів екологічної ефективності України 

в 2020 році пов’язано з водними ресурсами і сягають зниження на 

65 позицій порівняно з 2018 роком.  

Також очевидним є те, що війна, яку Росія розв’язала в Україні, 

безпосередньо зачіпає питання водної безпеки нашої країни. 

Мета роботи - розкрити суть водоресурсного потенціалу 

України та оцінити вплив віськових дій на водні ресурси.  

Об’єкт дослідження: аналіз водоресурсного потенціалу 

України. 

Предмет дослідження: ресурсоємності та використання 

водних ресурсів. 

Вода — це найпоширеніший природний ресурс, тому часто 

виникає хибна думка про невичерпність і загальнодоступність 

водних ресурсів. Однак придатної для споживання населенням та 

для функціонування більшості земних екосистем прісної води 

зовсім небагато, її частка у загальних водних запасах становить 

лише 2,53%. Відповідно до незалежних оцінок 40% населення 
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Землі вже до 2030 року зіткнеться із глобальним дефіцитом води, а 

вже в період 2035-2045 рр. об’єм прісної води, який споживає 

людство, зрівняється з її ресурсами [1].  

Крім того, майже на всій планеті спостерігається посилення 

негативного впливу на кількісний та якісний стан водних ресурсів 

таких чинників як землекористування, збільшення кількості 

населення, забруднення води, зміна клімату та військові дії.  

За оцінками Світового фінансового банку, Україна займає 125 

місце серед 180 країн за показником "кількість питної води на душу 

населення". Десь між африканськими країнами Чад та Судан [2].  

Забезпеченість місцевими водними ресурсами по окремих 

областях країни відрізняється майже в 60 разів: від 0,14 км3/рік у 

Херсонській області, до 7,92 км3/рік — у Закарпатській. Найменш 

забезпеченими водними ресурсами є Донбас, Криворіжжя, АР 

Крим та південні області України, де зосереджені найбільші 

споживачі води (рис. 1.1) [3].  
 

 
Рис. 1.1 Забезпеченість регіонів України місцевими водними ресурсами, 

тис. м3 /рік на одну людину [4]. 
 

Наразі якраз ці регіони опинилися в зоні бойових дій та/або 

під контролем окупантів.  Очевидно, що вже зараз війна, яку Росія 

розв’язала в Україні, безпосередньо зачіпає і питання водної 

безпеки нашої країни. 
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Війна, яку Росія розпочала проти України ще 2014 року, 

найбільше вплинула якраз на ті регіони, де й до війни ситуація із 

водозабезпеченням була найгіршою. Зокрема, це стосується і Авто-

номної Республіки Крим, яка більшу частину води отримувала з 

материка – у середньому близько 85%. Через окупацію Криму 

російськими військами водопостачання через Північно-Кримсь-

кий канал було призупинено, адже міжнародне гуманітарне право, 

яке захищає цивільне населення під час війни, зобов'язує саме 

окупанта забезпечувати потреби людей на цих територіях.  

Окупанти обстрілюють водну інфраструктуру, заміновують 

дамби, проводять воєнні операції на території Чорного та Азовсь-

кого морів. Стратегічною ціллю окупантів стали нафтобази у 

багатьох містах України. Такі вибухи можуть призводити до 

забруднення водних ресурсів. 

 Із численних джерел відомо про перебої із водопостачанням у 

багатьох громадах, які опинилися під тимчасовою окупацією або в 

зоні бойових дій. Зафіксовані факти обстрілів і потрапляння снаря-

дів у водонасосні станції, водогони, каналізаційні очисні споруди, 

що призводить до аварій і позбавляє людей доступу до питної води.  

Руйнування інфраструктури та промислових об’єктів може 

призводити до потрапляння у водні об’єкти  забруднюючих речо-

вин, що призводить до їх забруднення, водночас зруйновані очисні 

споруди та насосні станції не спроможні очищати воду та 

постачати її українцям.  

За повідомленнями Держекоінспекції, російські війська здійс-

нювали водозабір із Каховського водосховища через часткову 

розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу. Під-

рахунки ДЕІ вказують на те, що за день окупанти крадуть води 

більш як на 32 млн грн. Станом на 17 березня сума збитків за 

самовільне використання водних ресурсів народу України вже 

становила 620 млн грн. 

Випадки нападу російських кораблів на торгові судна з 

перших днів війни  із застосуванням важкого озброєння створюють 

значний потенційний ризик забруднення моря нафтопродуктами та 

іншими забруднювачами. 
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У випадку з Чорним морем є грубі порушення Бухарестської 

конвенції про захист Чорного моря від забруднення. Російська 

Федерація є стороною цієї Конвенції, а також членом Чорноморсь-

кої комісії [5].  

Статус кандидата на членство у ЄС дозволяє нашій державі 

отримати від донорів до 70% коштів на впровадження найдорожчої 

Водної Рамкової Директиви та на реалізацію більшості заходів 

післявоєнного відновлення водних ресурсів. Тож Україні потрібно 

активізувати впровадження директиви ЄС та провести максималь-

ну цифровізацію водного сектору. 

Зокрема, серед першочергових завдань: 

• Пришвидшити створення планів управління річковими 

басейнами.  

• Активізувати роботу сучасних лабораторій Держводагентства. 

• Прискорити розробку та інтеграцію програмного продукту 

Е-вода до ЕкоСистеми.  

• Інтегрувати дані моніторингу поверхневих вод до ЕкоЗагрози.  

• Посилити роль басейнових рад шляхом залучення їх до бюд-

жетного процесу. Післявоєнний розвиток водного сектору має врахо-

вувати інтереси всіх зацікавлених сторін у межах річкових басейнів. 

• Водотоки мають стати вільними. Розробити дорожню карту 

ренатуралізації та ревіталізації водних об’єктів на найближчі 10 

років з урахуванням заходів післявоєнного відновлення країни.  

• Актуалізувати роботи над проєктом з ліквідації сміттєзва-

лищ у басейні транскордонних річок Закарпаття.  

Виконання вищезазначених завдань сприятиме збереженню та 

відновленню водних ресурсів, дотримання доброго стану вод для 

життєзабезпечення населення та розвитку територій, відновленню 

та розвитку економіки на засадах інтегрованого управління 

водними ресурсами у басейнах річок [6]. 

Отже, вода — це цінний, але обмежений ресурс, особливо в 

південних і східних регіонах України. Воєнні дії РФ погіршують 

ситуацію з водою в нашій країні. Хочеться вірити, що такі ганебні 

екоцидні дії якнайшвидше будуть зупинені і кожна людина 

приступить до свого звичного життя. 
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університету внутрішніх справ,  

рядовий поліції 

м.Дніпро, Україна 

Основою існування правової демократичної держави та 

спрямування її діяльності на забезпечення та захист прав і свобод 

людини є запобігання та боротьба зі злочинністю. Конституція 
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України стверджує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищими соціальними 

цінностями держави і вона відповідає за свою діяльність [1].  

Інститут співучасті займає лідируючі позиції в системі 

законодавства України про кримінальну відповідальність. Згідно з 

чинним законодавством України під співучастю розуміється 

умисна спільна участь кількох злочинних суб’єктів у вчиненні 

умисного злочину (ст. 26 КК України - далі Кримінальний кодекс 

України). У частинах 1 і 2 статті 29 КК України викладено правила 

кваліфікації дій співучасників [2]. Теоретично проблема співучасті 

є однією з найскладніших проблем у загальній кримінології, тому 

ця тема є актуальною для її дослідження та вивчення.  

Як вказується у статті 27 КК України колом осіб, які визнача-

ються співучасниками вчинення злочину є виконавець, організатор, 

підбурювач та пособник. Цей розподіл ролей дає змогу зрозуміти 

характер і ступінь участі цих суб'єктів у здійсненні злочину. 

Характером участі виступають роль кожного співучасника у 

спільному злочині, а ступінь участі показує потужність діяння 

кожної з осіб, які діють спільно стосовно виконання своєї ролі у 

вчиненні злочину. Можна представити дії співучасників злочину у 

вигляді піраміди, де на вершині передбачається керівник злочинної 

організації, тобто організатор, який утворив організовану злочинну 

групу та керував нею, а також організував вчинення злочину або 

навіть забезпечував її фінансування і забезпечував приховування 

злочинної діяльності організованої групи. Виконавцями виступа-

ють особи, які безпосередньо вчинили злочин та є суб'єктами 

злочину вчиненому передбачено Кримінальному кодексу України і 

вчиняють злочини у співучасті з іншими суб'єктами злочину, або 

навіть з використанням осіб, які не підлягають кримінальній 

відповідальності за вчинене. У разі використання осіб, які не 

підлягають кримінальній  відповідальності за вчинення злочину, ці 

особи виступають знаряддям або засобом злочину в юридичному 

розумінні – співучасники по суті виступають організаторами, 

пособниками або підбурювачами, своїми діями або бездіяльністю, 

що призводить до кримінальних наслідків. Оскільки особи, які 
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фактично вчинили злочин, не підлягають відповідно до закону 

кримінальній відповідальності за вчинене, а вчинене ними діяння 

як за об'єктивними, так і суб'єктивними ознаками є злочинним, то 

виконавцем злочину визнається суб'єкт злочину, який спрямовував 

дії зазначених осіб і усвідомлював обставини, що виключають 

визнання їх суб'єктами злочину.  

Тобто, можна наголосити, що якщо для вчинення об’єктивної 

сторони злочину використовується неповнолітня особа, яка не 

досягла віку з якого настає кримінальна відповідальність, органі-

затор або підбурювач має бути не тільки визнаним як виконавець 

злочину, який вони вчинили, але й додатково кваліфікувати їх 

поведінку згідно статті 304 КК України, як втягнення неповно-

літніх у протиправну діяльність [2].  

Не менш важливою фігурою у вчиненні злочину у співучасті 

є підбурювач. Так, згідно частини 4 статті 27 КК України, підбурю-

вачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або 

іншим методом схилила іншого співучасника до вчинення кримі-

нального правопорушення [2]. Підбурювання може виражатися 

усно, письмово або за допомогою прямих і неявних виразів 

обличчя та жестів. Підбурювання має місце, коли особа підштовхує 

конкретну особу до вчинення конкретного злочину. Коли йдеться 

про окремий злочин, зазвичай не вважається, що він спонукає 

людину до кримінальної діяльності. Так само загальний злочин або 

злочинна пропозиція, яка не спрямована на конкретного співучас-

ника, не є підбурюванням. За кримінальним законодавством вони 

можуть вважатися злочинами лише за наявності в них самостійних 

ознак злочинних фактів. З об’єктивної сторони підбурювання 

характеризується лише позитивною поведінкою і не передбачає 

участі підбурювача у злочині як виконавця. Це можливо на етапі 

підготовки або під час злочину. Погодження злочину після його 

вчинення за загальним правилом не є кримінально караним, за 

винятком випадків, коли у ньому самому містяться ознаки підбу-

рювання до іншого злочину або утворює склад іншого злочину. 

Суб’єктивна сторона підбурювання передбачає наявність у 

винного прямого умислу. 
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Останнім видом співучасті є пособництво, кваліфікується за ч. 

5 статті 27 КК України та розуміється як особа, яка радить, 

спрямовує, надає засоби чи інструменти або усуває перешкоди для 

сприяння іншим співучасникам у вчиненні злочину, а також особа, 

яка заздалегідь обіцяє приховати злочинця, знаряддя чи засоби 

злочину та сліди злочину, предмети, отримані злочинним шляхом, 

купівля чи продаж таких предметів або інший спосіб сприяння 

маскуванню злочину [2]. Пособник посилює бажання винного чи 

іншого співучасника, рішуче діяти чи не діяти. На відміну від 

підбурювача, пособник своїми діями не викликає цієї рішучості, а 

лише посилює її. З об’єктивної точки зору спільність поведінки 

співучасників полягає в тому, що вона посилює рішучість чи 

бездіяльність у вчиненні злочину, пов’язує власну поведінку зі 

злочинною поведінкою виконавця. А з суб’єктивної сторони пособ-

ник обов’язково повинен бути повідомлений про злочинні наміри 

співучасників. Тим самим він передбачає, що злочин, саме конкрет-

ний злочин, буде вчинений і бажає цього або свідомо припускає 

його вчинення. Тому можна сказати, що діяльність пособника не 

передбачає безпосередньої участі у вчиненні кримінального проти-

правного діяння, але усіляко збільшує імовірність його доведення 

до кінця. 

Ми все частіше можемо спостерігати, що як в теорії, так і на 

практиці виникають певні проблеми при розподілі співучасників 

злочину на види. Тому нагальною є необхідність встановлення 

чіткого стандарту розмежування видів співучасників кримінальних 

злочинів, що значно полегшить кваліфікацію злочинів, тим самим 

розмежуючи кримінальну відповідальність різних форм співучас-

ників. Для сучасного законодавства особливого значення набуває 

особливості функції кожного співучасника у злочині. Дуже точно з 

цього приводу висловився Д.М. Харко у своїй науковій роботі, він 

вказує, що останніми роками спостерігається стійка тенденція до 

чіткого розмежування злочинних співучасників за видами, підкрес-

люючи їх функціональну роль, про що свідчать кримінально-

правові дослідження форм і видів співучасті [3, с. 329]. 

Наприклад, О.В. Ус, шляхом порівняльного аналізу ролей 
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співучасників, виділив певні характеристики функціональної ролі 

злочинця як активного співучасника злочину [4, с. 182]. По-перше, 

на відміну від підбурювачів, організаторів та пособників, виконавці 

безпосередньо та цілеспрямовано здійснюють дії, що становлять 

об’єктивні сторони змови про вчинення злочину. По-друге,  

Ф. Г. Бурчак вважає, що між діями виконавця та підбурювача є 

відмінність,  яка полягає в тому, що виконавцем є той, хто здійснює 

якусь дію, що викликає зміну зовнішнього світу, а підбурювач – 

дію, що викликає зміну свідомості виконавця [4, с.182]. По-третє, 

слід зазначити, що діяльність виконавця не завжди є активною, 

оскільки він може вчиняти злочини бездіяльністю, тоді як 

підбурювання та організація завжди активні. 

Провівши порівняльний аналіз видів співучасників та дослі-

дивши характер дій кожного з них слід розібратися у особливості 

їх кримінальної відповідальності. В якості підстави кримінальної 

відповідальності виступають: склад злочину; вчинення злочину; 

вина і причинний зв'язок; вина особи у вчиненні злочину; склад 

злочину та особа злочинця тощо [5]. Так як наголошує ч.1 ст. 2 КК 

України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення 

особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину 

передбаченого КК України. Багато науковців дотримуються думки, 

що кожен співучасник злочину несе самостійну відповідальність за 

скоєний злочин, і це є правильним, адже відповідальність у всіх 

формах злочинної діяльності має індивідуальний характер.  

Отже, необхідно визначити позиції, які сьогодні домінують у 

вітчизняній теорії та кримінальному праві. Співучасники (органі-

затори, підбурювачі, пособники) несуть відповідальність за злочини, 

вчинені виконавцями, і їх поведінка відповідає положенням Особ-

ливої частини КК України, яка визначає поведінку виконавця, але 

має обов'язкове посилання на відповідні частини ст. 27 КК України. 

Також згідно з ч. 4 ст. 29 КК України  передбачається, що у разі 

замаху на злочин кримінальну відповідальність за замах несуть 

інші співучасники [2]. Однак, якщо національне кримінальне 

законодавство наполягає на теорії співучасті, що діяння співучас-

ників мають до дій виконавця додатковий характер, то у випадку 
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непритягнення до відповідальності виконавця злочину (наприклад 

при добровільній відмові) не могли б притягатись до неї й інші 

співучасники. 
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Сумський державний університет 

м. Суми, Україна 

Так екологічно сталося, що планета, на якій ми живемо, 

занурилась в тони відходів, які люди залишають після себе. Біль-

шість людей не замислюється над тим, що обгортка від цукерок 

може призвести до порушення еко-системи. На сьогодні в Україні 

проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших 

серед проблем забруднення навколишнього середовища [1]. Тому 

найкраще було б навчити людей відповідати за свої вчинки.   
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Система відстеження сміттєвих відходів допоможе поставити 

на облік та відстежити тих громадян, які шкодять екологічній 

системі планети. Кожній людині буде присвоєно індивідуальний 

номер. Без цього номера він зможе купити тільки ті продукти, в 

яких упаковка екологічно чиста. Для купівлі інших товарів, йому 

обов’язково потрібно надати картку з особистим номер. Після чого 

система пов'яже покупця і продукти. Також у кожного продукту 

буде так само індивідуальний прихований номер для прив'язки до 

покупця. 

Робота системи полягає в тому, щоб відстежити людину, яка 

утилізувала сміття неналежним чином. Після чого, він буде занесе-

ний до бази порушників. За принесені збитки, порушник, повинен 

сплатити штраф або відбути громадські роботи в залежності від 

тяжкості правопорушень. Все сміття, яке буде знайдено мобільною 

бригадою на узбіччі, в парках або в інших зонах буде зіскановано і 

внесено в базу, а система вже буде аналізувати хто і де купив той чи 

інший товар і також, яку відповідальність буде нести правопоруш-

ник за неправильно утилізоване сміття.  

Таким чином, щоб зберегти природу потрібно контролювати 

утилізацію сміття, а також ввести міру покарання для людей, які 

недбало ставляться до природи.  Тому більшість людей частіше 

замислювалися про те, куди варто викидати сміття.  

Література: 

1. Г.В. Хорькова, С.Т. Сусло, Сталий розвиток: захист навко-

лишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природо-

користування,  Найважливіша екологічна проблема України – це 

утилізація відходів N6, (2021). 



 

293 

______________________________________________________ 

УДК 342 Юридичні науки 
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Вступ 

Україна - безумовно світська держава. Про це свідчить стаття 

35 Конституції, де закріплено свободу віросповідання. Також 

проголошується, що церква та релігійні організації відокремлені 

від держави. Проте, чи суперечить цим положенням, наприклад, 

наявність в державних школах предмету «християнська етика», або 

впровадження інституту військового капеланства?  

Становлення військового капеланства в Україні 

Офіційною датою створення служби військового духовенства 

в Збройних Силах України вважається 14 грудня 2016 року, коли 

було підписано Наказ Міністерства оборони України № 685 від 

„Про затвердження Положення про службу військового духовенст-

ва (капеланську службу) у Збройних Силах України“, який визна-

чив структуру, основні завдання та порядок діяльності структурних 

підрозділів Міністерства оборони України, Збройних Сил України 

з питань організації діяльності служби військового духовенства 

(капеланської служби), [2] - слова підполковника Олексія Терещука, 

що працює з військовими капеланами Центру морально-психоло-

гічного забезпечення Збройних Сил України. В 2021 році було 

прийнято Закон України «Про Службу військового капеланства», 

який в 5 статті визначає основні принципи діяльності Служби: 

дотримання конституційного права військовослужбовців і праців-

ників на свободу світогляду та віросповідання; рівність представ-

ників усіх віросповідань, які проходять службу у Збройних Силах 

України, Національній гвардії України, в інших утворених 
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відповідно до законів України військових формуваннях та в 

Державній прикордонній службі України, у задоволенні їхніх 

релігійних потреб; толерантне ставлення військових капеланів до 

представників інших релігійних організацій; неприпустимість 

нав’язування релігійних чи інших переконань; добровільність 

участі військовослужбовців, працівників та членів їх сімей у 

богослужіннях, релігійних обрядах; [3]. Також, стаття 4 Закону [3] 

визначає завдання Служби, яке полягає в задоволенні релігійних 

потреб військових.  

Вплив церкви на державу чи реалізація релігійних потреб? 

В цьому розділі я б хотів проаналізувати, що таке релігійні 

потреби з точки зору діяльності держави. Перш за все потрібно 

зазначити, що людина має розгалужену систему потреб. До неї 

входять: їжа, вода, безпека, житло, вільний простір, освіта, куль-

тура. Деякі з потреб є духовними, тобто такими, що спрямовані на 

досягнення внутрішнього спокою, балансу, самореалізації та 

відчуття цього світу крізь призму внутрішніх думок, почуттів, 

переконань. Наша держава бере на себе деякий відсоток обовʼязку 

на забезпечення потреб людини. Також в 1 статті Конституції вка-

зано, що Україна є соціальною державою. Держава бере на себе 

обовʼязок реалізувати людські потреби в освіті (більшість шкіл та 

університетів є державними), безпеці (умовні «армія» та «полі-

ція»), фінансує всілякі культурні програми. Чим в даному випадку 

потреби релігійні принципово відрізняються від, наприклад, 

культурних? Реалізація і тих і тих може відбуватись із допомогою 

держави. 

Доцільність інституту військового капеланства 

Ні в кого, думаю, не буде сумнівів, що культурні потреби є в 

кожної людини. Тоді як людині атеїстичних та нігілістичних 

поглядів іноді важко зрозуміти наявність релігійних потреб. За 

інформацією соціологічного дослідження, спільно проведеного 

компанією "Active group" та аналітичним центром "Клуб експер-

тів" і презентованого на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-

Україна» [4], в Україні 67% людей вважають себе віруючими, а 10% 

з них є членами релігійних громад. Проте не варто думати, що 
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релігійні потреби це тільки про віру в бога та про конфесійну 

приналежність. Якщо розглядати релігію як підґрунтя для 

створення моральних установ (як індивідуальних, так і масових), 

то буквально кожна людина має деякі потреби, які співвідносяться 

із відчуттям себе у світі, з людьми, з рефлексією про свої вчинки, 

цінності та цілі. То чим же займається капеланська військова 

Служба? В першу чергу варто зазначити, що наявність військових 

капеланів відповідає стандартам НАТО, на які наші збройні сили 

мають намір орієнтуватись. Капелан багато розмовляє із військо-

вим про цінності, про його особисте життя, вміє правильно слухати 

та реалізовувати потребу військового в сублімації емоцій. Психіка 

військового знаходиться в постійному тотальному стресі, в таких 

умовах капелан допомагає тримати внутрішній баланс, не падати 

духом, памʼятати, заради чого людина тут - на війні. Також діяль-

ність капеланів може запобігти розвитку посттравматичного 

стресового розладу, який є величезною проблемою для будь-кого, 

хто приймає або приймав участь у бойових діях [5].  

Висновок 

Держава бере на себе деякий обовʼязок в реалізації людських 

потреб. Такими потребами є також, в широкому сенсі, духовніі, а 

точніше, моральні, релігійні потреби, а також необхідність мораль-

ної цілісності та саморозуміння. Діяльність військової капелансь-

кої Служби не порушує статті Конституції у питаннях свободи 

думки та віросповідання, відбувається відповідно до законодавст-

ва. Служба підпорядковується безпосередньо керівникам військо-

вих формувань [3, ч. 3 ст. 4], а в своїй суті вона не є церквою або 

релігійною організацією. Фактична потреба військових у капела-

нах вбачається. Тому, наявність інституту військового капеланства 

не порушує Конституцію та правові засади держави а також є 

доцілним та корисним інститутом.   
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Істина є ключовою цінністю людського пізнання навколиш-

нього світу. Водночас це одна з найбільш суперечливих складових 

сучасної науки, яка, особливо на рівні суспільних наук, прагне 

відмежуватися від поняття істини, оскільки суперечить принципу 

фолібілізму: якщо істина є абсолютним знанням — її неможливо 

спростувати, з іншого боку, вона показує її умовність з точки зору 

плюралістичної парадигми [1, с. 35-37]. 

Згідно судової практики, поняття істини піддається критиці з 

точки зору характеристики судової влади, коли стверджується, що 

суд встановлює істину у справі. І хоча в новому Кримінальному 

процесуальному кодексі немає посилання на істину, питання про 

те, чи може суд встановити істину, — це більше, ніж принцип. 

Слід зазначити, що поняття істини можна розуміти у двох зна-

ченнях: філософському та логічному. З точки зору філософії 

(особливо об'єктивно-ідеалістичної, від Платона і Гегеля до сучас-

ної діалектики) істина є певним абсолютом, ідеальним принципом 

усього сущого, сутністю буття. З точки зору логіки і наукової раціо-

нальності, істина є ознакою судження, а тому, за А. А. Бандурою, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1915-20%252523n35
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/753386.html
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істина — це системний процес пізнання світу у формі наукового 

пізнання. практична діяльність. Істина фіксує об'єктивний зміст 

людського знання, визначає межі його збігу з дійсністю. Природна 

властивість відносності істини: давати лише обмежені знання про 

предмет [2, с. 193]. 

З точки зору логіки та аналітичної філософії, істина — це 

судження. «Сукупність фактів світу в логічному просторі»: відо-

мий афоризм Л. Вітгенштейна підтвердив цю тезу. Між тим, якщо 

істину загалом тлумачити як істину в арістотелівському розумінні 

(відповідність судження дійсності), існують інші поняття істини. 

Так, знаменита логіка Г. Фреге свого часу запропонувала просту 

модель розуміння істини, відому як «трикутник Фреге». Однак у 

судовому праві правда не є єдиним виходом. Можливо, емпірично, 

суд дійсно може стверджувати, що «злочин скоєно», і якщо він 

справді вчинено, то це судження буде істинним: дійсно є денотат 

(гріх), він характеризує правильний знак (тобто «злочин», а не 

«проступок») і відповідає значенню терміну (злочин скоєно). 

У юриспруденції істина не завжди виражається у спосіб, 

запропонований Аристотелем. У випадку антропологічних пара-

дигм денотат (тобто «справжній стан речей») не вважається 

обов’язковим елементом істини, оскільки він існує в мові, тобто в 

мові, поза актом думки. Тут важливе не стільки пізнання світу, 

скільки його вираження в різних текстах. Істина тут набуває норма-

тивного значення, не описового, а пояснювального. Так продовжу-

ється герменевтика права, відкидаючи проблему відповідності 

пізнанню дійсності та спрямовуючи увагу на розуміння тексту та 

виявлення його глибинних пластів. 

Інший варіант аксіоматизації істини пропонує феноменологія, 

яка нині широко використовується на рівні філософії права та 

загальнотеоретичної юриспруденції [3, с. 42-43  ]. Він фактично ро-

зуміє, що в текстах може бути відкритим, забутим чи спотвореним, 

а може й ні, але при цьому залишається незмінним і абсолютним. 

Для феноменології не можна порівнювати значення поняття 

(наприклад, поняття чи закону або злочину) з реальністю, тобто 

денотатом, оскільки таке порівняння вимагає репрезентації самої 
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дійсності як поняття, тому предмет пізнання ніби подвоюється. У 

той же час знак не відіграє ролі і в феноменології, оскільки 

вираження поняття, його словесна форма є лише формалізацією, 

мало пов’язаною зі значенням, яке вказує слово. Поняття фенології 

- це не слово, а набір значень. 

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, можна зробити 

висновок, що розуміння істини в юриспруденції виходить з різних 

її моделей, і можна зробити висновок, що вони в рівні мірі 

використовуються при осягненні права та держави, в юридичній 

практиці та діяльності юристів взагалі. Відмова від використання 

поняття «істина» на рівні загальнотеоретичної та догматичної 

юриспруденції є передчасною та такою, що перетворює наукове 

знання на ненаукове, виводить його за межі раціональності, чого 

наука собі дозволити не може.  
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Актуальність теми дослідження обумовлена важливістю сти-

мулювання обґрунтованого пропорційного розподілу та мобілізації 

фінансових ресурсів бюджетів під час воєнного стану задля 
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повноцінного забезпечення ефективного функціонування бюджет-

ної системи у цілому. 

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнен-

ня Росії на територію України, у зв’язку з чим, Президент України 

Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні». 15 березня 2022 року Верховна Рада 

України затвердила Указ Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні» ще на 30 днів – до 24 квітня 

включно. 21 квітня Верховна Рада продовжила воєнний стан в 

Україні до 25 травня.  

Відповідно до частини 1 статті 81 Бюджетного кодексу України, 

міжбюджетні відносини – відносини між державою, Автономною 

Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпе-

чення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними 

для виконання функцій, передбачених Конституцією України та 

законами України. 

Факт необхідності підтримування економіки країни під час 

війни є цілком зрозумілим та виправданим, тому що будь-яка війна 

– це про неймовірну дороговизну. Видатки нашої держави на 

комплексний захист та підтримку економіки, за інформацією від 

голови Уряду Дениса Шмигаля, становлять близько 2 млрд гривень 

щодня [1]. Бюджетний процес має пристосовуватися до теперішніх 

умов, для того щоб держава мала змогу існувати у майбутньому. 

Уведення воєнного стану передбачає, що бюджетна система 

України буде працювати без певних обмежень, а Уряд отримає 

ширші права у розподілу бюджетних видатків на потреби оборони 

[2]. Міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону 

про Державний бюджет України на відповідний період на засадах, 

що забезпечують виконання органами державної влади, органами 

влади АР Крим, органами місцевого самоврядування покладених 

на них завдань і функцій у такий період [2]. 

Вважаємо за необхідне описати ключові моменти, що стосу-

ються галузі місцевих бюджетів, і серед них найбільш важливими 

хочу помітити такі: виконавчі комітети відповідних місцевих рад, 

місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації 
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або військові адміністрації можуть приймати рішення про 

перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету з 

метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України 

[3]. Відповідно до пункту 222 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України, таке рішення ухвалю-

ється задля забезпечення територіальної оборони, задоволення 

потреб цивільного населення, що стосуються продовольчих, транс-

портних послуг, а також облаштування місць перебування 

внутрішньо переміщених осіб. 

Наступною важливою особливістю міжбюджетних відносин 

під час воєнного стану є дозвіл на спрямування залишків коштів за 

освітньою субвенцією та субвенцією осіб з особливими освітніми 

потребами з державного бюджету місцевим бюджетам, збережені 

на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року. Для 

цього Кабінетом Міністрів України були ухвалені зміни до 

Порядку та умов надання освітньої субвенції й Порядку та умов 

надання субвенції на надання державної підтримки особам з особ-

ливими освітніми потребами. 6 млрд гривень залишків, як повідо-

мив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, будуть 

використані для потреб оборони та оплату інших заходів, спрямо-

ваних на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану. 

Змінена пріоритетність здійснення видатків Казначейством та 

територіальними органами Казначейства: у першу чергу видатки 

здійснюються на національну безпеку і оборону та на здійснення 

заходів правового режиму воєнного стану.  

Відповідно до підпункту 2 пункту 22 Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану, у разі введення воєнного стану 

перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 

місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольо-

ваній території Казначейством не здійснюється. Причиною цього є 

нездійснення органами державної влади повноважень, а відтак 

відсутність можливості регулювання та управління фінансовими 

ресурсами на певній території. 

Згідно з підпунктом 5 пункту 22 Порядку виконання 
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повноважень Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану, перерахування реверсної дотації 

до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких 

введено воєнний стан, Казначейством не здійснюється. Відповідно 

до статті 96 Бюджетного кодексу України, реверсна дотація – це 

кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих 

бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспромож-

ності територій. 

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висно-

вок, що міжбюджетні відносини під час воєнного стану здійсню-

ються у максимально спрощеному порядку з метою забезпечення 

роботи бюджетної системи України без обмежень для розподілу 

видатків на потреби оборони, більш ефективного захисту територі-

альної цілісності та безпеки цивільного населення України. 
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Проблема перекладу драматичних творів з німецької мови 

українською займає сьогодні вагоме місце в перекладознавстві, 

оскільки до головних завдань перекладача входить не лише відтво-

рити оригінал засобами іншої мови та знайти формальні відповід-

ники, при цьому зберігши зміст та форму. Величезну роль також 

відіграє пристосування та перенесення певного драматичного 

тексту до іншомовного культурного середовища. При цьому 

обов’язково слід враховувати історичну епоху, в якій був написаний 

твір, та епоху тієї країни, мовою якої перекладається драма. 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що зазначена сфера 

перекладу доволі складна та знаходиться в неперервному розвитку, 

а тому вимагає постійного розроблення все новіших стратегій та 

методів, які допоможуть правильно та адекватно здійснювати 

переклад. Матеріалом дослідження слугував твір Бертольда Брехта 

«Матінка Кураж та її діти». 

Питанням дослідження особливостей перекладу драматичних 

творів займалися такі науковці як І. Борисова [3], І. Корунець [6], 

В. Матюша [8], Т. Некряч [10] та ін. Професор німецького універ-

ситету й дослідник перекладу драматичних творів Норберт Грейнер 

дає таке поняття драмі: «Драма – це міметична дія, яка імітує або 

репрезентує поведінку людини... Важливо, щоб наголос був на 

слові «дія» [14]. Слід також розмежувати терміни «театральний 
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переклад» та «літературний переклад драматургічного тексту»: 

театральний переклад – це переклад для постановки, літературний 

переклад драматургічного тексту» – це переклад для публікації [12, 

с. 20]. 

Традиційна драматургія поділяється на дії та сцени (появи). 

