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В ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА  ДИФТЕРІЇ ТА ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ 

 

Алієв Р.Б., Шаповалова А.С.,Савченко Є.А., 

студентка медичного факультету №1 

Донецький національний  медичний  університет 

м. Кропивницький, Україна 

Актуальність: Проблема дифтерії залишається актуальною, 

оскільки зберігається напружена ситуація за рахунок виявлення 

важких форм і реєстрації летальних результатів. Крім того, в період 

зниження захворюваності на дифтерію заслуговують на увагу пи-

тання, що стосуються бактеріоносійства, так як носії токсигенної С. 

diphtheriae залишаються єдиним резервуаром інфекції, забезпечую-

чи постійну циркуляцію збудника серед населення, що визначає 

необхідність моніторингу за збудником дифтерійної інфекції. 

Мета: проаналізувати захворюваність на дифтерію за останні 

12 років у мешканців Луганської, Хмельницької, Тернопільської, 

Закарпатської областей та м. Київ. 

Методи: аналіз статистичних даних [1] 

Результати: Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання 

з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характери-

зується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових 

оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з пере-

важним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок. 

 Інкубаційний період хвороби — 3-10 днів. Джерелом інфекції 

є хвора людина або носій Corynebacterium diphtheriae, яка виділяє 

токсин.  Токсин блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого 

виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи 

несумісні з життям. 

Клінічна картина захворювання залежить від локалізації 

патологічного процесу, його поширеності, ступеня токсикозу та/чи 

обтурації дихальних шляхів, наявності та характеру ускладнень, 

супутніх захворювань та приєднання вторинних інфекцій. 

Виділяють різні форми захворювання. 

Дифтерія носа: серозно-геморагічні, гнійні чи гнійно-
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геморагічні виділення з носа, незначне поширення фібринозних 

плівок (в основному перетинка носа); зрідка — загальні симптоми. 

Дифтерія глотки: найчастіша форма; неприємний запах з ро-

та, біль у горлі, труднощі під час ковтання, слинотеча, збільшені 

болючі регіональні лімфатичні вузли, у тяжких випадках — масив-

ний набряк м’яких тканин шиї (bull neck, бичача шия). У пацієнтів 

з обструкцією дихальних шляхів — участь допоміжних дихальних 

м’язів, інколи ціаноз. Існує ризик аспірації відірваних фрагментів 

фібринозних плівок і асфіксії. Фібринозні плівки, спочатку білі, 

потім сіро-коричневі, з’являються впродовж 2–3 днів, укривають 

піднебінні мигдалики, задню стінку глотки, м’яке піднебіння; 

слизова оболонка глотки незначно гіперемована і набрякла. 

Дифтерія гортані і трахеї: як правило, внаслідок поширення 

процесу з глотки; фібринозні плівки і набряк слизової оболонки 

спричиняють звуження просвіту дихальних шляхів. Симптоми: 

захриплість, афонія, дзвінкий «гавкаючий» кашель, задишка. 

Дифтерія шкіри: раньова інфекція; хронічна виразка, яка не 

гоїться, вкрита брудно-сірим нальотом або заповнена некроти-

чними масами, зрідка — симптоми системної дії токсину. 

Дифтерія може вражати й інші органи: кон’юнктиву, вухо, 

піхву, пряму кишку. 

Протягом останніх 12 років в Україні щорічно реєстрували 

поодинокі випадки дифтерії (за винятком 2017 р. та 2020-2022 рр.). 

У 2010–2018 рр. загалом зареєстровано 56 хворих на дифтерію, з 

них 12 дітей та 44 дорослих. Летальних випадків не зафіксовано. 

У 2019 р., станом на 29 жовтня, зареєстровано 20 випадків 

дифтерії, зокрема п’ять підтверджених лабораторно: по одному 

випадку у мешканців Луганської, Хмельницької, Тернопільської, 

Закарпатської областей та м. Київ.  

  Також зафіксовано 14 імовірних випадків дифтерії серед 

контактних осіб у Закарпатській області та один у м. Київ. Ці 

випадки визначено як імовірні за клінічними та епідеміологічними 

критеріями, а випадок у мешканки Києва — за клінічними. Лабора-

торні дослідження на підтвердження/спростування імовірних і 

можливого випадків тривають. 



 

9 

У 2019 р. по одному випадку зареєстровано у лютому 

(Луганська обл.) та серпні (Хмельницька обл.). Решту 18 випадків 

зафіксовано у жовтні. 

Із зареєстрованих 2019 р. хворих на дифтерію 19 — дорослі. 

За локалізацією ураження — у Луганській області виявлено дифте-

рію ока, у решті випадків — дифтерію зіву/мигдаликів. За резуль-

татами бактеріологічного обстеження у хворого в Києві виявлено 

Corynebacterium ulcerans, у 18 інших випадках — Corynebacterium 

diphtheriae.  

Протидифтерійну сироватку вводили шести хворим: по 20 000 

МО — хворій з Луганської області й чотирьом хворим із 

Закарпаття і 30 000 МО — хворій з м. Київ. 

Крім того, у 2019 р. зареєстровано десять можливих випадків 

дифтерії. Діагноз «дифтерія» було відхилено у зв’язку з 

негативними результатами лабораторних досліджень на наявність 

збудника дифтерії. 

Протягом 2020-2022 років нових випадків дифтерії не 

зареєстровано. 

Висновок:  Отже, хворіють на дифтерію нещеплені або не 

ревакциновані люди. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії та 

запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація  дітей, 

згідно з календарем профілактичних щеплень, і ревакцинація 

дорослих (кожні 10 років).  

Враховуючи статистичні дані за останні 2 роки не зареєстро-

вано жодного випадку дифтерії, це все завдяки тому, що населення 

дотримується правил вакцинації та ревакцинації. 

Лише вакцинація рятує від дифтерії. За даними CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention),  99% людей, що мають 

щеплення від дифтерії не хворіють. 

Література: 

1. https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciy-

ni-zakhvoryuvannya/krapelni-infekcii/difteriya  
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УДК 379.8.09    Юридичні науки 
 

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  НА 

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ЮНАКІВ 
 

Ананійчук Б.О., 

курсант 3-го курсу навчально-наукового  

інституту права та підготовки фахівців  

для підрозділів Національної поліції 

         Науковий керівник: Великий Ю.М., 

викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Актуальність. Освітній процес у закладах вищої освіти (далі - 

ЗВО) вимагає від здобувачів опрацювання великої кількості 

навчального матеріалу з різних дисциплін в стислі терміни. 

Переважна більшість здобувачів ЗВО під час підготовки до іспитів, 

заліків, виконанні дослідницької, самостійної, індивідуальної 

роботи надають перевагу мережі Інтернет, користуючись мобіль-

ними телефонами. Доступність пошуку необхідної інформації 

простим натисканням кнопки приваблює юнаків тим, що в архівах 

вільного доступу мережі Інтернет без зайвих зусиль можна знайти 

будь-яку інформацію.  

Водночас, використовуючи інформаційно-комунікативні тех-

нології окрім позитивних тенденцій, може призвести до серйозних 

психосоматичних порушень, викликаних Інтернет-залежністю та 

негативно впливати на особистісний розвиток юнаків. У зв’язку з 

цим, особливої актуальності набирає дослідження впливу 

Інтернету та соціальних мереж на особистісний розвиток юнаків. 

Мета дослідження вивчити впливу Інтернету та соціальних 

мереж на особистісний розвиток юнаків.  

Виклад основного матеріалу. Людство у своєму розвитку 

наблизилось до того, що Інтернет став основним генератором 

світових макротенденцій. Три мільярди людей у всьому світі, 
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тобто 40% населення планети, користуються різними мережами в 

Інтернеті. З розвитком нових технологій Інтернет перекочував в 

наші мобільні телефони і смартфони, що дало можливість людині 

практично весь час перебувати в on-line [5]. 

За даними EU Kids Online, останні роки спостерігається 

тенденція до зниження віку користувачів Інтернету. Щодо цілей 

виходу в он-лайн, то тут переважає підготовка до занять – 85% 

користувачів, мережеві ігри - 83%, перегляд відео-кліпів - 76 % та 

он-лайн листування – 62 %. 30 % опитаних у віці 11-18 років 

підтвердили факт надмірного використання Інтернету [2].  

Серед негативних впливів Інтернету є залежність людини від 

соціальних мереж, що негативно впливає на розвиток підроста-

ючого покоління. Фахівці психології дійшли висновку, що чим 

більше дитина «перебуває» у всесвітній мережі, тим більший ризик 

виникнення у неї психічних розладів. Польські психологи й 

педагоги з тривогою говорять про узалежнення від Інтернету як 

чинник, що призводить до погіршення психічного та інтелекту-

ального здоров’я молодого покоління [3]. 

Відома лікарка Кемберлі Янг, аналізуючи велику кількість 

проблем у поведінці та контролі над потягами, визначила, що 

Інтернет-залежність – це «хворобливе бажання особистості постій-

но перебувати у цифровому віртуальному середовищі, прагнення 

мати доступ до мережі та відчуття психоемоційного дискомфорту 

в умовах його відсутності», і виділила п’ять основних типів 

Інтернет-залежності: пристрасть до віртуального спілкування та 

віртуальних знайомств; участь в онлайнових іграх (як азартних, так 

і рольових), постійні покупки (відвідування Інтернет-магазинів), 

участь в Інтернет-аукціонах; інформаційне перевантаження (на-

в’язливий web-серфінг); ігрова залежність; кіберсексуальна 

залежність [3]. 

Згідно з прогнозами статистичної компанії Veracious, кіль-

кість людей, які страждають від Інтернет-залежності, в період з 

2017 до 2025 рік складатиме кілька мільярдів людей. Це пов'язано 

з тим, що кількість Інтернет-користувачів і середній час 

перебування в мережі щороку збільшується [4]. 
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Разом з цим, Інтернет-залежність впливає не тільки на 

психологічний стан здоров’я людини, але і на його фізичне здо-

ров’я. Якщо тривалий час перебувати в Мережі, то погіршуються 

когнітивні здібності людини. Когнітивні здібності являють собою 

певні психічні процеси, що функціонують в людському організмі, 

які спрямовані на прийом та обробку інформації, вирішення задач 

та подальше генерування нових ідей. Дані здібності включають в 

себе розвиток пам’яті, уваги, логічного мислення, уява та здатність 

до прийняття рішень, в повсякденному житті і при наявності 

ескалації конфліктних ситуацій [1].  

Від постійного перебування перед монітором погіршується 

зір, від клавіатури і мишки виникає тунельний синдром, сидячий 

спосіб життя сприяє розвитку сколіозу, остеохондрозу, артрозу. 

Спостерігаються проблеми в роботі шлунково-кишкового тракту, 

серцево-судинні патології, такі як: аритмія, тахікардія, тромбоз, 

варикоз, гіпертонія [4, 5].  

Нейролінгвіст, біолог і психолінгвіст Т.В. Чернігівська акцен-

тувала увагу на той факт, що інтернет-залежність негативно 

впливає на розвиток мозку, розумові здібності, риси особистості і 

мотивацію людини. Мозок людини втрачає здатність до аналітич-

ного аналізу, підвищується дратівливість, знижується працездат-

ність, стає нестійкою психіка [5]. 

Відомий американський вчений-публіцист Ніколас Карр 

застерегає, що технічні нововведення не дозволяють молодому 

поколінню розвинути здібності споглядального мислення, 

здатності концентруватися та призводять до втрати розумового 

потенціалу. Цей фактор вимагає коректування всіх практичних дій 

з організації та управління інформаційними ресурсами [6].  

Висновок. Здобувачі ЗВО, беручи до уваги вищевикладене, 

повинні переосмислити своє ставлення до використання Інтернету 

та кількості часу, який вони проводять в  соціальних мережах. 

Пріоритетними напрямками під час навчання у вищі для них 

повинно бути: підвищення рівня комунікабельності, розвитку 

аналітичного мислення і довгострокової пам’яті, вміння працю-

вати з літературою та великим обсягом інформації, вирішувати 
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стресові ситуації, придбанню ефективних поведінкових стратегій, 

готовності вчитися на помилках та витримувати критику. 

Література: 

1. Данько Ю. А. Соціальні мережі як форма сучасної комуні-

кації: плюси і мінуси. Сучасне суспільство: політичні науки, 

соціологічні науки, культурологічні науки, 2012. 179-184 с. 

2. Саржинська, А. Р. Вплив Інтернету на людський розвиток. 

Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: 

збірник наукових студентських праць. Випуск 2 – Одеса, ОНЕУ. 

2016. С. 114 – 118. 

3. Малоголова О. О. Інтернет-залежність та її вплив на 

підлітків. Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54. URL: 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/16627/1/%D0%A1%D1

%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%86%D0%BD%D

1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%-

D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81

%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D1%97%D1%97

%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D0%B

D%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%

D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf. 

4. От электрошока до лагерей для взрослых: как лечат интер-

нет-зависимость во всём мире. URL: https://vc.ru/offline/63797-ot-

elektroshoka-do-lagerey- dlya-vzroslyh-kak-lechat-internet-zavisimost-  

vo-vsem-mire. 

5. Черниговская Т.В. Мозг и интернет. URL: https://www.you-

tube.com/watch?v=KjRwUEolxjE. 

6. Ніколас Карр: «До людини повертаються колишні звички - 

мислити безладно і поверхово». URL: https://dailyday.com.ua/stu-

dy/nikolas-karr-do-lyudini-povertayutsya-kolishni-zvichki-misliti-bez-

ladno-i-poverkhovo.html. 
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УДК 80   Філологічні науки 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГІСТИКИ 

 

Андрєєва О.Ю. 

ст. викладач кафедри мовної підготовки 

Запорізький державний медичний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

На рівні методологічної рефлексії над наукою XX ст. загаль-

ного визнання набула теза про те, що пізнання будь-якого 

складного явища вимагає різних ракурсів його розгляду, числен-

них інтерпретацій в різних аспектах. Видатні філософи XX ст. 

(Г. Рейхенбах, Л. Вітгенштейн) дійшли висновку, що матеріалізм 

та ідеалізм є два додаткові описи одного об′єкта, якщо вони суворо 

й послідовно продумані. Будь-яка точка зору, будь-яка настанова 

розуму спроможна дати лише частину істини, оскільки складна, 

синтетична й цілісна природа явищ дійсності виявляється 

різнопланово й багатоаспектно. 

Зовсім недавно важалося загалом доцільним розглядати 

мову у якості якоїсь абстрактної сутності, системи знаків-

символів. У свою чергу область досліджень структурної лінг-

вістики обмежувалася мовою у собі і для себе. Більшість 

лінгвістів не підтримували точки зору, згідно з якою існує чітке 

розмежування між мовною компетенцією та використанням 

мови. Але мова – це тільки невелика частина того цілого явища, 

що ми намагаємося пізнати, тієї картини, що ми намагаємось 

роздивитись.  

Когнітивна наука – це наука міждисциплінарна, яка інтегрує 

зусилля вчених різних спеціальностей з метою отримання 

найбільш повного та адекватного уявлення про такі складні 

феномени природи, якими є людська свідомість і розум. 

Когнітивна лінгвістика намагається в свою чергу відповісти на ці 

ж питання у безпосередньому зв´язку з мовою. 

Когнітивний підхід до вивчення та аналізу мовного матеріалу 

має на меті пояснити, як і в якому обсязі фіксується у мовному коді 
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весь комплекс знань людини про світ. Базисною категорією тут 

виступає категорія знань.  

В мові як у процесі дуальної природи мисленнєво-мовного 

характеру розрізняють мисленнєвий зміст, який має позамовну 

співвіднесеність з реальною дійсністю та з логічними поняттями, і 

мовний зміст, що зазвичай трактується як семантика, значення 

одиниць мови. 

В лінгвістичній літературі, як в зарубіжній, так і у вітчизняній, 

існує чимало концепцій трактування поняття “значення ”. Коротко 

й точно сутність мовного значення була сформульована М.В. 

Нікітіним як концепт, зв´язаний знаком.  

Когнітивну лінгвістику таким чином можна визначити як 

„надглибинну семантику” й розглядати як цілком природний 

розвиток семантичних ідей, спробу побачити за категоріями 

мовної семантики деякі більш загальні поняттєві категорії, які 

природно розглядати як результат освоєння людиною світу в 

процесі пізнання.  

Слід зазначити, що проблема мовного значення також 

отримує новий ракурс свого висвітлення на новому витку розвитку 

лінгвістики, з позицій нової парадигми наукового пізнання. В 

когнітивній семантиці значення починає вивчатись у постійній 

взаємодії та співвіднесеності із знанням. Тут воно прирівнюється 

до концептуалізації та трактується як певна інформаційна 

структура.  

І мова, і знання визначаються в когнітології як похідні від 

базової категорії – інтелекту людини. Мова ж як невід´ємна 

складова розуму, взаємопов´язана з іншими когнітивними 

структурами  та процесами – сприйняттям, пам´яттю, мисленням . 

Мозок людини розглядається не просто як пристрій, що здійснює 

певні операції зі знаками, значення яких йому недоступні, а як 

когнітивна система, якій цілком зрозумілим є зміст тієї інформації, 

що надходить для обробки. 

У широкому розумінні когнітивна лінгвістика займається 

мовою саме як субсистемою когніції, тобто ментальною системою 

знань. Метою когнітивної лінгвістики є опис та пояснення 
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організації та функціонування людської когніції, тобто того, як 

мовне знання репрезентується ментально й опрацьовується 

когнітивно. 

Когніція – це англомовний термін (cognition), якому важко 

знайти еквівалент в українській мові, бо за своїм змістом він 

відрізняється від близького до нього поняття „пізнання”. На 

відміну від терміна „пізнання”, „когніція” означає ще й сам 

пізнавальний процес – процес засвоєння знань, а також і результат 

пізнання – самі знання. Тому цей термін використовується 

паралельно з терміном „пізнання”, коли під ним розуміють 

процеси свідомомго наукового пізнання світу або теоретичного 

мислення.  

Когніція – це поняття, що охоплює не тільки цілеспрямоване, 

теоретичне пізнання, а й звичайне буденне , що є не завжди 

свідомим. Це щоденне пізнання світу людиною, отримання зви-

чайного, телесного, чуттєвого, наглядного, сенсорно-моторного 

досвіду у щоденному співіснуванні людини з навколишнім світом. 

Це будь-який процес (свідомий і несвідомий), пов´язаний з 

отриманням знань, іх переробкою, запам´ятовуванням, використо-

вуванням. Це й світосприйняття, і спостереження, і категоризація, 

і мислення, і мовлення, і уява і багато інших психічних процесів 

або їх сукупність. 

Усю пізнавальну діяльність людини (конгіцію) можна 

розглядати як вміння орієнтуватися у світі, бо ця діяльність 

безпосередньо пов’язана з необхідністю ототожнювати та відріз-

няти об’єкти. Для забезпечення операцій такого роду виникають 

концепти, а центральне місце у цій класифікаційній діяльності 

займають процеси концептуалізації і категоризації, які відріз-

няються за своїм кінцевим результатом й метою. Процес 

концептуалізації зумовлено необхідністю виділяти мінімальні 

змістовні одиниці людського досвіду – структур знання, а процес 

категоризації направлено на об´єднання схожих або тотожніх 

одиниць у більші розряди, категорії. Категоризація – це 

пізнавальний процес, це співвідношення об´єкта або події з певною 

категорією. 
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Починаючи з кінця 2013 року Україна зіткнулася з викликами, 

які ще не поставали для неї за часів незалежності. Масові розстріли 

на Майдані, окупація Криму, збройний конфлікт на Донбасі, 

повномасштабна війна Російської Федерації проти України, – не 

кожна держава проходить такі випробування, особливо у ХХІ сто-

літті. Те, що колись здавалося далеким і майже міфічним (а саме 
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збройний конфлікт і окупація), сьогодні є буденним для кожного 

громадянина нашої держави.  

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне 

вторгнення на всю територію України, в наслідок чого збіль-

шилась кількість злочинів, а саме крадіжки, грабіжи, розбої, 

вимагання, заволодіння майном шляхом зловживання службовим 

становищем, вбивства, катування, зґвалтування та ін., які 

потребують при розслідуванні, об’єктивну необхідність залучення 

експерта, котрий буде сприяти суду у реалізації ст. 2 КПК. Але для 

забезпечення якісного розкриття злочинів багато мають значення 

докази, згідно п. 2 ст. 84 КПК України «Процесуальними джере-

лами доказів є показання, речові докази, документи, висновки 

експертів». Виходячи зі змісту ст. 101 КПК України «Висновок 

експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень 

та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на 

запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим 

суддею чи судом, що доручив проведення експертизи» [1]. На 

сьогоднішній день серед затребуваних видів судових експертиз, 

також є і дактилоскопічна експертиза. Серед судових доказів 

значне місце займають сліди папілярних узорів. Статистичні данні 

свідчать, що кількість вилучених об’єктів дактилоскопічного 

походження, а саме слідів папілярних узорів, велика. Майже з 

кожного огляду місця події обов’язково будуть вилучені об’єкти 

дактилоскопічного походження.  

Дактилоскопічна експертиза, як і раніше, залишається най-

поширенішим видом спеціального дослідження, зважаючи на те, 

що сліди папілярних узорів – це «традиційна складова» місця події 

за багатьма видами злочинів. Крім того, вони є джерелом цінної 

криміналістичної інформації, зокрема про особу, що їх залишила 

[2, с.108].  

Для проведення дактилоскопічної експертизи на дослідження 

можуть надаватися такі об’єкти та зразки для порівняння: пред-

мети з імовірною наявністю слідів папілярних узорів; предмети з 

виявленими слідами папілярних узорів, які не вилучені з поверхні 

об’єктів; дактилоскопічні плівки або інші липкі та полімерні 

https://suspilne.media/tag/vtorgnenna-rosii-v-ukrainu/
https://suspilne.media/tag/vtorgnenna-rosii-v-ukrainu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8#w1_11
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матеріали з перекопійованими слідами папілярних узорів; зліпки з 

об’ємних слідів папілярних узорів або масштабного фотознімка 

сліду; зображення папілярних узорів, наявні у матеріалах експер-

тиз; висновку експерта, ілюстративній таблиці; відбитки 

(відтиски), які містяться в оригіналах дактилоскопічних карт. 

Наведений перелік об’єктів дактилоскопічної експертизи та зразків 

для порівняння не є вичерпним.  