Дії – це більші розділи дій постановки, які є самостійними. До 

найбільш популярних видів драматургії належать: комедія, 

трагедія, фарс, мелодрама, опера та документальна драма. 

На матеріалі твору Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її 

діти» було виявлено, що автор використовував надзвичайно багато 

фразеологізмів. Українські дослідники Я. Баран, М. Зимомря, 

О. Білоус, І. Зимомря виділяють чотири основні види перекладу 

фразеологічних одиниць: еквівалентно-повний, еквівалентно-

неповний, дослівний та описовий [1 , с. 204].   

Еквівалентно-повний переклад – це переклад фразеологізму 

цільовою мовою з таким самим значенням, як у мові-оригіналі. Тут 

ми можемо побачити  повний збіг: за значенням, образністю, 

стилістичним забарвленням, граматичною структурою та лексич-

ним складом [5 , с. 321]. Наступний приклад слугує чудовим 

підтвердженням еквівалентного виду перекладу фразеологізмів: 

„durch die Finger gesehn“ [13, S. 7] – «подивився крізь пальці» [2]. 

Еквівалентно-неповний переклад полягає також у пошуку 

відповідного еквівалентного сполучення з таким самим значенням, 

але з іншою внутрішньою формою [1, с. 205]. Наприклад: „die 

Burschen sind wie die Birken gewachsen“ [13, S. 7] – «твої хлопці 

виросли кремезні, як ті дуби» [2]. 

Описовий переклад – це розкриття змісту фразеологізму без 

збереження його образності [5 , с. 324]. Описовий переклад можуть 

продемонструвати нам наступні приклади, в яких простежується 

передача змісту та значення, але є втрата їхньої образності та 

особливостей стилю: „nix als ein Augenauswischen“ [13, S. 15] – 

«мана, і квит!» [2]. 

Дослівний переклад (калькування) – це переклад фразеологіз-

мів із дотриманням всіх норм мови перекладу. В. В. Левицький 

каже, що під час калькування здійснюється точний або близький до 
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джерела переклад значення іншомовного слова [7, с. 269]. Напри-

клад: „Gottes Mühlen mahlen langsam“ [13, S. 85] – «Бог віддасть 

хоч не скоро, та споро» [2]. 

Крім того, що драма «Матінка Кураж та її діти» наповнена 

фразеологізмами, у творі ще й помітно надзвичайно багато вигуків 

та лайливих слів. Вигуки «виражають емоції, настрій, волевиявлен-

ня суб’єкта, проте не являють собою їх назву» [4]. Т. А. Оришечко 

розрізняє кілька прийомів перекладу вигуків [11]. Ми проаналізу-

вали переклад найбільш часто вживаних вигуків у драмі Бертольда 

Брехта «Матінка Кураж та її діти» та виділили такі особливості: 

• використання повного українського словникового відповід-

ника: „Prosit!“ (Brecht, S. 36) – «За ваше здоров’я!»; „Wie richtig ist 

das!“ [13, S. 8] – «Щира правда!» [2]. 

• застосування варіантного українського відповідника німець-

кому вигуку: „He, ihr,  der Feldwebel will  die Schnalle kaufen!“ [13, 

S. 17] – «Гей, ви, фельдфебель хоче купити пряжку!» [2]. 

• транскодування – звукова та / або графічна форма слова 

вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу: „Nun, 

mein Sohn…“ [13, S. 21] – «Ну, синку…» [2]. 

• утворення нового контекстуального відповідника: „Maria 

und Josef!“ [13, S. 56] – «Мати божа!» [2]. 

• прийом апроксимації, тобто підбір близького за вираженням 

емоцій українського вигуку: „Oh, warum schaust du so sonderlich auf  

den Zettel?“ [13, S. 16] – «Ой, чого ти так чудно дивишся на 

жеребок?» [2]. 

• додавання вигуку: „Du einfältiger Mensch!“ [13, S. 18] – «Ех 

ти, простаче!» 

• вилучення вигуку: „Keine Witze, du!“ [13, S. 9] – «Ну годі 

жартувати!» [2]. 

Мовленнєвий етикет – це національно-специфічні правила 

мовленнєвої поведінки, які реалізуються в системі стійких формул 

і висловів, що рекомендуються  для висловлення подяки, прощання 

тощо в різних ситуаціях ввічливого контакту зі співбесідником, 

зокрема, під час привітання, знайомства, звертання тощо [9]. Роз-

гляньмо на прикладах детальніше способи та прийоми відтворення 
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одиниць мовленнєвого етикету. 

• Підбір відповідних еквівалентів у мові перекладу: „Traurige Ruin!“ 

[13, S. 85] – «Дохлятино!»; „Du Krüppel“ [13, S. 102] – «Каліко 

нещасна!» [2]. 

• Калькування& „Dummer Hund!“ [13, S. 45] – «Дурний собако!»; 

„Du Hyänen-vieh!“ [13, S. 50] – «Ах ти, гієно!» [2]. 

• Експресивація: „Da, nimm  einen Schluck Schnaps, Mann“ [13, S. 18] 

перекладається наступним чином: «На ось, випий чарку горілки, вояче» [2]. 

Як бачимо з наведеного прикладу, стилістично нейтральне слово «чоловік» 

перекладається стилістично маркованим відповідником «вояче»).  

• Контекстуальний відповідник: „Ihr Leut [13, S. 8]“ – «Людоньки!» [2]. 

Німецьке звертання звучить доволі нейтрально, проте перекладене воно 

лексичною одиницею, що, окрім звернення, передає легку іронію. 

 Щодо морфологічних особливостей у драмі, то ми виділили 

такі типи трансформацій: 

● антонімічний переклад: „Sei vernünftig“ [13, S. 68] – «Не 

будь дурною» [2]; „Du hast deinen Hut liegenlassen“ [13, S. 32] – 

«Візьми свого капелюшка» [2]. У цьому реченні використано не 

тільки антонімічний переклад, але й заміна простого розповідного 

речення на речення в наказовому способі. 

● граматична заміна активного стану на пасивний: „Wie viele 

junge Leut und gute Gaul diese Stadt da vorn hat, weiß kein Mensch, es 

ist  niemals gezählt  worden.“ [13, S. 8] – «Ніхто не знає, скільки в 

цьому місті молодих хлопців і добрих коней, їх ніколи ніхто не 

рахував» [2]. 

Існує також прийом граматичної заміни частин мови. 

Наприклад: 

● заміна іменника на іменникове словосполучення з прикмет-

ником: Aprilwind [13, S. 8] – холодний вітер [2]; 

● заміна іменника на прикметник: „…und die Leut hier herum 

sind so voll Bosheit“ [13, S. 8] – «…а тут людиська такі кляті» [2]; 

● заміна дієслова на іменник: „…kann ich nicht helfen“ [13, S. 8] 

– «То це не моя провина; „…bist du hin“ [13, S. 45] – «тобі 

амба» [2]. 

У ході дослідження особливостей перекладу драматичних 

творів було розглянуто зміст поняття «драма», «драматичний 
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текст», «сценічний та театральний текст», охарактеризували 

структурні та стилістичні особливості, притаманні саме такому 

літературному жанрові, розглянули емоційно-експресивну своєрід-

ність у творах (переклад вигуків, лайливих слів та звертань), 

виявили можливі методи перекладу фразеологізмів та визначили 

морфологічні особливості перекладу драматичних творів. 

Література: 

1. Баран Я. А., Зимомря М. І., Білоус О. М., Зимомря І. М. 

Фразеологія: знакові величини : навч. посіб. Вінниця : Нова книга, 

2008. 256 с. 

2. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти [Електронний ресурс] 

URL : https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2355  

3. Борисова И. Ф. Стиль драматурга и его передача в пере-

воде. Теория и практика перевода. 1984. С. 94–101. 

4. Гаврилів О. Переклад лайливих слів: місія (не)здійсненна? 

[Електронний ресурс] 2014. URL : https://everest-center.com/pere-

klad-lajlivih-sliv/ 

5. Карабан В. І., Мейс Дж. Переклад з української мови на 

англійську мову : навч. посіб. Вінниця : Нова книга, 2003. 608 с. 

6. Корунець І. В. Переклад поетичної трагедії та рівні його 

аналізу. Теория и практика перевода. 1980. № 3. С. 19–29. 

7. Левицький В. В. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. 

Вінниця : Нова книга, 2014. 391 с. 

8. Матюша В. Британська і американська драматургія ХХ ст. 

в Україні: постави та публікації. Вісник Львівського університету. 

2007. Вип. 7. С. 54–57. 

9. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного 

спілкування : навч. посіб. Київ : Каравела, 2005. 110 с. 

10. Некряч Т. Є. Види асиметрії при перекладі драматичного 

діалогу. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної 

лінгвістики. 2006. Вип. 9. С. 191–196. 

11. Оришечко Т. А. Відтворення вигукової лексики в худож-

ньому перекладі (англо-український та українсько-англійський 

напрямки). Наукові записки Кам’янець-Подільського націо-

нального університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 

https://everest-center.com/pereklad-lajlivih-sliv/
https://everest-center.com/pereklad-lajlivih-sliv/


 

307 

Кам’янець-Подільський, 2010. Вип. 22, Том 2. С. 59–64. 

12. Пономаренко Л. В. Засоби відтворення сатири та гумору 

німецькомовних сценічних текстів в українських перекладах : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. Київ, 2012. 17 с.  

13. Brecht B. Mutter Courage und ihre Kinder. Frankfurt am Main : 

Suhrkamp, 1964. 128 с. 

14. Greiner N., Hansler J. Einführung ins Drama: Handlung, Figur, 

Szene, Zuschauer. München, 1982. 190 S. 

______________________________________________________ 

УДК 621.44 + 621.577      Технічні науки 
  

ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК В 

ТЕПЛОВІЙ СХЕМІ ТЕЦ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ 
 

Остапенко О. П., 

к. т. н., доцент, 

доцент кафедри теплоенергетики, 

Вінницький національний технічний університет, 

м. Вінниця, Україна 

ostapenko@vntu.edu.ua 

orcid.org/ 0000-0001-9682-9419 

 Метою нашого дослідження є аналіз низки показників 

техніко-економічної ефективності теплової схеми ТЕЦ цукрового 

заводу у разі застосування теплонасосних установок (ТНУ). Нами 

проаналізовано ряд показників техніко-економічної ефективності 

для теплової схеми ТЕЦ цукрового заводу у разі застосування ТНУ, 

з використанням методологічних основ та результатів попередніх 

досліджень з [1 – 13]. 

В нашому дослідженні [1] проаналізована ефективність засто-

сування ТНУ в тепловій схемі ТЕЦ, також була виконана оцінка 

енергоекономічної ефективності застосування когенераційно-

теплонасосних установок (КТНУ) в тепловій схемі ТЕЦ.  

В роботі [1] був застосований підхід із оцінювання енергоеко-

номічної ефективності теплових схем з КТНУ потужністю понад 
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1 МВт, що враховує комплексний вплив: змінних режимів роботи, 

джерел приводної енергії для КТНУ, втрат енергії при генеруванні, 

постачанні і перетворенні електричної енергії. На основі аналізу 

результатів в дослідженні [1] було визначено, що використання 

КТНУ потужністю понад 1 МВт має переваги порівняно з КТНУ 

менших потужностей, що підтверджується більшими значеннями 

безрозмірного критерію енергетичної ефективності КТНУ для 

різних режимів роботи. Згідно з [1] виявлено, що для КТНУ 

великих потужностей фіксуються більші значення показників 

енергетичної ефективності для всіх досліджених режимів роботи.  

 В дослідженні [1] проаналізовано ряд варіантів змінних 

режимів використання КТНУ в тепловій схемі ТЕЦ для забезпе-

чення потреб опалення та гарячого водопостачання для двох 

сезонів. Передбачено, що КТНУ використовують низькотемпера-

турну теплоту від утилізатора теплоти відхідних газів котлів ТЕЦ.  

В [1] виявлено, що у разі встановлення КТНУ в тепловій схемі 

ТЕЦ забезпечується середньорічна економія робочого палива, за 

рахунок чого буде забезпечено зниження собівартості теплоти, що 

обумовлює доцільність модернізації теплової схеми ТЕЦ із 

застосуванням КТНУ.  

За результатами дослідження [1] для теплової схеми ТЕЦ 

підібрано три теплових насоси: із значеннями номінальної тепло-

продуктивності у 3000 кВт, 1000 кВт та 500 кВт. Для приводу ТНУ 

вибрані два газопоршневих двигуна-генератора: з номінальними 

значеннями потужності електрогенератора у 1600 кВт та 500 кВт.  

 
Рис. 1 – Техніко-економічні показники ефективності варіантів теплової 
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Доцільність вибраного варіанту застосування КТНУ в 

тепловій схемі ТЕЦ цукрового заводу обумовлена економічною 

ефективністю капіталовкладень у порівнянні з діючим джерелом 

теплозабезпечення (ТЕЦ на природному газі, базовий варіант). 

Порівняння ефективності вказаних варіантів джерел теплозабезпе-

чення здійснено на основі показників ефективності з досліджень 

[2 – 13], результати аналізу показників техніко-економічної ефек-

тивності  варіантів показані на рис. 1 – 3. 

 За результатами проведеного дослідження визначено, що 

застосування обраного варіанту КТНУ при роботі для опалення та 

гарячого водопостачання в тепловій схемі ТЕЦ цукрового заводу 

зумовить економію природного газу в обсязі 4,89% в схемі ТЕЦ; 

буде зменшено експлуатаційні витрати ТЕЦ цукрового заводу на 

11,127 млн. грн./рік, капіталовкладення в обладнання для КТНУ на 

ТЕЦ цукрового заводу складуть 49,111 млн. грн., термін окупності 

обладнання для модернізації теплової схеми ТЕЦ з використанням 

КТНУ становитиме 4,41 року. 
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Рис. 2 – Енергетичні та економічні показники ефективності варіантів 

теплової схеми ТЕЦ цукрового заводу 
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Рис. 3 – Показники економічної ефективності варіантів теплової схеми 

ТЕЦ цукрового заводу 



 

310 

Висновки 

В дослідженні проаналізовано низку показників техніко-

економічної ефективності теплової схеми ТЕЦ цукрового заводу у 

разі застосування теплонасосних установок, з використанням 

методологічних основ та результатів попередніх досліджень. 

На основі проведеного аналізу одержаних значень показників 

техніко-економічної ефективності було визначено, що: 

- застосування обраного варіанту КТНУ при роботі для опа-

лення та гарячого водопостачання в тепловій схемі ТЕЦ цукрового 

заводу зумовить економію природного газу в обсязі 4,89% в схемі 

ТЕЦ;  

- буде зменшено експлуатаційні витрати ТЕЦ цукрового заводу 

на 11,127 млн. грн./рік, 

- капіталовкладення в обладнання для КТНУ на ТЕЦ цукро-

вого заводу складуть 49,111 млн. грн.,  

- термін окупності обладнання для модернізації теплової 

схеми ТЕЦ з використанням КТНУ становитиме 4,41 року. 
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Ботаніка (фітологія) – галузь біології, що досліджує структуру, 

функції та поширення рослин, класифікацію і споріднені зв'язки, їх 

еволюцію, значення для людини, а також рослинність і рослинні 

угруповання (фітоценози). Передумови для виникнення ботаніки 

як науки створили багатовікові спостереження людини над росли-

нами, винайдення мікроскопа, способу виготовлення гербарію тощо. 

Як чітка система знань про рослини ботаніка остаточно сформува-

лася у 17–18 ст. К. Лінней, запровадивши бінарну номенклатуру й 

створивши штучну систему рослин, заклав основу для подальшої 

роботи в галузі систематики рослин [1]. 

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35319
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Ботанічні дослідження Чернігівщина можна поділити на 

чотири етапи (табл.1). Ботанічні дослідження першого етапу базу-

вались на завданнях управлінських органів з метою господарського 

використання природних рослинних ресурсів. Перші відомості про 

флору Чернігівщини зібрані під час маршрутних досліджень 

І. Гюльденштедта за дорученням Петербурзької академії наук 

протягом 1768 - 1775рр. Вони проводились в с. Козари Носівського 

р-ну, м.Ніжині, м. Борзні, м. Батурині. Околиці Новгород-Сіверсь-

кого наприкінці 3-х років. XIX ст. обстежив В. Мертлис. Зібрані 

ним гербарні зразки одна частина яких зберігається в гербарії 

О. С. Роговича (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України), 

а інша частина − в гербарії Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова 

РАН. У 1839-1841 рр. дослідження флори околиць Ніжина прово-

див професор природничих наук Ніжинського ліцею А. Л. Андржі-

йовський. Пізніше (1848-1849) флористичними дослідженнями 

займався Є. А. Ліндеман, який зареєстрував на території області 

близько 495 видів. 

 

Таблиця 1 

Етапи ботанічних досліджень Чернігівщини 
№ етапу Період Характеристика періоду 

1 Кінець 1760  – 

кінець 1910 – років 

Початок прикладних досліджень 

2 Початок 1920 – 

початок 1940 років 

Переважають фрагментні геоботанічні та 

флористичні дослідження  

3 Кінець 1940 – 

кінець 1970 років 

Переважають геоботанічні дослідження  

4 З початку 1980 

років 

Комплексне вивчення рослинності  та 

флори області 

дані сформовано з [2] 
 

Великий внесок у дослідження флори Чернігівщини зробили 

вчені кафедри ботаніки Київського університету (Університету 

Св. Володимира), перший ректор якого − М. Максимович - з 1812 

по 1819 рр. навчався в Новгород-Сіверський гімназії. З Чернігівщи-

ною пов'язане життя ще одного відомого ботаніка І. Г. Борщова, 

автора «Материалов для флоры водорослей Черниговской губ.», 

який довгий час жив і помер від висипного тифу, доглядаючи 
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поранених воїнів під час війни з Туреччиною, у с. Будищі Козе-

лецького р-ну. Основні флористичні дослідження, які періодично 

здійснювали на Чернігівщині В.Монтрезор, О. С. Рогович, 

А. Г. Ракочі та інші, припадають на кінець XIX ст. У роботі 

І. Ф. Шмальгаузена «Флора юго-западной России» узагальнені їх 

підсумки. 

У 1894 р. Чернігівська губернська управа розпочала роботу з 

дослідження боліт губернії з метою їх осушення [3]. Вона доручила 

А. Г .Ракочі вивчати болотну рослинність ряду боліт і скласти 

гербарій найпоширеніших рослин. Дослідження А. Г. Ракочі про-

водив у 1894 р., додатково виїжджаючи у 1895 і 1896 рр. до Остер-

ського, Козелецького та Ніжинського повітів. Він досліджував 

низку боліт, серед яких болотний масив Смолянка, Видра, Замглай 

тощо. 

З 1912 до 1914 рр. за ініціативою губернського земства були 

проведені геоботанічні роботи на Чернігівщині, які мали описовий 

і оглядовий характер. Вони включали Чернігівський та Ніжинський 

райони. 

На другому етапі ботанічних досліджень велику увагу приді-

ляли вивченню кормових угідь − сінокосів і пасовищ, а також 

болотних угідь з метою їх використання у сільському господарстві. 

За ініціативою Чернігівського виконкому В.В. Зарецький дослідив 

луки заплави р. Десни в околиці Чернігова, та р. Снов. 

У 1928 - 1933 рр. харківські вчені Ф. Я. Левіна, І. Г. Зоз, В. Ко-

вальов, провели вивчення рослинності боліт Видра та Замглай. 

Короткі відомості по дослідженню лук Чернігівської області 

занотовані в праці М. В. Куксіна «Природні кормові угіддя УРСР» 

(1936) [4]. 

За дорученням Меліоративного тресту у 1933 р. А. І. Барбарич 

досліджував болото «Північна Смолянка» (Ніжинський район). 

Крім того, він вивчав водну рослинність р. Смолянки в нижній її 

течії біля с. Вересоч. В цей період припадає численна низка 

флористичних знахідок А. І. Барбарича на Чернігівщині. 

У 1931-1933 рр. в Городнянському, Сновському і Менському 

районах працював геоботанічний загін для проведення агроін-
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вентаризацшних робіт у складі Ф. Л. Левіної, В.К. Ковальова, 

Н. Н. Дзюбенко, Ф. Я. Поповича, К. Ф .Воздвиженського. 

На кошти Інституту торфу під керівництвом Д.К. Зерова про-

водились дослідження на болотах Замглай, Мньовському, в 

околицях Коропа, Семенівки, Новгород-Сіверського. В 1934 р. О.П. 

Підоплічко та М. Ф. Макаревич провели дослідження водної 

рослинності по р.Остер. Згодом ботанічні дослідження на 

Чернігівщині були перервані війною. 

Етап власне геоботанічних досліджень на Чернігівщині 

розпочався у післявоєнні роки. Вони здійснювались науковцями 

Ніжинського педагогічного інституту та Інституту ботаніки Акаде-

мії Наук України. В Чернігівській області також проводилося 

вивчення окремих типів рослинності. Дослідження лісової рослин-

ності сходу Чернігівщини здійснювали В.Д. Воробйов, П. С. По-

гребняк, А. І. Барбарич, В. О. Поварніцин, О. Р. Шеляг-Сосонко [5]. 

У 1980-х роках розпочалося комплексне вивчення рослин-

ності та флори Чернігівщини з природоохоронною метою. В 

області досліджували території, які були запропоновані взяти під 

охорону. Дослідження проводилися вченими Інституту ботаніки ім. 

М.Г. Холодного Академії Наук України, а також Ніжинського та 

Чернігівського педагогічних інститутів. Вивчалися рослинність та 

флора Мезинського, Дніпровського, Деснянського, Ічнянського 

природних національних парків (Т.Л. Андрієнко, П.М. Устименко, 

0. І. Прядко, Ю. Р. Шеляг-Сосонко), гідрологічних заказників «Со-

синський», «Мох», «Гальський мох» (Т. Л. Андрієнко), водна 

рослинність пам'ятки природи загальнодержавного значення 

«Гришківська» (нині «Озеро Трубин») (Д. В. Дубина). Також про-

водились вивчення природно-територіальних комплексів Чернігів-

щини (межиріччя Десна - Остер та Десна - Сейм, пониззя р. Удай) 

з метою створення нових природно-заповідних територій. Активно 

займались висвітленням питань сучасного поширення та охорони 

рідкісних видів рослин і рослинних угруповань на Чернігівщині в 

своїх роботах Т. Л. Андрієнко, 0. І. Прядко, Ю. О. Карпенко, 

О. В. Лукаш, Л. О. Лобань. 

У 2000 році Чернігівською обласною радою було прийняте 
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«Положення про Перелік видів рослин, які не занесені до Червоної 

книги України, але є рідкісними на території Чернігівської 

області». 

17 серпня 2003 року Чернігівська обласна рада ухвалила 

Програму розвитку екомережі в Чернігівській області. 

23 лютого 2017 року Чернігівською обласною радою було 

затверджено Регіональну схему екологічної мережі Чернігівської 

області з метою збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття області. 

Отже, розвиток ботаніки як науки на теренах Чернігівщини 

був досить прогресивним. Збирались відомості про флору, про-

водились геоботанічні дослідження та дослідження господарських 

рослинних ресурсів. До процесу вивчення залучались вчені кафедр 

відомих університетів Чернігівщини та Києва, Академії Наук 

України. Також, були написані наукові праці досліджень рослин-

ності Чернігівської області. 
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Віденський конгрес став однією з найважливіших подій 

модерної історії, став каталізатором багатьох процесів, які пізніше 

разом вилилися у Першу світову війну. Щою зрозуміти, звідки 

беруть витоки сучасні територіальні проблеми у Європі та по 

всьому світу  (переважно у минулому колоній), потрібно зазирнути 

саме в цей період. Адже одночасно з прогресивним розвитком та 

виникненням нових ідей, цінностей та ідеалів цей період знамену-

ються намаганням зберегти «старі порядки», а права народів лише 

починають розглядатися як важлива частина міжнародної політи-

ки. Саме звідси беруть початок багато міжнаціональних конфліктів, 

коли ворожим народам доводилося уживатися «під дахом» однієї 

країни, що, звичайно, не призводило ні до чого хорошого. 

Початок Віденського конгресу відбувся восени 1814 р., коли 

до блискучого Відня на зібрання з’їхалися представники усіх 

європейських країн, крім Османської імперії. Сюди прибули майже 

всі європейські монархи, безліч представників аристократичних 

родів Європи. З коронованих осіб до Відня прибули російський 

імператор Олександр I, король Пруссії Фрідріх Вільгельм III, 

король Данії Фредерік VI, король Вюртемберга Фрідріх I, король 

Баварії Максиміліан I Йосип, там перебував принц Леопольд 

Саксен-Кобургський, майбутній король Бельгії, а тоді – генерал-

майор російської армії (з жовтня 1815 р. – генерал-лейтенант). Крім 

того, на конгресі були присутні представники Іспанії, Португалії, 

Швеції, представники всіх німецьких і італійських держав. 

Фредерік Лагарп, вчитель Олександра I, що представляв кантони 

Швейцарії. В австрійській столиці були акредитовані 216 
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дипломатів з різних країн. Цікавим є те, що, фактично, не було 

проведено жодного зібрання усіх поважних делегатів, обговорення 

таких нагальних проблем відбувалося на святкових прийомах, 

балах, бенкетах, вечерях та прогулянках, що дало підстави 

говорити, що конгрес «не йде, а танцює». Через це така важлива 

подія в історії ще дістала такі назви як «Європейський концерт» 

або «танцюючий конгрес», і саме завдяки ньому серед аристократії 

з легкої руки віденської знаті на зміну тепер забутому менуету 

поширився більш динамічний вальс. Але це все лише гарне 

оформлення до справді знаменних змін [1, c. 237-238].  

На початок конгресу здавалося, що доля Європи цілком 

залежить  від волі країн четверного союзу: Росії, Пруссії, Австрії та 

Великої Британії. Франція доведена до стану практично повного 

безсилля лишалася здобиччю у їх руках, але на руку їй зіграли 

численні суттєві розбіжності у поглядах її суперників. Більшість 

інших монархів, набагато менш значущих були запрошені з 

ввічливості й не мали реального впливу [2, c. 15]. 

Кожна з країн, намагаючись вдовольнити власні інтереси, не 

бажала йти на поступки і втрачати свій високий статус, одночасно 

намагаючись завадити своїм союзникам зробити те ж саме чи 

навіть отримати статус поки не зайняте місце гегемона у Європі. 

Держави намагалися побудувати нові системи противаг своїм су-

перникам, не дозволити їх збільшення та посилення та протиставити 

їм рівних по силі противників. Водночас, претензій до звільнених 

тепер від французького панування територій також було багато. У 

цій грі престолів виживали лише найсильніші. Фактично, як і в 

будь-якій війні умови диктували переможці, й робили вони це не за 

нормами міжнародного права, а за правом сили – саме тому спадком 

вальсую чого конгресу стали численні нерозв’язані питання. 

Англія продовжувала залишатися потужною морською силою. 

У територіальному плані її цікавили передусім колонії та захоплені 

острови у Середземному морі, які вона використовувала як плац-

дарм для своїх торгових операцій та організовувала таким чином 

ринок збуту для власних товарів. Одночасно з цим, вона намага-

лася, не надто втручаючись у континентальні питання, зберегти 
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свою опосередковану вищу роль арбітра у вирішенні проблем і 

мати, таким чином, потужний вплив на всіх. Головно, це стосува-

лося Франції та Росії, між якими вона підтримувала баланс [2, 

c. 15]. Перша з цих двох держав вселяла їй сильне побоювання 

своїм флотом і торгівлею; друга, маючи постійні бажання загар-

бати Константинополь, загрожувала витіснити її на Сході [2, c. 15; 

3, c. 79]. Для досягнення цих честолюбних цілей було вирішено 

Французьке королівство обмежити у володіннях, а з півночі тисну-

ти на нього посередництвом відроджених Нідерландів, з якими мав 

бути заключний династичний шлюб, що покращувало й так чудові 

відносини. Пруссія мала залишатися традиційною противагою 

Франції, для її посилення можна було віддати Саксонське 

королівство та частини старої Польщі – для витіснення Російської 

імперії далі на схід, за Віслу. Аналогічно, Британія думала вчинити 

з Австрією стосовно колишніх польських земель, та організувати 

подібні хиткі  терези в Італії (яка лишалася просто країною, відда-

ною на розтерзання) між Габсбургами та Бурбонами: розділити там 

сфери впливу, таким чином зосередивши ці дві держави на 

постійній загрозі один від одного [2, c. 16; 4, c. 123]. 

Відень загалом був зовсім не проти таких планів «володарки 

морів», вони цілком відповідали його власним інтересам – 

намаганню стримати Францію та Росію, між якими австрійські 

дипломати вірно підмітили прихильність, що в майбутньому могла 

б перерости у загрозливий альянс. Для цього було вирішено 

протиставити Нідерланди та дрібних німецьких князів, які жадали 

зберегти свої маленькі суверенні держави, Швейцарію ж залишити 

нейтральною. Основною розбіжністю  у поглядах було італійське 

питання. Габсбурги планували, що панування над Апеннінським 

півостровом мало здійснюватися за посередництвом Мілану, 

Венеції (що перебували в австрійській сфері впливу), Модени, 

Парми, Флоренції, Неаполя, причому за можливості без віднов-

лення там французького впливу. Щоб дати відсіч Росії, мали бути 

вжиті заходи для перешкоджання відновлення Польщі під владою 

царя, постійною пильністю сподівалися, ймовірно, вберегти також 

від зазіхань Росії Дунай. Ще одним наріжним каменем у зовнішній 
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політиці Британії та Австрії було відношення до долі Саксонії – 

друга рішуче не бажала бачити у себе практично перед дверима 

Пруссію. Це могло б небувало зміцнити її, і утворити для «клапти-

кової імперії» нову загрозу, тому політика щодо неї проводилася 

дуже обережно – Австрія хотіла надати їй частину рейнських 

земель до Майну, колишніх польських володінь, що дозволило б 

стати ефективною противагою Франції безе перетворення на 

західноєвропейського гегемона. Намагаючись закріпити Пруссію 

посередині між бездіяльністю та безсиллям та зберегти власний 

чільний статус у німецькому середовищі [2, c. 15; 4, c. 123]. 

Подібні плани леліяв і російський самодержець Олександр І. 

Він був у досить цікавому становищі на Віденському конгресі: 

будучи монархом саме тієї країни, яка змогла протистояти Наполе-

ону і пізніше повела за собою «визвольний похід» проти 

французького панування у Європі, він був оточений ореолом «ви-

зволителя» і не безпідставно намагався якнайбільше впливати на 

перебіг усіх переговорів. Намагаючись (як і всі інші) створити 

систему противаг на власний розсуд, його головною територіаль-

ною метою було закріплення за Російською імперією колишніх 

польських земель – герцогства Варшавського. Вирішення нагаль-

ного польського та саксонського питання розглядалися разом, адже 

Берлін був важливим союзником Петербургу. Прусські претензії 

інтенсивно підтримувалися Олександром І, в обмін на що він 

отримував достатньо сил, що висловити претензії на Польщу, та в 

подальшому маніпулювати Німецьким союзом через Берлін. 

Абсолютно убезпечивши себе з боку Балтійського моря завою-

ванням Фінляндії, досягнувши за Бухарестським договором Дунаю 

і за Гюлістанським – Вірменії, російський монарх  вважав, що 

скоро йому можна буде, наперекір Англії, повернути всю свою 

увагу і  сили на схід – на Османську імперію [3, c. 78, 82; 2,            

c. 16].  

Плани Пруссії були трошки менш амбітними, ніж у інших 

країн. Вона намагалася остаточно повернутися у коло великих 

держав після втрати цього статусу через наполеонівське завоюван-

ня. Її  головним територіальним претензіями були Саксонське 
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королівство, прирейнські землі,  а певний час – навіть Ельзас. 

Спочатку вона також намагалася домогтися для себе списання свої 

боргів Франції та виплати величезних контрибуцій. Для досягнен-

ня поставлених цілей вона опиралася на союз з російським 

імператором, який хотіла корисливо використати, у німецькому 

середовищі – протистоячи Австрійській імперії, в загальноєвро-

пейському контексті – спробами вичленити свій ласий шматок [2, 

c. 17].  

Франція, будучи у становищі країни переможеної, не мала 

таких значних прав. Однак, вона мала велику перевагу в особі 

Шарля Моріса де Талейрана, який зумів навіть з такої, майже 

безвихідної ситуації вивести власну державу на прийнятно висо-

кий рівень за результати конгресу. Французьке королівство намага-

лося вистояти проти надмірних зазіхань інтервентів та принаймні 

частину власних територій. Для цього було висунуто концепцію 

легітимізму. Основним принципом було становище, що завоюван-

ня саме по собі не дає ніяких прав: що жодної короною чи 

територією не можна розпоряджатися доти, поки її законний 

власник формально від неї не відмовився; що, отже, будь-який 

законний уряд, глава якого не зрікся від престолу або частини своїх 

володінь, повинен мати свого представника на конгресі; що воло-

діння такого суверена повинні бути шанованими, а у разі супе-

речки – й повернуті йому, якщо вони були у нього відняті. Ця 

теорія, зрозуміло, не мала нічого спільного з теорією, яка 

проголошувала права національностей. Людовік XVIII устами 

Талейрана ратував у Відні за «законні права» королів, а не за права 

народів [1, c. 259; 2, c. 19]. 