Завданнями дактилоскопічної експертизи є ідентифікація 

живих осіб, невпізнаних трупів, а також встановлення причетності 

осіб до вчинення злочинів за допомогою відбитків, відтисків рук 

(стоп ніг), отриманих в ході дактилоскопічної реєстрації; слідів 

рук, вилучених при огляді місця події тощо. Експертизою 

вирішується завдання виявлення, вилучення та фіксації слідів рук 

на наданих об’єктах, встановлення їх придатності для ідентифіка-

ції та інші. Експертиза слідів рук вирішує і ряд неідентифікаційних 

завдань, пов’язаних з визначенням механізму слідоутворення, 

особливостями будови руки, яка залишила слід, деякими іншими 

характеристиками слідоутворювального об’єкта. 

Згідно ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться 

експертною установою, експертом або експертами, яких 

залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя 

за клопотанням сторони захисту, якщо для з’ясування обставин, 

що мають значення для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання [1]. Але, на жаль, ситуація яка склалась сьогодні 

– воєнні дії, особливо в таких областях України як Луганська, 

Донецька, Харківська, Чернігівська та ін., призвели до скрутного 

становища експертні установи, які вимушені бути передислоковані 

або працювати в особливо важких умовах, але працювати. В даний 

час зросла кількість злочинів, серед яких багато потребують 

ідентифікації невпізнаних трупів, розкриття крадіжок та інших 

видів правопорушень. Саме дактилоскопічна експертиза допо-

може не лише в розслідуванні та розкритті злочинів, а й постійно 

технічно вдосконалюючись, стає надійним помічником у процесі 

здійснення досудового слідства. 
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An appropriate use of synonyms is one of the most important 

indicators of professional speakers. Synonyms have definite nuances of 

meaning that need to be considered in order to speak accurately to avoid 

ambiguous interpretation of the statement or to maintain a neutral tone.  

In official communication (with a manager, a partner, a customer) 

synonyms are used to maintain the maximum precision of the 

agreement, order, instructions (for explanation and detailization). A 

distinguishing feature of the scientific style, which was inherited by 

professional speech (task descriptions, technical documentation for 

software, questions to colleagues in professional forums) is the use of 

synonyms as means of contextual clarification. In the terminological 

vocabulary there are many words of foreign origin that form 

synonymous pairs with the Ukrainian ones (iteration – ітерація, 

user – користувач). Components of foreign origin are usually used in 

a situation of professional communication (for instance, in a 
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conversation between two developers about the architecture of an 

application). 

Professional lingo, synonymous with terminological and 

nomenclature designations,  is usually used for simplification of 

language constructions in oral form or for shortening the text of a 

document (for example, backlog). In addition, official and scientific 

styles include mostly those forms of morphological and syntactical 

synonyms that are easier to form and perceive. This special feature was 

also inherited by professional speech [1, 2, 3]. 

In case of informal communication between specialists and 

communication with a non-specialist, the use of professional 

terminology and professionalisms complicates understanding, so a 

«simplified» version of professional communication – conversational 

professional speech – is rather chosen. In the synonymic row preference 

is given to well-understandable, commonly used words. Special terms, 

professionalisms are explained or not used at all. 

Professional speech avoids the use of stylistic synonyms that have 

emotional dimension, negatively colored expressions, categorical 

commands (eupheumisms are used instead).  

To make the speech solemn (during making speeches at meetings 

or other official events, addressing to colleagues on the occasion of 

professional success, career guidance, recruitment of specialists, press 

conferences) we exploit to paraphrasing, using emotionally colored 

words from the synonymic row, pompous vocabulary. 

On the whole, the use of synonyms in professional speech helps: 

а) to clarify, specify the notion of the statement; 

b) to choose the most  appropriate word;  

c) to adhere to the requirements of scientific, official styles in 

regard to use of simple grammatical and syntactic forms; 

d) to avoid tautology. 

Taking everything into account, as in all language spheres, in 

professional speech under terms of rational and thoughtful use 

synonyms will maintain the accuracy, diversity, relevance of speech. 

That will doubtless make communication effective. 
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Анотація: У статті розкривається сутність поняття «про-

блемно-пошукові методи» та їх ефективність. Наголошено,  що 

проблемністю як педагогічною проблемою займались І. Лернер, 

М. Махмутов, М. Скаткін. На Україні це були А. Сифонова, 

Л. Момот. Особливості  проблемно-пошукових методів навчання 

в школі були  висвітлені  і в  працях  сучасних науковців В. Ситарова, 

Р. Куцебо, І. Левицької. 

Охарактеризовано проблемно-пошукові методи до яких нале-

жать: пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний, 

проблемний виклад знань, частково-пошуковий (евристичний), 

дослідницький та їх основні ознаки. Описані методичні прийоми 

створення проблемних ситуацій, методичних засобів реалізації 

проблемно-пошукового підходу, що сприяють вирішенню завдань 

сучасного уроку. Наведено приклади застосування проблемно-

пошукових методів на уроках в школі. 

Ключові слова:  проблемно-пошукові методи, пояснювально-ілю-

стративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного 
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викладу знань, частково-пошуковий метод, дослідницький метод, 

проблемний підхід, постановка проблемного запитання, частково-

пошукові завдання. 

Постановка проблеми. У школах прийнято вважати, що 

якщо учень чогось не розуміє, він повинен якимось чином це 

показати вчителю. Найпростіший спосіб – підняти руку або встати 

і сказати. Однак в цьому є багато незручностей, тому викорис-

товують різні форми сповіщень та червоно-зелені прапорці. 

Проблемні методи навчання дуже ефективні. У зв’язку з цим 

прийнято говорити про проблемні методи викладання навчального 

матеріалу, проблемно-пошукові бесіди, використання наочних 

методів проблемно-пошукового типу, власне пошук роботи для 

проведення дослідження.  

Проблемно-пошукові методи в навчанні використовуються 

для формування навичок творчої навчально-пізнавальної діяль-

ності, що сприяють більш чіткому та самостійному доступу до 

знань. Ці методи особливо ефективні, коли учні мають пізнавальну 

діяльність, інтереси та здібності, а також глибокі й міцні 

інтелектуальні знання. 

Аналіз досліджень і публікацій.  Проблемністю як педа-

гогічною проблемою займались Каменській, Песталоцці, Ушин-

ський. Проблемне навчання виокремилася ще в 60-ті роки 

ХХ  століття, його термін обґрунтовано в працях І. Лернера. Воно 

розглядається в наукових працях М. Махмутова, М. Скаткіна як 

технологія розвивальної освіти, спрямована на активне одержання 

учнями знань, формування пізнавальної діяльності, залучення до 

пошуку, творчості, виховання соціально значимих рис особис-

тості.  

На Україні в 70-ті роки теорією проблемного навчання 

активно займалась доцент Київського педагогічного інституту 

А. Сифонова, Л. Момот, Г. Токмань особливої уваги надають 

проблемно-пошуковим методам, під час застосування яких учні 

тією чи іншою мірою залучаються до пізнавальної і творчої 

діяльності. Саме ці методи, як показали їхні дослідження, 

сприяють розвитку самостійності та критичного й творчого 
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мислення учнів, реалізують індивідуальні можливості кожного з 

них. 

 Особливості  проблемно-пошукових методів навчання в шко-

лі були  висвітлені  і в  працях  сучасних науковців В. Ситарова, 

Д. Бабовалова, Р. Куцебо, І. Левицької. 

Метою статті є аналіз особливостей використання 

проблемно-пошукових методів навчання в школі. 

Виклад основного матеріалу. Успішний розвиток учня 

насамперед досягається на уроці, коли вчитель наодинці з учнем. 

А від їхнього вміння організувати навчальне середовище залежить 

рівень зацікавленості учнів у навчанні, рівень знань, готовність до 

безперервної самоосвіти, здібності, які переконливо демонструє 

сучасна педагогіка. 

Проблемне навчання ґрунтується на отриманні учнями нових 

знань шляхом розв’язування теоретичних і практичних завдань, 

створених для цього завдань у проблемних ситуаціях. 

Відомий польський вчений-педагог В. Окунь у своїй книзі 

«Основи проблемного навчання» писав, що «чим більше учні 

намагатимуться йти шляхом дослідників у своїй роботі, тим 

кращого вони досягнуть»[8]. 

У дидактиці М. Махмутов, І. Лернер, А. Матюшкін  розробили 

та визначили методи спеціально для розвитку впливу навчання з 

підкріпленням, включаючи методи вирішення проблем. 

Цей клас методів також включає окремі випадки, такі як 

проблемні методи, частково дослідження або емпіричні методи, та 

дослідницький метод навчання, описані М. Скаткіним, І. Лерне-

ром, а також опрацьовані М. Махмутовим "бінарні методи", 

пояснювально-спонукальний та частково-пошуковий, спонукаль-

ний та пошуковий.  

Л. Момот поділяє проблемно-пошукові методи на дві катего-

рії: методи колективного розв’язання задач і методи самостійного 

дослідження. До методів колективного розв'язання проблеми 

вчений відносив метод дискусії. Учні вголос розмірковують про 

проблеми і отримують своєчасну допомогу від вчителів, щоб 

спрямувати свої думки в правильному напрямку. 
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У моделі спілкування настанови вчителя й учня мають, зреш-

тою, збігатися - саме в пункті зростання учня як активної особис-

тості, розширення його інтелектуальних можливостей і досвіду. 

Очевидно, що колективне розв'язання проблеми найчастіше 

відбувається у формі бесіди. Таку бесіду Л. Момот називає 

проблемною. Найчастіше застосовують під час вивчення нового 

матеріалу. Колективне дослідження проблеми є основою осмис-

лення й засвоєння навчального завдання на уроці [6, с. 28 - 29]. 

Проблемно-пошукові методи передбачають створення 

вчителем проблемних ситуацій, активну рефлексію учнями та 

самостійне засвоєння нових знань на цій основі. 

Все це, здається, представляє специфічні рівні продуктивності 

в стилях пошуку запитань у найширшому сенсі, а також 

прогресуюче зростаючу комбінацію різних підходів і компонентів 

пошукового навчання. 

Проблемно-пошукові методи передбачають створення вчите-

лем проблемних ситуацій, активну рефлексію учнями та 

самостійне засвоєння нових знань на цій основі. 

До них належать: 

- пояснювально-ілюстративний метод; 

- репродуктивний; 

- проблемний виклад знань; 

- частково-пошуковий (евристичний); 

- дослідницький [2]. 

Пояснювально-ілюстративний метод, спрямований на 

повідомлення готової інформації різними засобами (словесними, 

наочними, практичними) і усвідомлення і запам'ятовування цієї 

інформації її учнями. 

Він має такі характеристики: 

- вчителі по-різному організовують сприйняття знань; 

- учні сприймають і розуміють знання, записують їх у пам'ять; 

- сила здобуття знань гарантується повторенням. 

Виклад навчальних матеріалів може відбуватися в ході 

розповіді, вправ, діалогів на основі засвоєння правил, практичної 

роботи із застосування знань, законів. 
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При використанні цього методу переважають такі когнітивні 

процеси, як увага, сприйняття, пам’ять, репродуктивне мислення. 

Пояснювально-ілюстративний метод широко використовується в 

сучасних школах, оскільки забезпечує систематичність знань і 

послідовність висловлювання. 

Репродуктивний метод, спрямований на відтворення учнем 

способів діяльності за певним алгоритмом вчителя. 

Використовується для розвитку умінь і навичок учнів. 