Основними завданнями Талейрана була протидія прагненню 

Росії отримати Польщу, а Пруссії – Саксонію. Вирішенню цих 

завдань мав сприяти розпад антифранцузької коаліції, чого Талей-

ран цілеспрямовано і наполегливо домагався. Шляхом укладенням 

численних договорів, що гарантували статус Франції як союзниці 

Австрії та Британії, цього вдалося досягнути – четверний союз, що 

повністю контролював ситуацію на конгресі, на його кінець просто 

розпався [2, c. 19-23]. 
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Результати Віденського конгресу, крім однозначності конста-

тації величезної кількості випитого вина, були суперечливими. 

Головний принцип, який було утверджено Віденським конгресом, – 

це визначення особливого статусу для наймогутніших країн, т. зв. 

«великих держав» [5, c. 6; 6, c. 80]. До ХІХ століття ця дефініція не 

була поширена у Європі – Вестфальській системі взагалі більше 

імпонувала концепція рівності прав кожної  країни, однак тепер на 

зміну цьому прийшов баланс між «великими світу цього».Перемож-

ці воєн офіційно диктували долю, фактично, всієї Європи, вони 

несли відповідальність за підтримку миру на континенті та визна-

чали як буде виглядати цей мир. Цей принцип був затверджений у 

першому Паризькому договорі, укладеному в травні 1814 р.[5, c. 6]. 

Великі держави встановлювали, захищали або змінювали за 

необхідності політичний та територіальний статус-кво на конти-

ненті. Односторонні територіальні зміни не були дозволені, всі 

головні події цього майбутнього пов'язані передусім з намаганням 

таємно перелаштувати світ. 

Фінальним документом, який описав усі досягнуті домовлено-

сті, був т. зв. Заключний акт, підписаний у червні 1815 року. Допов-

нення до нього були ще декілька угод між окремими країнами, які 

гарантували недоторканність встановлених кордонів територій. 

Головною метою усіх цих довготривалих переговорів була, 

звичайно, гарантія, обіцянка майбутнього спокою у Європі [7]. 

Отже, в підсумку Віденський конгрес був дуже своєрідним 

явищем: його можна назвати таким хоча б тому, що він, фактично, 

переробив увесь існуючий порядок у Європі на новий лад, закріпив 

офіційне становище «великих держав», які тепер розпоряджалися 

європейським континентом. Усі їх дії спрямовані були на встанов-

лення нового миру, який би відповідав інтересам усіх країн. 

Одночасно з цим було проігноровано значну кількість питань. Це 

сприяло наростання напруги у майбутньому, що врешті-решт при-

звело до численних конфліктів і показало не надто значну ефектив-

ність Віденської системи як системи, що могла б впорядкувати всі 

міжнародні відносини у Європі. Натомість її контроверсійний 

характер, певний відхід від нових ліберальних ідеалів та цінностей 
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і намагання зберегти колишній консервативний устрій призвели до 

того, що політичний та соціальний прогрес у був штучно 

затриманим. Європа, яка поступово почала приходити до концепції 

прав народів через вплив Просвітництва та Французької революції, 

а Віденський конгрес відкотив цей рух назад – знову утверджува-

лася, передусім, право сильного, право переможця, а концепція 

легітимізму була не єдиною яка намагалася певним чином хоча 

знову ж таки лише задля інтересів власне Франції змінити цю 

ситуацію. 
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ves/PE226.html. 

6. Зонова Т. В. Вестфальская система [Електронний ресурс] / 

Т. В. Зонова – Режим доступу до ресурсу: https://mgimo.ru/up-

load/iblock/b6e/b6ee80cec406cbb115adc6c40f7b91cd.pdf. 
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7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/02/e03fc00b1f6d2761686b

aa701666f85f8be6d227.pdf. 
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ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

Руслан Перкій, 

студент Інституту права 

Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка, 

м. Київ, Україна 

Актуальність теми дослідження обумовлена широкомасштаб-

ними змінами, продиктованими агресією РФ проти України та 

введенням на території України воєнного стану. Окрім соціальних 

та політичних змін, воєнні дії зумовлюють стрес та загострення 

економічного становища, руйнацію господарських зв’язків та 

негативні наслідки порушень господарських зобов’язань.  

У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у детальному аналізі 

підстав звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності 

за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань 

перед контрагентами. Крім того, інтерес до цієї тематики зумовле-

ний розміщенням Торгово-промисловою палатою України офіцій-

ного листа № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року щодо засвідчення 

форс-мажорних обставин у період дії воєнного стану [1].  

Чинне законодавство виокремлює єдину підставу звільнення 

учасника господарських відносин від відповідальності за пору-

шення договірного зобов’язання, якою виступає дія непереборної 

сили. Ч. 2 ст. 218 ГК України регламентує, що суб'єкт господарюва-

ння за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-

правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання 



 

325 

зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної 

сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов 

здійснення господарської діяльності [2]. Пропонуємо розглянути 

правову природу «непереборної сили» та особливості звільнення 

суб’єктів господарювання від відповідальності в декількох 

аспектах. 

По-перше, на доктринальному рівні серед науковців нерідко 

точаться дискусії щодо відмінності «обставини непереборної 

сили» та «форс-мажору». Одні вказують на їхню відмінність, інші 

– тотожність. З етимологічної точки зору, форс-мажор означає 

непереборну силу, що по суті дає підстави дійти висновку про 

тотожність даних понять. Більше того, ч. 2 ст. 14-1 Закону України 

«Про торгово-промислові палати в Україні» встановлено, що форс-

мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є 

надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унемож-

ливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору 

(контракту, угоди тощо) [3].  

З огляду на вищезазначені нормативні приписи, законодавець 

пропонує вживати ці поняття як рівнозначні. Натомість, влучним є 

застереження О.А. Беляневич, яка вказує, що за розумінням ст. 218 

ГК, слід розрізняти непереборну силу як обставину, яка об’єктивно 

(в силу прямої вказівки закону) усуває відповідальність, та форс-

мажор, тобто обставину, яка звільняє від відповідальності 

настільки, наскільки це передбачено договором [4, с. 132].  

По-друге, форс-мажорна обставина повинна бути одночасно 

надзвичайною та невідворотною. Надзвичайність цієї обставини 

полягає у тому, що така подія виходить за межі звичайних умов 

здійснення господарської діяльності, в той час як невідворотність 

свідчить про неможливість її запобігання та пов’язана із зовнішнім 

характером непереборної сили [4, с. 132]. На нашу думку, сюди 

також слід віднести і те, що обставини непереборної сили носять 

позаконтрольний характер, тобто не залежать від волі учасників 

господарських відносин. 

По-третє, ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові 

палати в Україні» відносить збройний конфлікт, військові дії, 
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введення комендантської години до категорії форс-мажорних 

обставин [3]. Разом з тим, формальне законодавче віднесення 

певної обставини до категорії форс-мажорної не свідчить про її 

абсолютність та не може слугувати безумовною підставою для 

звільнення від відповідальності. 

Навпаки, обтяженням для зацікавленої сторони є обов’язок у 

кожному конкретному випадку довести, що введення воєнного 

стану чи інша обставина вплинула на виконання зобов’язання у 

конкретних правовідносинах. Такої ж позиції дотримуються 

національні суди при розгляді справ, які випливають з договірних 

відносин. Так, КГС ВС у справі  № 918/289/19 від 26 травня 2020 

р., а також у справі № 913/785/17 від від 17 грудня 2020 р. зазначив, 

що форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і 

сторона, яка посилається на них, як на підставу неможливості 

виконання зобов’язання, повинна довести наявність таких 

обставин не тільки самих по собі, але й те, що ці обставини були 

форс-мажорними саме для даного конкретного випадку виконання 

господарського зобов’язання [5,6]. 

По-четверте, за загальним правилом, форс-мажорні обстави-

ни звільняють тільки від відповідальності, проте не звільняють від 

необхідності виконання договірних зобов’язань. У такому разі 

строк виконання зобов’язання продовжується на період дії форс-

мажору. Водночас, предмет зобов’язання відіграє одну з ключових 

ролей, адже в одних правовідносинах форс-мажор може бути 

підставою для звільнення від відповідальності, інших – підставою 

для припинення договірного зобов’язання через неможливість 

його виконання, зміни та розірвання договору [7, с. 249]. 

Зокрема, до прикладу, виконання зобов’язання з поставки 

товару за договором поставки чи перевезення вантажу може 

виявитися ускладнений у зв’язку із введенням воєнного стану, 

військовими діями чи введенням комендантської години. Однак, як 

зазначалося вище, саме по собі існування форс-мажору не свідчить 

про автоматичне звільнення від відповідальності за невиконання 

зобов’язань. Тим паче, не вся територія України знаходиться в зоні 

активних бойових дій, тому сторона, яка порушила зобов’язання, 
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повинна довести реальний вплив таких обставин (активні бойові 

дії, пошкодження доріг чи залізничних сполучень, перекриття 

доступу до портів та ін.) на належне виконання взятих на себе 

зобов’язань. Проте, якщо поставка повинна була здійснюватися в 

регіонах, де бойові дії не велися, посилання на відсутність вини 

внаслідок дії форс-мажору буде неможливим. 

Натомість, що стосується виконання грошових зобов’язань в 

умовах воєнного стану, суб’єкти господарювання задля підтри-

мання економіки намагаються не прострочувати у розрахунках. Ба 

більше, задля уникнення ризиків, багато суб’єктів господарювання 

здійснюють розрахунки по передоплаті. Такі зміщення акцентів в 

більшій мірі є позитивними, оскільки, зважаючи на наявні технології 

та можливості електронних банківських сервісів, відбувається 

мінімізація впливу форс-мажорних обставин, а виконання зобов’яза-

ння з оплати поставленої продукції, внесення орендної плати, виплати 

дивідендів чи інших грошових зобов’язань виявляється можливим. 

 По-п’яте, торкаючися питання алгоритму дій сторони дого-

вору, яка опинилася під дією форс-мажорної обставини, чинне 

законодавство не містить детального врегулювання цього аспекту. 

Сучасна практика договірних відносин, як правило, виходить з 

того, що сторони договору в якості застереження передбачають у 

договорах положення щодо повідомлення контрагента про немож-

ливість виконання зобов’язання через дію форс-мажорних обставин. 

Сучасна міжнародна практика виходить з обов’язку сторони, 

яка не виконує своє зобов’язання у зв’язку з дією форс-мажору, 

повідомити про це іншу сторону. Так, ч. 4 ст. 79 Конвенції ООН про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1890 

р. встановлює, що сторона, яка не виконує свого зобов’я-

зання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і про її 

вплив на здатність здійснити виконання. Якщо інша сторона не 

отримала це повідомлення протягом розумного строку після того, 

як про цю перешкоду стало чи повинно було стати відомо стороні, 

яка не виконує свого зобов’язання, остання сторона несе відпові-

дальність за збитки, які є результатом того, що таке повідомлення 

не було отримане [8]. 
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Критичний аналіз вищезазначеного положення дає підстави 

стверджувати про обов’язок сповістити іншу сторону про 

існування форс-мажорних обставин та їхній вплив на належне 

виконання зобов’язання. Крім того, таке повідомлення повинно 

бути здійснене протягом розумного строку. Питання розумності 

строків є досить оціночним, тому в кожному випадку уповнова-

женим органам слід встановлювати це окремо з урахуванням 

предмету зобов’язання та обставин справи, виходячи з об’єктивних 

критеріїв, які унеможливили виконання зобов’язання. 

Окрім обов’язку сповістити іншу сторону, легальним підґрун-

тям для належного захисту перед контрагентом виступає серти-

фікат ТПП про форс-мажорні обставини. Наявність сертифікату 

ТПП є вагомим доказом для судових органів, що в кінцевому 

результаті може стати вирішальним у процесі доведення підстав 

для звільнення від відповідальності. 

За загальним правилом ТППУ та уповноважені нею регіональ-

ні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обстави-

ни та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з 

дня звернення суб’єкта господарської діяльності (ч. 1 ст. 141 Закону 

України «Про ТПП»). 

Однак, на сьогоднішній день, процедура засвідчення форс-

мажорних обставин відбувається у спрощеному вигляді. ТТП 

України 28.02.2022 року опублікувала загальний лист № 2024/02.0-

7.1, в якому зазначено, що військова агресія РФ проти України, 

починаючи з 24 лютого 2022 року до її офіційного закінчення, є 

надзвичайною, невідворотною та об’єктивною обставиною. Деюре 

вищезазначений лист звільнив суб’єктів господарювання від 

обов’язку отримати сертифікат про засвідчення такої форс-

мажорної обставини, як збройна агресія РФ проти України [1]. 

Вказану норму необхідно розуміти так, що суб'єкти госпо-

дарської діяльності, посилаючись на лист ТПП України від 

28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 можуть бути звільнені від відповідаль-

ності за невиконання свої зобов’язань протягом дії таких обставин. 

Водночас, як вже було зазначено, доведення існування форс-

мажору та його вплив на конкретний випадок (причинно-
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наслідковий зв’язок) здійснюватиметься у загальному поряд-   

ку. 

Підводячи підсумки, можемо констатувати, що збройна 

агресія РФ проти України та введення воєнного стану ввели свої 

корективи та особливості, що пов’язуються зі спрощенням проце-

дури засвідчення форс-мажорних обставин. Разом з тим, основні 

положення, наукові напрацювання та практика діяльності судів 

виходять із загальновживаної аксіоми, яка, незважаючи на встанов-

лення законодавчих механізмів лояльності для суб’єктів господа-

рювання, зобов’язує у кожному випадку встановлювати причинно-

наслідковий зв'язок між форс-мажорною обставиною та неможли-

вістю виконання стороною взятих на себе зобов’язань. 
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«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 

На теперішній час несанкціонований скид стічних вод та 

забруднення штучних та природних водойм нафтопродуктами є 

найбільш серйозними наслідками. Все це призводить до знищення 

екосистем та зменшення біорізноманіття. Зокрема внаслідок 

бойових дій повздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, 

виникають ситуації, які призводять до забруднення і поширення 

отруйних речовин у водні об’єкти. Актуальність теми роботи 

полягає в тому, що згідно з міжнародними стандартами макси-

мальний вміст нафтопродуктів у зразках води становить 15 мг/л. 

Після обробки в очисних установках, які використовують магнітну 

рідину, основа якої за своїм складом є близькою до забруднення, 

вміст нафтопродуктів у стічних водах не перевищує 5 мг/л. Сам 

процес очищення, як відомо, полягає в наступному: у забруднену 

воду додають дрібнодисперсні краплі магнітної рідини на основі 
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гасу [1]. Після інтенсивного перемішування краплі магнітної 

рідини розчиняються в забрудненнях і проби стічної води, що 

контролюються стають слабомагнітними. Далі зразки отриманої 

емульсії в процесі очищення, підлягають зондуванню сильно 

неоднорідним магнітним полем для того, щоб витягти краплі 

магнітної рідини, що в свою чергу, знижує вміст нафтопродуктів у 

зразках стічних вод [1]. Якість слабомагнітних рідин оцінюють за 

такими інформативними параметрами: відносною магнітною про-

никністю µr, питомою електричною провідністю χ та темпера-

турою t. Ці параметри несуть інформацію про стан рідинних 

магнітних середовищ [1]. Відомі однопараметрові методи визна-

чення параметрів магнітних рідин поряд зі своїми перевагами 

(низькі витрати при вимірюванні параметрів, можливість контро-

лю широкого асортименту рідинних середовищ) мали суттєві 

недоліки, пов'язані з невисокою параметричною надійністю, а 

також низькою точністю вимірювань. Важливий теоретичний та 

практичний інтерес представляє спільний вимірювальний багато-

параметровий контроль слабомагнітних рідин методами, що 

реалізуються на базі вихорострумових (електромагнітних) пере-

творювачів, які використовують однорідне поздовжнє магнітне 

поле. При цьому виникає важлива науково-практична проблема, 

яка полягає в тому, що на сьогоднішній день не відомі методи та 

пристрої сумісного вимірювального контролю електромагнітних 

та температурних параметрів проб слабомагнітних рідин, тобто в 

даному випадку емульсії, яку отримують в результаті розчинення 

дрібнодисперсних крапель магнітної рідини у зразку стічної води, 

саме тому не можна досягти якості очищення.  

На основі схемних реалізацій методів електромагнітних 

вимірювань [2], на рис.1 надано схему теплового трансформа-

торного електромагнітного перетворювача (ТЕТП) для сумісного 

визначення відносної магнітної проникності μr, питомої електрич-

ної провідності χ та температури t зразка магнітної рідини. Схема 

містить самопис – С, генератор – Г, частотомір – Ч, робочий 

перетворювач – РП, опорний перетворювач – ОП, вольтметри – В1, 

В2 і В3, осцилограф – ОС, фазометр – Ф. ОП має ідентичне з РП 
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число витків, довжину l та радіус ап. Збуджуюча котушка призна-

чена для створення електромагнітного поля та внаслідок цього 

вихрових струмів у зразку рідини (який розташовано у скляній 

пробниці), у свою чергу, вимірювальна котушка призначена для 

вимірювання ЕРС E2, яка наводиться магнітним потоком, що 

проходить безпосередньо у зразку. Для контролю форми намагні-

чувального струму та напруги джерела змінного струму генератора 

Г застосовують самопис – С, частоту змінення струму фіксує 

вимірювач частоти – Ч. За допомогою вимірювача напруги В2, 

визначають ЕРС Е2, яка залежить від температури рідини, при 

цьому одночасно осцилографом ОС визначають форму цієї ж ЕРС. 

Вимірювач напруги В2, свій вихідний сигнал подає на один вхід 

вимірювача фазового кута зсуву – Ф, опорну ЕРС Е0 вимірюють за 

допомогою вольтметра В3, вхід ОП з’єднується з іншим входом Ф. 

За допомогою фазометра Ф визначають залежний від температури 

фазовий кут зсуву φ2 поміж ЕРС Е0 і ЕРС E2 ТЕТП. У даному 

випадку сигнали ТЕТП (E2 і φ2) залежать від температури t зразка 

рідини. Схема передбачає нагрівання зразка в процесі вимірювань 

за допомогою нагрівача – Н.  
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Рис. 1 – Схема ТЕТП для сумісних багатопараметрових 

електромагнітних вимірювань параметрів зразка магнітної рідини 
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Таким чином, за допомогою схеми включення ТЕТП необ-

хідно визначити два магнітних потоки: опорний магнітний потік Ф0 

(при відсутності у перетворювачі скляної трубки з рідиною) і 

магнітний потік Ф2 (при наявності у перетворювачі зразка стічних 

вод) та фазовий кут  поміж ними, після цього виділивши 

амплітудні та фазові складові компонентів багатопараметрового 

сигналу ТЕТП, а також після введення нормованих параметрів, які 

пов’язують компоненти сигналів з фізико-хімічними характерис-

тиками зразка, знаходять відносну магнітну проникність μr, питому 

електричну провідність χ і температуру t зразків стічних вод. 

Таким чином, у загальному випадку при зміненні під дією 

температури r  та χ виробу необхідно спочатку при початковій 

температурі виміряти ці параметри одночасно. Для цього при 

фіксованій частоті f визначають фазовий кут , а потім користу-

ючись залежністю =f(x) [2], визначають параметр G (нормований 

магнітний потік) і, знаючи відомі та виміряні попередньо значення 

Ф2 и Ф0, знаходять величину r  за формулою 
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Висновки. Досліджено безконтактний електромагнітний 

трипараметровий метод спільного вимірювального контролю маг-

нітних, електричних і температурних параметрів слабомагнітної 

рідини, яку застосовують при очищенні природних та штучних 

водойм від нафтопродуктів.  
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У науковій роботі досліджено сучасні підходи поняття гідної 

праці, основні критерії гідної праці та якості трудового життя. 

Висвітлено основні  проблеми гідної праці у трудовому законо-

давстві. 

Ключові слова: гідна праця, гідні умови праці, ефективна зайня-

тість, продуктивна праця, критерії гідної праці, критерії якості 

трудового життя. 

У сучасних реаліях велика кількість найманих працівників 

спрямовують свою трудову діяльність не лише за економічну 

мотивацію, а й звертають увагу на саморозвиток, можливість 

враховувати власні цінності та потреби. Але, все ж таки, великого 

значення при працевлаштуванні і у подальшій роботі є гідна оплата 

праці. Питання гідної праці та ефективної зайнятості є досить 

актуальним. 

До вивчення аспекту гідної праці в аспекті трудового законо-

давства зверталось багато вітчизняних та зарубіжних науковців, 

наприклад: Л.Ю. Бугрова, Н.Д. Гетьманцевої, С.Ю. Головіної, В.Л. 
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Костюка, Р.З. Лівшиця, О.І. Процевського, В.І. Нікітинського, 

С. С.Худякова, Шебанової А.І., Г.І. Чанишевої, В.І. Щербини, О.М. 

Ярошенка та ін. 

Отже, поняття «гідна праця», відповідно до визначення Між-

народної організації праці (далі – МОП), це «продуктивна праця, 

яка є вільною, в нормальних умовах, розвиває і не принижує гід-

ність людини, передбачає справедливу оплату, соціальні гарантії, 

відсутність дискримінації на робочому місці, забезпечення всієї 

сукупності трудових прав, а також можливість реалізувати здіб-

ності і особисті устремління людини» [1, с. 567]. 

У спеціальній літературі також поняття розглядають за 

людиноцентристським підходом, використовуючи при визначенні 

основну правову конструкцію понятійного апарату трудового 

права – «трудові відносини», а саме, як:  

1) вищу форму соціально-трудових відносин і одне з найскла-

дніших суспільних явищ через різноманіття і різноспрямованість 

причинно-наслідкових зв’язків між його різними елементами і 

факторами, що визначають характер і тенденції розвитку; 

2) концепцію ідеальної моделі трудових відносин; 

3) впливовий фактор генезису нових трудових відносин та ін. 

[2, с. 41]. 

Варто звернути увагу, що принципи гідної праці взаємопов’я-

зані з принципами якості трудового життя. Отже, для прикладу 

(Див. таб. № 1).  

 
Таблиця № 1. «Критерії гідної праці та якості трудового життя». 
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 Отже, виходячи із таблиці, можна зробити висновок, що 

критерії гідної праці та якості трудового життя мають багато 

спільного. Відмінним є те, що у аспекті якості трудового життя, 

більшість критеріїв більш ширше розкривають особистісні цін-

ності працівника, його інтересів, особистих досягнень.  

 Якщо аналізувати поняття гідної праці у правовому вимірі, 

то необхідно враховувати оплату праці, соціальний захист, осново-

положні права та соціальний діалог. Правову характеристику 

процесу рекомендовано здійснювати з урахуванням сутності інди-

відуально-трудових відносин. На такому рівні необхідно виносити 

питання про формування права кожного працівника на гідну 

працю. Важливим напрямку в удосконаленні розвитку гідної праці 

в Україні є вивчення реальної ситуації на ринку праці на базі 

Державної статистики України. Але, цей напрям потребує подаль-

шого розвитку в Україні. Проблему рівних можливостей і рівного 

ставлення у сфері зайнятості не відображено в показниках офіцій-

ної статистики через відсутність гендерночутливих індикаторів для 

вимірювання рівня нерівності. Автор вважає, що врахування 

гендерних аспектів у статистиці відкриє нові можливості для 

досягнення рівності. Так, необхідно ввести показники про витрати 

часу жінок і чоловіків, їх участі в неформальному секторі 

економіки, побутовому насильстві і сексизмі на роботі, розподілі 

ресурсів, доходу тощо [3]. 

 На думку Рябоконь І.О, основними факторами і процесами, 

що формують гідну працю і якість трудового життя в Україні є 

рівність прав і можливостей суб’єктів праці, принцип соціальної 

справедливості, ціннісний підхід до мотивації і стимулювання 

суб’єктів праці  (Див. таблиця № 2) [3]. 
 

 
Таблиця № 2. «Детермінанти, що формують гідну працю і якість 

трудового життя в Україні». 
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Отже, в результаті дослідження, можна зробити висновок, що 

поняття  «гідна праця» це продуктивна праця, яка є вільною, в 

нормальних умовах, розвиває і не принижує гідність людини, 

передбачає справедливу оплату, соціальні гарантії, відсутність 

дискримінації на робочому місці, забезпечення всієї сукупності 

трудових прав, а також можливість реалізувати здібності і особисті 

устремління людини.  

Для вирішення проблем гідної праці та якості життя, 

необхідно розвивати механізм аналізу оцінки проблем вказаного 

аспекту, спрямовувати розвиток статистичних показників і даних. 

Тому, питання потребує подальшого наукового дослідження.  
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Оклюзія центральної вени сітківки залишається частою причи-

ною односторонньої втрати зору. Не зважаючи на те, що ця патологія 

була описана понад 150 років тому Річардом Лібрайхом, наше 

розуміння патогенезу, здатність модифікувати кінцевий візуальний 

результат і доступність методів лікування є відносно обмеженими.  
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Протягом останніх 2 років низка рандомізованих контрольо-

ваних досліджень надала нові варіанти лікування усунення не 

тільки втрати зору від набряку жовтої плями, але й здатності 

створити обхід навколо обструкції в центральній вені сітківки та 

усунути підвищений гідростатичний тиск.  

У майбутньому, ймовірно, будуть розвиватися комбіновані 

підходи до лікування оклюзії центральної вени сітківки з викорис-

танням специфічних засобів і методів для усунення макулярного 

набряку, ішемії сітківки та підвищеного венозного гідростатичного 

тиску, які разом створюють клінічну картину, що спостерігається в 

цьому стані.  

Однією з головних причин значного зниження зору при будь-

якому типі венозної оклюзії є макулярний набряк. У 18–41% паці-

єнтів з оклюзією гілки ЦВС протягом перших 3-х місяців спостері-

гається повна резорбція макулярного набряку, однак приблизно у 

15% випадків він зберігається більше року. При неішемічної оклю-

зії ЦВС макулярний набряк зберігається більше 15 місяців в 30% 

випадків, а при порушенні капілярної перфузії – в 70% випадків.  

Основним фактором ризику розвитку оклюзії центральної 

вени сітківки є: 

• вік - 90% пацієнтів старше 50 років; 

• системна артеріальна гіпертензія –, яку мають близько 64% 

хворих з оклюзією вен сітківки старше 50 років і 25% молодших 

пацієнтів. Вона найчастіше зустрічається у хворих з тромбозом 

центральної вени сітківки, особливо коли місце оклюзії знаходить-

ся в області артеріовенозного перехрестя.  Неадекватний контроль 

за гіпертензією може призвести до рецидиву оклюзії або її 

розвитку на парному оці;  

• відкритокутова глаукома;  

• гіперліпідемія — (холестерин > 6,5 ммоль/л) виявляють у 

35% хворих незалежно від віку. 

• Цукровий діабет — наявний майже в 10% хворих старше 50 

років. 

В рідких випадках до виникнення оклюзії призводять наступні 

стани, які у хворих молодше 50 років грають важливу роль 
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1. Мієлопроліферативні розлади 

• Поліцитемія; 

• Аномальні білки плазми крові (наприклад, мієлома, макро-

глобулінемія Waldenström). 

2. Набуті гіперкоагуляційні стани 

• Гіпергомоцистеїнемія; 

• Антикоагулянтні та антифосфоліпідні антитіла вовчака; 

• Дисфібриногенемія. 

3. Спадкові гіперкоагуляційні стани 

• Резистентність до активованого протеїну С (мутація фактора 

V Leiden); 

• Дефіцит протеїну С; 

• Дефіцит протеїну S; 

• Дефіцит антитромбіну; 

• Мутація гена протромбіну; 

• Дефіцит фактора XІІ. 

4.Запальні захворювання,пов’язані з оклюзійним перифлебітом 

• Синдром Behçet; 

• Саркоїдоз; 

• Гранулематоз Wegener; 

• Синдром Goodpasture. 

5. Другі фактори 

• Хронічна ниркова недостатність; 

• Прийом оральних контрацептивів; 

• Причини вторинної гіпертензії (наприклад, синдром 

Кушинга) або гіперліпідемії (наприклад, гіпотиреоз); 

• Захворювання орбіти; 

У механізмі тромбоутворення провідну роль відіграє пору-

шення цілісності і функцій ендотелію вен. Найбільш часто тромб 

формується в місці компресії судини (область артеріовенозного 

перехрещення і на рівні гратчастої пластинки склери). Цей процес 

часто супроводжується артеріальним спазмом, що призводить до 

значних порушень мікроциркуляції сітківки.  

Артеріолосклероз є важливим фактором, що сприяє розвитку 

тромбозу гілки ЦВС. Оскільки артеріола і вена сітківки, що її 
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супроводжує мають спільну адвентицію, то потовщення артеріоли 

викликає здавлення вени. Це призводить до розвитку вторинних 

змін, в тому числі втрату ендотеліоцитів, тромбоутворення і мож-

ливу оклюзію. 

Подібним чином ЦАС і ЦВС мають спільну адвентицію 

позаду решітчастої пластинки, тому атеросклеротична артерія 

може здавлювати вени і провокувати розвиток оклюзії ЦВС.  

Таким чином, вважається, що причиною оклюзії вени сітківки 

є ураження як артерій, так і вен. 

Венозна оклюзія веде до підвищення тиску у венах та капі-

лярах та уповільнення у них кровотоку.  Це призводить до розвитку 

гіпоксії сітківки в області, що дренується оклюзованою веною, що, 

у свою чергу, веде до пошкодження ендотелію капілярів та виходу 

компонентів крові за межі судинної стінки. Тканинний тиск 

підвищується, що спричиняє подальше уповільнення гемоцирку-

ляції та гіпоксію, замикаючи таким чином патогенетичне коло. 

Висновок.Після докладнішого ознайомлення з матеріалами 

по даній темі, можна чітко стверджувати, що оклюзія вени сітківки 

є найбільш поширеним захворюванням судин сітківки після 

діабетичної ретинопатії. Однак через його багатофакторну природу 

лікування цього стану залишається проблемою.   

У більшості пацієнтів захворювання розвивається у літньому 

віці, і більше половини з них мають супутні системні розлади 

(наприклад, гіпертонія, гіперліпідемія та/або цукровий діабет).  

Основною причиною порушення зору є макулярний набряк, а 

неоваскуляризація сітківки та диска зорового нерва є найсерйозні-

шими ускладненнями, що призводять до крововиливів у скловидне 

тіло, відшарування сітківки та неоваскулярної глаукоми.  

Лазерна фотокоагуляція макулярної сітки є ефективним ліку-

ванням макулярного набряку.  

Іншими варіантами лікування для зменшення набряку є інтра-

вітреальні стероїди, препарати проти VEGF та вітректомія. Нещо-

давно введене інтравітреальне застосування стероїдів та препара-

тів проти VEGF може виявитися кращим підходом для покращення 

гостроти зору.  
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Нарешті, розсіяна панретинальна лазерна фотокоагуляція може 

ефективно лікувати неоваскуляризацію та її вторинні ускладнення. 
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м. Кропивницький, Україна 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пере-

важна кількість проблем здоров’я людини певною мірою пов’язані 

з якістю питної води. Всі ми добре знаємо, що вода є невід’ємною 

складовою нашого життя, тому ми повинні вирішити проблему з її 

забрудненням. 

В умовах сучасних міст очищаються величезні об’єми води. 

Однак через постійний дефіцит реагентів відбувається повсюдне 

порушення технології очищення. Через великі об’єми оброблюва-

ної води застосування фізико-хімічних методів очищення від 

важких металів стає неможливим. Використання хлору в якості 

знезаражуючого засобу призводить до того, що взаємодіючи з 

водою, насиченої органічними речовинами, він утворює високо-

токсичні хлорорганічні сполуки. 

У результаті лише 30-40% води, що проходить очистку на 

станціях водопідготовки призначено для господарсько-питних 

потреб населення, але і ця вода вдруге забруднюється у мережах 

водопроводів на шляху до споживача. Традиційно в очисних 

спорудах очищення води відбувається за допомогою сторонніх 

хімічних елементів, або осмосу. На сьогодні є багато різних видів 

фільтрів для води, але більшість з них використовує хімічні 

реагенти і матеріали, які можуть виявитися шкідливими для 

людини [1]. Сучасні очисні прилади імпортуються в Україну з-за 

кордону, тому дуже дорого коштує.  