Репродуктивний метод має такі особливості: 

- представлення знань учням у «готовому» форматі; 

- вчитель не тільки передає знання, а й пояснює їх; 

- учні вчаться, розуміють, запам'ятовують і правильно 

переписують; 

- сила знань і вмінь забезпечується через повторення. 

Навчальний матеріал можна подавати за певними правилами 

в процесі перекладу, вправ з читання, роботи з підручником, аналіз 

таблиць, моделей. Репродуктивний метод забезпечує можливість 

передачі великих обсягів навчальної інформації в найкоротші 

терміни без особливих зусиль. 

Перехід до творчої діяльності - це метод проблемного 

викладу, який передбачає постановку вчителями запитань учням і 

визначення шляхів їх вирішення, маскуючи при цьому можливі 

когнітивні невідповідності. 

В основному використовується для формування навичок 

творчої навчально-пізнавальної діяльності, цілеспрямованого та 

самостійного здобуття знань. Метод проблемного викладу має такі 

характеристики: 

- ненадання учням «готових» знань; 

- учитель демонструє навчання та розв'язування проблем від 

початку до кінця; 

- учні спостерігають за процесом мислення вчителя та вчаться 

розв’язувати задачі. 

Проблемний виклад навчальних матеріалів може бути реалі-

зовано в ході проблемної розповіді, проблемних бесід, лекцій, 

наочних методів із використанням проблемно-пошукових типів, 
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проблемних вправ. Використовується в тих випадках, коли зміст 

навчального матеріалу призначений для формування понять, зако-

нів чи теорій, а не для передачі фактичної інформації; коли зміст 

не є принципово новим, а логічно відповідає засвоєному раніше, і 

учні можуть робити самостійні кроки. знаходити нові елементи 

знання. 

Найвищий рівень самостійності та пізнавальної активності 

учнів вимагає частково-пошуковий метод навчання, при якому 

певні елементи знань повідомляє педагог, а частина учні отри-

мують самостійно, відповідаючи на поставлені питання або 

вирішуючи проблемні завдання. 

Цей метод має такі характеристики: 

- «готові» знання не передаються учням і їх необхідно 

купувати самостійно; 

- вчитель організовує освоєння нових знань різними способами; 

- учні самостійно міркують, розв’язують задачі, аналізують, 

порівнюють та узагальнюють під керівництвом вчителя; 

Виклад навчальних матеріалів може відбуватися під час 

керованих бесід, вправ-вивісок з висновками, творчих вправ, 

лабораторних чи практичних робіт. 

Дослідницький метод - метод навчання, передбачає творче 

застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання, 

формування досвіду самостійного наукового пошуку. 

Основні особливості цього методу наступні: 

- вчителі ставлять запитання разом із учнями; 

- нові знання не повідомляються, а учні повинні їх здобути в 

процесі пошуку запитань, порівняння різних відповідей, визна-

чення первинних засобів отримання результатів; 

- основною метою вчителя є оперативне управління процесом 

розв'язання проблеми; 

- навчання характеризується високою інтенсивністю, підви-

щеним інтересом і знаннями - глибиною, інтенсивністю та 

ефективністю. 

Дослідницький метод полягає в тому, щоб учні самостійно 

проводили освітнє дослідження, а потім повідомляли про свої 
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висновки перед класом. Результати освітніх досліджень, які 

вчителі можуть використовувати як довідковий матеріал для 

ілюстрації теми дослідження. Педагогічні дослідження можна 

проводити з історії (вивчення розвитку певних історичних подій 

у вашому місті), біології (спостереження за розвитком рослин, 

експериментування з вирощуванням у мінливих умовах) та інших 

тем [2]. 

Використання методів дослідження часто залежить від 

результатів роботи дослідницької групи. Це можуть бути приватні 

дослідницькі завдання, які виконують кілька школярів або ціла 

група учнів. 

Відмінною рисою цих методів є те, що вони ставлять перед 

учнями питання-проблеми, на які вони шукають відповіді, створю-

ючи для них нові знання, «відкриваючи», формуючи теоретичні 

висновки. Проблемно-пошукові методи вимагають від учнів 

активної розумової діяльності, творчого пошуку, вміння аналізу-

вати власний досвід і накопичені знання, узагальнювати власні 

висновки та рішення. Безсумнівно, що пізнавальна діяльність учнів 

здійснюється не самостійно, а під керівництвом вчителів, які 

спрямовують учнів до висновків за допомогою ряду запитань і 

завдань[9]. 

Використання Проблемно-пошукових методів вимагає від 

вчителя хорошого знання навчального матеріалу, широких знань, 

уміння встановлювати і підтримувати контакт з учнями у виховній 

роботі, створювати атмосферу співпраці для спільного пошуку 

відповідей на проблемні питання. 

Отже, проблемно-пошукові методи застосовуються в ході 

проблемного навчання. Важливо відзначити, що проблемні випад-

ки слід розглядати як конфлікт між тим, що вивчається, і тим, що 

насправді є вивченим. Використовуючи проблемно-пошукові 

методи для розв’язання задач, вчителі використовують такі 

прийоми: 

- створення проблемних випадків - постановки проблемних 

задач, проблемних завдань, проблемних експериментів; 

- формування навчальних гіпотез для розв'язування задач - 
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вироблення припущень про причини явищ та співвідношення між 

поняттями та величинами. 

- доказ навчальних гіпотез на основі порівняння, логічного 

мислення та проведення навчального дослідження; 

- формулювання нових навчальних висновків та узагальнень; 

- передача вчителем і учнями та запам’ятовування учнями 

навчальної інформації - за асоціацією, заучуванням, повторенням 

навчального матеріалу [13]. 

Тобто учні висловлюють припущення про шляхи вирішення 

проблемної ситуації, узагальнюють раніше набуті знання, виявля-

ють причину явища, пояснюють його походження та обирають 

найбільш вірогідний варіант вирішення проблемної ситуації. 

Вчителі повинні керувати процесом на всіх етапах, задавати 

запитання та пропозиції. 

Наведемо приклади застосування проблемно-пошукових 

методів на уроках в школі. Часто творча діяльність починається з 

питання чи запитання, подиву, здивування, протиріччя. Проти-

лежне сприйняття може призвести до проблемних ситуацій, які 

створюють проблеми. 

Тому одним із найуживаніших прийомів є постановка 

питань, створення суперечливих ситуацій. Суперечливість цієї 

ситуації формується конкретною провокацією, яка викликала 

протиріччя. Щоб створити суперечливу ситуацію, вчителі можуть 

запропонувати учням висунути власні припущення, засновані на 

протилежних точках зору з одного і того ж питання, спираючись 

на життєвий досвід учнів і на суперечності між життєвими 

концепціями та фактами підручника. 

При створенні проблемних ситуацій вчителі повинні 

керуватися такими правилами: 

- доручення учням таких практичних чи теоретичних завдань, 

виконання яких вимагає оволодіння новими знаннями та набуттям 

нових умінь і навичок. 

- завдання повинні бути адаптовані до розумових здібностей 

учнів. 

- завдання дається до пояснення матеріалу, що вивчається. 
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- проблемними завданнями можуть бути: а) га засвоєння 

навчального матеріалу. б) формулювання запитання та гіпотези; в) 

практичне завдання. 

- різні типи завдань можуть створювати одну й ту саму 

проблему [3, с. 234]. 

Частково-пошукові завдання на уроках передбачають прояв 

учнями певної самостійності та ініціативи у пізнавальній діяль-

ності. У ході виконання завдань, наприклад, учні організовують 

логічні опорні схеми, конспекти, кросворди, таблиці порівняння, 

виконання вправ «Виправ помилку», «Незакінчене речення», 

«Асоціативний диктант», «Знайди пару», «Доповни твердження», 

створення «Візитки автора» в учнів виявляються й розвиваються ті 

чи інші творчі властивості: гіпотетичність і критичність мислення, 

здатність переносити знання та вміння в нову ситуацію. 

Для дистанційного навчання дуже ефективні проблемно-

пошукові методи навчання. У зв’язку з цим прийнято говорити про 

проблемні методи викладу навчального матеріалу, проблемно-

пошукові діалоги, використання наочних методів проблемно-

пошукового типу, власне пошук роботи для проведення дослід-

ження. На думку І.Я. Лернера [4], до таких методів належать 

окремі випадки, такі як метод проблемного викладання, частково-

пошуковий, або евристичний, дослідницьний методи навчання. 

Висновки та рекомендації. Запровадження проблемно-

пошукового підходу призвело до наступних позитивних 

результатів: підвищилася активність учнів на уроці, розвинені 

комунікативні навички, учні сміливіше висловлюють свої думки, 

не бояться помилятися, відчувають свою значимість, створюють 

атмосферу комфорту. та успіху, збагачують досвід учнів у дебатах. 

Розвивати вміння знаходити єдино правильне рішення. 

Тому виконання такої роботи на уроці допомагає вирішувати 

проблеми сучасної освіти: виховання особистості формує загальне 

уявлення про світ, здатна самоусвідомлювати й оцінювати життєві 

проблеми, творчо підходити до своєї навчальної діяльності, 

досягати успіху у змінах суспільства. 
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У сучасних умовах ефективна діяльність будь-якого 

підприємства залежить від управління її фінансами, тому воно 

потребує розвитку та вдосконалення. 
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Фінансовий менеджмент повинен бути спрямованим на забез-

печення достатнім обсягом фінансових ресурсів в тій кількості, в 

якій потрібно підприємству, згідно його плану, та найбільш 

ефективне використання даних ресурсів; мінімізувати фінансові 

ризики компанії; оптимізувати грошовий оборот; забезпечувати 

фінансову рівновагу підприємства у процесі його розвитку і одним 

з основних його завдань є максимізація прибутку [1].  

Найважливішою категорією фінансового менеджменту є 

активи підприємства. Вони являють собою економічні ресурси 

компанії, які були сформовані за рахунок інвестованого капіталу, 

який контролюється підприємством і характеризується продуктив-

ністю, вартістю та здатність генерувати дохід. Постійний оборот 

активів у процесі використання пов'язаний з факторами ризику, 

часу та ліквідності. Саме від активів, їх складу і структури 

залежить динаміка розвитку підприємства. 

Об'єктом фінансового менеджменту виступають фінанси 

підприємства і його фінансова діяльність, тобто керована під-

система. 

Об’єкт фінансового менеджменту визначає його напрямки: 

• управління формуванням активів (розрахунок реальної 

потреби за видами активів і визначення їх суми виходячи з обсягів 

діяльності підприємства); 

• управління формуванням фінансової структури капіталу 

(розрахунок загальної потреби в капіталі, вивчення й аналіз альтер-

нативних джерел формування фінансових ресурсів підприємства); 

• управління оборотними активами (аналіз і прогнозування 

тривалості оборотних циклів робочого капіталу); 

• управління необоротними активами (забезпечення ефектив-

ного використання основних засобів і нематеріальних активів); 

• управління інвестиціями (формування напрямків інвести-

ційної діяльності підприємства); 

• управління формуванням власних фінансових ресурсів 

(визначення потреби у власних фінансових ресурсах для реалізації 

фінансової стратегії підприємства, підвищення розміру чистого 

прибутку); 
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• управління залученими фінансовими ресурсами (визна-

чення вартості залучених коштів, оптимізація співвідношення 

короткострокової та довгострокової заборгованості); 

• управління фінансовими ризиками (визначення складу 

основних фінансових ризиків, їх оцінка, формування заходів щодо 

їх мінімізації та страхування). 