В результаті досліджень встановлено, що питна вода з мережі 
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центрального водопостачання  характеризується наявністю побіч-

них продуктів хлорування – канцеро- та мутагенних хлорорга-

нічних сполук, вміст яких часто перевищує встановлені норми. Це 

пояснюється хлоруванням води на водоочищувальних станціях 

України гіпохлоритом-натрію, який у розвинених країнах не 

застосовується через недостатній ступінь знезаражування 

внаслідок адаптації до нього вірусів і мікроорганізмів та наявність 

шкідливого впливу на організм людини [2]. 

 При тривалому надходженні навіть у малих дозах хлорорга-

нічні сполуки здатні накопичуватися в організмі й викликати 

отруєння, онкологічні захворювання, віддалені наслідки ушкод-

ження генетичного апарату людини. 

 Ситуація створена антропогенними чинниками, щодо спо-

живання людиною чистої води є критичною і потребує негайного 

рішення. 

Нагрів води в житлово-комунальному секторі вимагає від 

споживачів значних фінансових витрат, тому модернізація систем 

гарячого водопостачання має  стратегічне значення для пересічних 

громадян України. 

 Пропонується у зливі для змішувача води водопровідного 

крану виконати модернізацію внутрішньої конструкції для 

створення гідродинамічної кавітації, за рахунок впровадження 

конічних поверхонь “сопла Лаваля”.  

У зрізаному конусі виконано спіралеподібні канавки відстань 

між якими дорівнює проміжку «золотого перетину», які потрібні 

для завихрення води, яка рухається по водопровідній системі. При 

русі води під тиском відбувається енергетичне збудження 

молекулярних структур рідини за рахунок виникнення локальних 

областей завихрення, зон кавітації і високошвидкісний переорієн-

тації молекулярних структур рідини. 

За рахунок високошвидкісних вихрових потоків високочастот-

ної пульсації, відбувається порушення рівноважного (латентного) 

стану, що призводить до виділення великої кількості енергії і 

відбувається нагрів води. 

Бактерицидну очистку води можна здійснити за рахунок 
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кавітаційних процесів: при термічному впливі на воду руйнуються 

колоїди та частки, в середині яких можуть міститися бактерії [3].  

Практична кавітаційна обробка передбачає повну дистиліза-

цію води  та випадання важких солей та домішок в осад. Так як при 

модернізації водовідного крана відбувається завихрення води , 

знижується її поверхневий натяг, і змінюється кислотно-лужний 

баланс pH-води стає більш лужною. Така вода благотворно впливає 

на організм людини. Для зміцнення внутрішніх поверхонь пропо-

нується наносити нанокристалічне целюлозне покриття, що в  6 

разів міцніше за неіржавіючу сталь та добре поглинає шум, що є 

побічним ефектом гідродинамічної кавітації.. 

Оскільки кавітаційна обробка передбачає повну дистилізацію 

води  та випадання важких солей та домішок в осад, пропонуємо 

встановити керамічний фільтр, що дозволить утилізувати домішки 

на атомарному рівні, додатково насичений мікробним інсулянтом: 

ЄМ-препаратом, який діє шляхом пригнічення шкідливих та 

хвороботворних бактерій та насиченням корисними. Для віднов-

лення у використанні фільтр достатньо промити під струменем 

води та піддати термообробці. 
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 На сучасному етапі реформування освіти актуальним стає 

питання виховання особистості на основі національної культури, 

пошук ефективних методів формування національної свідомості та 

громадянської приналежності. Основними складовими навчаль-

ного процесу курсу хореографії є: емоційний розвиток і виховання 

для збагачення внутрішнього духовного світу дитини; ознайом-

лення з історією та культурними традиціями, виховання культури 

спілкування та поведінки; посильні фізичні навантаження на орга-

нізм дитини, яких катастрофічно не вистачає сучасним учням. 

Тому використання народного танцю реалізується у головній ви-

ховній меті освітнього процесу: формуванні всебічно і гармонійно 

розвиненої оособистості. 

Аналіз, систематизація та узагальнення сучасної науковопеда-

гогічної та культурнохудожньої літератури свідчить, що у педаго-

гіці відсутнє комплексне дослідження особливостей педагогічного 

потенціалу народного хореографічного мистецтва як засобу ціліс-

ного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

П. Фріз констатує, що у дітей молодшого шкільного віку 

недостатньо розвинені м'язи ніг та спини. Через це вони швидко 

втомлюються, їм важко довго зберігати правильну поставу, струн-

кість. Зайве фізичне навантаження негативно впливає на дисципліну, 

учні стають неуважними, у них зникає інтерес до заняття. Тому 

різноманітним танцювальним вправам рекомендують надавати 

характеру гри, складне поєднувати з легким, прагнути, щоб серед 

дітей була активна, дружня, весела атмосфера [3, с. 43]. 
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Танець дуже необхідний дітям для нормального розвитку 

організму, чіткого керівництва рухами, він є засобом оздоровлення, 

зміцнення школярів. У поєднані із музикою танець розвиває 

психомоторні здібності дітей: почуття ритму, такту, часу.  

Діти, у яких розвинені різноманітні м'язові рухи, стають 

спритними, витривалими, наполегливими. Вони більш здатні до 

гармонійного розвитку. Завдяки пошуку варіантів руху танцю, 

способів виконання вдосконалюються мислення, пам'ять, уяву, 

воля. Під час відтворення руху, через активізацію психомоторних 

процесів йде побудова образу і відбиток їх у свідомості дитини. 

Рух підтримує ритм, просторово-часову структуру, малюнок 

танцю. У танці, як і у грі, ці параметри постійно змінюються, від 

чого дитина отримує задоволення, насолоду, збудження, виявляє 

свою індивідуальність.  

Психомоторика дитини – особиста цінність, що є психологіч-

ним еквівалентом свідомості. Завдяки розвитку психомоторних 

здібностей, через динаміку танцю, відбувається творення краси у 

гармонії. Ця краса виявляється у поведінці дитини, у її способі 

спілкування. Навчаючи дитину танцювати, керівник повинен 

розвивати її психомоторні здібності, спираючись на чуттєво-

емоційний бік діяльності, її душевний стан [2, с.6]. 

У танці яскраво проявляють себе різноманітні механізми 

психічного регулювання:  сприйняття та оцінка заданого ритму та 

темпу; дозування м'язових зусиль; вміння інтуїтивно сприймати 

відстань, простір, час; виділення деталей рухів;  розвиток зорової 

пам'яті; уважність; вміння обирати раціональний спосіб руху, 

згідно з створеним образом; спритність рухів рук, ніг, тулуба; 

відчуття рівноваги;  володіння мімікою та жестами [2, с.7]. 

Використовуючи різні мелодії, можна визначати індивідуаль-

ність кожної  дитини. Наприклад, дитина флегматичного темпера-

менту буде виконувати рухи танцю уповільнено, сангвінік - 

швидше і жвавіше, тоді як у холерика вони різкі, рвучкі. 

Познайомившись із тим, як діти сприймають ритм музики, 

педагог може визначити основні напрями, методи та прийоми 

роботи. Для того, щоб навчитися танцювати, мало знати руху і мати 
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почуття ритму. Необхідно навчити дитину почуватися впевнено, 

чітко виконувати рухи ногами та красиво тримати голову. 

Отже, народне хореографічне мистецтво завжди мало потуж-

ний педагогічний потенціал і було засобом цілісного розвитку 

молодшого школяра Тому надзвичайно необхідно з раннього віку 

залучати дітей до вивчення основ народної хореографії, формувати 

у них інтерес до культури та побуту рідного народу, розвивати 

фізичні та творчі здібності. 
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Gambling has a long history. As far back as the Middle Ages, 

people began to wonder how many possible outcomes there are in a 

game of dice, as well as in how many ways these combinations can be 

obtained. Which to a large extent connects gambling with mathematics. 

As early as 960, French Bishop Wibold calculated that there were only 

56 possible outcomes of the game when throwing three dice. However, 

as it turned out later, this number did not reflect the real number of 
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equiprobable possibilities. This is due to the fact that each of the 56 

possible outcomes of the game can be obtained by summing up different 

combinations of numbers. For example, the bishop claimed that the 

number 4 can be obtained if the combinations 2 + 1 + 1 fall out on the 

bones. In fact, there are three combinations that add up to the number 

four: 2 + 1 + 1, 1 + 2 + 1, 1+1+2. 

In 1494, the mathematician Fra Luca Bartolomeo de Pacioli 

published a book in which he described how to divide the total bet 

between two participants if the game ended ahead of schedule. The 

author suggested dividing the bet in proportion to the points scored by 

the opponents. However, it turned out that he solved the problem 

incorrectly. 

In the 15th century, Gerolamo Cardano wrote The Book of Dice, 

which was a study on the mathematical theory of gambling. In his 

reasoning, he was the first to approach the general concept of probability 

theory. He pointed out that there is one general rule for the calculation: 

one must take into account the total number of possible outcomes and 

the number of ways in which these results can appear. After that, you 

need to find the ratio of the last number to the number of remaining 

possible drops. 

A significant contribution to the development of probability theory 

was made by Blaise Pascal and Pierre de Fermat. In their 

correspondence, for the first time in history, they were able to correctly 

solve the problem of splitting the bet between two participants, which 

Pacioli had previously failed to solve. They proposed solutions in which 

there are elements of the use of mathematical expectation, as well as 

theorems on addition and multiplication of probabilities. Ultimately, a 

number of provisions established by them formed the basis of the theory 

of probability. 

Subsequently, the topic of using mathematics in gambling was 

raised by such famous mathematicians as Christian Huygens, Jacob 

Bernoulli, Abraham de Moivre and others. 

De Mere, a philosopher and writer, was interested in mathematics 

and was in correspondence with many prominent scientists of his time. 

Consider the same two one problems that he considered. 
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In from the essence of the first task . Two people throw a die, which, 

as every child knows, is a die with dots marked on its sides – from 1 to 

6. When thrown, any face can be on top. Suppose you need a 6-point 

edge to win. Starting with what number of throws, the probability that 

this particular face will fall out will be greater than a different result? 

Let us present the content of the  second task . Now two identical 

dice are thrown at the same time. Starting from which roll is the most 

likely that two sixes will roll at the same time? 

The 1st problem of the Cavalier de Mere with the tossing of one 

dice. 

On the first throw, the probability of any of the six faces coming up 

is 1/6. Therefore, the probability that the face with the desired result for 

you (the face with six points) will not fall out: Q = 5/6. 

On the second roll, this probability of an undesirable result will be 

equal to: 

Q = (5/6)·(5/6) = 25/36 = 0,69444. 

Therefore, the desired result for you with a total probability of all 

events equal to 1 will be: Р = 1 – Q = 0,30556. 

We continue our reasoning according to this algorithm. 

On 3rd roll:  Q =(5/6)3 = 0,57870 and Р = 1 – Q = 0,42130. 

On 4th roll: Q =(5/6)4 = 0,48225 and Р = 1 – Q = 0,51775. 

On 5th roll: Q =(5/6)5 = 0,40188 and Р = 1 – Q = 0,59812. 

Let's stop our calculations. It can be seen from them that already 

after the 4th throw of the dice, the probability that we will get the desired 

result will exceed the opposite one in the ratio of 0.51775 : 

0.48225=1.0736 times, and after the 5th one by 1.4883 times. 

So, if you enter into such a game, then know that only after four 

rolls of the dice, the figure you conceived will begin to bring success 

and the probability of winning will exceed the probability of losing. 

Based on the result obtained, on the basis of the induction method, 

we will draw up a general formula for calculating the probability of an 

event occurring in such games or the occurrence of any similar events 

that fit into the considered scheme: 
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where  K  is the number of options for different equiprobable 

situations,  N  is the number of repetitions of the selected option. 

From (1) we get: 
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                                           (2) 

 

According to formula (2), given the probability  Р  of the expected 

event, it is possible to calculate the required number of test options  N . 

Let's consider such an example. You have arrived at the casino. 

Before you is a circle on which the numbers from 1 to  K are written . In 

each session of the game, you bet on the same number. How is the 

probability of winning related to the number of your bets? 

The results of calculating the number of trials according to formula 

(2) with the number of guessed options K = 10, depending on the value 

of the probability of winning  P  in the range from 0.1 to 0.9, are shown 

in Table 1. The calculated values of the number of trials  N are  rounded 

up to an integer. (M values ). 

 

Table 1 
P 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

N 1 2,1 2,1 3,4 4,8 6,6 8,7 15,3 21,9 

M 1 3 4 5 7 9 12 16 22 

 

Similar calculation results with the number of guessed options 

K=50 and different values of the probability P from 0.1 to 0.9 are shown 

in table 2. 

 

Table 2 
P 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

N 5,2 11 17,7 25,3 34,3 45,4 59,6 79,7 114 

M 6 12 18 26 35 46 60 80 114 
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It follows from the data obtained, for example, that to win with a 

probability of at least 0.5, it is required to play at least 7 games at K=10, 

and 35 games at K=50. 

It cannot be assumed that the theory of probability arose only as a 

response to the questions raised by gambling. There were much more 

compelling reasons for this, such as the need to process a variety of 

statistical data and the needs of insurance companies in European 

countries. 

It's just that the case of the Chevalier de Mere highlights more 

clearly the origins of the new theory. Moreover, Blaise Pascal himself 

was a man of exceptionally high moral qualities, who lived a significant 

part of his life in the monastery of Port Royal, which belonged to the 

Order of Saint Benedict. 

From all of the above, we can draw the following conclusion: study 

the theory of probability, but do not get carried away with gambling. 

There is no reliable way to win in them and cannot be. Where chance 

rules, everything is probabilistic. 
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У статті, на основі аналізу педагогічної та мистецтвознавчої 

літератури, визначаються факторії, які сприяють формуванню 

естетичного ставлення учнів до хореографічної діяльності та 

мотивації до класичного танцю.  

Ключові слова: естетичне виховання, виховання естетичного 

смаку, хореографічна діяльність, класичний танець. 

Актуальність проблеми. Хореографічне мистецтво стає 

більш популярним в сучасному світі. Танцювальна культура — 

чинник  всебічного формування особистості. Розширення напряму 

в хореографічних технологій, засобах самореалізації (танець, ком-

позиція, шоу-вистава тощо) значною мірою сприяє хореографіч-

ним інноваціям, зокрема, розквіту дитячих зразкових хореогра-

фічних колективів, посиленню особистісно-мотиваційних вимірів. 

Враховувати докорінні трансформації суспільства, орієнтація сус-

пільства на загальнолюдські цінності, актуалізувати виховання 

естетичного хореографічного мистецтва, який безпосередньо є 

його суттю.  

Основний виклад матеріалу. Сучасне хореографічне вихо-

вання дітей набуває системний характер на основі Державної 

програми “Освіта. Україна XXI століття”, Законів України “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту”. Адже, це сприяє для успі-

шного розвитку хореографії, ставить перед нею нові завдання.[1] 

Вимоги Державного стандарту загальної початкової освіти в 

галузі хореографічного мистецтва (як одного з напрямків мистець-

кої освіти) вимагають усвідомлення учнями певних знань і умінь: 

- роль та місце хореографічного мистецтва в житті людей (учні 

повинні мати уявлення про хореографічне мистецтво як 
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можливість вираження емоційного стану людини та про роль 

хореографії в житті людей); 

- мова хореографії: основні види танцю (діти мають знати 

основні види танцю (класичний, народний, бальний, сценічний, 

побутовий тощо); 

- танець як основа хореографічної діяльності, фольклорні 

джерела (учні мають знати складники танцю; володіти елементами 

танцю (народно-сценічних та бальних танців); мати уявлення про 

український народний танець, регіональні особливості танцю); 

- хореографія як синтетичний вид мистецтва (діти повинні 

мати уявлення про особливості хореографії та її зв’язок з музикою, 

сценографією (костюм, декорації); розвиток артистичності, фан-

тазії, творчої уяви) 

Термін «класичний танець» з'явився в Україні в другій поло-

вині XIX століття. «Класика» (лат.) – зразковий, ідеальний, доско-

налий. Поступово цей термін почали вживати, витіснивши 

існували раніше визначення – «серйозний», «благородний», 

«академічний».  

Відомий теоретик балету Л.Д. Блок в книзі «Класичний 

танець: історія і сучасність» пише: «Класичний танець – система 

художнього мислення, що оформляє виразність рухів, властивих 

танцювальним проявам людини на різних стадіях культури. У 

класичний танець цей поступ входять не в емпірично даній формі, 

а в абстрагованому до формули вигляді» [2, с. 25].  

У правилах школи класичного танцю сконцентрований вели-

чезний, багатовіковий досвід виконавців і педагогів: як емпірич-

ний, наочно передається і по цей день з покоління в покоління, так 

і теоретичний, зафіксований в підручниках. І як показують сучасні 

дослідження, він цілком узгоджується з біомеханічних аналізом 

елементів класичного танцю.  

Ocнoвні ecтeтичні принципи клacичнoгo тaнцю:  

1. Aплoмб (рівновага) – як ocнoвний зaкoн клacичнoгo тaнцю, 

пeрeхід з oднoгo стійкого стану в іншe, з oднієї пoзи – в іншу. 

Правильне розташування загального цeнтру вaги. 

2. Сувoрe дoтримaння в мaлюнку рухів вертикальних і 
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горизонтальних ліній, збeрeжeння cимeтрії чacтин тілa, тaк звaнa 

«жива геометрія танцю» (Л.Д. Блoк). 

3. Bивoрoтніcть, гнучкіcть, нaявніcть cтрибкa, cцeнічнa зовніш-

ність, гарні пропорції тa лінії тілa – aнaтoмічні ocнoви клacичнoгo 

танцю. 

4. Танець на пуaнтaх. 

5. Елeгaнтний aриcтoкрaтичний cтиль тaнцю. Прaвилa клacич-

нoгo танцю крім естетичної cтoрoни уклaдaють в coбі вeличeзну 

кoриcть для людського організму. Наприклад, port de bras – нe 

тільки крacивий рух, але і впрaву, щo вирoбляє гaрну пocтaву. Нeп-

рирoдні з буденної точки зору пoлoжeння клacичнoгo тaнцю вияв-

ляютьcя нaйзручнішими для викoнaння найскладніших технічних 

елементів. 

Тaк, V пoзиція нaйбільш зручнa як вихіднe положення для 

виконання нaйвaжчих developpes, для збeрeжeння aплoмбу нa 

нaпівпaльцях і пальцях, а тaкoж для викoнaння вcіх зaнocoк. Тeж 

мoжнa cкaзaти про позиції рук. Прийняті в клacичнoму тaнці трoхи 

зігнуті лікті – не тільки відгoмін блaгoрoднoгo cтилю XVII - XVIII 

cтoліття, епохи менуетів і гaвoт, a й умoвний cигнaл для «ocaджу-

вaння» лопаток.  

III позиція рук нe лишe врівнoвaжує тілo тaнцівникa, aлe утво-

рює як би пoвітряний «купoл» нaд йoгo гoлoвoю, пoдoвжує фігуру, 

повідомляючи їй схожість із cпрямoвaним вгoру coбoрoм. Bтяг-

нутий живіт, як і «схоплений» низ хрeбтa, cтвoрюють eлeгaнтний 

aриcтoкрaтичний cтиль тaнцю, нeoбхідний для втілення казково-

прекрасних пeрcoнaжів клacичних бaлeтів. І в тoй жe час ці м'язові 

зуcилля дoзвoляють нaпрaвити вcю нaпругу дo тoчки «золотого 

перетину», центру, з якoгo «вирocтaють» вcі рухи.  

Moжнa гoвoрити і про доцільність рівня прaцюючoї нoги 

(нocкoм в підлoгу, нa 25 °, 45 °, 90 °) для викoнaння різних зa харак-

тером рухів. У цьoму випaдку ми тaкoж бaчимo приклaди «живoї 

геометрії»; виконуючи екзерсиси, викoнaвeць пocтійнo «мaлює» 

нoгaми, рукaми, кoрпуcoм різні геометричні фігури: дугу, пряму, 

кoлo, a тaкoж arabesque, attitude.  

Гeoмeтричніcть класичного танцю багато в чoму oбумoвлeнa 
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caмим прocтoрoм бaлeтнoї cцeни або залу, де тaнeць будуєтьcя пo 

діaгoнaлі, пo прямій, пo колу. Не дивно, щo клacичний тaнeць чacтo 

нaзивaють рухaєтьcя грaфікoю або живописом. Але йoгo тaкoж 

мoжнa нaзвaти oжилa cкульптурoю, бo в основі і хoрeoгрaфії, і 

cкульптури лeжить принцип cтійкocті.  

Клacичний танець має ряд іcтoтних oзнaк, які відрізняють 

йoгo від інших видів танцювального мистецтва:  

– цe зaвжди cцeнічний тaнeць; 

– руху цього танцю умoвні; 

- пуaнти, вивoрoтніcть, вeликa aмплітудa рухів – весь арсенал 

класичного тaнцю cлужить тoму, щoб якoмoгa дaлі відійти від 

побутової пластики; 

– вміcт у ньoму пeрeдaєтьcя узaгaльнeнo, cимвoлічнo.  

Висновки. Отож, загальна мeтa хoрeoгрaфічнoгo вихoвaння 

нa cучacнoму eтaпі пoлягaє в наданні молоді ocнoв зaгaльнoї 

хoрeoгрaфічнoї підгoтoвки для рoзвитку твoрчих здібностей і 

вираження влacнoї ocoбиcтocті в хoрeoгрaфічній твoрчocті мoвoю 

хoрeoгрaфічнoгo мистецтва.  

Урок класичного танцю oргaнічнo пoєднaний з музикoю, якa є 

вaжливим компонентом у естетичному вихoвaнні. Бeз урaхувaння 

тіcнoгo взaємoзв’язку музики й танцю, без розуміння її oбрaзнoгo 

тa eмoційнoгo зміcту нeмoжливo дocягти справжньої виразності 

виконання. Ocь чoму музичнe oфoрмлeння впрaв і кoмбінaцій 

повинно бути різноманітним і якіcним.  

Нaвчaльний тa кoнцeртний рeпeртуaр як засіб виховання 

повинен cпрямoвувaтиcя нa рoзвитoк твoрчoї ocoбиcтocті, ocкільки 

в процесі цієї роботи відкривaютьcя вeликі мoжливocті для рo-

звитку тaнцювaльнocті, вирaзнocті виконання, виховання творчого 

cтaвлeння дo вивчeних рухів і впрaв. Хoрeoгрaфічнe мистецтво 

відіграє значну рoль у cиcтeмі худoжньo-ecтeтичнoгo вихoвaння 

cтудeнтів, у пізнанні ними навколишнього cвіту й уcвідoмлeння 

cвoгo міcця. Зaняття хoрeoгрaфією, зокрема класичним танцем, 

пoкрaщують зaгaльний фізичний рoзвитoк мoлoді, cприяють 

кoрeкції фігури, постави, розвивають фізичні якocті. Хoрeoгрaфія 

є джeрeлoм індивідуaльнoї твoрчocті учнів.  
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Аналіз наукових публікацій, а також реальної освітньої 

практики свідчить, що останнім часом активно проводяться дослід-

ження з використання в освітньому середовищі інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) як його комунікативного 

компонента. Відбувається особливо активне застосування комп’ю-

терної техніки й упровадження інформаційних технологій в освіту. 

Такі інноваційні технології, на нашу думку, можуть найбільш 

ефективно впроваджуватися у вузівський освітній процес. ІКТ самі 
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собою є чинником підвищення мотивації до навчання, що слід 

враховувати у формуванні сучасного освітнього процесу.  

Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) 

є неодмінною умовою професійної компетентності фахівця 

соціально-гуманітарної сфери діяльності. Сучасна освіта, спрямо-

вана на гуманізацію, інформатизацію, медіатизацію педагогічного 

процесу, враховує необхідність упровадження ІКТ в педагогічну 

практику. Із цими технологіями в умовах вузівського освітнього 

середовища пов'язують активне сприяння отриманню таких клю-

чових компетенцій як соціальна, комунікативна, інформаційна, 

когнітивна, спеціальна. Ці технології сприяють широкому застосу-

ванню аналітичних, практичних, експериментальних принципів 

навчання, орієнтованих на кожного студента.  

     Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 

окремим аспектам інформатизації процесу професійного навчання, 

потребує уточнення понятійний апарат сучасних освітніх інформа-

ційно-комунікаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем, пов’яза-

них з використанням інформаційних і комунікаційних технологій на 

сучасному етапі організації освітнього процесу, присвячено праці 

багатьох зарубіжних (Г. Рейнгольд, Е. Венгер, І. Захарова, К. Свон; 

М. В. Моісеєва, Є. С. Полат, Н. Ф. Тализіна, А. В. Хуторський, Н. С. 

ЧУРАЄВА), і вітчизняних учених (В. П. Беспалько,  В. Ю. Биков,  

В. І. Гриценко, О. М. Довгялло, М. І. Жалдак, М. З. Згуровський,  

С. П. Кудрявцев, В. Б. Лаврінець, Г. Ю. Маклаков, Ю. І. Машбиць,  

О. В. Співаковський, В. А. Широков, В. Ф. Шолохович, О. М. Спірін, 

А. М. Гуржій та багато інших). 

Стрімке зростання діапазонів використання інформаційних і 

комунікаційних технологій у світі потребує вдосконалення їх засто-

сування й узгодження термінології, яка наразі виникає. Ці технол-

огії надають здатність отримання різноманітної інформації на 

відстані й необмеженого збільшення кількості учасників навчаль-

ного процесу, характеру і набору джерел інформації. Дистанційне 

навчання відкрило глобальні проблеми освіти.  

В. Висоцький піднімав питання про те, що є багато вчителів. 
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Питання: чи потрібна така кількість?   

Школи не працюють, для держави нічого не змінилося. По 

країні великі затрати, оплачується робота всіх викладачів на 

дурняк.  

Для вирішення такої проблеми я створила принцип «Автобуса 

Ролюк». Він полягає у тому, що на сьогодні вища сфера освіти 

переповнена і вона нагадує 22 автобуси, які мають по 1 пасажиру, 

разом з цим, ми можемо у 1 автобус помістити цих 22 пасажирів.  

У моєму розумінні автобуси – це вчителі; пасажири –  учні. 

Виходячи з цього, ми можемо дійти до висновку, що інформаційні 

технології цього часу, дають змогу проводити навчання онлайн, 

створити курси лекцій для самовивчення  і разом з тим, не тримати 

стільки людей на посадах вчителів, а направити їх в русло сфери 

виробництва.  

Набули поширення такі терміни, як «інформаційні технології 

навчання», «інформаційно-комунікаційні технології навчання», 

«комп'ютерні технології навчання» та інші. Виникло немало термі-

нів, що характеризують різновиди навчання з їх використанням. 

Інформаційні технології навчання належать до педагогічних 

технологій, що забезпечують оптимальну побудову і реалізацію 

навчального процесу з урахуванням чітко визначеної дидактичної 

мети. В. П. Беспалько визначає технологію навчання як «змістовну 

техніку реалізації навчально-виховного процесу»; Н. Ф. Тализіна 

вважає, що сучасна технологія навчання полягає у визначенні 

найбільш раціональних способів досягнення визначених цілей. Що 

стосується інформаційних технологій навчання (ІТН), то існує 

низка підходів до оцінки їх сутності й місця в освітньому процесі. 

Так, В. Б. Лаврінець визначає ІТН як технології комп'ютерної 

обробки, передавання, розповсюдження інформації, створення 

обчислювальних і програмних засобів інформатики. Є. І. Машбиць 

та Н. Ф. Тализіна розглядають інформаційні технології навчання як 

деяку сукупність навчальних програм різних типів: від простих 

програм, що забезпечують контроль знань, до навчальних систем, 

що базуються на штучному інтелекті. В. Ф. Шолохович пропонує 

визначати ІТН з точки зору їх змісту як галузь дидактики, що 
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займається вивченням планомірно й свідомо організованого 

процесу навчання і засвоєння знань, де знаходять застосування 

засоби інформатизації освіти. 

Метою статті є уточнення взаємозв'язків поняття «інформа-

ційно-комунікаційні технології» (і відповідного терміну) з поняття-

ми, пов'язаними з технологією навчання, а також визначення ролі 

ІКТ у професійній підготовці майбутніх фахівців соціально-

гуманітарної сфери діяльності. 

Під час написання цієї роботи ми використовували такі теоре-

тичні методи дослідження: аналіз проблеми у науково-методичній 

літературі; метод конкретизації для диференціації й уточнення 

понять «інформаційна технологія», «інформаційні технології нав-

чання», «інформаційно-комунікаційні технології», «комп'ютерні 

технології навчання». 

Характеризуючи інноваційні (креативні) технології (порів-

няно з традиційними), О. В. Морозов підкреслює, зокрема, що 

основним елементом навчального процесу стає інформація, і 

підкреслює відмінність між знанням й інформацією. Специфіч-

ність креативних технологій визначається так: можливість розвит-

ку здатності студента створювати і витягувати знання з одержу-

ваної інформації, тобто використовувати не тільки готові знання, а 

й напівфабрикат, яким найчастіше є інформація. 

У вузівському навчальному посібнику І. Г. Захарової відзнача-

ється неоднозначність терміна інформаційна технологія: «в 

окремих випадках мають на увазі певний науковий напрям, в інших 

же — конкретний спосіб роботи з інформацією: це і сукупність 

знань про способи і засоби роботи з інформаційними ресурсами, і 

спосіб і засоби збору, обробки і передачі інформації для отримання 

нових відомостей про досліджуваний об'єкт». Представляється 

оптимальним таке визначення ІТН, що запропоноване І. Г. Захаро-

вою: «це педагогічна технологія, що використовує спеціальні 

способи, програмні та технічні засоби (кіно, аудіо- та відеозасоби, 

комп'ютери, телекомунікаційні мережі) для роботи з інформа-

цією». З урахуванням комп'ютерних мереж нерідко вживається 

термін «комп'ютерна технологія навчання» в тому ж сенсі, що і 
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ІТН. На сьогодні вже розроблено багато спеціалізованих 

комп'ютерних систем, які стосуються навчального процесу. 

Термін «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ) знахо-

димо в такому офіційному виданні, як Закон України "Про основні 

засади розвитку інформаційного Суспільства в Україні на 2017–

2015 роки". То чим саме розрізняються поняття «інформаційно-

комунікаційні технології» та «інформаційні технології»? Звернемося 

до терміна «комунікація». У соціологічній науці під комунікацією 

(лат. communicatio — повідомлення, передача) мається на увазі 

смисловий та ідеально-змістовний аспект соціальної взаємодії. Дії, 

які свідомо орієнтовані на їх смислове сприйняття, називають 

комунікативними. Основна функція комунікації — досягнення 

соціальної спільності за збереженні індивідуальності кожного її 

елемента. У сучасному світі інформаційні технології використову-

ються для обробки й розповсюдження такого обсягу інформації, 

що вони істотно впливають на процеси суспільної комунікації і 

відповідно отримують нові функціональні можливості, тому 

постає питання про трансформацію даного терміну. Відповідно з 

цим деякі автори використовують термін «нові інформаційні 

технології», під якими розуміють системно організовану послідов-

ність операцій, що виконуються над інформацією з використанням 

засобів і методів автоматизації. Вважаємо, що в умовах упровад-

ження даних технологій у суспільну комунікацію доцільно 

називати їх інформаційно-комунікаційними. Інакше кажучи, 

інформаційно-комунікаційні технології є підвидом інформаційних 

технологій, які представляють собою їх сучасний розвиток. 

Отже, термін «інформаційно-комунікаційні технології» більш 

точно, порівняно з терміном «інформаційні технології», характери-

зує потенційні здатності використання комп'ютерної техніки і 

засобів комунікації в інтересах користувача. Вважаємо оптималь-

ним таке визначення ІКТ: це процеси, методи пошуку, збору, 

формування, зберігання, обробки, представлення, передавання, 

розповсюдження інформації та способи здійснення таких процесів 

і методів із застосуванням засобів комп'ютерної техніки і засобів 

комунікації. 
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Інформаційно-комунікаційні технології відіграють значну 

роль у житті суспільства, реалізуючи завдання соціальної комуніка-

ції, управління, а також є інноваційними педагогічними техноло-

гіями. У системі освіти ІКТ застосовуються для (діяльності 

педагога), сприйняття знань (діяльності учня), оцінювання якості 

навчання і, безумовно, всебічного розвитку особистості учня в ході 

навчально-виховного процесу. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що в 

педагогічній науці поки існує багато думок щодо визначення ролі й 

місця освітніх «інформаційно-комунікаційних технологій» на 

сучасному етапі організації освітнього процесу. Сьогодні вищі 

навчальні закладі накопичили певний науково-методичний потен-

ціал щодо впровадження ІКТ в освітній процес; їх застосування, як 

правило, вимагає докорінної переробки традиційних навчальних 

матеріалів, удосконалення змісту, методів та організаційних форм 

навчання. Застосування ІКТ у підготовці майбутніх фахівців 

соціально-гуманітарної сфери діяльності забезпечує якісно новий 

рівень отримання й узагальнення знань, умінь та навичок, сприяє 

формуванню фахових компетенцій, динамізує формування креа-

тивності. Використання ІКТ є виправданим і призводить до 

підвищення ефективності навчання в тому випадку, якщо навчання 

в повному обсязі без використання відповідних засобів інформа-

тизації важко або неможливо, тобто якщо дотримується принцип 

доцільності. Перспективи подальшого дослідження полягають у 

комплексному аналізі впливу інформаційно-комунікаційних техно-

логій на процес формування креативності у майбутніх фахівців 

соціально- гуманітарної сфери діяльності. 
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м. Ірпінь 

Бюджетні установи мають свої особливості обліку та аналізу, 

адже, на будь-які дії потрібні кошти, час на їх отримання та обґрун-

тованість використання. Так як більшість активів придбаються за 

рахунок коштів, то і важливо щоб все контролювалось і проходило 

поетапно, в цьому і є актуальність даної теми. 