З огляду на те, що багато показників мають негативне значен-

ня, можна зробити висновок, що на даних підприємствах неефек-

тивний фінансовий менеджмент, через це створюються умови для 

банкрутства, через які втрачається спроможність існувати на 

ринку. На підприємствах необхідно формувати антикризову стра-

тегію управління, щоб виправити стан і покращити дані показники, 

що буде одним з основних чинників покращення результативності 

діяльності підприємництва і економіки країни в цілому. 

Отже, фінансовий менеджмент відіграє провідну роль в 

управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Від злагодженої 

роботі команди фінансових менеджерів залежить процес реалізації 

фінансової стратегії та політики суб’єктів господарювання, 

досягнення цілей, вирішення поставлених завдань і подальша 

діяльність компанії. 
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В наш час багатьма передовими науковими лабораторіями 

світу проводяться інтенсивні дослідження електрофізичних влас-

тивостей складних шпінельних керамік у зв’язку з тим, що вони 

містять рухливі іони літію і, отже, можуть бути використаними як 

матеріал для виготовлення катодів портативних літієвих джерел 

струму.  

У роботі [1] було показано перспективність заміни в літій-

іонних акумуляторах традиційної літій-марганцевої шпінелі на 

стабільну літій-залізну шпінель, більш досліджену як магнітний 

матеріал. Проте, при застосуванні стехіометричного літієвого 

фериту у ролі катоду літієвих джерел струму суттєвим недоліком є 

його низька електронна провідність за умови високих значень 

інтеркаляційних характеристик. Тому стає актуальним досліджен-

ня впливу модифікації літій-залізної шпінелі шляхом ізовалент-

ного заміщення іонами алюмінію іонів заліза на її електрофізичні 

характеристики. 

Керамічним способом за температури синтезу 1273 К отри-

мано серію зразків з очікуваним складом (1-y)LiFe5O8 + (y)LiAl5O8, 

що відповідає формулі стехіометричної літій-алюмінієво-

залізної шпінелі. Вихідним матеріалом служили високодис 
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персні порошки LiOH, Fe2O3 та Al2O3 марки ОЧ. Термічна 

обробка на завершальному етапі синтезу проводилась з 

середньою швидкістю охолодження VТ ≈ 0,03 K/с (зразки 

охолоджені разом з пічкою). 

Методом імпедансної спектроскопії отримані температурно-

частотні залежності діелектричної проникності і провідності Li2O-

Fe2O3-Al2O3 керамік в інтервалі температур 298-648 К. Їх аналіз 

вказує на присутність фрактальної структури в досліджуваних 

зразках, вплив якої проявляється за низьких температур.  Для 

дослідження явища електричної поляризації, пов’язаного із цією 

структурою, використаний узагальнений закон Джошера [2]. 

Застосований нами для дослідження поляризаційних процесів 

узагальнений закон Джошера досить коректно описує експеримен-

тальні температурно-частотні залежності комплексної діелектрич-

ної проникності [3]. На його основі можна проаналізувати 

утворення і еволюцію фрактальної структури із зниженням темпе-

ратури досліджуваних зразків, оцінити середній розмір її зерен, 

отримати температурну залежність її діелектричної сприйнятли-

вості, а також  робити висновок про домінуючий в даному 

температурному інтервалі механізм провідності. Хоча необхідно 

відмітити, що в нашому випадку час релаксації досягає великих 

значень і не відповідає максимуму кривої, що описує частотну 

залежність тангенса кута діелектричних втрат  в області низьких 

частот. На нашу думку, великі значення часу релаксації обумов-

лені наявністю сегнетоелектричних властивостей шпінелей, які 

виявлені в них в діапазоні температур 350-400 К [4] .  

Встановлено, що збільшення вмісту алюмінію в зразках веде 

до істотного зменшення температури за якої починається прояв 

різних рівнів фрактальної структури. При цьому частота яка 

відповідає максимуму кривої, що описує дисперсію тангенса 

діелекричних втрат понижується, тобто розмір фрактальних 

утворень за даної температури буде більшим. 
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Якщо проаналізувати сфери людської діяльності, важко 

пригадати, де сьогодні не використовується штучний інтелект. Й 

хоч його алгоритми вже давно керують виробничими процесами й 

задають тон у повсякденному житті, для українського законодавця 

термін «штучний інтелект» відносно новий. Позаяк, він є 

надзвичайно актуальним з урахунком швидкого розвитку ІТ-сфери 

та новими відкриттями. 

У провідних країнах світу останні кілька років відбувається 

справжній технологічний бум. Австралійці виграли пісенний 

конкурс із музичним твором, написаним технологіями штучного 

інтелекту. Штучний інтелект від Google Brain, проаналізувавши 

зміст 11 тисяч книг, почав писати вірші. Картину, яку створили 

юніти штучного інтелекту продали на аукціоні за 432 тисячі 

доларів. А у 2019 році група вчених, заповнюючи дві патентні 

заявки – контейнер для їжі та сигнальну лампу – штучний інтелект 

вказала автором [7]. Особливістю сучасних систем штучного 

інтелекту є те, що вони здатні створювати нові об’єкти, зокрема, 

літературні, художні та аудіовізуальні твори, що не поступаються 
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об’єктам, які створює людина. Їх також демонструють на 

виставках та аукціонах, вони є предметом купівлі-продажу [2].  

Як влучно зазначає науковець Ш. Яніскі-Равід, автономні 

системи штучного інтелекту зможуть замінити людину як автора 

багатьох видів об’єктів авторських прав, і саме авторське право 

стало однією з найбільш цікавих, проблемних і контрастних сфер, 

де проявляються унікальні властивості сучасних технологій [9, с. 

684-689]. Саме тому у світі на законодавчому рівні гостро постає 

проблема відповісти на низку питань: чи підлягає охороні 

авторським правом продукт, створений за допомогою технологій 

штучного інтелекту? Чи належатимуть йому авторські права на 

такий продукт? Іншими словами – чи може машина бути автором? 

В країнах англосаксонської системи загальноприйнятим 

вважається підхід, за яким штучний інтелект не може бути 

наділений правами інтелектуальної власності, а останні можуть 

належати виключно людині. Наприклад, законодавство Австралії 

містить положення про те, що твір, створений комп’ютером, не 

може захищатися авторським правом, оскільки він не був 

створений людиною. У Великій Британії законодавство визнає 

автором твору, створеного штучним інтелектом, того, чиї зусилля 

були необхідні для створення твору. Бюро із захисту авторських 

прав США в одному із рішень підкреслило, що зареєструє 

оригінальну авторську роботу за умови, якщо вона була створена 

людиною. Така позиція підкріплюється законодавством, в якому 

йдеться про те, що авторське право захищає лише плоди 

інтелектуальної праці, підвалинами яких є творчі здібності розуму 

[8].  

До аналогічної позиції схиляються і в Україні. Питання 

авторства у нас регулюється Законом України «Про авторське 

право і суміжні права». Стаття 7 Закону недвозначно наголошує, 

що суб’єктами авторського права є автори творів, в той час як 

стаття 1 визначає автора як «фізичну особу, яка своєю творчою 

працею створила твір» [5]. Подібні положення містить і Закон 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

Відповідно до статті 1 Закону, винахідником є винятково людина, 
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інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід 

(корисну модель) [6].  

Такий підхід пов’язаний, в першу чергу, із реалізацією прав 

інтелектуальної власності на створені твори. Кожного автора віт-

чизняне законодавство наділяє виключними майновими та немай-

новими правами. Зокрема, до виключних майнових прав належать: 

виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл 

або заборону використання твору іншими особами, куди входить 

відтворення творів; публічне виконання й публічне сповіщення 

творів; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування та інші 

подібні зміни творів. До особистих немайнових прав належать 

права автора вимагати визнання свого авторства; забороняти 

згадування свого імені під час публічного використання твору; 

вибирати псевдонім, зазначати й вимагати зазначення псевдоніма 

на творі замість справжнього імені автора; вимагати збереження 

цілісності твору та протидіяти будь-якому перекрученню, спотво-

ренню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на 

твір, що може зашкодити честі й репутації автора. Відповідні права 

може реалізовувати як автор, так і особа, якій було передано 

виключні майнові права (фізична або юридична особа).  

У разі ж визнання прав інтелектуальної власності за штучним 

інтелектом, виникає питання – наприклад, чи зможе «електронна 

особа» самостійно надати ліцензію на використання відповідного 

твору або звернутися до суду щодо захисту порушених прав? [1]  

Також неврегульованою залишається проблема строку дії 

прав інтелектуальної власності. У загальній правовій доктрині 

строк дії авторських прав прив’язаний до життя та дати смерті 

автора. Зауважу, що до штучного інтелекту застосувати такі часові 

межі неможливо. Тому доки штучний інтелект не набув статусу 

фізичної особи, вважати його автором будь-яких творів чи 

винаходів не можна.  

Слід пам’ятати й про відповідальність, а якщо бути точнішим 

- хто її нестиме у разі завдання шкоди юнітами штучного інтелекту. 

Для визначення відповідальної особи в кожному окремому 

випадку важливе встановлення причинно-наслідкового зв’язку, 
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моменту та обставин, в результаті яких виникла некоректна робота 

технологій штучного інтелекту. Й оскільки сьогодні відпові-

дальність штучного інтелекту не прописана у законодавстві, 

процес відшкодування покладатиметься на розробника чи 

користувача. Яскравим прикладом у даному випадку може 

слугувати кейс, де автомобіль марки Tesla, що їхав на автопілоті, 

спричинив автокатастрофу, внаслідок якої постраждали люди. З 

метою визначення відповідальної особи, слід розібратися, що 

стало причиною аварії: 

1. Недоліки програми, що тягне за собою відповідальність її 

розробника; 

2. Некоректне використання програми – у такому разі 

відповідатиме за наслідки водій (користувач); 

3. Втручання третіх осіб, які пошкодили зламали чи 

пошкодили програму або ж внесли в неї відповідні зміни [3]. 

Під час встановлення обсягу відповідальності одним із 

головних аспектів визначено факт доведення можливості 

передбачення негативних наслідків і запобігання їм [4, с. 17].  

З усього стає зрозумілим, що на міжнародному та вітчизняно-

му рівнях штучний інтелект поки що не наділений правосуб’єкт-

ністю й не визнається автором і власником прав інтелектуальної 

власності на створений ним результат. Проте, слід зауважити, що 

здатність технологій створювати автономні твори стимулює 

дебати в усьому світі про необхідність перегляду традиційних 

стандартів охорони. Ймовірно варто закріпити за штучним інте-

лектом можливість бути автором з приміткою «скороченого 

терміну охорони творів, створених його технологіями та відсут-

ністю особистих немайнових прав».  

Дослідники вже встигли пропрацювати кілька варіантів як цю 

юридичну прогалину врегулювати. Цілком вірогідно, що якийсь із 

нижчевказаних варіантів буде втілений у життя: 

1. Не охороняти авторство штучного інтелекту (розглядати 

результати його діяльності на рівні із фольклорними творами); 

2. Визнавати об’єкти, створені штучним інтелектом, окре- 

мою категорією об’єктів авторського права, а власне сам штучний 



 

40 

інтелект – самостійним суб’єктом (у такому разі необхідно внести 

зміни у законодавство). 

У будь-якому разі безперечним фактом є те, що за штучним 

інтелектом стоїть майбутнє. Наразі в Україні розробка базових 

нормативних актів, які б регулювали дану сферу, знаходиться на 

первісному етапі, на відміну від провідних країн, що вже мають 

певні напрацювання. Нашою перевагою в цьому контексті є 

можливість аналізувати закордонний досвід та намагатися 

адаптувати його до специфіки України.  
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ЗАКУПІВЛЯХ 
 

Василина А.В. 

студентка факультету обліку та аудиту 

Вінницького національного аграрного університету 

м.Вінниця, Україна 

У новій редакції Закону України «Про публічні закупівлі», 

яка вступить в дію 19 квітня 2020 року з’явилось поняття 

аномально низької ціни. [2] 

Аналіз поняття аномально низької ціни в публічних 

закупівлях з огляду на правила справедливої конкуренції 

досліджували Н.Заєць, Д.Пустовойт, О.Чмель, А.Шмігель,. 

Аномально низька ціна тендерної пропозиції (АНЦ) – це ціна 

найбільш економічно вигідної пропозиції, за результатами 

аукціону, яка є:     

• меншою на 40% або більше від середнього арифметичного 

ціни або приведеної ціни тендерної пропозицій інших учасників на 

початковому етапі аукціону.         

• меншою на 30% або більше від наступної ціни або 

приведеної ціни тендерної пропозицій учасників за результатами 

проведеного електронного аукціону. [3] 

Prozorro автоматично розраховує АНЦ за умови, що принаймні 
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два учасника подають заявку на закупівлю або лот. Це слід мати на 

увазі, оскільки іноді клієнт сам може вручну визначити аномально 

низьку ціну.  

Як же розраховується аномально низька ціна: 

Розрахуємо, чи ціна пропозиції Учасника 3 менша на 40 від-

сотків або більше за середньоарифметичне значення ціни тендер-

них пропозицій інших учасників на початковому етапі подання: 

1. Розрахуємо середнє арифметичне значення ціни пропози-

ції інших учасників на першому етапі: 

 

( 250 000+240 000)/2= 245 000 
 

2. Розрахуємо різницю між ціною Учасника 3 та отриманою 

середньоарифметичною ціною: 

 

100% - (134 750*100% / 245 000)=100% - 55%=45% 
 

Розрахуємо, чи ціна пропозиції Учасника 3 менша на 40 від-

сотків або більше за середньоарифметичне значення ціни тендер-

них пропозицій інших учасників на початковому етапі подання: 

1. Розрахуємо середнє арифметичне значення ціни 

пропозиції інших учасників на першому етапі: 

 

( 250 000+240 000)/2= 245 000 
 

2. Розрахуємо різницю між ціною Учасника 3 та отриманою 

середньоарифметичною ціною: 

 

100% - (134 750*100% / 245 000)=100% - 55%=45% 

 
Таблиця 1 

Розрахунок аномально низької ціни 

Назва компанії 
Ціна на етапі 

подання, грн. 

Ціна за результатами 

аукціону, грн. 

Учасник 1 250 000 210 000 

Учасник 2 240 000 200 000 

Учасник 3 200 000 134 750 

Джерело: узагальнено автором на основі [1, ст.7] 
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Отже, ціна Учасника 3 – аномально низька, оскільки менша на 

40 відсотків або більша за середнє арифметичне значення ціни, 

пропозицій на початковому етапі учасників. 

Розрахуємо, чи ціна менша на 30 відсотків або більша від 

наступної або приведеної ціни тендерної пропозицій учасників за 

результатами проведеного електронного аукціону: 

1. Ціна Учасника 2 є наступною ціною тендерної пропозиції 

для Учасника 3, після третього раунду: 

 

100% - (134 750*100% / 200 000)=100% - 67,375% =32,625% 

 

Отже, ціна Учасника 3 є аномально низькою, тому що вона 

менша на 30 відсотків або більша за наступну ціну тендерної 

пропозиції. 

У вище представленому прикладі пропозиція Учасника 3 

відповідає двом критеріям аномально низьких цін. [1, ст. 8] 

Відповідно, до Закону України, учасник з аномально низькою 

ціною, повинен протягом одного робочого дня ( з дати визначення 

найбільш економічно вигідної пропозиції) обґрунтувати ціну 

відповідних товарів, робіт чи послуг. Слід зазначити, що найбільш 

економічно вигідною пропозицією є пропозиція, яка була 

найдешевшою в аукціоні. [4] 
 

 
Рис. 1. Інформація, яку може містити обґрунтування аномально низької 

ціни  

  Джерело: побудовано автором на основі [1, ст. 11] 
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Надалі, Замовник приймає рішення чи відхиляти чи прийняти 

пропозицію на рахунок аномально низької ціни. Він може 

відмовитись від пропозиції, якщо: 

1. Учасник не надав належного пояснення вказаної вартості 

або ж ціни. 

2. Обґрунтування так і не було надане Учасником протягом 

одного робочого дня з дати визначення найбільш економічно 

вигідної тендерної пропозиції.  

Замовник може відхилити пропозицію опираючись на абзац 7 

пункту 1 частини 1 статті 31. [5] 

Не всі аномально низькі ціни у Prozorro є непоясненими. 

Багато учасників тендерів, що запропонували аномально низьку 

ціну, стають переможцями. Це стверджує статистика. “За резуль-

татами тендерних процедур, які були оголошені у квітні-травні 

2020 року та успішно завершилися до 30 липня, аномально низька 

ціна була виявлена у 69% (55 тендерних процедур з 80). Проте, в 

35 процедурах (з 55),  учасники які надали аномально низьку пропо-

зицію були визнані переможцями тендеру. Це дозволило замов-

никам заощадити 4 млн. грн., або 11% від очікуваної вартості”, - 

відзначила директорка департаменту сфери публічних закупівель. 

[1, ст. 6] 
 

 
Рис.2. Частота спрацювань АНЦ з 10-20 липня 2020 року на аукціонах. 

Джерело: побудовано автором на основі [1, ст. 22]: 
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З 10 червня по 20 липня 2020 року закінчились аукціони в 11 

930 лотах. Протягом цього періоду Prozorro визначило аномально 

низьку ціну 855 разів у 695 лотах. Таким чином, аномально низька 

ціна спрацювала у 6 % від усіх лотів. На рис.2 зображено частоту 

спрацювання Аномально низьких цін. 

Таким чином, бачимо, що аномально низька ціна утворюється 

лише в конкурентних процесах закупівлі. Особливу увагу необхід-

но приділити питанню запобігання аномально низькій ціні, тому 

що це важливий елемент закупівель. Такий крок потенційно може 

зменшити невиконання договору. В Україні на даний час широко 

розповсюджене поняття «Аномально низька ціна», і прикладом 

цього є статистика випадків. На рахунок іноземних країн, то у них 

свої етапи визначення аномально низької ціни, які ефективно 

працюють проти маніпуляції з цінами учасників тендерів.  

Великим внеском для попередження порушень, подолання 

корупції у тендерах є наявність поняття аномально низької ціни у 

законодавстві про публічні закупівлі. Несправедливий та недобро-

совісний  учасник не зможе надати обґрунтування аномально 

низьких цін. 
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Анотація: У цій статті розглянуто поняття документообігу, 

яке побудовано таким чином, що її внутрішня та зовнішня 

управлінська діяльність базується на грамотній організації доку-

ментообігу. З'ясовано загальні принципи побудови системності у 

документаційному забезпеченні управління, що дозволяє відслідко-

вувати результати запровадження у практичну діяльність всіх 

управлінських рішень та їх результати. Виявлення, розуміння та 

управління взаємозалежними процесами у діловодстві як системи, 

які сприяють результативності та ефективності управління 

організацією при досягненні її цілей. Системний підхід спонукає 

аналізувати вимоги до діловодства, визначати процеси, що сприя-

ють отриманню необхідного результату, і навіть підтримувати 

це у керованому стані. Різні частини системи управління інтегро-

вані з системою документаційного забезпечення управління в 

єдину систему, що використовує загальні елементи. Це сприяє 

якості планування, виділення ресурсів, визначення додаткових 

цілей та оцінки загальної ефективності управління. Для виконання 

поставлених завдань були використані такі методи дослідження: 

аналіз наукової літератури, узагальнення, порівняння, структур-

но-функціональний метод, а також теоретичний та метод 

обробки даних. Крім того, були використані такі методи пізнання 

як імперативний, диспозитивний, історичний метод та систем-

ний метод дослідження. Крім того, був використаний практич-

ний метод, за допомогою якого були зафіксовані та описані різні 

явища, факти та зв'язки між ними. У статті порушується 
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проблема побудови електронного документообігу та його впро-

вадження на підприємствах та в установах України на 

загальнодержавному рівні в умовах воєнного часу. 

Ключові слова: документообіг, звіт, ефективність управління, 

система управління, воєнний час. 

У кожному  підприємстві є документообіг. Це сукупність 

інформації, що створюється і циркулює для підприємства чи надхо-

дить ззовні, або створюється надання межі підприємства. Елект-

ронний документообіг включає зовнішні та внутрішні документи. 

Відмінність лише у цьому, що передбачає створення електронних 

документів - документів, інформація у яких зафіксована як елект-

ронних даних. Тобто ключовою ознакою електронного документо-

обігу є факт створення електронних документів замість паперових 

з метою накопичення, надання інформації, а також її обміну. 

Роботи з електронним документообігом передбачають 

наступні дії із документами: створення, обробка, відправлення чи 

передача, отримання чи підтвердження факту отримання (за 

потреби), використання, зберігання, знищення. 

Переваги електронного документообігу у тому, що електрон-

ний документообіг у порівнянні з паперовим дозволяє вивести 

планування діяльності підприємства, облік та контроль усіх етапів 

управління на новий рівень - комплексного підходу, системного 

аналізу та прогнозування. І це, своєю чергою, підвищує стійкість 

підприємства за умов частих криз і знижує ризики за умов невиз-

наченості. Але цінність процесу полягає ще у кількох питаннях. 

Економить час та ресурси, створюючи шаблони документів в 

електронному вигляді; заощаджує час для нових документів та 

знижує ризики помилок; електронний обмін документами відбува-

ється швидко, без витрат за папір, друк, кур'єрів; автоматичний 

пошук за будь-якими запитами прискорює роботу та безпосеред-

ньо впливає на продуктивність праці. 

Поєднує всі інформаційні потоки підприємства: внутрішні, 

зовнішні, змішані та ін. 

Величезним плюсом є той факт, що електронні документи 

можна створювати, редагувати, затверджувати, використовувати 
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та зберігати в єдиному електронному інформаційному просторі, 

уникаючи плутанини та втрати інформації. Також можна 

регулювати кількість учасників та користувачів, надаючи доступ 

до системи електронного документообігу. А ще - легка реєстрація 

вхідної та вихідної інформації, контроль виконання завдань. 

Спрощує менеджмент - це відбувається за рахунок полег-

шення розподілу завдань між виконавцями, контролю статусів 

виконання на всіх етапах та оперативної інформації онлайн у будь-

який час у будь-якому місці. 

Для підприємства перехід на електронний документообіг 

означає переведення всіх документопотоків у цифрову електронну 

форму та автоматизацію обробки документів. Компанія має право 

самостійно розробляти порядок електронного документообігу та 

вибирати програмне забезпечення для його функціонування. 