Аналіз бюджетної установи виступає, як метод дослідження, 

за допомогою якого, можна відокремити цілий об’єкт дослідження 

від його складових частин. Результативність аналізу напряму зале-

жать від якості, обсягу та повноти інформації, яка використову-

ється.  

Тому, метою даного дослідження є розгляд етапів аналізу 

діяльності бюджетних установ, визначення їх переваг та надання 

рекомендацій щодо удосконалення послідовності аналізу у бюд-

жетних установах. 

Питанням дослідження проблем економічного аналізу в діяль-

ності бюджетних установах у цілому присвячено праці багатьох 

учених, серед яких:  

О. Богданюк, А. Заросило, С. Левицька, К. Назарова, А. Под-

дєрьогін та ін.  

Бухгалтерський облік і звітність є основним джерелом інфор-

маційної бази для проведення аналізу господарської діяльності 

бюджетної установи.  

Основними джерелами інформації для проведення аналізу у 
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бюджетних установ є: планово-нормативна інформація, дані 

бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку і звітності, 

внутрішня позаоблікова інформація, дані особистих спостережень 

тощо. 

Виділяють три основні етапи проведення аналізу: підготов-

чий, основний та заключний. Кожен з цих етапів поділяється на 

складові. У результаті це становить організаційну структуру 

економічного аналізу в бюджетній установі [1].  

 

 
Рис 1. Основні елементи, які характеризують етапи аналітичної роботи 

  Джерело: розроблено автором на основі [4] 
 

Як зазначає Л.В. Лелявська, аналіз фінансового стану 

доцільно здійснювати з погляду аналізу бюджетних зобов’язань та 

структури активів і пасивів, тобто необхідною є оцінка фінансової 

стійкості організації, що є елементом фінансової стабільності [7]. 

Тому, можлива реалізація підготовчого етапу аналізу відбува-

ється за такими напрямами: 

- обґрунтування мети, завдань, об'єкта, предмета та користу-

вачів аналізу; 

- складання плану аналітичної роботи та програми аналізу; 

- методичне забезпечення аналізу [1]. 

Вважаємо, що аналіз результатів діяльності бюджетної 

установи доцільно проводити за такими етапами: 

- аналіз динаміки та структури активів бюджетної установи; 

- аналіз джерел фінансування організації; 

- аналіз показників стійкості та платоспроможності; 

- співставлення рентабельності активів; 

- аналіз показників рентабельності витрат та доходів; 
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- оцінка результатів фінансової діяльності установи.  

У бюджетній установі фінансування на поточне утримання 

здійснюється за рахунок коштів із бюджету та інших джерел. 

Основним завданням аналізу фінансового стану установи є 

дослідження її фінансової стабільності, об’єктивне оцінювання 

динаміки фінансового результату діяльності установи. Адже саме 

спроможність успішно функціонувати є головною умовою забезпе-

чення реалізації програм основної діяльності установи [3]. 

Серед десятків підходів до аналізу ефективності результатив-

ності бюджетних установ, варто було виділити напрями оцінки, де 

була виділена своя послідовність: аналіз використання ресурсів, 

аналіз виробничих показників, фінансовий аналіз ефективності 

використання бюджетних коштів та оцінка соціальної ефектив-

ності. 

Один із ключових моментів цієї думки включає основний 

етап, який призначений для реалізації розробленого плану, 

програми, способів аналізу через статистичну обробку, зведення, 

групування та вивчення даних про хід і результати роботи [4]. 

Цей етап починається з підбирання, перевірки повноти і якості 

інформації, яку планується використовувати в аналізі.  Вивчення 

відображених у таблицях показників потрібно для оцінювання 

досягнутого рівня даних в порівнянні з планом, минулими періо-

дами, середньогалузевими даними тощо.  

Після закінчення основного етапу, на підставі проведеного 

аналізу дають оцінку ефективності роботи бюджетної установи, 

узагальнюють досягнення і недоліки її діяльності (з визначенням 

причин відхилень від встановлених планових завдань), виявляють 

наявні ресурси для максимально ефективного використання 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. 

Білецька О.Р. у своїх роботах зазначала, що ефективна послі-

довність визначається шляхом розрахунку та аналізу: системи 

порівняння різних варіантів напрямів витрачання коштів на основі 

зіставлення віддачі з витратами. Виділено критерії ефективності, 

продуктивності, результативності. Частина даного аналізу прово-

диться на останньому етапі [9]. 
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Завершальний етап включає здійснення підведення підсумко-

вих оцінок діяльності і узагальнення результатів аналізу щодо 

прийняття належних управлінських рішень для установи [2]. 

 На основі економічного аналізу необхідно підготувати вис-

новки і розробити пропозиції щодо поліпшення фінансово-

економічної діяльності об’єкта аналізу. За необхідності слід дати 

рекомендації щодо уточнення його фінансової та виробничої 

політики.  

Можемо побачити, що розгляд етапів аналізу у різних авторів 

дає змогу на підставі фактичних даних скласти цілісну картину 

прогресу у розвитку бюджетної установи, виявити закономірності, 

відслідкувати вплив певних явищ і подій. Вважаємо, що послідов-

ність аналізу за Л.В. Лелявською має значні переваги у розкритті 

показників бюджетної установи. 

Існують також такі думки науковців де, для кожного критерію 

сформульовано ознаки формування оцінки ефективності, що здійс-

нюється з використанням різних джерел інформації, зокрема 

звітності бюджетних установ, результатів ревізії та інших контроль-

них перевірок, соціологічних опитувань про діяльність установи [5]. 

Олійничук О.І. вказує, що аналітичний процес забезпечується 

в розрізі наступних етапів: збір необхідних інформаційних ресур-

сів, придатних для потреб аналізу; аналітична обробка даних за 

допомогою різних методичних і технічних прийомів; узагальнення 

аналітичної інформації у формі висновків та пропозицій стосовно 

об’єктів аналізу [10]. 

У дослідженні О.М. Шинкаренко та Н.О. Мичак підкреслю-

ється значення аналізу надходжень та використання коштів за 

загальним і спеціальним фондами, тому що за його допомогою 

здійснюється контроль над правильністю їх утворення, а також 

визначаються резерви зі зміцнення матеріально-технічної бази 

установи і додаткових фінансових ресурсів [8]. 

Аналізуючи наведені підходи науковців та здійснене дослід-

ження доцільно обґрунтувати важливість організаційно-аналітич-

ного процесу, який формується під впливом факторів зовнішнього 

і внутрішнього середовища. Це дозволить дати більш детальну 
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перспективну оцінку існуючим методикам аналізу та покращити 

їх[6]. 

Отримані дослідження думок науковців варто розглядати для 

найефективнішого результату проведення аналізу діяльності 

бюджетних установ та надання пропозицій щодо управлінських 

рішень. З метою продуктивності та налагодженості управлінської 

функції установи необхідно детально підходити до процесу вибору 

аналітичних методів та прийомів аналізу. 

Висновки. Отже, підвищення ефективності проведення ана-

лізу та економічної організації бюджетних установ залежить від 

обґрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих управ-

лінських рішень. Саме етапи економічого аналізу є дієвим впливом 

на розвиток бюджетних установ відповідно до вимог сучасних 

економічних законів. Тому аналіз динаміки доходів і видатків, 

структура активів, джерел фінансування, а також аналіз фінансо-

вого результату діяльності бюджетної установи є необхідною 

складовою економічного аналізу. Це забезпечує цільове та більш 

ефективне використання бюджетних коштів та позитивно впливає 

в процесі діяльності установи.  
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трансакцій, серед яких виділяється платіжна система PayPal. 

Міжнародна платіжна система PayPal заснована у 1998 році в 

США, вона є одним із найпоширеніших способів розрахунків у 

мережі інтернет. На українському ринку вона з’явилась досить 

давно, але не користується великою популярністю серед українсь-

ких компаній, хоча має ряд конкурентних переваг, зокрема: 

1) система забезпечує гарантії конфіденційності та безпеки 

для користувачів електронних гаманців; 

2) власники рахунків у електронних формах мають можли-

вість переказувати кошти на інші закордонні рахунки у будь-якій 

країні світу; 

3) комісії за перерахування коштів для користувачів системи 

немає, але вона виникає при перерахуванні коштів на кредитну 

картку (її розмір залежить від країни відправника) [1]. 

До березня 2022 року громадяни України могли використо-

вувати PayPal тільки для отримання коштів на рахунок, при цьому 

було заборонено знімати кошти з рахунків. Саме цей фактор і 

стримував розвиток цієї системи в Україні, особливо в сфері 

бізнесу, коли підприємцю важливе отримання коштів і виведення в 

іншу грошову форму. Також наша держава мала обмежені мож-

ливості бути учасником міжнародної платіжної системи, оскільки 

була відсутня потрібна законодавча база, яка регулювала б 

електронний платіжний ринок, що потребувало внесення змін до 

законодавства про платіжні системи. 

При цьому певні умови для використання платіжних систем в 

Україні сформовані досить давно. Так, законодавство України у 

сфері електронної комерції, використання різноманітних платіж-

них систем у сплаті товарів чи послуг та надсилання чи отримання 

коштів закордону, передбачає, що: використання персональних 

даних у сфері електронної комерції може здійснюватися у разі 

створення суб’єктом електронної комерції умов для захисту таких 

даних; учасники відносин у сфері електронної комерції зобов’язані 

забезпечити захист персональних даних, що стали їм відомі з 

електронних документів (повідомлень) під час вчинення електрон-

них правочинів, у порядку, передбаченому Законом України «Про 
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захист персональних даних» [2]. Так само під дію цього закону 

підпадає і реєстрація фізичної особи в інформаційній системі суб’-

єкта електронної комерції, в рамках якого означено, що реєстрація 

передбачає надання нею згоди на використання та обробку її 

персональних даних.  

17 березня 2022 року у воєнних умовах міжнародна система 

платежів PayPal розширила свої грошові послуги для допомоги 

Україні на гуманітарних засадах. Які саме можливості відкрились 

для нас у цій системі [3]:  

- стало можливим відправлення та отримання платежів (Р2Р), 

тобто переказ коштів від однієї особи до іншої без участі третьої;  

- компанія тимчасово відмовилась від своїх власних комісій 

для клієнтів, які надсилають та отримують кошти на українські 

рахунки;  

- українські клієнти можуть переказувати кошти зі свого 

гаманця PayPal на відповідні дебетові та кредитні картки 

Mastercard і Visa; 

- українські клієнти, які виїхали в інші країни в пошуках 

притулку, можуть отримати доступ до цих послуг, створивши 

український гаманець PayPal. 

Компанія PayPal перейнялась військовою ситуацією, тому 

додатково відкрила для українських споживачів проект, аби вони 

могли допомогти близьким та родичам, які знаходяться у важких 

умовах. У рамках проекту стало можливим отримувати гроші від 

рідних та друзів не лише на рахунок PayPal, а й на банківські 

рахунки, прив’язавши відповідну дебетову чи кредитну картку 

Mastercard чи Visa. Це рішення має дуже важливу роль, оскільки 

врази полегшує отримання допомоги, значно скорочуючи час на 

процедуру отримання допомоги, тим самим може врятувати у 

критичних та екстрених ситуаціях. 

Ще одним позитивним кроком є відмова від сплати комісії за 

перерахунок коштів. Компанія відмовилась від власних зборів з 

клієнтів, які надсилають або отримують кошти на українські 

рахунки PayPal. Проте слід заначити, що комісія може стягуватись 

емітентом картки або банком клієнта. 
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Компанія PayPal і до війни займалась благодійністю, а саме 

створювала на своїй платформі фонди допомоги. Серед таких 

з’явились і фонди у підтримку українців. Серед них: 

1) Фонд «Нова Україна», що займається підвищенням 

обізнаності про Україну в США та в усьому світі і наданням 

гуманітарної допомоги Україні; 

2) Фонд «Відроджені солдати України», що займається надан-

ням допомоги народу України з метою реалізації основних прав і 

свобод, таких як право на життя, право на належну та доступну 

медичну допомогу, свободу віри та свободу на достатній рівень 

життя; 

3) Фонд «Соняшник миру», який прагне допомогти україн-

цям, що постраждали від російського вторгнення, надаючи 

медичну та гуманітарну допомогу в районах, які постраждали від 

насильства в Україні. [4] 

Серед значних переваг для українців, маємо: можливість 

швидко й просто оплачувати свої покупки в іноземних інтернет-

магазинах (це дає змогу оплачувати допомогу військовим з-за 

кордону), можливість безкомісійно переказувати кошти всередині 

сервісу, забезпечення конфіденційності даних банківської картки, 

можливість отримання оплати за послуги та товари від закордон-

них партнерів, створення та підтримка значної кількості фондів у 

підтримку України, фінансова допомога військовим та постраж-

далим під час війни. 

Проте, серед суттєвих переваг, хотілося б виокремити також і 

недоліки, які наявні поки що у цій системі в Україні, серед них: все 

таки наявне обмеження функціоналу у межах нашої держави, 

можливе блокування рахунків без завчасного повідомлення та 

пояснення причини, відсутність гривні як розрахункової валюти, 

нерозвиненість сервісу серед українських компаній. Важливим 

недоліком, який є наразі у дані платіжній системі відносно України, 

є те, що так званий пільговий, без комісійний період, триватиме 

лише до 30 червня 2022 року. Однак, на нашу думку, його можуть 

продовжити, оскільки війна навряд чи до того часу закінчиться й 

українцям надалі потрібна буде допомога. 
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Отже, проаналізувавши міжнародну платіжну систему PayPal, 

можна зробити висновок, що компанія має зручний сервіс, справді 

переймається українською проблемою, робить усе можливе аби 

допомогти в цій ситуації. Розширивши спектр послуг у нашій 

країні, компанія дала можливість українцям отримувати грошову 

допомогу з-закордону від своїх рідних, благодійних фондів і 

волонтерів, які займаються збором коштів для військових та 

переселенців. При цьому, компанія задекларувала скасування 

комісії за переказ, тим самим підкресливши, що корпоративна 

культура компанії націлена на клієнта, а не на власний прибуток. 

Все це свідчить про те, що PayPal має хороші перспективи в 

повносервісному розвитку в Україні. 
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Малий та середній бізнес відіграють значну роль у функціону-

ванні соціально-економічної систем України. Зокрема він забезпе-

чує інноваційний сегмент у підприємництві та здорову конкурен-

цію. Оскільки, наша держава на сьогоднішній день знаходиться у 

економічній кризі, спочатку спричиненій у наслідок пандемії 

COVID-19, а пізніше – вторгненням на нашу територію військ краї-

ни-агресора, тому зараз малий та середній бізнес набуває най-

більшої актуальності і на сьогоднішній день він найбільше потре-

бує підтримки з боку нашої держави.  Однією із основних проблем, 

які зазнають малі підприємства на своєму шляху у розвитку є 

нестача власних коштів, що значно загострює його потребу в 

запозичених ресурсах. Також саме через вторгнення на нашу 

територію військ агресора, більшість підприємств втратили свої 

фізичні установи, значна кількість працівників втратила роботу. 

Малий та середній потребує допомоги у фінансуванні , 

оскільки як показує досвід інших країн світу, саме на малому та 

середньому бізнесі будується та фінансується майже уся держава, 

тому після війни, цей сегмент буде рушійною силою у становленні 

та піднятті економіки України. МСБ є значною рушійною силою, 

оскільки по-перше їх більше за кількістю, як показує статистика, 

станом на кінець 2020 року було  373 310 малого та середнього  

підприємств відносно 512 одиниць великих [1], беручи до уваги, 
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що у зв’язку із пандемією COVID-19 кількість й так зменшилась, 

проте вони досі займають лідируючі позиції. По-друге малі та 

середні підприємства виробляють  більше за обсягами реалізації 

продукції тим самим надаючи більше робочих місць населенню. 

Станом на кінець 2020 року МСБ виготовили та реалізували 

продукції  на  6,4 млн грн , у свою чергу як великі на 3,6 млн [1] 

грн.  Що є додатковим важливим аспектом у підтримання цього 

сегменту економіки зараз, під час війни й особливо після перемоги. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність» малими підприємствами є ті, показники 

яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що пере-

дує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: 

балансова вартість активів повинна становити для малого – 4 млн 

євро, для середнього до 20 млн євро; чистий дохід від реалізації 

продукції – до 8 млн євро та до 40 млн євро відповідно й середня 

кількість працівників повинна сягати 50 та 250 осіб. [2] 

Оскільки Україна – це досить сучасно-розвинена країна, усі 

державні програми підтримки у переміщенні чи фінансуванні 

підприємств, вона зібрала у одному місць, а саме у державній 

програмі «Дія», що є зручним для пошуку потрібної інформації для 

бізнесу, пошуку доступного кредитування та допомоги. 

Зараз у період воєнного стану активізувались безліч компаній 

із програмами, які згодні підтримувати український бізнес, зокрема 

наприклад: платформа Support Ukrainian Businesses [3] , націлена 

на підтримку компаній, які переорієнтували своє виробництво або 

ж продовжує працювати, закриваючи гуманітарні потреби україн-

ців та Збройних Сил України. Також ще до прикладу, онлайн плат-

форма для бізнесу «Один одному» [3] від Національної електрон-

ної біржі, вона допоможе підприємцям обмінюватися фахівцями, 

обладнанням, технологіями, ресурсами, потужностями для вирі-

шення бізнес-завдань. 

Зокрема наша держава почала допомагати бізнесам, які 

знаходились на прикордонних територіях із країною-агресором, на 

місцях де велися та ведуться бойові дії. Розробила єдину плат-

форму цифрової взаємодії для релокації, тобто переміщення 
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бізнесу на відносно мирну територію. Іншими словами , українські 

підприємства, які знаходяться у зоні активних бойових дій, можуть 

отримати допомогу в переміщенні своїх потужностей до західних 

областей України. Для цього створені державна та регіональні 

програми підтримки. Зокрема до таких областей зможуть переміс-

титись підприємства: львівська, тернопільська, хмельницька, 

закарпатська, рівненська й інші області. 

Підприємствам, які подадуть заявку, будуть створені умови 

для забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового 

переміщення, а також для: підбору відповідних площ для розмі-

щення виробництва; переміщення та розселення персоналу; 

підбору працівників в місці дислокації після переїзду. Оскільки до 

підтримки цієї програми долучись такі компанії, як; АТ «Укрза-

лізниця» та АТ «Укрпошта». 

Задля того, аби підтримати даний малий та середній бізнес 

Кабінетом Міністрів України ще до війни, 1 лютого 2020 року було 

прийняте рішення про впровадження Державної Програми «Дос-

тупні кредити 5-7-9%». Зазначену програму реалізує Фонд 

розвитку підприємництва. Єдиним учасником ФРП є Уряд України 

в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти 

діяльності Фонду. У нас час уряд розширив коло можливостей для 

МСБ й надає кредити до 60 млн грн будь-якому українському 

підприємству під 0% на час воєнного стану. [4] 

Що передбачено у рамках цієї програми у військовий час: 

1. Кредит на реалізацію інвестиційного проєкту та на 

рефінансування заборгованості кредит надається щонайбільше на 

5 років. Для фінансування оборотного капіталу — на 3 роки. 

2. Розширено перелік інструментів, які дозволять банкам 

надавати кредити в рамках програми «5-7-9%» у разі нестачі 

забезпечення 

3. Експортно-кредитне агентство зможе страхувати кредити 

підприємців-експортерів, що спрощує доступ до дешевого фінан-

сування 

4. Кредит зможе отримати будь-яка українська компанія, де 

кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці 
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Також у зв’язку із тим, що під час війни було знищено значні 

території для посівів, аби забезпечити стимулювання аграрного 

сектору сегментів малого та середнього бізнесу, 13 березня 2022 

року уряд затвердив зміни до надання фінансової державної 

підтримки аграріям під час посівної. У рамках програми підтримка 

надається [3]: 

- 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, термін дії 

становитиме 6 місяців 

- кредитування надається для здійснення сільськогосподарсь-

кої діяльності (посівної) на період дії воєнного стану 

- максимальний розмір державної гарантії за портфельними 

кредитами встановлено до 80% 

Отже, можемо зробити висновок, що наша держава цілком 

підтримує малий та середній бізнес створюючи потрібні програми у 

період воєнного стану, надаючи фінансові гарантії й кредити на 

вигідніших умовах, ніж до війни. Оскільки, розуміє, що на цьому 

сегменті бізнесу відбудовуватиметься наша держава у майбутньому, 

тому що МСБ є більше мобільнішими та доступнішими та у 

порівнянні із великим підприємствами уже відновили свою роботу. 

Зокрема завдяки розширенню державної програми «Доступні кре-

дити 5-7-9%», підприємства можуть залучати кошти на відновлення 

й модернізацію своїх основних засобів, інвестувати у свої проекти, 

тим самим допомагаючи підтримувати нашу економіку. Запровад-

ження аграрної програми на період посівної є також надважливим 

аспектом, оскільки цим держава стимулюватиме людей до роботи у 

цьому напрямку, від якого повністю залежатиме наше майбутнє. 
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В умовах сучасності облік розрахунків з оплати праці на 

підприємствах має одну з пріоритетних цінностей держави. Гово-

рячи про сучасні економічні глобальні умови, більшість підпри-

ємств працюють в умовах невизначеності. Сьогодні політична та 

соціально-економічна ситуація в країні, яка є досить нестабільною, 

посилює ступінь ризику прийняття рішень, та й загалом функціо-

нування підприємств.  

Дана тема досліджувалась як вітчизняними так і іноземними 

вченими, зокрема: О. Артюх, Д. Панчук, К. Севастьяненко, Н. Бази-

люк, Л. Яременко, О. Каправа та ін. Проте питання оплати праці в 
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умовах невизначеності набуло особливого значення для країни в 

період воєнного стану, адже переміщення бізнесу означили нові 

проблеми обліку розрахунків по оплаті праці.  

Загальне відношення до вияснення дефiнiцiй поняття «заро-

бiтна плата» надає змогу виокремити притаманнi для заробiтної 

плати функції. Функцiї заробiтної плати належать до призначення 

з метою згоди i запровадження побажань суб'єктiв трудових 

вiдносин та значення функцiй заробiтної плати як незалежної 

частини у руслі праці [1]. 

Вірним є перегляд функцiй заробiтної плати з двох сторін: по-

перше, як економiчна думка − напрямлена на здійснення своїх 

потреб найважливіших суб'єктiв ринку працi та збережння status 

quo відносно других фактично слабкіших суб'єктiв; по-друге, як 

наукова думка − запровадження власних потреб при знаходженні 

відсотку кожного робітника у розподілі виробленого їхнім трудом 

нацiонального багатства. Варто розглянути основні підходи та їх 

неоднорідності та різниці змістовності терміну заробітної плати 

(рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Зміст підходів поняття «заробітна плата» 

Джерело: побудовано авторами на основі [2] 
 

Більшість проблем бухгалтерського обліку в умовах невизна-

ченості та переміщення бізнесу в нашій країні мають відношення 

як до синтетичного обліку, так і аналітичного обліку розрахунків по 

оплаті праці, серед яких можна виокремити наступні [3]:  
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− організація оплати праці на підприємстві;  

− документальне оформлення з приводу підрахунків з оплати 

праці;  

− спостереження за працею під час робочого часу;  

− запровадження підвищення продуктивності праці;  

− тимчасовість і правильне нарахування повної заробітної 

плати;  

− вірність штрафних санкцій;  

− виплата згідно з визначеними термінами всіх розрахунків з 

робітниками;  

− облік і спостереження за розпорядженнями сфери заробітної 

плати та іншими коштами підприємства, які призначені для 

заробітної плати робочої сили. 

Однією з головних проблем для більшості бізнесів країни, які 

підпадають під умови переміщення та невизначеності, являється не 

застосування аналітичного обліку розрахунків. Для вирішення 

даної проблеми доцільно використовувати такі аналітичні рахунки, 

що наведено в табл. 1.  
 

Таблиця 1 - Дані рекомендаційних аналітичних рахунків 
Код рахунку Назва рахунку 

661/1 «Розрахунки за окладами і тарифами» 

661/2 «Доплати та надбавки» 

661/3 «Премії» 

661/4 «Інші заохочувальні та компенсаційні виплати працівникам» 

661/5  «Оплата при звільненні» 

661/6 «Розрахунки по відпускних»  

661/7 «Оплата по закінченню трудової діяльності працівника» 

661/8 «Допомога по тимчасовій непрацездатності»  

661/9 «Інші нарахування» 

 

Використання аналітичних рахунків задля ведення обліку 

розрахунків з оплати праці допоможе якнайширше відтворювати 

розрахунки з робітниками, а також дасть змогу робити це завчасно.  

Для більшості бізнесів притаманно використовувати надмірну 

кількість первинних документів, зокрема персоніфікованого обліку 

оплати праці найманих працівників при відновленні переміщеного 

бізнесу. Відповідно до цього одним з шляхів модернізації пропону-



 

380 

ється полегшення документообігу завдяки створенню графіків 

документації по оплаті праці, застосування типових міжвідомчих 

форм, цільної комп’ютеризації аналітичного, контрольного та 

облікового процесів. Їх впровадження в результаті надасть чіткий 

план, та зменшить помилки в обробці інформації, які не є виклю-

ченням в бухгалтерському напрямку. Також таке спрямування 

допоможе зменшити час працівників для створення аналітичних, 

контрольних та облікових процесів, і найголовніше, модернізація 

дасть змогу спростити об’єм операцій бухгалтерії з оплати праці, 

які проводилися вручну, особливо суб’єктами малого бізнесу. 
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Бюджет є матеріальною основою для функціонування країни. 

Він є основним фондом грошових коштів, що використовується 
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для виконання покладених на державу функцій та завдань. Залежно 

від того, який обсяг доходів буде залучений такий рівень еконо-

мічного та соціального розвитку матиме країна. 

Бюджетні витрати використовуються державою для вирішен-

ня пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, тому 

підвищення результативності їх використання є основою ефектив-

ного виконання функцій держави і необхідною умовою для подолан-

ня негативних тенденцій, що перешкоджають розвитку економіки. 

Держава через бюджет мобілізує фінансові ресурси у формі 

податків, зборів і платежів і використовує асигнування з бюджету 

як бюджетні видатки на загальнодержавні цілі: освіту, медицину, 

оборону, культуру, забезпечення громадського правопорядку, охо-

рону навколишнього середовища, соціальний захист населення, 

формування та утримання структур державних органів влади і 

управління тощо. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, під видатками 

державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на 

здійснення програм та заходів, передбачених законом про держав-

ний бюджет на відповідний бюджетний період, за винятком коштів 

на погашення основної суми боргу та повернення надміру 

сплачених до бюджету сум [1]. 

Говорячи про видатки як економічну категорію, Романенко О. Р. 

уточнює передумови утворення економічних відносин, акценту-

ючи увагу на тому, що вони виникають з приводу розподілу коштів 

бюджетного фонду держави [2, с. 167]. 

Юрій С.І.  розглядає видатки державного бюджету, як еконо-

мічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізо-

ваного фонду грошових коштів і його використання за цільовим 

призначенням [3, c.223]. 

Пасічник Ю.В., стверджує що витрати бюджету - це витрати 

держави на загальнодержавному рівні, які необхідні для виконання 

державою її функцій. Ці витрати виражають економічні відносини. 

На основі яких здійснюється використання централізованих 

коштів за напрямами, визначеними законом [4, c.459]. 

Таким чином, видатки бюджету представляють собою 
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економічні відносини між державою, юридичними і фізичними 

особами, які виникають у процесі розподілу та використання 

бюджетних ресурсів, реалізуються в об'єктивних економічних 

процесах і проявляються за допомогою структурного різноманіття, 

динамічності та функціональної особливості. Для обґрунтування 

доцільності збільшення видатків на соціальне забезпечення 

необхідно вивчити їх структуру. Розглянемо динаміку та структуру 

видатків Зведеного бюджету України у період 2018-2021 роках 

(табл.). 

Таблиця 

Видатки Зведеного бюджету України у період 2018-2021 рр. 

Напрями 

видатків 

2018р. 2019р. 2020р. 2021р. 

Млн. грн 
Структ

ура, % 
Млн. грн 

Струк

тура,

% 

Млн. 

грн 

Струк

тура,

% 

Млн. 

грн 

Струк

тура,

% 

Загальнодерж

авні функції 

191541,8 15.32 203121,3 14,83 204818,8 12,84 252605,9 13.70 

Оборона 97024,0 7,76 106627,7 7,78 120374,1 7,55 127527,3 6.91 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада 

118025,2 9,44 141455,8 10,32 159506,3 10,00 176149,3 9.55 

Економічна 

діяльність 

140761,3 11,27 154219,3 11,26 262814,6 16,47 293350,1 15.91 

Охорона 

навколишньог

о природного 

середовища 

8242,1 0,66 9729,8 0,71 9056,6 0,57 10620,6 0.58 

Охорона 

здоров'я 

115847,8 9,27 128377,8 9,37 175791,2 11,02 203610,4 11.04 

Житлово-ко-

мунальне 

господарство 

30345,5 2,43 34487,1 2,52 32214,5 2,02 56894,5 3.08 

Духовний і 

фізичний 

розвиток 

28992,9 2,32 31550,1 

 

2,30 31710,9 1,99 43358,4 2.35 

Освіта 210029,4 16,80 238757,4 17,43 252283,1 15,81 312914,6 16.97 

Соціальний 

захист та соц. 

Забезпечення 

309363,6 24,75 321786,7 23,58 346719,5 21,73 367346,6 

 

20,0 

Всього 

видатків 

1250173,6 100 1370113,0 100 1595289,
7 

100 1844377,
7 

100 

 Примітка. Розраховано автором на основі даних [5].  
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Як видно з даних таблиці, найбільша частка видаткової части-

ни бюджету спрямовується на соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення. Що  передбачає захист від соціальних ри-

зиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата гоодувальника, безро-

біття, нещасний випадок на виробництві тощо). 

Особливого значення набирає категорія соціального забезпе-

чення з початку бойових дій на сході України з 2014 року, так як 

велика кількість населення втратила свої домівки, годувальників 

сім’ї та потребують соціального захисту з боку держави. Проте 

бачимо, що динаміка видатків на соціальний захист до 2021 року 

значно знизилась у зальній видатковій частині. Проте на жаль, з    

24 лютого 2022 року кількість осіб, що потребують соціального 

захисту, значно зросла. Так, як частина людей змушені були 

покинути територію свого проживання з початком введення 

військових дій, багато працівників втратило роботу, та відповідно 

потребують забезпечення мінімального прожиткового мінімуму. 

Тому урядом було прийнято рішення виділити більше ніж 23 млн. 

грн на виплату грошової допомоги працівникам, які втратили 

роботу у сумі 6500 грн. А з квітня місяця запровадити виплати 

внутрішньо переміщеним  особам.  

Ще однією важливою частиною фінансування з державного 

бюджету є видатки державного бюджету на оборонну. Так, як її 

головною функцією є забезпечити безпеку усіх громадян на 

території країни. На жаль, видатки на оборонну сферу також мали 

динаміку до зниження, що призвело до негативних наслідків, з 

якими зіткнулась країна. На рисунку 1 зображено динаміку здійс-

нення видатків на соціальну сферу та оборонну у відсотковому 

співвідношенні до загальної суми видатків з бюджету. 

З огляду на рисунок 1, можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день, бачимо на скільки важливим є фінансування 

саме оборонної сфери, а це: військова оборона, цивільна оборона, 

військова освіта, інша діяльність у сфері оборони. Важливе місце у 

структурі видатків на оборону займають видатки на: управління, 

контроль та регулювання питань, пов’язаних з оборонною 

діяльністю та функціонуванням сухопутних, військово-морських і 
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військово-повітряних збройних сил; управління, функціонування 

та підтримку сил цивільної оборони; сприяння в розробленні 

планів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведенні навчань за 

участю цивільних установ та населення; діяльність з гасіння та 

запобігання пожеж на військових об’єктах. 
 