Єдиною обов'язковою умовою є дотримання норм чинного 

законодавства у сфері електронного документообігу. Зокрема, 

законодавством регулюються такі моменти: 

реквізити електронного документа;  

кваліфікований електронний підпис;  

виправлення помилок в електронній звітності до контролю-

ючих органів. 

Щоб розпочати використання електронного документообігу, 

необхідно зробити п'ять дій: 

по-перше, розробити та ввести в дію на підприємстві спеціаль-

ний документ - інструкцію про електронні документи та електрон-

не діловодство. У ньому обов'язково зафіксувати найменування 

електронних документів, електронних облікових документів, 

архівних електронних документів; 

по-друге, необхідно отримати кваліфікований електронний 

підпис, який надає юридичну силу електронним документам. 

Зроблена в акредитованому центрі сертифікації ключів ЕЦП є 

універсальним інструментом та може використовуватись для 

підпису документів у будь-якому сервісі документообігу; 

по-третє, вибрати та впровадити сервіс з електронного 

документообігу; 
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по-четверте, повідомити контрагентів та партнерів про 

перехід на електронний документообіг, укласти з ними договори 

про згоду щодо електронних договорів та інших документів та 

використання електронного підпису; 

і, по-п'яте, закріпити перехід на електронний документообіг із 

певної дати наказом на підприємстві[1,2]. 

Отже, процес запущено. Порядок роботи з електронним 

документом (наприклад, договором) передбачає: 

створення електронного документа (найчастіше з викорис-

танням шаблону певного формату, що значно заощаджує час); 

підписання електронного документа за допомогою вибраного 

сервісу (в режимі он-лайн за допомогою спеціального ключа з 

позначкою часу); 

надсилання електронного документа контрагенту (з познач-

кою про відправку) одержання документа від контрагента за 

підписом. 

Обмін електронними документами між контрагентами та 

партнерами можливий виключно за умови технічної сумісності 

електронних документів, тобто за умови використання однакового 

сервісу документообігу[1,2]. 

Ринок програмних продуктів України пропонує різноманітні 

програмні рішення для підприємств щодо впровадження чи 

вдосконалення електронного документообігу - як внутрішнього, 

так і зовнішнього. Існують безкоштовні сервіси, створені з огляду 

на всі вимоги українського законодавства. 

Але існують і недоліки електронного документообігу. Так, 

вони є. Ось основні: небажання співробітників переходити на нові 

технології, додаткові фінансові витрати, витрати часу на впровад-

ження та адаптацію, питання безпеки (віруси тощо), неможливість 

працювати з усіма контрагентами в електронному середовищі 

через те, що вони ще не перейшли на електронний документообіг. 

Як бачите, переваг значно більше, але життя внесло свої 

коригування і всі ці переваги в умовах воєнного часу за відсутності 

інтернету або навіть за наявності інтернету, але поганого зв'язку, 

не вирішують поставлених завдань, наприклад, нарахування 
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заробітної плати. Як виявилося, вручну, порахувати заробітну 

плату 4000 тис. вчителів за відсутності інтернету та комп'ютерної 

техніки, стало практично неможливо. Також має місце той факт, 

що існує безліч програм, доступ до яких не з основного робочого 

місця неможливий. І це одна із проблем, яку треба буде вирішувати 

у мирний час. 
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Автоматизація усіх адміністративних процесів дозволяє нам 

скоротити операційні витрати та покращити якість обслуговування 

хворих у закладах медичної допомоги. Грамотно вибудувана 

CRM-система допоможе оптимізувати робочу рутину в медичній 

організації, а медперсоналу зосередитися на лікуванні пацієнтів. 

На сьогоднішній день використання баз даних є однією з най-

більш характерних рис великої кількості сучасних інформаційних 
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систем. Тому протягом усього періоду функціонування інформа-

ційних систем приділяється достатня увага теорії створення та 

практиці використання баз даних. 

Актуальність цієї теми є достатньо високою адже кожен рік у 

світі гине велика кількість людей від помилок, нагромадження 

непотрібною роботою та непрофесійності лікарів. Саме тому 

автоматизація щоденної медичної рутини в клініках і лікарнях є 

такою важливою. Вона позбавляє персонал від зайвої рутини, що 

істотно збільшує ефективність роботи фахівців. Створені додатки 

для лікарів під замовлення дозволяють ефективніше організувати 

роботу не тільки клінік, але також приватних кабінетів фахівців. 

Для прикладу було проведено аналіз деяких існуючих 

інформаційних система. Серед них «МедІнфоСервіс», програмний 

комплекс «Медичні карти» та «МЕДСТАТ». 

У результаті дослідження, було з’ясовано, що така медична 

інформаційна система, як «МедІнфоСервіс» являється програмним 

продуктом, що охоплює автоматизацію лікувальних процесів 

стаціонарних лікувальних закладів та амбулаторно-поліклінічних. 

Крім цього акредитований МОЗ та підключений до електронної 

системи охорони здоров’я «E-Health».  

«МедІнфоСервіс» надає повний функціонал для передачі 

електронних медичних записів до ЕСОЗ з функцією імпорту даних 

з "Медичної карти стаціонарного хворого" та "Медичної карти 

амбулаторного хворого"  до електронних медичних записів. Це, в 

свою чергу, означає те, що лікарям не потрібно робити потрійну 

роботу, а лише достатньо внести дані в електронну документацію 

із подальшою можливістю імпорту та друку потрібних документів. 

Програмний комплекс «Медичні карти» - програма, що роз-

роблена із розрахунком на рiзнi рiвнi управлiння роботою з 

кадрами. Ця програма значно пiдвищує доступ усiх зацiкавлених 

категорiй працiвникiв до аналiтичної iнформацiї по кадровим 

питанням, а також дає можливiсть постiйного оперативного 

впливу на процес управлiння. 

 «МЕДСТАТ» – це інформаційна система, яка дозволяє авто-

матизувати обробку медико-статистичної інформації. Програма 
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призначена для формування, зберігання та аналізу звітно-статис-

тичної інформації згідно до усіх річних звітних форм медичної 

статистики. 

Ряд сервісних функцій для роботи з таблицями статистичних 

звітів: копіювання, вилучення, перекодування. Також передбачено 

певні сервісні операції такі як: видобуття і внесення таблиць, звітів 

та довідкових даних. Але попри це велика частина цих систем 

побудовано на основі клієнт-серверної архітектури, що забезпечує 

обмежену кількість функцій - переважно підготовку стандартних 

форм і статистичних звітів МОЗ. У цих системах ведеться електрон-

на історія хвороби, внесення даних, яких здійснюється шляхом 

вибору фраз з довідників  або просто набору тексту. У подальшому 

такий підхід не дає можливості здійснювати поглиблений 

аналіз. Проте недоліком цих систем є необхідність звертатися до 

розробників для внесення змін у вхідні й вихідні форми. 

До того ж багато медичних інформаційних систем, що 

функціонують у даний час у лікувальних закладах, є фізично та 

морально застарілими. Вони переважно розроблені ще 10-15 років 

тому, їх ніхто вже давно не удосконалює та не підтримує. Вони 

дозволяють автоматизувати тільки підготовку звітних форм.  

Сьогодні на ринку медичних інформаційних структур існує 

10-15 розробників. За кількістю впроваджень слід відзначити: 

«Медсистеми», TherDep, «Укрмедсоф», СІЕТ. Також до українсь-

кого ринку проявляють інтерес російські («Медиалог») , польські 

(АBG), та турецькі розробники медичних інформаційних систем. 

Проте вартість їх впровадження є значно вищою, ніж у аналогічних 

українських. 

Інформаційна система в кожній лікарні має свої сильні та 

слабкі сторони. Наприклад, якщо вона розроблена власноруч, то 

вона потребує досвід у більшої кількості технічно підготовленого 

персоналу для експлуатації на розробку.  

Для розвитку системи відповідно до попиту є важливим 

наявність різноманітних ресурсів, щоб забезпечити ефективну 

роботу системи. Єдиної системи немає, яка перевершує інші, але 

кожна має свою унікальність.  Мета впровадження цих систем не є 
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конкуренцією один одному, але служить для полегшення та 

покращення якості обслуговування пацієнтів. Проте є потреба 

синхронізувати ці системи, щоб можна було спілкуватися з інши-

ми зовнішніми для забезпечення збереження та безперервність 

догляду.  
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Анотація: У короткому дослідженні на підставі опрацьованих 

джерел та літератури розглядаються основні моделі та джерела 

фінансування закладів вищої освіти. Як висновок, модель 

фінансування українських ЗВО не є досконалою та потребує 

реформування, про що часто пишуть українські фахівці у своїх 

дослідженнях.  

У сучасному світі ефективний розвиток суспільства перед-

бачає наявність високого інтелектуального потенціалу нації. 
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Здобуття вищої освіти позитивно відображається на зростанні 

якості життя, розбудові держави та розвитку суспільства. Здобуття 

якісної вищої освіти передбачає і відповідну оплату як за надання, 

так і отримання послуг, адже успішне виконання завдань 

закладами вищої освіти неможливе без достатнього рівня 

фінансового забезпечення їх діяльності. 

Як зазначає Муравська В., сфера освіти для успішного 

функціонування потребує забезпечення в достатніх обсягах 

фінансовими ресурсами. Фінанси освіти – це система грошових 

відносин з приводу формування, розподілу й використання 

різноманітних фінансових ресурсів або фондів грошових коштів. 

В результаті реалізації цих відносин в освітянській діяльності 

утворюються різноманітні фонди фінансових ресурсів, 

призначенням яких є забезпечення ефективного функціонування 

закладів системи освіти [1]. 

В Україні дослідженням теоретичних та практичних аспектів 

цієї проблеми займалися такі науковці як Боголіб Т., Волкова Н., 

Іщук Л., Плахотнікова Л., Колісніченко Н., Дехтяр Н., Янченко О., 

Муравська В., Лисяк Л. та інші. 

Отже, метою дослідження є аналіз основних джерел 

фінансування ЗВО на сучасному етапі, проаналізувавши наукові 

публікації та нормативно-правові акти. 

Основним нормативно-правовим актом, який регламентує 

фінансування ЗВО є Закон України «Про вищу освіту». Відповідно 

до ст. 71 ЗУ «Про вищу освіту»,  фінансування вищих навчальних 

закладів державної форми власності здійснюється за рахунок  

коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на 

оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-

педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефектив-

ного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті 

рішень. Фінансування ЗВО може здійснюватись і за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. На відміну від державних ЗВО, 

фінансування приватних здійснюється за рахунок їх засновників 
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або іншим шляхом, що не суперечить українському законо-

давству[2].  

У статті Ченцова В., Дегтярової І., Григораша О. розгляда-

ються основні моделі фінансування ЗВО. Зокрема вони вказують, 

що єдиної універсальної моделі, яка би відповідала умовам, 

можливостям і ресурсам усіх систем, немає, адже велику роль 

відіграють не лише кількісні показники (статистика, демографія), 

а й економічні умови й правові рамки. Загалом науковці та 

експерти розрізняють кілька моделей державного фінансування 

закладів вищої освіти: т.зв. блок-гранти, що залежать від моделі 

фінансування за видатками, у т.ч. на підставі формули чи алго-

ритму, фінансування за результатами діяльності (performance-

based funding), контрактного або договірного фінансування 

(performance contarcts); проектне фінансування (project based 

financing), цільове фінансування, у тому числі, фінансування 

напрямків за замовленням (earmarked financing), фінансування 

програм досконалості (excellence funding), які можуть 

поєднуватися у рамках однієї системи [3]. 