 
Рис. 1 Динаміка виділення коштів на фінансування соціального 

забезпечення та оборони в Україні у період 2018-2021 рр. 

   Примітка. Складено автором на основі даних [5]. 

 

На основі проведеного дослідження вважаємо за доцільне 

пропонувати наступні рекомендації щодо шляхів вдосконалення 

системи соціального захисту в Україні: 

– посилити участь місцевих органів влади у розв’язанні 

проблем соціального захисту через формування ефективної струк-

тури управління, забезпечення необхідних фінансових ресурсів, 

розширення переліку соціальних послуг, які надаються на місцях, 

підвищення кваліфікації соціальних працівників; 

 – надання  соціальних послуг населенню на регіональному рів-

ні повинно бути максимально децентралізоване, для чого потрібно 

інтенсивно розвивати мережу служб, таких як територіальні центри; 

Отже, Державний бюджет характеризує рівень економічного 

розвитку країни, завдяки правильному здійсненню бюджетного 

процесу забезпечуються економічна й соціальна стабільність та 

належний життєвий рівень населення. Наявний рівень доходів 

державного бюджету є недостатнім для фінансування видатків пов-

ною мірою. У сучасних умовах вагомими є завдання забезпечення 

пропорційності темпів зростання дохідної та видаткової частин 

Зведеного бюджету України та підвищення рівня результативності 

використання бюджетних коштів. На сьогоднішній день врахову-
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ючи події, які відбуваються на території України  пріоритетними  

напрямками фінансування з державного бюджету  є видатки на 

соціальне забезпечення та оборонну сферу. Збільшити видатки 

вдасться за допомогою розвитку бізнесу та сплати ним податків, 

продажу військових облігацій, надходження неподаткових  плате-

жів, а також залучення фінансування від зовнішніх кредиторів, що 

і відбувається на разі.  
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Старубінська І.В.  
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освітні педагогічні науки 

Житомирський державний 

 університет імені Івана Франка 

Науковий керівник: Мирончук Н.М. 

Сучасне суспільство живе в епоху змін, які відбуваються у всіх 

галузях, у тому числі політичних, соціальних, економічних. Школа 

ХХІ ст. також зазнає суттєвих змін. Підвищилися вимоги до 
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випускника педагогічного вишу: сучасний учитель повинен вміти 

не тільки передавати дітям знання у готовому вигляді, але й 

володіти методикою викладання предмета досконало, знати та 

любити свій предмет та дітей, вчити їх мислити, формулювати та 

доводити свою точку зору. Для підготовки такого вчителя потрібно 

перебудувати систему викладання у вищому навчальному закладі, 

у якій студент часто виступає як об'єкт навчання, якому знання 

даються репродуктивно, хоча вже давно ні в кого не викликає 

сумніву, що продуктивне подання знань гарантує розвиток творчої 

особистості майбутнього вчителя. 

Формування професійної компетентності майбутнього педа-

гога є на сьогодні особливо актуальним питанням в контексті 

швидких змін у системі освіти, розвитком нових технологій, що 

проникають в усі сфери життя, і підвищенням стандартів якості 

освітніх послуг. Ефективною інноваційною технологією форму-

вання професійної компетентності вчителя є рефлексивний підхід 

до викладання для досягнення найоптимальніших результатів 

учіння. Цей підхід набув поширення в системі зарубіжної профе-

сійної освіти як можливість безперервної освіти і вдосконалення 

професійної педагогічної майстерності, розвитку критичного мис-

лення та адекватної оцінки власної професійно-педагогічної 

діяльності [1].  

Наукове обґрунтування рефлексивного підходу було здійснено 

класичними філософами XVII–XIX ст. (Г. Гегель, Р. Декарт, І. Кант, 

Дж. Локк, Б. Спіноза, І. Фіхте, Ф. Шеллінг), які визначили її як 

новий (аналітичний) стан свідомості, як мислення про мислення, 

ідею про ідеї, знання про знання.  

Зазначимо, що Педагогічний словник тлумачить поняття «ре-

флексія» (від латин. reflexio) як повернення назад, роздуми, 

самоспостереження [1].  В педагогічній практиці рефлексія – це 

інтелектуальна та емоційна діяльність під час якої вчитель 

осмислює свій досвід викладання з метою отримання цілісного 

уявлення про оптимальний вибір шляхів та методів роботи на уроці 

отримання якісних результатів учіння. 

Рефлексія (з англ. reflect - роздумувати, міркувати, задуматись) 
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з точки зору психології характеризуються як самоаналіз, постійний 

аналіз, осмислення себе, своєї діяльності і засобів досягнення 

бажаного результату [3].   

Рефлексивні уміння покладені в основу педагогічної профе-

сійної кваліфікації та саморозвитку, адже професіоналізм учителя 

передбачає не лише якісне проведення уроку, а й уміння здійсню-

вати самоаналіз і рефлексію уроків учителів, що складає основу 

неперервного професійного вдосконалення. Основними методами 

рефлексивного навчання вчителів є методи спостереження, аналізу 

та діагностування педагогічного явища, фрагментів уроку або 

цілого уроку, метод індивідуальної бесіди між викладачем універ-

ситету та майбутнім учителем. Формування та розвиток рефлек-

сивних умінь майбутніх педагогів відбувається під час педагогічної 

практики та у процесі проведення семінарів та практичних робіт .  

Важливе значення має також розвиток умінь вирішувати 

конфліктні ситуації у процесі навчально-виховного процесу [4].  Це 

означає, що майбутні учителі повинні здійснювати аналіз специ-

фічних педагогічних ситуацій та використовувати набутий досвід 

для подальшого професійного вдосконалення. Важливою умовою 

розвитку рефлексивної компетентності майбутніх учителів є ство-

рення рефлексивного середовища, встановлення довірливої атмо-

сфери, що досягається передусім завдяки професійній підтримці.  

Рефлексія сприяє професійному та особистісному зростанню 

педагога. Професійне зростання спрямоване на досягнення високої 

кваліфікації, розвиток професійних вмінь, оптимальний вибір 

методів та засобів навчання, досягнення високих результатів у 

професійній діяльності, що веде до підвищення кваліфікації. Осо-

бистісне зростання передбачає розвиток таких професійно значу-

щих якостей, як аналітичні вміння, критичне мислення, мотивація, 

творчість, система цінностей тощо. Особистісне зростання пов’я-

зане з самовдосконаленням і з саморозвитком. Педагогічна рефлек-

сія відіграє важливу роль у професійному розвитку педагога. 

Вдаючись до рефлексії, вчитель аналізує набутий досвід, робить 

висновки і будує плани на майбутнє. 

Рефлексія допомагає вчителю проявляти більшу гнучкість у 



 

388 

плануванні занять з урахуванням реальних комунікативних потреб 

і психологічних особливостей учнів, що забезпечує реалізацію 

особистісно-орієнтованого підходу до викладання.  

Слід взяти до уваги, що рефлексія не є тотожною загальній 

схемі аналізу уроку, який практикується під час педагогічної 

практики студентів. Рефлексія спрямована на аналіз вузької, часто 

проблемної ділянки, яка потребує покращення або, навпаки, виді-

лення успішних способів виконання певних завдань чи застосуван-

ня педагогічних технологій, які варто впроваджувати в практику на 

постійній основі.  

Слід зазначити, що рефлексія є надзвичайно важливою про 

плануванні мети і конкретних цілей уроку, а також результатів 

учіння, які теж є важливим компонентом планування уроку на 

сучасному етапі. Результат учіння – це твердження, яке визначає, 

що саме учень зможе виконувати наприкінці навчання.  

Формування і розвиток рефлексивних умінь у професійному 

навчанні майбутніх педагогів відбувається під час: семінарів-прак-

тикумів, тренінгів, коучингу, дебатів тощо. Ефективною моделлю 

навчання, в рамках якої активно застосовуються рефлексивні 

вміння і навички, є інтерактивна модель навчання [5]. 

Слід зазначити, що у студентів педагогічних ВНЗ часто вини-

кають труднощі рефлексивного характеру при здійсненні навчаль-

ної діяльності. Відсутність навичок самопізнання, умінь аналізу-

вати власні думки, неупереджено оцінювати свої можливості 

негативно впливають на процес навчання і на підготовку майбутніх 

учителів узагалі. 

Таку ситуацію можна пояснити тим, що майбутні педагоги ще 

недостатньо володіють навичками самоаналізу професійної діяль-

ності, відчувають дефіцит супроводу рефлексії в процесі професій-

ного навчання та самовдосконалення. 

Таким чином, рефлексивний підхід сприятиме підвищенню 

якості навчання та учіння. Висновки і перспективи подальшого до-

слідження. На основі аналізу і узагальнення психолого-педагогіч-

ної літератури можна виділити наступні характеристики рефлек-

сивної педагогічної діяльності. Рефлексія спричиняється 
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проблемною ситуацією і характеризується виходом оцінки цієї 

ситуації за межі власного “Я”. Це цілеспрямована, активна 

діяльність над формуванням власної професійної компетентності, 

викликана прагненням до вдосконалення педагогічних навиків і 

бажанням покращити результат у схожій діяльності в майбутньому. 

Характерною ознакою рефлексії є оцінка здійснюваної діяльності 

для усвідомлення підстави власних дій, осмислення проблеми. 

Отже, різні форми та методи організації навчальної діяльності 

(лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття, самостійна 

робота з літературою, психолого-педагогічні практикуми та безпе-

рервна педагогічна практика, заліки, іспити, ігрові, тренінгові, а 

також система поза аудиторної роботи) складають основу техно-

логії професійної підготовки, результатом якої є готовність випуск-

ників до професійної діяльності як педагога на основі рефлектор-

ного підходу, компетентного, що вміє застосовувати отримані у вузі 

знання, вміння та навички у своїй практичній діяльності. 

Опанувавши рефлексію щодо самого себе, навчившись аналі-

зувати власні думки, почуття та вчинки, педагог повинен 

використати свої рефлексивні знання та уміння в процесі пізнання 

дітей і застосувати рефлексивні механізми у взаємодії з ними [6]. 

Вихід на рівень професійної рефлексії дає можливість подо-

лати обмеження, задані простором власних знань. Розвинена здат-

ність до професійної рефлексії є передумовою самовиховання 

педагога, творчого пошуку, розвитку індивідуального стилю педа-

гогічної діяльності. 

Перспективними для подальшого дослідження виглядають 

питання розробки технологій формування рефлексивних умінь 

майбутніх педагогів. 
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Не звертаючи уваги на знижену кількість злочинів, скоєних 

підлітками, рівень злочинності серед молодих людей залишається 

високим. Обласні апеляційні суди вбачають негативну тенденцію з 

боку кримінальної поліції та комісій у справах неповнолітніх для 

ослаблення поведінки засуджених, які звільнені від умовного пока-

рання. Злочинність у середовищі дітей потребує вдосконалення 

профілактичної роботи, пошуку ефективних форм взаємодії всіх 

зацікавлених організацій, чия діяльність спрямована на поперед-

ження про залучення дітей до протиправної діяльності. 

Провина дорослих. 

Важливим способом уникнення злочинності поміж осіб, яким   
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не має 18 років, є притягнення до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності дорослих осіб, які  примушували підлітків до 

скоєння злочинних діянь. Які виявлялися у корисливих пропози-

ціях, проханнях, порадах, нерідко – у залученні до сумісного 

вживання наркотичних речовин чи алкогольних напоїв. Часто 

раніше засуджені дорослі втягують у злочинну діяльність молодь. 

Невиконання батьками, ріднею або особами, які їх замінюють, 

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 доречність залучення до 

розгляду справ цієї категорії педагогів, медиків ,психологів, які 

повинні співпрацювати із представниками органів охорони здо-

ров'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. 
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Безпритульність 

Безпритульність є однією з основних причин злочинності під-

літків, а безконтрольне знаходження неповнолітніх у безпосередній 

близькості від залізниці є підвищеним джерелом небезпеки для 

життя самих підлітків та інших громадян, які користуються 

залізничним транспортом. Протиправні дії неповнолітніх на об'єк-

тах 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 зна-

ходиться 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 неповно-

літніх. Проведення бесід, лекцій, ігор у дитячих оздоровчих закла-

дах 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, оздо-

ровлення неповнолітніх, схильних до різних видів правопорушень, 

трудової та дозвільної роботи. 
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На разі, у зв’язку з сучасною ситуацією в деяких регіонах 

нашої України відбуваються активні бойові дії, внаслідок яких 

зазнають пошкоджень не лише об’єкти інфрастурктури, але й 

люди. Пересічні громадяни, які скоріше за все випадково опини-

лися на місці обстрілу, зазнають найбільших травм та пошкоджень, 

тому для рятування їхнього життя необхідно своєчасно застосувати 

заходи надання першої домедичної допомоги [1].   

Взагалі для найбільш ефективного рятування життя людей 

бажано, щоб кожен громадянин володів навичками надання першої 

домедичної допомоги постраждалим, але, на жаль, на разі це 

залишається лише бажаним результатом. Існують такі категорії 

громадян, які внаслідок своїх професійних обов’язків, повинні 

володіти такими навичками. Однією з таких категорій є працівники 

Національної поліції України. Обов’язок надання першої домедич-

ної допомоги працівниками поліції постраждалим навіть визначе-

ний Законом України «Про Національну поліцію» у ч.1 п.4 ст. 18,  

у ч.1 п.14 ст. 23 це визначається також як повноваження працівника 

поліції, крім цього, ч.4 ст.43 цього Закону передбачає надання 
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поліцейськими невідкладної медичної допомоги, щодо осіб, які 

зазнали травм внаслідок застосування заходів поліцейського при-

мусу [2]. В доповнення до вже зазначеного законодавчого норма-

тивного акту можна зазначити ще один не менш важливий 

нормативно-правовий акт -  Закон України «Про екстрену медичну 

допомогу» який у ст.12 точно визначає перелік посадових осіб, які 

зобов’язані в своїй професійній діяльності рятувати постраждалих. 

Такими особами є: «…рятувальники аварійно-рятувальних служб, 

працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацев-

тичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровід-

ники та інші особи…» [3].   

Найчастіше за все, працівники поліції діють оперативніше та 

швидше потрапляють на місце події за медиків, тому на плечі 

поліцейських покладається неймовірно важливе завдання щодо 

рятування постраждалих. Від правильного визначення стану 

постраждалого, алгоритму дій поліцейського, визначення причини 

пошкоджень та вміння усувати їх, швидкості надання екстренної 

медичної допомоги залежить життя людини та ефективність 

надання подальшої допомоги постраждалому медиками, вчасний 

виклик бригади екстреної швидкої допомоги, передача достовірної 

інформації з місця події та інше При цьому важливо не створювати 

загрози для свого життя та здоров’я. Тому працівники поліції 

повинні, прибуваючи на місце події першими, повинні надавати 

домедичну допомогу правильно та кваліфіковано[4]. Для реалізації 

цієї мети, МОЗ навіть розробив спеціальний нормативно-правовий 

акт – наказ «Про удосконалення підготовки з надання домедичної 

допомоги осіб, які не мають медичної освіти», від 29.03.2017           

№ 346, який передбачає план підготовки поліцейських та навчаль-

но-тренувальні програми з трьох рівнів для покращення якості 

виконання їхніх службових обов’язків у сфері надання допомоги 

постраждалим. Крім цього у даному Наказі зазначено ключове 

поняття нашої теми: «перший на місці події - це людина, що 

виконує базові маніпуляції для порятунку життя постраждалого з 

використанням мінімального набору обладнання або за його повної 

відсутності, цими людьми зазвичай і стають працівники 
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оперативно-рятувальних служб: поліцейські, рятувальники та інші.  

Отже, з вище зазначеного можемо зробити висновок, що 

питання домедичної допомоги працівниками поліції стало 

актуальним ще з 2014 року, з початку перших активних бойових дій 

на території нашої країни, у 2022 році це питання постало доволі 

гостро. Адже, поліцейські, особливо патрульні, у своїй практиці 

найбільше стикаються з проблемами людей та наданням їм першої 

домедичної допомоги, тому що першими опиняються на місці 

події. Їхнє головне завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше 

визначити причину виникнення травм у постраждалого та усунути 

негативні для життя постраждалого наслідники шляхом якнай-

швидшого початку надання невідкладної допомоги тим особам, які 

цього потребують [5].   
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Юридичні науки 
 

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ, ЯК ПРИРОДНА СКЛАДОВА 

ЧАСТИНА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Марина Логінова 

викладач кафедри 

цивільного права та процесу 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Єлизавета Токмань, 

курсант 3-го курсу групи ДР-945 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Сучасні тенденції правового розуміння принципу справедли-

вості в цивільному судочинстві з урахуванням наявних можливос-

тей щодо розмежування судової практики та судового прецеденту 

в умовах нового праворозуміння виходять на перший план науко-

вих досліджень, являючи собою безумовну актуальність, оскільки 

наявні можливості квазіпрецедентів різного рівня дають можли-

вість суду тлумачити норми права відповідно до сенсу і мети 

закону, його правди і совісті та моральності самого судді і суду 

загалом. Водночас фундаментальні проблеми цивільного судочин-

ства з погляду дії принципу справедливості пов’язуються з еволю-

цією уявлень та підходів до справедливого правосуддя в розрізі 

історико-правового його аналізу. 

Саме розуміння поняття справедливості у прикладному право-

застосуванні цього принципу у сфері правосуддя в різні історичні 

періоди на основі правозастосування різного законодавства дає нам 

уявлення не лише щодо стадії суспільного розвитку окремих 

держав, а і того рівня моральності у правосудді, яке мало місце в 

різні періоди розвитку суспільства [1]. Наукове дослідження таких 

підходів дає нам можливість не лише усвідомити філософське 

розуміння справедливості як суспільної категорії, а і набути знань 

для порівняльного аналізу окремих процесуальних положень, які 

зумовлювали та викристалізовували поняття справедливості в 
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цивільному судочинстві та правосудді загалом. 

У сучасному суспільстві справедливість нерідко розглядається 

як забезпечення інтересів і прав людини. Ухвалення справедливого 

рішення у справі на рівні суспільства полягає в обліку різних 

інтересів і знаходженні компромісів [3].  

Таким чином, справедливість представляє собою певний 

компроміс інтересів окремих людей, соціальних груп, бо саме 

знаходження останнього і становить сутність управління суспіль-

ством в сучасних умовах. Тому можна з упевненістю відмітити, що 

функції права як засіб соціального компромісу в суспільстві 

повністю відповідають природі справедливості. 

Справедливість також є категорією суспільної свідомості і 

загальнолюдської цінності, тісно пов'язаних з розумінням права. 

Тема справедливості належить до вічних філософських проблем, 

будучи невід'ємною частиною теоретичної юриспруденції. Деякі об-

ставини надають їй особливої актуальності в сучасних умовах [2]. 

Реалізуючись в законодавстві, принцип справедливості набу-

ває морально-правовий характер. Істинність цього положення 

обумовлена декількома факторами. 

По-перше, вкрай небезпечно «відривати» справедливість від 

морально-етичних підстав і зводити її до простої еквівалентності в 

розподілі матеріальних і соціальних благ або ж до комбінації 

моделей формальної рівності і нерівності, притаманних правової 

справедливості. 

Справедливість - моральне поняття, що сягає своїм корінням 

в додержавні і до правовий період розвитку нашого суспільства. 

Уже тому вона не може бути опосередкована рамками виключно 

правової матерії. 

По-друге, не викликає сумнівів, що справедливість - явище 

суспільне, але шукати її коріння лише в певному ієрархічному 

влаштуванні соціуму і взаємозв'язку соціально обумовлених ролей 

не представляється можливим, оскільки, коли ми говоримо про 

справедливе або несправедливому суспільному устрої, то завжди 

апелюємо до моральних імперативів, релігійним нормам або 

звичного укладу життя даного соціуму [4]. 
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Справедливість і право знаходяться в діалектичному взаємо-

зв'язку: закріплена в праві справедливість отримує властивість 

нормативності, а право тим самим стає справедливим і морально-

обгрунтованим. Правове регулювання суспільних відносин за до-

помогою справедливого законодавства дозволяє домогтися соці-

альної справедливості, а закріплення морального принципу спра-

ведливості в праві модифікує його в морально-правовий імператив. 

Принцип справедливості пронизує все законодавство і в тій чи 

іншій ступені відображений в кожній галузі права, тому особливий 

інтерес представляє вивчення сукупності практичних методів 

реалізації справедливості в різних галузях права [2].  

Узагальнивши теоретичний матеріал, можна зробити висно-

вок, що принцип справедливості закріплюється в законах різними 

способами, але має принципово важливе значення для кожної 

галузі права. 
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м. Київ, Україна 

Сучасне бачення підготовки майбутніх педагогів вже не являє 

собою те вузьке значення, якого воно мало колись. Глобалізаційні 

процеси в освіті, відкритість освітнього простору та міжнаціо-

нальна можливість обміну передовим педагогічним досвідом не 

тільки розширила межі педагогічних знань, а і підвищила стандарти 

до педагогів, а тому і до їх навчання. У сьогоднішньому світі домі-

нує компетентнісний підхід в освіті, що включає розвиток як і пре-

дметних, так і особистісних та соціальних компетенцій спеціаліста.  

Цитуючи академіка І. Зязуна, ми можемо сказати про те, що 

зросло значення «педагогічного компоненту всякої професійної 

освіти, оскільки у більшості випадків і інженер, і менеджер, і 

вчений, і політик, і працівник соціальної сфери, і будь-який спеціа-

ліст у майбутньому – керівник колективу, учасник інтенсивних 

людських комунікацій, де йому буде необхідно не лише педагогічна 

грамотність, а педагогічна компетентність у питаннях впливу на 

свідомість і поведінку оточення» [1, с. 88]. Тобто педагогічна освіта 

стала проникною у будь-яку сферу сучасного життя. 

Звертаючись до даних Українського центру оцінювання якості 

освіти [4], ми можемо побачити зниження престижу викладача 

вищих навчальних закладів, а також затребуваності професії через 

зміни у структурі та забезпеченні вищих навчальних закладів 

останніми роками. Також зменшилась і кількість здобувачів науко-

вого ступеня доктора філософії, при цьому спостерігається 

потужна міграція педагогічних кадрів за кордон. Однак педагогічні 
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спеціальності все ж утримують передові позиції, уходячи в трійку 

найпопулярніших напрямів для вступу. В 2020 році на спеціаль-

ності педагогічного спрямування до університетів, академій та 

інститутів було зараховано 27% від усієї кількості вступників, а до 

коледжів, технікумів і училищ вступило 7,4% [3, с. 15]. 

У зв’язку з цим постає питання про якість професійної підго-

товки майбутніх учителів. Вважаємо, що вона може бути забезпе-

чена тільки на системних засадах, які включають у себе такі рівні: 

1) соціально-педагогічний рівень, який визначає орієнтацію в 

глобальних, стратегічних цілях системи освіти і забезпечення 

відповідно до цих цілей змісту;  

2) організаційно-педагогічний рівень, що встановлює най-

більш ефективні форми, методи, принципи освіти, навчання і 

виховання;  

3) конкретно-педагогічний, на якому конкретизується дієвість 

визначених педагогічних засобів у реальних умовах навчання, з 

конкретними студентами [2, с. 397]. 

Вбачається, що пріоритетним напрямом підвищення ефектив-

ності існування сучасної педагогічної підготовки та перепідго-

товки є вдосконалення професійної техніки викладачів і розвиток 

творчих здібностей студентів. Так, професійна підготовка майбутніх 

вчителів це процес, який спрямований на конкретний результат – 

якісно підготовленого компетентного вчителя. 
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Дипломатія була і залишається основним інструментом, за 

допомогою якого держава захищає свої національні інтереси на 

міжнародній арені. Від початку існування людства мирні контакти 

між незалежними політичними формуваннями вимагали якості 

репрезентативності в сучасних термінах, відомих сьогодні як 

«дипломатія». 

Дипломатія – офіційна діяльність глав держав і урядів, спеці-

альних органів зовнішніх зносин по реалізації цілей і задач зовніш-

ньої політики держав, а також по захисту інтересів цих держав. 

Кожна країна має свої політичні цілі, найважливішими з яких є 

життєві інтереси країни, а інші транснаціональні суб’єкти мають 

власні інтереси. Усі ці сутності мають свою історію походження. 

Український дипломат Анатолій Зленко, зазначав: «коріння 

української дипломатії настільки глибоко приховані за часовими 

нашаруваннями, напівправдою та відкритою неправдою, що сьо-

годні ми повинні оновлювати національну дипломатичну мозаїку, 

нанизувати факти, події та постаті в безперервний ланцюг» [1, 

с.15]. 
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Українська дипломатія бере початок від часів Київської Русі. 

Після завершення походу на Візантію, був створений перший 

в історії договір, який мав назву: «миру і любові», який став 

своєрідним дипломатичним визнанням Київської Русі, встановив 

мирні відносини між двома країнами, забезпечив прийом христи-

янської місії Русі, руське хрещення і військова допомога Візантії з 

Русі ознаменувалися її виходом на ширшу світову арену. 

Робота над цією угодою проходила в Константинополі. З 

візантійської сторони переговори вів сам імператор Леон VI, а 

київське посольство у Візантії було «прийняте за встановленими 

правилами, які потім застосовувалися до інших іноземних пред-

ставництв» [2, с. 166]. 

Нового рівня дипломатія досягла в період розквіту Київської 

Русі за Володимира Великого, кордони якої сягали Польщі, Угор-

щини, Чехії, Німеччини – на заході та Волзької Болгарії – на сході, 

що була тісно пов’язана з торгівлею, дипломатичні та військові 

контакти з усім культурним світом того часу [2, с. 167].  

Яскравим прикладом становлення української дипломатії був 

період козацьких часів, тобто друга половина XV – початок XVIII 

ст. Дипломатична діяльність Запорозької Січі часто змінювалася 

залежно від особистості та авторитету отамана, але ніколи не 

припинялася, оскільки Західна Європа вбачала серйозну загрозу 

мусульманського світу, що стояла на шляху захисту України та 

інших європейських націй. 

Дипломатична служба Богдана Хмельницького була добре 

відома в Європі, її представників приймали та поважали при 

багатьох дворах європейських монархів, але лише Великобританія 

та Швеція співчували визвольним прагненням України, оскільки 

країни Центральної та Західної Європи були нейтральні і ніхто з 

них серйозно не думав про підтримку України в боротьбі за 

незалежність [3, с. 100]. 

Після смерті Б. Хмельницького Україна була «занурена» у 

внутрішню боротьбу за владу й увійшла в чорний пояс так званого 

розпаду. У жовтні 1657 р. під час гетьманування Івана Виговського 

було підписано українсько-шведську угоду, Корсунський договір, 
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за якою Швеція визнавала незалежність Української держави та її 

кордони до Вісли, підтримувала передачу Берестейського і Ново-

грудського князівства Литві [3, с. 495]. 

Найважливішим кроком гетьмана І. Виговського було підпи-

сання 16 вересня 1658 р. Гадяцького договору, за яким Польща, 

Литва та Україна створили федерацію рівноправних держав. 

Дипломатична діяльність на користь майбутньої Української 

держави активізувалася з початком Першої світової війни з появою 

у Львові в серпні 1914 р. безпартійної політичної організації 

колишніх емігрантів-наддніпрянців – Союзу визволення України 

(СВУ). Події ранньої весни 1917 р. в Росії прискорили державо-

творчі процеси українського народу. Цей процес започаткувала 

Центральна Рада під керівництвом М. Грушевського, яка в 

листопаді 1917 р. проголосила незалежну Українську Народну 

Республіку (УНР). Важливою частиною становлення держави 

стало створення власної дипломатичної служби для забезпечення 

повноцінного входження України в систему міжнародних відно-

син, миру і стабільності, територіальної цілісності та єдності укра-

їнських земель, захисту прав громадян України в світовій спільноті. 

Незважаючи на те, що становлення української державності 

відбувалося у вкрай несприятливих міжнародних умовах і мирний 

договір з Центральними державами було підписано, коли Центра-

льна Рада під тиском російських більшовиків була змушена 

залишити Київ, це все ж стало першим кроком. Після цього відбу-

лося створення дипломатичних представництв у Румунії, Фінлян-

дії, Швейцарії, Швеції та інших урядах. Відповідно, Україна 

отримала понад двадцять уповноважених представників іноземних 

держав, зокрема: Австро-Угорщини, Болгарії, Грузії, Німеччини, 

Польщі, Румунії, Туреччини, Фінляндії тощо [4, c.32] 

Ситуація дещо змінилася після закінчення Другої світової 

війни. У 1944 р. було створено Комісаріат закордонних справ УРСР, 

реорганізований у 1946 р. у Міністерство закордонних справ. 

Україна стає членом ООН, бере участь у роботі багатьох міжнарод-

них організацій, підписує міжнародні угоди. Постійне представ-

ництво Української РСР при ООН було створено в 1957 р. Якісно 
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новий етап в історії дипломатичної служби України ознаменувався 

оприлюдненням у серпні Верховною Радою України «Акту прого-

лошення незалежності України» [5]. 

Після грудневого референдуму 1991 р. розпочався активний 

процес визнання України як незалежної держави та встановлення 

дипломатичних відносин. За перші роки незалежності Україну 

було визнано понад 170 країнами світу, а дипломатичні відносини 

встановили з переважною більшістю із них. 
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імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Сьогодні наша країна зіткнулася із тяжкою проблемою війни. 

Окрім всіх проблем пов’язаних з війною, існують певні економічні 

та правові проблеми, які потребують вирішення 

Воєнний час вносить відповідні правові корективи до всіх 

суспільних відносин, і трудові відносини не є винятком. Поміж 

громадян з’являються проблеми регулювання відносин між 

працівниками та роботодавцями, які потребують вирішення.  

Перш за все слід вказати на актуальні нормативно-правові 

акти, які мають застосовуватися для регулювання відносин в 

умовах воєнного стану. Основними актами є беззаперечно Консти-

туція України, Закон України «Про правовий режим воєнного 

стану» та Закон України «Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану».   

Слід вказати, що останні два закони є чинними саме на момент 

дії військового стану, і втрачають чинність з дня припинення або 

скасування воєнного стану, крім ч. 3 ст.13 Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»,  яка 

втрачає чинність з моменту завершення виплати державою, що 

здійснює військову агресію проти України, відшкодування заробіт-

ної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам. 

Тож на мою думку буде доречним розкрити актуальні питання 

та наголосити на відмінностях трудових відносин в умовах воєн-

ного часу порівняно з довоєнним життям. 

Актуальною проблемою є укладення трудового договору та 

назначення випробувального терміну, адже тут є наявні певні 
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відмінності. Стаття 26 Кодексу законів про працю передбачає 

категорії осіб, для яких забороняється встановлення випробуваль-

ного строку, включаючи внутрішньо переміщених осіб. Однак 

згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану» в період дії воєнного стану умова про 

випробування працівника під час прийняття на роботу може вста-

новлюватися для будь-якої категорії працівників. Випробування 

закінчується або продовженням трудових відносин, або звільнен-

ням у зв’язку з непроходженням випробування. Проте слід вказати, 

що між роботодавцем та працівником можуть буть укладені 

строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на 

період заміщення тимчасово відсутнього працівника, в такому разі 

випробувальний термін не встановлюється.[3] 

Проте основними проблемами котрі потребують вирішення є 

саме умови розірвання трудового договору. Багато громадян 

виїхали з території України, велика частини громадян захищає 

країну у лавах збройних сил України та тероборони, тому це 

питання потребує детального роз’яснення. 

Перш за все слід розуміти, що розірвання трудового договору 

можливе у двох варіантах: з ініціативи працівника та з ініціативи 

роботодавця. 

Розглянемо питання розірвання трудового договору з ініціати-

ви працівника.  В цьому випадку великих труднощів немає. Відпо-

відно до статті 4 Закону України «Про організацію трудових відно-

син в умовах воєнного стану» в зв’язку з веденням бойових дій в 

районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, 

та загрозою для життя і здоров’я працівника він може розірвати 

трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у 

його заяві без двотижневого попередження (за винятком примусо-

вого залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного 

часу, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт 

на об’єктах, що належать до критичної інфраструктури).[3] 

Строк в 14 днів до дати звільнення в чинному законодавстві 

існує для роботодавця. Це час, протягом якого роботодавець може 

знайти заміну для працівника без втрат для виробництва. 
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Скасування такого строку можна розцінювати як мінус для робо-

тодавця, оскільки на додачу до проблем, спричинених бойовими 

діями, роботодавець може мати додаткові проблеми з пошуком 

працівника.[4] 

Певні труднощі виникають саме у випадку розірвання догово-

ру з ініціативи роботодавця.  

До моменту набуття чинності Закону України «Про організа-

цію трудових відносин в умовах воєнного стану» фахівці зазнача-

ли, що у випадку, коли працівник залишив робоче місце та виїхав з 

місця проживання у зв’язку із бойовими діями — відсутні підстави 

для звільнення працівника з роботи за прогул, але і зберігати за 

таким працівником середній заробіток немає підстав. 

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» надав можливість не застосовувати у період дії 

воєнного стану частково положення ст. 40, 43 КЗпП, та звільняти 

працівника з ініціативи роботодавця 

• в період його тимчасової непрацездатності, а також у період 

перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку 

вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку із зазначенням дати звільнення, яка 

є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової 

непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непраце-

здатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки; 

• без погодження з профспілкою, крім випадків звільнення 

працівників підприємств, установ або організацій, обраних до 

профспілкових органів.[5] 

Проте слід вказати, що можливий спосіб не повного припи-

нення трудових відносин, а їх призупинення.  

Саме Закон України «Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану» ввів поняття призупинення дії трудового 

договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення 

працівника роботою і тимчасове припинення працівником вико-

нання роботи за укладеним трудовим договором. Призупинення дії 

трудового договору не тягне за собою припинення трудових 

відносин. 
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Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з 

військовою агресією проти України, що виключає можливість 

надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового дого-

вору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити 

один одного у будь-який доступний спосіб. 

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсацій-

них виплат працівникам на час призупинення дії трудового 

договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює 

військову агресію.[5] 

Таким чином, якщо трудовий договір з працівником буде 

призупинено із зазначених підстав, то отримати компенсацію 

відповідний працівник зможе тільки від країни-агресора, в даному 

випадку від Російської Федерації. 

Підсумовуючи, слід вказати, що незважаючи на воєнний стан 

в Україні та ведення бойових дій в окремих регіонах України, 

звільнення працівника повинно відбуватись виключно у відповід-

ності до вимог чинного законодавства. Законодавець встановив 

умови розірвання трудових відносин або ж їх припинення таким 

чином, щоб враховувались інтереси як роботодавця так і праців-

ника. 
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Поширення розвитку новітніх технологій в усіх сферах життя 

та бізнесу дає змогу покращити, зробити простішим та дешевшим 

різні процеси. Банки також удосконалюють свою роботу аби зро-

бити шлях від клієнта до послуги простішим. Завдяки новітнім 

технологіям з’явилась можливість банкам надавати свої послуги 

дистанційно. 

В законодавстві закріплено, що дистанційне банківське обслу-

говування – це комплекс інформаційних послуг за рахунком клієн-

та та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних 

розпоряджень клієнта [1]. 

Але питання правового забезпечення інформаційної безпеки 

все ще не є достатньо розкритим.   

Дистанційну роботу банків регулюють закони України «Про 

Національний банк України» [2] та «Про банки і банківську діяль-

ність» [3]. Національний банк України є основним органом, який 

контролює цю діяльність. 

Правовідносини, що здійснюються за допомогою мережі 

Інтернет, набувають все більшої популярності. Але досліджуючи 

законодавчу термінологію щодо дистанційних банківських послуг, 

досить складно знайти певні терміни.  Зокрема, базовий закон «Про 

банки і банківську діяльність» не містить визначень  «електронний 

банкінг», «Інтернет-банкінг» або «банківське обслуговування за 

допомогою Інтернету» . 
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Тільки лист Департаменту платіжних систем Національного 

банку України «Про надання інформації про використання 

Інтернет-технологій клієнтами банків при здійсненні розрахунків» 

надає визначення продукту «Інтернетбанкінг». 

Також банки дуже піклуються про свою безпеку, адже це 

доволі ризиковий вид правовідносин. Дуже великий ризик шах-

райства, технічних збоїв. Одним із головних етапів забезпечення 

безпеки – це прискіплива автентифікація клієнта.  

Існують декілька моделей, серед яких банки можуть обрати 

зручнішу для себе: 

1. Повноцінна модель віддаленої ідентифікації та верифікації  

2.Спрощені моделі, що містять певні ліміти на обсяги опера-

цій за рахунком клієнтів. 

Але кожна з моделей супроводжується використанням елект-

ронного цифрового підпису. Це питання регламентує Закон Украї-

ни «Про електронний цифровий підпис».18 жовтня 2012 року в 

Україні був прийнятий Закон «Про електронний цифровий підпис 

(ЕЦП)». [4] 

Отримання ЕЦП відбувається без обмежень, тобто кожен 

громадянин може його отримати. Дані що використовуються для 

ідентифікації в електронному вигляді прирівнюють до звичайного 

власноручного підпису. Зараз українські банки використовують 

ЕЦП у своїй практиці для дистанційного банкінгу, а також мають 

право видавати персональні ЕЦП відповідно до постанови 

Правління НБУ від 17.06.2010 № 284 [4]. 

Отже, розвиток мережі Інтернет надає широкий доступ для 

фізичних та юридичних осіб до цієї мережі, правове забезпечення 

дистанційного банківського обслуговування та зараз можна вва-

жати це основним напрямом розвитку. Але правове регулювання 

тільки починає розширюватись та регламентувати і пояснювати 

порядок дистанційного банківського обслуговування. Вважаємо, 

що в законодавстві України це питання не достатньо розкрите, та 

задля успішного розвитку такого виду банкінгу, банки потребу-

ються законодавчої підтримки від держави та Національного банку 

України.  
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м. Дніпро, Україна 

Після здобуття незалежності в нашій країні було максимально 

впроваджено засади демократичного ладу. Першочергові зміни 

були закріплені на законодавчому рівні, не лише у Конституції 

України, а й у інших нормативно-правових актах, що регулюють 

суспільні відносини. Одним із таких нормативних документів є 

Кодекс законів про працю України (далі КЗпП), який містить 

систематизовані норми права, що регулюють галузь суспільних 

трудових відносин працівників і закріплюють суспільну організа-

цію праці. Важливість даного нормативно-правового акту полягає 

у тому, що він є основою трудових правовідносин у нашій державі, 

тобто за допомогою норм КЗпП врегульовуються правовідносини 

із забезпечення зайнятості та працевлаштування, відносини між 

працівником і роботодавцем або уповноваженим органом, колек-

тивні правовідносини (трудового колективу й профкому з робото-

давцем і його адміністрацією), правоохоронні правовідносини 
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(щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору за 

заподіяну шкоду, з розгляду трудових спорів тощо), правовідно-

сини з нагляду за дотриманням норм трудового законодавства. 

Наразі, Україна страждає на безпрецедентну кризу стосовно 

робочої сили на ринку праці. Це, безумовно, пов’язано в першу 

чергу з умовами працевлаштування та рівнем оплати праці. 

Нещодавні зміни стосовно розподілу державного бюджету України 

були спрямовані на значне підвищення заробітної плати. Тобто, 

статтею 8 Закону України «Про державний бюджет України на 

2022 рік» визначено, що з 1 січня 2022 року мінімальна заробітна 

плата у місячному розмірі становить – 6500 гривень; у погодинно-

му розмірі – 39,26 гривні [1]. Відповідно до податкового законо-

давства, це призвело до збільшення розміру місячного податку, 

податкової соціальної пільги, мінімального страхового внеску ЄВС 

тощо. Таким чином, відбувається так звана «підміна понять», коли 

ніби то створені покращені умови, але насправді сформоване 

підґрунтя задля порушень норм чинного трудового законодавства. 

Одним з яскравих прикладів слугує використання статті 56 КЗпП, 

в якій зазначено: « за угодою між працівником і власником або 

уповноваженим ним органом може встановлюватись як при 

прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або 

неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка 

має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в 

тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює 

догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, 

власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлю-

вати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень»[2]. 

Даною нормою визначено, перед яким колом осіб-працівників 

власник або уповноважений ним орган має зобов’язання встано-

вити неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

Відповідно до чинного законодавства, а саме статтею 50 КЗпП 

чітко визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівни-

ків не може перевищувати 40 годин на тиждень[3]. Отже, згідно з 

вищезазначеними нормами будь-який працівник має право зверну-

тися до власника або уповноваженого ним органу з проханням про 
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переведення його на неповний робочий день або тиждень. Відпо-

відно, оплата праці за даних умов є меншою, аніж та, що визначена 

посадовим окладом. Надалі, зі зменшенням заробітною платні 

зменшується розмір податку, який необхідно сплатити[4]. Отже, 

відповідно до трудового договору працівник має працювати за 

неповним робочим днем або тижнем, а фактично працює 40 годин 

на тиждень. Таким чином, відбувається пряме порушення норм як 

трудового законодавства, що стосується порушення трудових прав 

працівника, так і господарського законодавства з боку власника 

підприємства[5].  

Як підсумок, на нашу думку, необхідно на законодавчому рівні 

закріпити вичерпний перелік осіб-працівників, які мають право 

працювати за неповним робочим днем або тижнем. А також, голов-

ною проблемою залишається контроль за порушеннями норм 

чинного трудового законодавства та встановлення відповідаль-

ності за них. Адже трудові правовідносини завжди становили і 

становлять основу суспільного ладу в нашій країні та потребують 

особливої уваги. 
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УДК 34           Юридичні науки  

 

ЗАПІЗНЕННЯ НА РОБОТУ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 
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студентка юридичного факультету 

Дніпропетровський державний 

 університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна  

Однією із прогалин у трудовому праві є відсутність правового 

регулювання питань запізнень на роботу. На жаль, ні в кодифіко-

ваному акті про працю, ні в чинному трудовому законодавстві 

поняття «запізнення на роботу» не встановлено. Кодекс законів про 

працю України (далі – КЗпП України) розглядає ситуацію в цілому 

й оперує такими поняттями, як «режим праці і відпочинку», «пра-

вила внутрішнього трудового розпорядку», «трудова дисципліна» 

тощо [1] 

Відсутність законодавчого закріплення поняття «запізнення на 

роботу» викликає необхідність звернення до наукової думки щодо 

з’ясування зазначеного питання. Енциклопедична література дає 

загальноприйняте пояснення слова «запізнюватися», що відобра-

жене у тлумачному словнику як «приходити, приїжджати або 

наставати пізніше, ніж треба» [2, ст.259]. 

 Відповідно до ст. 139 КЗпП України працівники зобов’язані 

дотримуватися трудової дисципліни, яка, у свою чергу, встановлю-

ється правилами трудового розпорядку підприємства. Серед іншо-

го, працівник зобов’язаний дотримуватися встановленого режиму 

роботи, зокрема вчасно приходити на роботу. Таким чином, запіз-

нення на роботу вважається порушенням трудової дисципліни.  

Згідно зі ст. 147 КЗпП України за порушення трудової дисцип-

ліни до працівника може бути застосовано стягнення у вигляді 

догани або звільнення. 

Стягнення на працівника за порушення трудової дисципліни 

може бути накладено тільки за наявності вини працівника. Прин-

цип вини прямо закріплений у п. 24 Типових правил внутрішнього 
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трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, 

установ та організацій – порушення трудової дисципліни, тобто 

невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладе-

них на нього трудових обов’язків тягне за собою застосування 

дисциплінарних або громадських стягнень, а також застосування 

інших заходів, передбачених діючим законодавством [3].  

Принцип вини поширюється і на звільнення, і на догану як 

види дисциплінарного стягнення. Виходячи з цього за відсутності 

вини працівника в разі запізнення є недопустимим притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності.  

Слід зазначити, що в законодавстві відсутні відповідні норми, 

які визначають обставини, що виключають вину. Однак судова 

практика визначила певні обставини, які не можуть бути поваж-

ними: поміщення до медвитверезника, самовільне використання 

без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів 

відгулів, чергової відпустки, залишення роботи до закінчення 

строку трудового договору чи строку, який працівник зобов’язаний 

пропрацювати за призначенням після закінчення вищого чи серед-

нього спеціального навчального закладу (п. 24 постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудо-

вих спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9) [4, ст.151].  

Запізнення на роботу може бути двох видів: 1) запізнення з 

поважної причини; 2) запізнення без поважних причин.  

Поважними причинами можуть бути визнані: 1) хвороба пра-

цівника, його родичів чи близьких людей; 2) смерть одного з 

родичів; 3) стихійні лиха, складні погодні умови, аварії та ін.  

При цьому роботодавець має право вимагати докази, що 

підтверджують відповідну причину запізнення. Такими є свідчен-

ня очевидців, довідки установ, що мають відношення до подій, що 

сталися (медичної установи, транспортної організації, Національ-

ної поліції, житлових управлінь тощо).  

Як свідчить судова практика, досить важко дати оцінку 

обставин, що можуть впливати на поважність причин запізнення 

на роботу. Тому слід звернути увагу на норму, яка міститься у ст. 

139 КЗпП України: працівник зобов’язаний працювати сумлінно. 
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Незважаючи на недостатню чіткість критерію сумлінності, можна 

впевнено стверджувати, що саме він дозволяє дати правильно зро-

зуміти поважність причин запізнення на роботу. Якщо працівник 

виявив сумлінність під час виконання своїх трудових обов’язків, 

він не може вважатись винним. Вина працівника також виключа-

ється, зокрема, наявністю обставин непереборної сили.  

У Листі Міністерства соціальної політики України (Мінпраці) 

«Щодо надання роз'яснення» від 20 листопада 2006 р. № 270/06/ 

187- 06 зазначено, що поважними можуть бути визнані і причини 

сімейнопобутового характеру, якщо вихід працівника на роботу за 

наявності таких причин міг би заподіяти працівникові або іншим 

особам шкоду, що значно перевищує ту шкоду, що заподіяна влас-

никові невиходом на роботу [5]. Таке твердження є досить справед-

ливим та розумним, і має обов’язково братись роботодавцем до 

уваги. 

Вважаємо, що запізнення на роботу в часі може тривати до 

трьох годин, а рекомендований алгоритм дій для працівника, що 

запізнюється на роботу, повинен бути таким: 1) попередити керів-

ництво про ймовірне запізнення; 2) пам’ятати про доказову базу, 

що підтверджує поважність причини запізнення; 3) якщо керів-

ництво зажадає, необхідно написати пояснювальну, в якій пояс-

нити причини свого запізнення.  

Отже, враховуючи вищевикладене, доходимо висновку щодо 

необхідності належного правового врегулювання питань запізнень 

на роботу в трудовому законодавстві України. У в’язку з цим 

пропонуємо в Трудовому кодексі України закріпити відповідну 

статтю «Запізнення на роботу», виклавши її в такій редакції:  

«Запізнення на роботу – це поява працівника на робочому місці 

пізніше часу початку робочого дня (зміни), встановленого правила-

ми внутрішнього розпорядку підприємства, установи чи організації.  

Запізнення на роботу без поважних причин вважається 

порушенням режиму робочого часу.  

Забороняється притягнення до дисциплінарної відповідальнос-

ті працівника, який вчинив запізнення на роботу з поважної 

причини.». 
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Педагогічні науки 
 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА  
 

Черниш К.М.  

вчителька початкових класів 

«Кожний виховний крок у нас повинен бути 

пронизаний патріотичним вихованням, і якщо це 

не так, то це виховання нікуди не годиться. Якщо 

мені говорять, що у мене все добре, але нема 

патріотичного виховання, то я повинен це розуміти 

так, що вся робота зовсім нічого не  варта» 

 A. Макаренко 

Національна свідомість є найважливішим чинником гармо-

нійно розвиненої особистості. Дуже важливо формувати це 

поняття з раннього дитинства.  

Саме сьогодні за новою концепцією НУШ вчителі початкової 

ланки повинні відповісти на істотно важливе запитання: як 

сформувати цю свідомість у школяра, яка потім впродовж всього 

життя дбайливо оберігаючи і примножуючи систему цінностей, 

яка властива саме нашому українському суспільстві. 

Засвоєння правильної національної свідомості повинно забез-

печувати соціо-культурний досвід, що потребує спеціально органі-

зованого, цілеспрямованого процесу.  В здобувачів освіти саме 

педагог-інноватор повинен сформувати цю свідомість, яка здатна 

не лише об'єктивно оцінити соціально-економічні перетворення в 

країні, ай стати безпосередньо соціально-активною спільнотою. 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це 

комплексна та цілеспрямована система, яка регулює відносини, що 

виникають у молоді. Ця система формує в молоді почуття гідності, 

патріотичної свідомості. Без свідомого патріотизму немає 

правильного виховання. Адже, коли ми говорим про національне-

патріотичне виховання в Новій українській школі, то робимо 

акцент на залученні здобувачів освіти до сприймання себе як 

гідних громадян своєї держави.  
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Основою національно-патріотичного виховання в нашій дер-

жаві є поваги до державної мови, розуміння її актуальності та 

престижу. 

Патріотичне виховання є складовою національного вихован-

ня, головною метою якого є становлення самостійнго патріота 

України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянсь-

ких і конституційних обов'язків, до успадкування духовних і 

культурних надбань українського народу, досягнення високої 

культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, 

зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ 

розвитку українського суспільства і держави. 

Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти 

України, пріоритетним напрямком в її реалізації є формування 

особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського 

народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини 

демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і 

свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, 

мовний вибір кожної людини. 

Патріотичне та духовне виховання підростаючого покоління 

забезпечить цілісність народу України, його національне відрод-

ження, об'єднання різних етносів і регіонів країни, соціально-

економічний і демократичний розвиток України, розбудову та 

вдосконалення суверенної правової держави, соціално-політичну 

стабільність у державі та гідне представлення нашої країни у світі. 

Актуальність  курсового дослідження. Обрана проблема є 

багатогранною і вимагає розв’язання на філософському, теоретич-

ному й технологічному рівнях з урахуванням вікових особливостей 

учнів. Провідним її аспектом є висвітлення умов оволодіння учня-

ми початкових класів цінностями національної культури як особис-

тісними, що не було предметом спеціального наукового аналізу.  

Мета курсового дослідження - обґрунтувати на теоретич-

ному рівні систему педагогічного забезпечення розвитку елементів 

національної свідомості учнів початкових класів. 

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом розв’я-

зання таких завдань: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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- проаналізувати психолого-педагогічну літературу з теми 

дослідження, узагальнити основні теоретичні положення щодо 

розвитку національної свідомості особистості, умов, методів та 

засобів її формування; 

- розглянути реалізацію засобів педагогіки партнерства в 

національній свідомості учнів початкової школи; 

- обґрунтувати свідоме оволодіння учнем початкових класів 

національними цінностями. 

Об'єкт курсового дослідження – формування національної 

свідомості учнів початкових класів. 

Предмет курсового дослідження – освітнє середовище 

педагогічного забезпечення розвитку елементів національної 

свідомості особистості молодшого школяра. 

Національна свідомість завжди формується в компоненті з 

національним вихованням. Це пояснює повний взаємозв'язок цих 

понять. Адже вчитель формує всебічно гармонійну особистість, що 

відповідає сучасним запитам сьогодення.  

Національне виховання є органічним компонентом освіти і 

охоплює всі складові системи освіти. В основу національного вихо-

вання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, 

єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.  Це 

виховання є конкретним проявом загальнолюдського та демокра-

тичного виховання. Причому, це виховання має фокусуватися без-

посередньо на розвиток дитини, саме Концепція нової української 

школи акцентує увагу на принципі дитиноцентризм. Здобувачі 

освіти в умовах нової школи стають повноправними громадянами-

патріотами. 

Головна мета національного виховання – набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури міжнаціональ-

них взаємин, формування у молоді незалежно від національної 

належності особистісних рис громадян Української держави, роз-

виненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

Неоцінену увагу розвитку та вихованню приділяв великий 
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український педагог В. Сухомлинський. За словами В. Сухомлин-

ського, роки навчання у початкових класах є цілим періодом 

морального, інтелектуального, емоційного, фізичного розвитку, 

який буде реальною справою лише за умови, що дитина живе 

багатим життям сьогодні, а не тільки готується до оволодіння 

знаннями завтра. Підсумовуючи, його слова можна зробити висно-

вок, що роль педагога-фасилітатора в НУШ є важливим підґрунтям 

формування нової формації здобувача освіти.  

Формування у молодшого школяра певної компетентності 

зумовлює виникнення факторів: 

- якісно новим способом життя та діяльності — переходом до 

систематичного, психічного й розумового розвитку нервової 

системи, мислення, пам'яті, уваги, характеру, сили волі; 

- змістом навчальних планів, програм і підручників для 1-4 

класів; 

-  незаперечним авторитетом першого вчителя у житті дитини; 

- сильним впливом сім’ї [4]. 

У вихованні молодших школярів великої уваги потребує 

формування їхнього характеру: навичок поведінки, витривалості, 

чуйності, доброти й милосердя, вміння долати труднощі, вироб-

лення цілеспрямованості й стійкості уваги, організованості, ощад-

ності, хазяйновитості. Не менш важливим має бути вироблення 

духовно-моральних та вольових рис: патріотизму, працьовитості, 

розумної ініціативи, відповідальності, національної свідомості, 

рішучості й наполегливості, сумлінного ставлення до навчання, 

охайності, дисциплінованості, згуртованості, чесності, людської 

гідності, скромності, взаємної пошани й терпимості, осудливого 

ставлення до егоїзму, неробства, чванства. 

Нова освітня політика України повинна соціально, ментально 

і культурно відтворювати потреби українського суспільства і 

держави.    

Розробники Держстандарту початкової освіти (2018) голов-

ною метою початкової освіти вважають  всебічний розвиток дити-

ни, її талантів, здібностей, компетентностей  і наскрізних умінь 

відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
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особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостій-

ності, творчості та допитливості. 

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із 

суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до 

педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації 

учнівських і вчительських колективів на подолання авторитарно-

командного стилю у ставленні до учнів. Пріоритетним стає гума-

ністичне виховання — створення умов для цілеспрямованого сис-

тематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, 

індивідуальності.  

Основні завдання виховної діяльності зумовлені пріорит-

етними напрямами реформування школи, визначеними Держав-

ною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), 

до яких належать:  

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, 

свого народу, бажання працювати задля держави, готовності її 

захищати;  

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги 

до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;  

- формування високої мовної культури, оволодіння українсь-

кою мовою; 

- прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, 

традицій українців та представників інших національностей, які 

мешкають на території України;  

- виховання духовної культури особистості, створення умов 

для вибору нею своєї світоглядної позиції;  

- утвердження принципів вселюдської моралі: правди, спра-

ведливості, патріотизму, доброти, працелюбності та інших чеснот;  

- формування творчої, працелюбної особистості, виховання 

цивілізованого господаря;  

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і 

молоді, охорони та зміцнення їх здоров'я;  

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, 

державної символіки 
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УДК 159.922  Педагогічні науки 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ В 

ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 

 

Шаповал А.С., 

студентка факультету психології, 

 історії та соціології 

Херсонський державний університет 

м. Херсон, Україна 

Будь-яка людина, яка з’явилася на світ, починає свій шлях зі 

своєї родини та деякого періоду дитинства. У той час як вона росте, 

спостерігає за своїми батьками та найближчим оточенням; біль-

шість дій малюка робиться під їх впливом. Цікавою проблемою є 

визначення того, як діти сприймають гроші, як до них ставляться, 

як впливають стосунки з батьками та психологічна ситуація у 

родині.  

Як пише Н.С. Фонталова, поки людина ще перебуває у 

дитячому віці, найсильніше ставлення до грошей надають рідні [1]. 

У багатьох випадках свою поведінку дитина обумовлює тим, що 

так себе поводили батьки. Наприклад, як вони здійснюють покуп-

ки, яку думку мають щодо грошей, якими методами заробітку 

користуються, чи тяжко сприймають фінансові трати, та чи є у них 

деякі схильності (постійні витрати або економія) [1]. 

У популярних книгах з фінансової грамотності для маленьких 

[2] люди, які мають знання з фінансової психології, вказують, що 

гроші можна давати дітям приблизно в трирічному віці. Але у 

цьому питанні думки дещо різняться. Одна позиція така, що дітям 

гроші не потрібні, а інша, що потрібно вчити дітей поводити себе з 

ними. У більшості випадків батьки обирають другий варіант.  

Р.Т. Кемпбелл вказує, що у випадку наявності коштів дитина 

отримує деякі навички. А саме, у дитини формується вміння купу-

вати, самостійність, а також певна незалежність, тобто здатність 

самостійно вирішувати, на що витратити, коли та скільки, відпо-

відно до бажання та прийнятого рішення [3]. Ще один вагомим 
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аргументом, на думку А. Бердникової [4], є те, що кошти допома-

гають відчувати себе більш повноцінно. Уся родина їх має: батько, 

мати, старші діти, діди і бабусі та інші люди, які до сім’ї не 

належать. Тому є запитання, а де мої гроші? Також фінансові 

перемоги та невдачі проходять з мінімальним ризиком під наглядом 

батьків. Одною з головніших причин чому дитина взаємодіє з 

грошима – це показати, що її дії мають наслідки, як вказує А.В. 

Золотарьова [5]. Вони можуть бути і позитивними і негативними. З 

цього досвіду дитина зможе більш гарно планувати свої вчинки. 

Наприклад: чи має сенс купувати якусь річ, чи потрібна або 

корисна вона, як обміняти її, чи вистачить на неї ресурсів та інше.  

На думку А.В. Золотаревої, виховання дитини у цьому питанні 

повинно мати приблизно такий спектр вмінь: 1. Рахувати; 2. Спів-

ставляти; 3. Обирати; 4. Прогнозувати. Також наявність грошей з 

раннього віку формує адекватну самооцінку та сприяє нормальній 

поведінці з ними.  

Щодо першого варіанту (тобто відсутності грошей), то тут 

ситуація протилежна. Люди, які виступають за можливість давати 

дітям гроші, мають думку, що якщо дитина ніяк не взаємодіяла з 

ними, може зовсім не вміти цим керувати. Мати звички до 

постійних витрат та не мати змоги робити накопичення. Як 

зазначає Т.А. Ареф’єва [6], за таких умов у деяких дітей можна 

спостерігати часті спроби скористатися істеричною поведінкою 

щодо спроб вимагання у батьків купити їм деякий предмет (у 

більшості випадків –іграшки або солодощі), на які немає ресурсів. 

Формуються такі риси – нерозуміння як гроші заробляються, 

скільки є у наявності, нездатність брати до уваги, що якщо дитина 

це купить, то потрібно поступитися чимось іншим. У таких дітей 

виявляється схильність до егоїзму (хочуть витрачати усе лише на 

свої забаганки та мимовільні бажання).  

За висновками у роботі А.Б. Фенько [7], деякі родини 

вважають гроші чимось поганим та думають, що вони зіпсують 

малюка або його якості – тому тримають їх якомога далі один від 

одного. Але насправді батьки отримують зовсім протилежну їх 

очікуванням поведінку. Діти, які не мали власних грошей з 
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дитинства, у багатьох випадках при дорослішанні мають схиль-

ність до таких якостей як: заздрість, жадібність, егоїзм, марно-

тратність. Також велика частина не вміють робити накопичення, 

яскраво виражена переоцінка влади фінансів та також недостатня 

соціалізація в цілому. Ще одним моментом нестачі коштів може 

слугувати те, що дитина може почати красти (від чогось 

маленького, наприклад, олівці або іграшки, до більш серйозних 

речей у вигляді грошей, коштовностей). Також важливою виступає 

порада не вести діалоги або конфлікти про нестачу фінансів у 

присутності дитини. Спостерігання за цим теж провокує форму-

вання скупості. Деякі діти можуть бути схильні до звинувачення 

себе у такій ситуації або замовчувати свої потреби у бажанні 

уникнути чергового конфлікту.  

Отже, гроші мають величезний вплив на формування харак-

теру дитини. Поведінка батьків закладає ціннісні орієнтири для 

своєї родини. Тому, виходячи з вище зібраної інформації, можна 

робити такий підсумок: з малечку дитину обов’язково треба вчити 

звикати до грошей, вміти ними володіти, споглядати за наслідками, 

розвивати навички рахування та співставлення. Також не менш 

важливо зазначити, що відсутність грошей (навмисно відсутні або 

велика бідність) сприяють розвиненню характеристик особистості, 

які є несхвалюваними у суспільстві, а саме: заздрість, егоїзм, жадіб-

ність або марнотратство, переоцінка влади грошей, користування 

істерикою для отримання бажаних речей.  
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Робота присвячена дослідженню розвитку науки в умовах воєн-

ного та військового часу періоду Другої світової війни та російсь-

кого збройного вторгнення на територію України відповідно. 

Автором виявлені спільні та відмінні риси розвитку науки зазначе-

них періодів, запропоновано перспективний план розвитку науки.   

Ключові слова: «наука під час Другої світової війни», «воєнний 

стан», «збройна агресія», «освіта в умовах війни» 

Актуальність теми. Складно усвідомлювати, що живучи в 

XXI столітті дана тема буде як ніколи актуальною. У сучасних 

реаліях вітчизняна наука стикнулась з проблемами, які за собою 

тягне російська збройна агресія. Сьогодні в законодавстві є сер-

йозні прогалини стосовно забезпечення розвитку освіти в умовах 

воєнного стану. Аналізуючи сучасний стан науки крізь призму 

Другої світової війни, можна зробити висновки і перспективи на 

майбутнє. 

Ціллю є дослідження розвитку науки періоду Другої світової 

війни та російського збройного вторгнення на територію України. 

З’ясування спільного та відмінного. Складення плану перспектив-

ного розвитку для вітчизняної науки в період російської агресії. 

Виклад основного матеріалу. Історія знає безліч воєн, але, 

коли на фронті тривають бої, в тилу люди намагаються далі жити і 

розвивати культуру, оскільки саме це і є сенс – не дати загинути, 

зникнути культурі, яку на лінії фронту захищають військові. Війна 
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– випробування для культури. Ніколи перед наукою, освітою, 

літературою, мистецтвом, культосвітніми закладами, пресою, радіо 

не стоять такі складні й відповідальні завдання, як під час воєнних 

дій на території держави.  

З правової точки зору, на території держави особливих відмін-

ностей між "воєнним станом" та "станом війни" законодавством не 

передбачено. Головна фактична відмінність – юридичне визнання 

перед світовою спільнотою того факту, що держава перебуває в 

стані війни. Як передбачено абз. 3 ч. 4 закону "Про оборону 

України", з моменту оголошення стану війни чи фактичного почат-

ку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час 

припинення стану війни. У свою чергу, чинне законодавство не 

наводить визначення терміну "воєнний час".  Отже, можна прово-

дити паралелі  між даними періодами і аналізувати розвиток науки 

в той чи інший період. [1] 

Друга світова війна почалася для України 22.06.1941. Вона 

принесла українському народу незліченні жертви, страждання, 

тотальну розруху всього, що розвивалось десятками років. Зокрема 

постраждали і заклади призначені для наукових досліджень та 

навчальні заклади, більшість яких примусово евакуювали в східні 

райони, подалі від війни. 

Розвивалися насамперед прикладні науки, які були пов'язані з 

виробництвом зброї та бойової техніки. Ученими і інженерами 

Інституту електрозварювання на чолі з академіком Є. Патоном було 

розроблено передові технології для масового виробництва танків 

Т-34, що за своїми характеристиками перевершували техніку про-

тивника.На оборонні програми працювали 8 лабораторій фізико-

технічного інституту АН УРСР. Вони розробляли військові прила-

ди для авіації, радіолокації і пеленгації. Інститут чорної металургії 

випробував бойові якості артилерійських систем. Інститут буді-

вельної механіки виконував завдання командування ВПС. 

Окремо слід відзначити розвиток медичних наук, який 

дозволив дозволили врятувати життя мільйонам поранених в ході 

бойових дій. Академік О. Богомолець разом з колегами Інституту 

клінічної фізіології винайшов сироватку для лікування ран. Лише 
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протягом 1943 року було виготовлено 3 млн. доз цього препарату. 

Під керівництвом академіка О. Палладія Інститутом біохімії АН 

УРСР було створено препарат для згортання крові.  Науковці під 

очільництвом  академіка М.Стражеско, досліджуючи інфекцію і 

сепсис ран, вдосконалили систему лікування, яка зберегла сотні 

тисяч бійців. Хірург-офтальмолог академік В. Філатов очолив у 

Ташкенті Український інститут хвороб ока, успішно здійснював 

операції на роговиці ока і тим самим врятував зір багатьом 

пораненим бійцям. У Новосибірську діяв інститут — госпіталь з 

діагностики і терапії проникаючих поранень грудної клітки. 

Не відставали і вчені суспільних наук, на яких була покладена 

місія зміцнення морального духу народу та армії. У 1942 р. В Уфі 

було видано книгу «Нариси історії України», яка містила в собі ту 

інформацію, про яку до війни не можна було навіть говорити. 

Завдяки цій книзі описи біографії Петра Сагайдачного, Максима 

Кривоноса, Івана Ґонти стали відомими для звичайних людей. 

Слід зазначити і про долі українських вчених під час війни. 

Деякі з них гинули під час примусової евакуації, як лінгвісті 

поліглот Агатангел Кримський, деякі були примусово вивезені і 

вбиті, як Професор Львівського університету П. Франко та голова 

Народних Зборів Західної України, академік К. Студинський. 

Діяльність науковців періоду окупації та тих, хто здійснював 

наукові дослідження в еміграції, є надзвичайно цінним внеском не 

лише в українську науку, а передусім у світову.  Внаслідок активної 

діяльності українських учених за межами України сформувалося 

декілька потужних наукових і культурних центрів. Серед них 

Наукове товариство імені Т. Шевченка, осередки якого є у США, 

Австралії й Канаді; Вільний Університет у Празі, Український 

науковий інститут у Берліні та інші. [3] 

Після закінчення Другої світової війни люди, який торкнулась 

війна одноголосно говорили одну й ту саму фразу «ніколи знову» 

щороку вшановуючи пам’ять тих, хто загинув. Переможців не було: 

кожна держава отримала величезні втрати. І зараз, в XXI столітті ми 

знову проживаємо жахливі реалії війни під час російської збройної 

агресії проти  суверенітету і територіальної цілісності України. 
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24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 

введено воєнний стан на території України. Очевидно, що запро-

вадження воєнного стану вплинуло на всі сфери життя, не стала і 

виключенням наука і освіта. 

Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення 

російських військ в Україну 24 лютого Міністерство освіти і науки 

України (МОН) рекомендувало зупинити освітній процес у закла-

дах освіти всіх рівнів і відправити здобувачів освіти на двотижневі 

канікули. За цей час частина території України опинилася під 

тимчасовою окупацією, низка міст і сіл (Маріуполь, Чернігів, Суми, 

Харків та інші) стали ареною активних бойових дій. Після 

завершення канікул навчальні заклади могли призупинити освітній 

процес чи організувати освітній процес за дистанційною формою 

навчання. Станом на 31 березня повністю зруйновано 76, а 

пошкоджено 722 навчальні заклади, навчання і надалі проводиться 

, проте в умовах дистанційного навчання. 

Що стосується науки, то звичайно, воєнний стан, постійні 

повітряні тривоги і страх за своє життя і рідних не дають науковцям 

зосередитись на роботі. Більшість наукових і дослідницьких 

установ на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині і інших територіях, 

де є загроза життю людей,  призупинили свою діяльність. Тобто 

фактично повномасштабне військове вторгнення призупинило 

розвиток науки на тих територіях, де це небезпечно.  

Але у відносно безпечних місцях наукові установи продов-

жують діяти в міру можливостей і згідно з обмеженнями воєнного 

стану. Зокрема, далі діють Інститут екології Карпат НАН України, 

Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. 

Підстригача НАН України, Карпатське відділення Інституту 

геофізики НАН України, Наукове товариство імені Шевченка, 

Івано-Франківський обласний центр науково-технічної творчості. 

Наука в силу своїх можливостей й надалі функціонує. Україна 

зберігає інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації 

наукових ідей світового рівня, має сильні наукові школи з 

математики, інформатики, фізики, хімії, медицини, ядерної фізики, 
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радіоелектроніки, біотехнології, розробки нових матеріалів, інфор-

маційних технологій, засобів зв'язку та телекомунікацій. [2] Далі 

працюють Угорчак Андріян-Юрій, Яремійчук Роман, Білий Дмит-

ро, Грицак Ярослав, Долинська Мар'яна, Мельничук Наталія та 

інші. 

Але дуже прикро, що аналізуючи діяльність НАН, можна 

дійти до висновку, що в XXI столітті, прогрес науки різко сповіль-

нився. Зникла самомотивація українських вчених.  Де-факто, з 2014 

року Україна знаходиться в стані гібридної війни з Росією. І 

протягом всього цього часу наукова спільнота не зробила жодного 

справді вагомого внеску для наукової оборонної національної 

доктрини. І я не про виробництво військової техніки, а про ідеї, 

пропозиції. Вважаю, що борона країни - завдання високого рівня 

складності. Для її успішного вирішення потрібна високоякісна 

експертиза, яка усуне асиметрію в сприйнятті важливої і складної 

інформації політиками. І ця експертиза потрібна перш за все від 

української Академії наук. [4] 

Вчені НАН повинні бути першими в змаганні вчених і 

експертів, інакше чим тоді взагалі виправдати існування НАНУ, 

якщо її діяльність під час триваючої гібридної війни з Росією 

взагалі ніяк не пов'язане з життям суспільства, в якому вона живе і 

працює, і від якого вона отримує фінансування (нехай на думку 

багатьох і недостатнє). Адже забезпечення фізичного існування 

суспільства є головним і першочерговим завданням будь-якого 

суспільного інституту, яким і є НАНУ. Так завжди було в історії - 

вчені завжди були на передовій військової науки. 

Порівнюючи розвиток науки під час Другої світової війни і в 

умовах воєнного стану можна зробити висновок, що за часів Другої 

світової війни наука розвивалась краще, оскільки було усвідомлен-

ня того, що науковці – теж свого роду воїни. В той час розвивались 

безпосередньо ті галузі, які були просто необхідними для людей : 

медицина – щоб рятувати життя солдат і цивільних, прикладні 

науки – які були пов'язані з виробництвом зброї та бойової техніки 

, та гуманітарні – щоб силою слова піднімати бойовий дух народу. 

В сучасних умовах науковці надають перевагу теоретичним 
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відкриттям, які у більшості випадків не мають практичного 

застосування. В цьому й проблема сучасності. В умовах війни 

науковці не розвивають наукову оборонну національну доктрину. 

Вважаю, що зараз як ніколи слід приділити увагу науці і 

науковим дослідженням, оскільки ми не зможемо успішно чинити 

опір Росії без допомоги наших вчених, без Академії наук, тому що 

в сучасну епоху це неможливо. Потрібно стимулювати вчених 

розвивати саме ті сфери науки, які безпосередньо слугуватимуть 

державі під час війни. Виділення необхідних коштів з Держбюд-

жету на дослідження, розробку нових відкриттів чи покращень – 

вважаю необхідним кроком з боку держави. 

Література: 
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які наслідки для громадян і бізнесу?»  
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Шлінчак Ю.О. 

студентка факультету  

лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного Авіаційного Університету 

м. Київ,Україна 

Міжнародне співробітництво, яке здійснюється в рамках 

діяльності таких організацій, як ЄС – це запорука прогресу, а також 

вирішення глобальних проблем та питань, що мають принципове 
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значення для всієї європейської спільноти. Основним інструмен-

том правового регулювання міжнародних відносин є міжнародний 

договір.  

Юридична мова використовується, перш за все, з метою 

здійснення деяких конвенційних соціально-осмислених дій в 

системі інституційних відносин. [13, c.50]. 

Щодо перекладу текстів юридичного характеру та документа-

ції фізичних та юридичних осіб, можна вважати, що характерною 

рисою даного виду текстів є «переважання канцелярського стилю» 

- велика кількість канцелярських кліше, консервативність лексики, 

складний синтаксис, велика кількість модальних слів з наказуючої 

семантикою («мають право», «повинні дотримуватися», «здійснює 

платіж»), переважання дієслівних форм теперішнього часу.  [2, 

c.282] 

Тексти документів, як правило, перекладаються за готовою 

моделлю, оскільки при перекладі переважають однозначні 

еквіваленти та трансформації. 

Необхідно виділити особливості правової мови: 

1) Висока міра абстракції юридичних понять. Мова права 

висловлює абстрактні поняття та зв'язки між ними, на відміну від 

спеціальних областей, де терміни позначають конкретні предмети 

та можуть бути зображені, принаймні, графічно, що дозволяє 

визначити зміст поняття та співвіднести поняття з його мовним 

позначенням.  

2) Юридична мова має забезпечити єдність правової системи. 

Мова є єдиним «робочим інструментом» юриста, інструментом, 

який має бути добре пристосований до роботи з «робочим матері-

алом», тобто із системою правових відносин, щоб забезпечити її 

функціонування. [13, c.54]. 

Серед особливостей юридичної мови у перекладача найчасті-

ше виникають складнощі з такими особливостями: 

- вживання спеціальних термінів, які збігаються зі словами 

загальної лексики (наприклад, «термінологізованих слів»: possession 

(володіння - «власність»), item (річ, об'єкт – може бути як 

«продукція»)); 
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- Вживання «невизначених виразів» (principal place of business 

(місце знаходження)); 

- вживання архаїзмів; 

- складний синтаксис (номінальні групи, пасивні конструкції, 

заплутані синтаксичні конструкції та ін.)». [2, c.284]. 

Основними способами досягнення необхідної еквівалентності 

під час перекладу конвенцій є підбір відповідностей та проведення 

трансформацій. 

Перший спосіб передбачає пошук лексичних відповідностей, 

які, у свою чергу, діляться на одиничні та варіантні, а також пошук 

граматичних відповідностей, який полягає у грамотному перекладі 

модальних дієслів, що набувають у юридичному контексті дещо 

інше значення, ніж в інших контекстах, що також необхідно 

враховувати перекладачеві. 

Другий спосіб передбачає проведення лексичних, граматич-

них та лексико-граматичних трансформацій під час перекладу 

договорів ЄС. 

Серед лексичних трансформацій допустимими є конкрети-

зація, опущення та генералізація, серед граматичних - членування 

та об'єднання речень, а також заміна частин мови, числа та членів 

речення. 

Щодо лексико граматичних трансформацій, то найбільш 

доречними в рамках договорів ЄС є компенсація та експлікація. 

Той факт, що трансформації на граматичному рівні не торкаються 

семантики вихідного тексту договорів, пояснює високий показник 

частотності граматичних трансформацій порівняно з лексичними 

та лексико-граматичними трансформаціями при перекладі дого-

ворів ЄС. [5, c.114], 

Література: 
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2. Бархударов Л.С., Рецкер Я.І. Курс лекцій з теорії перекладу.- 
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3. Виноградов В.С. Переклад: Загальні і лексичні питання. - 

М .: 2006. - 240 с. 
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Постановка проблеми. Однією з найважливіших тем, які 

вивчаються в школі з математики є вивчення раціональних та 

ірраціональних чисел. Вивчаючи ці теми в учнів закладаються 

основні знання з даної теми.  

Мета дослідження – провести порівняльний огляд методик 

викладу тем про раціональні та ірраціональні числа в діючих 

підучниках.. 

Результати дослідження. Раціональні числа діти починають 

використовувати ще з молодших класів, хоча термінологія «раціо-

нальні числа», ще не вводиться.  Поступово знання про числові 

множини наповнюються  глибшим математичним змістом.  

Починаючи з 5 класу вводиться поняття натуральних чисел. А 

вже в 6 класі учні знайомляться з терміном цілі числа та 
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раціональні числа. Саме в 6 класі учні дізнаються, що всі числа, які 

вони раніше розглядали це є раціональні числа. Після вивчення цієї 

теми учні мають отримати такі знання, уміння та навички: 

1)наводити приклади додатних та від’ємних чисел; протилежних 

чисел; цілих та раціональних чисел; 2)розуміти що таке: модуль 

числа, протилежні числа, цілі числа, раціональні числа; 3)розв’язу-

вати вправи, в яких передбачено: знаходження модуля числа; 

порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення 

і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових 

виразів, що містять додатні й від’ємні числа [5]. 

Починаючи з 8 класу учні дізнаються про існування ірраціо-

нальних чисел. На момент вивчення раціональних чисел дітям 

може здатись, що вони вже вивчили все відоме про числа, але в 

старших класах ці знання все більше розширюються. Інколи при 

вивченні ірраціональних чисел в учнів виникають труднощі 

частіше за все вони путають раціональні та ірраціональні. При 

вивченні даної теми учні отримують такі знання, уміння та 

навички: 1) знають як наводити приклади раціональних чисел, 

ірраціональних чисел; 2)може пояснити, що таке: раціональне 

число, ірраціональне число, дійсне число. 

За основу розгляду було взято підручники таких авторів: 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір «Математика 6 клас», 

Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк 

«Математика 6 клас». Кожен автор пропонує свій підхід до 

вивчення теми раціональні числа. Кожен автор починає вступ до 

раціональних чисел з вивчення додатних та від’ємних чисел, 

координатної прямої. При знайомстві з поняттям раціональних 

чисел автори пропонують різні підходи. Підручник Мерзляка А. Г. 

пропонує розглядати тему за допомогою схеми від відомого до 

невідомого. Автор також вказує на те, що існують числа, які не 

входять до раціональних і, що учні будуть розглядати ці числа у 8 

класі [4]. Н. А. Тарасенкова [2] вводить співвідношення між раціо-

нальними, цілими та натуральними у вигляді кіл, вказує різницю 

між цілими, натуральними та раціональними числами, також 

використовує буквене позначення множин цих чисел. 
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При вивченні теми ірраціональні числа було розглянуто такі 

підручники: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір «Алгебра 

8 клас», Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. 

О. Сердюк «Алгебра 8 клас» [1, 3]. Поняття ірраціональних чисел 

автори вводять в параграфі «Множина та її елементи. Числові 

множини». Мерзляк А. Г. не виділяє окремо поняття ірраціональ-

них чисел, а вводить просто в тексті, також подається кругова схема 

співвідношення між множинами чисел та вводяться назви цих 

множин. Тарасенкова Н. А. відводить до знайомства з ірраціональ-

ними числами  у 2 пункті параграфу. Автор виділяє визначення 

ірраціональних чисел, що допомагає учням відразу сформулювати 

визначення цього поняття.  

Висновки. Більш грунтовно саме теми про раціональні та 

ірраціональні числа викладені в підручниках авторського колек-

тиву А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. 

Література: 

1. Алгебра: підручник для 8 класів загальноосвітніх навчаль-

них закладів / Н. А.Тарасенкова,, І. М. Богатирьова, О. М. Коломі-

єць, З. О. Сердюк. – Київ: Оріон, 2021. – 293 с. 

2. Математика: підручник для 6 класів загальноосвітніх нав-

чальних закладів / Н. А.Тарасенкова,, І. М. Богатирьова, О. М. Ко-

ломієць, З. О. Сердюк. – Київ: Видавничий дім "Освіта", 2014. – 

304 с. 

3. Мерзляк А. Г. Алгебра: підручник для 8 класів загально-

освітніх навчальних закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський,    

М. С. Якір.– 2-ге видання переробл.– Харків: Гімназія, 2021.– 290с. 

4. Мерзляк А. Г. Математика: підручник для 6 класів загально-

освітніх навчальних закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський,    

М. С. Якір. – Харків: Гімназія, 2014. – 400 с. 

5. Навчальна програма з математики 5-9 клас [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/za-

galna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-

klas. 
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Ядловська Ольга Степанівна,  

доцентка кафедри соціально- 

гуманітарних дисциплін, к. іст.н., 

Сало Єлизавета,  

слухач  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Гендерна рівність вимагає кардинально нового мислення, при 

якому розвиток розглядається як процес розширення свободи 

вибору для представників обох статей. 

У вивченні та осмисленні гендерної проблеми в останні роки 

суттєво просунулася і Україна. Проте гендерованість окремих сфер 

суспільного життя залишається проблемою для нашої держави, у 

зв'язку з чим, актуальності набуває дослідження ініціатив щодо 

гендерного питання в зарубіжних країнах, зокрема і країнах Балтії, 

які так само як і Україна мають досвід переходу від радянського 

строю до ринкової економіки.   

Гендерна рівність як цінність права - рішучий крок вперед на 

шляху розбудови демократичної, гендерно орієнтованого суспіль-

ства. Цікавим у розрізі даного питання є досвід Литви. 

Дослідники зазначають, що у порівнянні з Україною Литва 

досягла успіхів у забезпеченні гендерної рівності, наприклад, у 

сфері праці. Так, середньомісячна заробітна плата жінок складає 

84% від заробітної плати чоловіків у Литві та 75% в Україні. 

Іншими словами, в Україні жінки в середньому безоплатно працю-

ють 25 робочих днів (понад місяць) зі 100, тоді як чоловікам цей 

робочий час оплачується [1, с. 7]. 

У той же час, актуальною проблемою і для Литви і для України 

залишається горизонтальна гендерна сегрегація, тобто концен-

трація переважно жінок в одних сферах зайнятості і переважно 
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чоловіків в інших, створення «ніш», які вважаються «традиційно 

жіночими» або «традиційно чоловічими». Наразі Литва як і 

Україна не досягла стандартів гендерної рівності, а сексизм та 

дискримінація за гендерною ознакою зберігаються, особливо у 

латентних формах. 

Ще у 1999 році у Литві було засновано Офіс Омбудсмена з 

питань рівних можливостей для жінок і чоловіків, а відповідний 

закон «Про рівні права і можливості» набрав чинності в 2005 році 

[1, с. 5]. 

Повільний однак стабільний прогрес у реалізації принципу 

гендерної рівності демонструє Латвія. Зокрема, відмічається зрос-

тання представленості жінок в органах влади. Проте так само як і 

в Литві спостерігається гендерна сегрегація на ринку праці та у 

освіті, наявний розрив у рівні оплати жіночої та чоловічої праці, 

проблемою Латвії є поширеність гендерно орієнованого насиль-

ства [2, с. 245]. У той же час у Латвії відсутні правові норми, які б 

чітко закріплювали принцип гендерної рівності. Латвією так само 

як і Литвою досі не ратифіковано Конвенцію Ради Європи про 

запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами або так звану Стамбульську конвенція. 

Відмічаючи, що серед трьох країн Балтії Естонія є єдиною 

державою, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію, дослідники 

зазначають, що саме в Естонії наявний найбільший у Європейсь-

кому Союзі розрив між оплатою праці чоловіків і жінок, виникають 

щораз нові дискримінаційні  практики  у  сфері  зайнятості,  висхід-

ною  є  фемінізація бідності [2, с. 245]. Актуальними проблемами 

для даної країни залишаються також питання сімейного насиль-

ства. Разом з тим, в Естонії у останні роки істотно зросло жіноче 

представництво в складі парламенту – Рійґікоґу. 

Сьогодні в Україні законодавство з гендерних питань також 

перебуває в процесі розвитку. Поряд з Конституцією, ст. 24 якої 

закріплює рівність прав жінки і чоловіка [3], нині функціонує 

спеціальний Закон України "Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків", метою якого є досягнення пари-

тетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 
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суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою 

статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямо-

ваних на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків 

реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами 

України [4]. 

Аналіз даного Закону та інших чинних нормативно-правових 

актів з гендерного питання дає підстави стверджувати про суттєві 

зміни у державній політиці з забезпечення гендерної рівності. Так, 

якщо Державна програма з утвердження гендерної рівності в 

українському суспільстві на 2006-2010 роки, схвалена розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України 05.07.200 № 384 [5], розглядала дане 

питання, переважно з точки зору утиску жінок за ознакою статі, 

сьогодні законодавцем акцентується увага на хибності переконання, 

що гендерна тематика стосується лише жінок. адже чоловіки так 

само зазнають дискримінації у реалізації окремих прав. 

У країнах Європи використовуються різні підходи для досяг-

нення ґендерної рівності у політиці — законодавче регулювання, 

запровадження інституту омбудсмена з рівних прав і можливостей 

жінок та чоловіків, створення відповідних органів із забезпечення 

ґендерної рівності у парламентах, діяльність громадських органі-

зацій тощо. Найпоширеніший спосіб забезпечення — створення 

системи законодавчої бази та запровадження механізмів їх дотри-

мання [6, с.169]. 

Варто відмітити, що Україною Стамбульська конвенція досі не 

ратифікована. Проте, варто відмітити, що Стамбульська конвенція 

– це новаторський документ. Вона є першим юридично зобов’язу-

ючим документом, відкритим для будь-якої країни у світі, який 

націлений не лише на попередження, а й на подолання насильства 

над жінками у будь-якій формі. Ратифікація цього документу стане 

важливим кроком на шляху включення України до Європейської 

спільноти. 

Аналіз гендерних ініціатив країн Балтії дає підстави стверджу-

вати, що ні ратифікація міжнародних актів з питань протидії 

дискримінації за гендерною ознакою (наприклад, Стамбульської 
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конвенції Естонією), ні створення спеціально уповноважених 

інституцій націлених на вказану діяльність (наприклад, Офісу 

Омбудсмена з питань рівних можливостей для жінок і чоловіків у 

Литві) не гарантує відсутності гендерної дискримінації у державі. 

На нашу думку вітчизняна політика з забезпечення гендерної 

рівності відповідає загальносвітовим тенденціям розширення розу-

міння гендеру, а успіх у її реалізації великою мірою залежить від 

ефективної правоосвітницької діяльності, подолання гендерних 

стереотипів. 
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Насильство в сім’ї є найбільш розповсюдженою проблемою в 

сучасному суспільстві. У більшості випадків протиправні дії стосу-

ються когось одного із членів родини, частіше всього це особа, яка 

являється слабкішою за кривдника, тобто жінка або дитина. Ці дії 

супроводжуються актами агресії, завдання фізичних пошкоджень, 

приниження гідності, психологічними проблемами у постраждалої 

особи.  

Також ці дії призводять до наявності великого кола проблем, 

частіше всього це психологічні або фізичні проблеми.    

Насильство – це соціальне явище, що існує як елемент сус-

пільних відносин – міжособистісних, міжгрупових, міжнаціональ-

них, міждержавних. [1, с.80]. 

Домашнє насильство буває:  

Економічне (заборона працювати, навмисне примушування до 

праці, позбавлення житла, їжі, речей, грошей, документів, заборона 

навчатися, позбавлення фінансової незалежності).  

Психологічне (словесні образи, погрози, приниження гідності, 

залякування, шкода психологічному здоров’ю, психологічний тиск 

і так далі). 

Сексуальне (будь-які діяння сексуального характеру вчинені 

без згоди особи). 

Фізичне (ляпаси, штовхання, кусання, мордування, стусани, 

побиття, завдання тілесних ушкоджень і так далі).     

Найбільш типовими для дитини наслідками перебування в 
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ситуації насильства стають такі поведінкові прояви (і саме на них 

найчастіше скаржаться вчителі та батьки): бійки, конфлікти з 

оточуючими, низька шкільна успішність, надмірна замкненість. До 

емоційних проблем таких дітей можна віднести підвищену 

агресивність, переважно знижений настрій, високу тривожність та 

наявність страхів, нестійкість почуттєвої сфери, легке коливання 

емоцій та їх надмірна сила, неадекватні ситуації (дикий регіт, лють 

або ридання у відповідь на незначні зовнішні подразники). 

Діти являються найбільш незахищеною категорією, яка 

страждає від домашнього насильства. Перенесений у дитинстві 

досвід домашнього насильства на все життя залишає відбиток у 

пом’яті дитини і на жаль це може призвести до ряду проблем. Це 

таких, як: емоційні й поведінкові проблеми, замкнутість, депресію, 

погані успіхи в школі, агресивність, тривожність, проблеми зі сном 

або заподіяння насильницьких дій у дорослому віці.  

Частими наслідками насильства в сім’ї стають психоневроло-

гічні розлади в дітей: безсоння, енурези та енкопрези (нетримання 

калу), а також психосоматичні розлади як відповідь на стрес 

(серцево-судинні хвороби, порушення травлення, астма, алергії та 

захворювання шкіри) [2, с.202]. 

Особа, яка постраждала від домашнього насильства-це особа, 

яка зазнала домашнього насильства у будь-якій формі.  

Програма для постраждалої особи-комплекс заходів, спрямо-

ваних на позбавлення емоційної залежності, невпевненості у собі 

та формування здатності відстоювати власну гідність, захищати 

свої права у приватних стосунках, у тому числі за допомогою упов-

новажених органів державної влади, органів місцевого самовря-

дування. 

Незмінними залишаються три базові принципи, які є основою 

всіх програм для постраждалих: 

1. Безпека постраждалих- понад усе. 

2. Невідворотна відповідальність кривдника. 

3. Реабілітація постраждалої особи супроводжується корек-

цією поведінки кривдника. 

Насильство в сім’ї відбувається у всіх секторах суспільства, 
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незалежно від релігії, раси, сексуальних вподобань, професійного 

та освітнього рівня. Особи, які чинять насильство, намагаються 

одержати владу та контроль над їхніми близькими. 

Домашнє насильство небезпечне тим, що мало людей які 

говорять та звертаються до правоохоронних органів для допомоги 

у вирішення проблем домашнього насильства [3, с.310]. 

Отже, головними причинами насильства у багатьох випадках 

вважають жертву, але варто визнати, що особо, яка зазнала насиль-

ства не може нести відповідальність за дії кривдника. У сучасному 

суспільстві є безліч факторів, які можуть призвести до насильства 

в родині, але безумовно кожен інцидент містить індивідуальні 

причини.  

Домашнє насильство, нажаль, продовжує залишатись серйоз-

ним правопорушенням, де потерпіла особа не бажає звертатись за 

допомогою до органів влади, громадських організацій, а самостій-

но переживає негативні наслідки цього протиправного діяння.   
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Вступ. Сечокам'яна хвороба є патологією, що характеризу-

ється наявністю одного або декількох каменів, а також великих 

утворень з відростками, і є поширеною причиною дитячої захво-

рюваності та госпіталізації. В залежності від хімічної будови 

розрізняють декілька видів камінців: урати, фосфати тощо. [1] 

Найчастіше захворювання вражає пацієнтів віком 22-50 років. За 

статистикою, саме сечокам’яна хвороба спричиняє близько 30% 

госпіталізацій у відділення урології. Основна роль полягає в пра-

вильній діагностиці сечокам'яної хвороби , саме тому важливими є 

інструментальні методи дослідження. [2] 

Мета. Порівняльна характеристика методів діагностики при 

Сечокам’яній хворобі. 

Матеріали і дослідження. Проведено аналіз літературних 

джерел за 2018-2022 роки з метою порівняти методи діагностики 

при Сечокам’яній хворобі.  

Результати. Варто відразу сказати, що діагноз «сечокам’яна 

хвороба» може поставити тільки лікар-уролог, керуючись симпто-

мами, оглядом пацієнта й такими аналізами, як загальний аналіз 

крові, загальний аналіз сечі, і далі вже переходячи на інструмен-

тальні методи діагностики. 

На сьогодні «золотим» стандартом діагностики сечокам’яної 

хвороби є СКТ (спіральна комп’ютерна томографія), метод, який 

дозволяє максимально точно оцінити розміри, структуру та локалі-

зацію конкремента. Для максимальної інформативності використо-

вується сучасний томограф Siemens SOMATOM go.Uр, який 
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відноситься до томографів третього покоління. Попри високу 

діагностичну ефективність він діє з меншим променевим наванта-

женням. 

*УЗД – метод, який допомагає швидко, безболісно та за 

доступну вартість виявити ознаки сечокам’яної хвороби (осад, 

камінці тощо)(мал.1) 

*МРТ – відноситься до сучасних та максимально інформа-

тивних методів обстеження(мал.2). В його основі лежить процес 

ядерного магнітного резонансу. Дозволяє оцінити ступінь поши-

рення патологічного процесу та уточнити локалізацію конкремен-

тів при сечокам’яній хворобі. [3] 

Висновок. Отже, порівнюючи дані методи діагностики, 

можна зробити висновки, що Діагностика швидка за допомогою 

комп’ютерної томографії. Однак радіаційне опромінення є обме-

женням. Тому для більш точного діагнозу можна використати 

УЗД, яке є безболісним та доступнішим методом. [4] 
 

 
* УЗД при сечокам'яній хворобі (мал.1) 
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Мал. 2. *МРТ при сечокам'яній хворобі 
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Кожна правова держава гарантує своїм громадянам 

реалізацію їх основоположних прав та свобод шляхом 

забезпечення їх захисту. Тому саме захист прав людини та 

громадянина у різних сферах є основною прерогативою 

держави. За порушення законодавства України про інформацію, 

суб’єкт може нести дисциплінарну, цивільно-правову, 

адміністративну або кримінальну відповідальність, у залежності 

від виду правопорушення, яке він вчинив. Якщо брати до уваги 

лише цивільно-правовий захист, то ст. 15 Цивільного кодексу 

України зазначає, що «кожна особа має право на захист свого 

цивільного права у разі його порушення, невизнання або 

оспорювання» [1]. 

Шляхом дослідження положень Цивільного кодексу 

України викладемо що ж саме входить до поняття цивільно-

правового захисту права особи на інформацію, а саме це:  

− відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди. Згідно з ч. 2 ст. 200 Цивільного кодексу України 

«суб’єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення 

порушень його права та відшкодування майнової і моральної 

шкоди, завданої такими правопорушеннями» [1]; 

− спростування недостовірної інформації. Під 

поняттям недостовірної інформації розуміється така 

інформація, що не відповідає дійсному стану речей. Ч. 4 ст. 32 

Конституції України гарантує право кожному на спростування 
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недостовірної інформації стосовно себе та членів своєї сім’ї [2]. 

Такий вид цивільно-правового захисту є спеціальним і дозволяє 

особі довести неправильність, хибність, помилковість будь-чиїх 

тверджень чи суджень; 

− відповідь. На думку О. Р. Стефанчука під правом 

на відповідь слід розуміти «право на висвітлення власної точки 

зору щодо поширеної інформації та обставин порушення 

особистого немайнового права» [3, с. 206]. Потрібно розуміти 

різницю між правом на відповідь та на спростування. В даному 

випадку особа може не спростовувати певну інформацію, а 

надати відповідь, в якій зазначить факт порушення своїх прав та 

бажання відшкодування заподіяного сказаним іншими 

суб’єктами права; 

− власне тлумачення обставин справи. Зазначене 

право реалізується в тому випадку, коли інформація про особу 

була правдива, але вона бажає пояснити мотиви своєї поведінки 

та вчинків. Д. Д. Луспеник висловлює думку про те, що «таке 

право повинно поширюватись і на осіб, стосовно яких не 

поширювались певні відомості, але вони бажають викласти свої 

думку щодо обставин певної справи» [4, с. 54]. 

 

Основні обов’язки у сфері захисту права на інформацію 

осіб покладені на державу. В Цивільному кодексі України 

зазначається перелік суб’єктів, які можуть брати участь у 

цивільному захисті права осіб на інформацію, а саме це: 

Президент України, Верховна Рада України, органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, суди. Їх діяльність є 

реалізацією повноважень, встановлених відповідним 

нормативним актом. Потрібно зазначити, що ці повноваження 

не є суб’єктивними правами, а тому вказані органи не вправі 

здійснювати їх вільно, на власний розсуд. Суб’єкт має свободу 

вибору поведінки виключно в межах його повноважень і тому 

зобов’язаний застосувати належний механізм у разі 

надходження звернення про правопорушення або виявлення 

такого порушення у сфері права на інформацію. 
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Захист цивільних прав особи в інформаційній сфері 

здійснюється визначеними способами. Під даним поняттям ми 

розуміємо закріплені нормативно-правовими актами засоби 

примусового характеру, за допомогою яких здійснюється 

відновлення порушених прав суб’єкта та вплив на особу 

правопорушника. Нормативна база визначає три підстави для 

захисту цивільного права особи: порушення, невизнання та 

оспорювання. 

Для ефективного та правильного захисту своїх прав 

важливу роль відіграє правильний вибір способу захисту. 

Обраний спосіб повинен відповідати природі права та характеру 

незаконного посягання. Досліджуючи дане питання з 

практичної точки зору, можемо виділити найефективніші 

способи захисту права на інформацію, а саме це: 

− Визнання суб’єктивного права на інформацію. 

Це можливість захистити право особи, коли воно піддається 

сумніву, оспорюється чи заперечується. Н. А. Френдій 

наголошує, що «інститут визнання права» одночасно є 

матеріальним та процесуальним, оскільки визнання права за 

формою повинно відбуватися виключно в юрисдикційному 

(судовому) порядку» [5, с. 165]. Прикладом може слугувати 

заперечення можливості споживача дізнатись інформацію про 

якість харчових продуктів у закладах харчування. 

− Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 

Даний спосіб є досить поширеним, адже шляхом наклепу, 

викривлення інформації чи надання недостовірної інформації в 

першу чергу принижується честь та гідність, а також руйнується 

репутація особи, що призводить до суттєвої моральної шкоди.  

− Визнання незаконними рішення, дій чи 

бездіяльності владних органів та їх посадових осіб. Такі дії 

органів влади можуть виявлятись, наприклад, у приховуванні 

інформації, що, відповідно до нормативних актів, є публічною 

та не може бути обмеженою. Для захисту своїх цивільних прав 

у такому випадку, особа має право подати скаргу. У разі 
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відсутності рішення за скаргою чи незгоди з прийнятим по 

скарзі рішенням, особа може звертатись до суду.  

Підсумовуючи вищенаведену інформацію, можемо 

зазначити, що право на інформацію відноситься до особистих 

немайнових прав особи, що забезпечують спеціальне буття 

фізичної особи та є унікальним для кожного суб’єкта. Цивільно-

правовий захист є важливим фактором забезпечення 

функціонування даного права в суспільстві, недопущення його 

необґрунтованого обмеження та можливості відновити його у 

разі порушення. 
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