Важливе місце серед джерел фінансування діяльності ЗВО 

посідають кошти, які надходять за отримання послуг здобувачами 

освіти. Частина фінансування надходить від надання додаткових 

освітніх послуг, які не заборонені законодавством.  Перелік таких 

послуг, відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження пере-

ліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форм власності» [4],  можуть надаватися 

ЗВО у визначеному порядку і мають бути опубліковані на 

офіційному сайті. 

Як вважають Лисяк В., Петрова Я., Цюп’як П., аналіз 

структури джерел фінансування вищої освіти свідчить про доволі 

обмежений їх перелік (табл. 1). Дані табл.1 демонструють, що у 

структурі фінансування ЗВО (університетів, академій, інститутів) 

переважають кошти державного бюджету та фізичних осіб, окремо 

не враховуються отримані на навчання гранти та кредити [5].  
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Джерело: [5]. 
 

Україні вже проведені необхідні реформи для надання 

пільгових кредитів [6], але такий вид кредитування не є 

користується популярністю серед здобувачів. Не кожен студент 

хоче брати на себе відповідальність та повертати кошти протягом 

тривалого терміну після закінчення навчального закладу. Серед 

популярних умов такого кредитування часто можна зустріти зміну 

кількості відсотків у сторону зменшення при народженні однієї 

дитини, або взагалі оформлення безвідсоткового кредитування при 

наявності двох дітей.  

У статті Ченцова В., Дегтярової І., Григораша О. критикуєть-

ся розподіл державного замовлення, і, відповідно, фінансування 

ЗВО. Вони вказують, що обсяг державного замовлення для ЗВО 

формується за результатами відкритого конкурсу, але насправді 

більша частина бюджетних місць концентрується у закладах, 

розташованих у столиці (більшість отримувачів державного 

фінансування знаходяться у м. Києві). Крім того, в університетах 

Києва кількість студентів, які навчаються за контрактною 

формою, перевищує обсяг державного замовлення. За такої 

ситуації неприпустимим є постійне збільшення державного 

замовлення за рахунок зменшення держзамовлення менших та 

регіональних закладів. Безсумнівно, найкращі університети 

повинні отримувати виняткову державну підтримку та підвищене 

фінансування на засаді excellence funding, але водночас вони не 

можуть конкурувати з невеликими або регіональними універси-

тетами [3].  
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Проаналізувавши доступні джерела та літературу робимо 

висновок, що модель фінансування вищоїх освіти в Україні є 

недосконалою. Цікавий висновок щодо реформування подають  

Ченцова В., Дегтярьова І., Григораш О., які запропонували нову 

модель державного фінансування закладів вищої освіти, яка 

складається з трьох основних напрямків: цільове державне фінан-

сування (Фонд державного замовлення), студентське кредиту-

вання (Фонд студентського кредитування та система фінансування 

наукових досліджень та ініціатив досконалості. Цільове державне 

фінансування разом із системою студентського кредитування 

може замінити поточну модель розподілу державних коштів 

(модель державного замовлення). Запропонована модель є студен-

тоцентричною і здатна підвищити ефективність бюджетних 

видатків, з одного боку, і забезпечити відкриту та доброчесну 

конкуренцію для всіх закладів вищих освіти, але, більше того, 

сприятиме залученню найкращих випускників до державного 

сектору економіки та посиленню тісної співпраці між сектором 

вищої освіти та ринком праці. 
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Складання консолідованої фінансової звітності в Україні 

виникло через те, що відбувся перехід від планової економіки до 

ринкової. Також вагомими причинами до складання консолідова-

ної звітності стала поява холдингових компаній, концернів, 

промислових та фінансових груп, акціонерних товариств, що 

мають вагому кількість дочірніх підприємств. 

Консолідація даних для підприємства і її актуальність 

збільшується тоді, коли збільшується і саме підприємство. Це 

пов’язано з тим, що, чим більше підприємство, тим більше у 

підприємства наявні нові джерела інформації та збільшується 

кількість споживачів, котрі цю інформацію «споживають». 

Консолідована фінансова звітність вказує на те, що у підприємства 

високо розвинута ринкова економіка, яка збалансовує інтереси 

споживачів та користувачів. 

У розробку теоретичних та практичних аспектів сутності 

консолідованої фінансової звітності присвячено роботи таких 

науковців як Н.С. Акімова, М.Р. Лучко, С.М. Семенова, Л.В. 

Чижевська. Консолідація фінансової звітності розкривається у 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/17.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/17.pdf
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вітчизняних національних положеннях (стандартах) бухгалтерсь-

кого обліку (НП(С)БО) і міжнародних стандартах фінансової 

звітності (МСФЗ). 

Консолідація – це певний процес, який полягає у зведенні 

бухгалтерських даних на момент підготовки зведеного звіту [5, 

с. 236]. 

Консолідована фінансова звітність повинна відповідати 

принципам та кваліфікації якості фінансової звітності організації. 

Відповідно до НП(С)БО 2, крім загальновизнаних принципів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виділяємо основні 

принципи консолідованої фінансової звітності: 

1. Звітність: звіт надається материнською компанією. 

2. Дата складання. Фінансова звітність, яка використовується 

для складання консолідованої фінансової звітності, має бути за той 

самій період і на ту ж дату балансу.  

3. Спільна облікова політика: консолідована фінансова 

звітність складається з використанням облікової політики для тих 

самих операцій і подій за тих самих умов. Якщо неможливо засто-

сувати єдину облікову політику, цей факт слід зазначити в 

примітках, які визначають та розкривають елементи, що викорис-

товуються в різних облікових політиках. 

4. Визначення та відокремлення: неконтрольована частка 

власного капіталу, чистий прибуток (збиток) та загальний дохід 

встановлюються окремо в консолідованій фінансовій звітності. 

5. Включена фінансова звітність включає фінансову звітність 

материнського підприємства та його підрозділів. Якщо фінансова 

звітність дочірнього підприємства не включена до пов’язаної 

звітності, причини слід розкривати в примітках до пов’язаної 

фінансової звітності [4]. 

Процедури підготовки фінансових звітів, можна розділити на 

три загальні кроки: 

1. Підготовка, складання та подання персональної фінансової 

звітності материнського підприємства та дочірніх підприємств, а 

також підготовка фінансової звітності до процесу введення. 
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2. Впровадження приміток при складанні консолідованої 

звітності. 

3. Складання та подання фінансової звітності, що стосується 

материнської компанії. 

Враховуючи роль фінансової звітності, пов’язану з розробкою 

управлінських рішень, вони виконують ті ж функції, що й у 

загальній фінансовій звітності, а саме: 

− надавати інформацію власникам і кредиторам компаній про 

поточний фінансовий стан підприємств та ефективність їх 

діяльності; 

− дозволяють власникам встановлювати основні показники 

діяльності підприємств [3]. 

Основна цінність інтегрованої фінансової інформації полягає 

в тому, що вона служить не лише об’єктом внутрішнього 

контролю, а й джерелом визначення організаційної інформації та 

сфер внутрішнього контролю. Найбільша кількість користувачів 

має фінансову звітність, складену за методом капіталу, за 

принципами методу, викладеними в НП(С)БО 12 [6, с. 225]. 

В Україні така фінансова звітність вважається останньою 

фінансовою звітністю для зовнішніх споживачів, включаючи 

державну статистику. Такий звіт містить оцінку фінансових 

результатів діяльності дочірнього підприємства. Однак для 

користувачів такої інформації недостатньо. На відміну від 

національних стандартів, МСФЗ дозволяє від споживачів вимагати 

окремої фінансової звітності, де інвестиції оцінюються за цінами 

або справедливими цінами, а не за методом балансу. Ці вимоги 

важливі тому, що, перш за все, інвестор має лише сильний вплив 

на партнерів, що в більшості випадків не впливає на дивідендну 

політику компаній, тому їх цікавить фінансова ситуація та 

наслідки використання цих звітів; по-друге, фінансова звітність за 

методом капіталу в Україні часто складається без урахування 

вимог параграфа 13 - 14 НП(С)БО 12 «Інвестиції у фінанси» (за 

винятком результатів угоди між інвестором і партнером) може 

значно погіршити фінансові результати інвестора, якщо між 
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інвестором та партнером або спільним підприємством є значні 

операції [2, с. 104]. 

Консолідована фінансова звітність виступає джерелом 

інформації для надання відповідей на деякі питання, а саме: 

− оцінка фінансового стану та результатів діяльності групи. Це 

дає уявити результативність підприємства та стан діяльності 

підприємства. Можна провести оцінку інших організацій та 

оцінити їх ефективність; 

− оцінка ефективності майбутніх і минулих інвестицій, тобто 

підготовка очікуваних звітів; 

− рішення про дивідендну політику материнської компанії. 

Саме консолідована фінансова звітність надає актуальну інформа-

цію про дохід материнського підприємства. Саме відповідь на це 

питання дозволяє зрозуміти  акціонерам про суму дивідендів; 

− визначення трансфертних цін; 

− формування бюджетів консолідованої групи, тобто 

відповідної фінансової звітності; 

− інформаційних ресурсів при прогнозуванні та плануванні 

діяльності групи; 

− контроль за виконанням фінансових планів консолідованої 

групи чи материнського підприємства, потреби, що виникають при 

складанні консолідованих бюджетів групи [1]. 

 Консолідована фінансова звітність призначена для опису 

загального фінансового стану та загальної фінансової діяльності 

бізнес-групи як єдиної економічної одиниці. Він також відображає 

всі фінансові відносини між ними і служить контролем над 

материнською компанією. 

Отже, консолідована  фінансова звітність, яка складається за 

всіма показниками регульованих компаній, повинна відображати 

фінансовий стан та результати господарських рухів усіх компаній 

у рамках консолідації як єдиної економіки, а також порівняльного 

аналізу. Водночас Україна має вжити відповідних заходів для 

вдосконалення та зміцнення принципів єдиної системи фінан-

сового обліку консолідованої фінансової звітності. Це дозволить 
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нашій державі рухатися до побудови сильної економіки на основі 

сучасних міжнародних стандартів. 
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Продуктивність господарської діяльності українських та 

світових підприємців у правовій системі певної держави першо-

чергово визначається рівнем довершеності охоплення сфер 

регулювання та толерантністю її законодавства. 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) тісно пов’язана з 

бізнесом різних суб’єктів господарювання на зовнішніх ринках. 

Стаття 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

вказує, що зовнішньоекономічна діяльність українських та іно-

земних господарюючих суб’єктів ґрунтується на відносинах як в 

Україні, так і за кордоном». Таким чином, зовнішньоекономічна 

діяльність становить два види господарських операцій: господар-

ські операції українських підприємств по-за Україною; госпо-

дарські операції іноземних підприємств  в Україні [2]. 

Вихід суб’єкта господарювання на зовнішній ринок допома-

гає економіці пристосовуватися до системи світогосподарських 

зв'язків, сформувати відкриту економіку. Тому розвиток зовніш-

ньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання є важливим 

чинником покращення ефективності господарської діяльності на 

рівні мікроекономіки та всієї національної економіки, особливо 

сільського господарства. 

За сучасних умов, в період посилення пріоритету спожи-

вацьких інтересів, у системі економічних відносин викликає 
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агресивну конкуренцію за ринки збуту, однією з найважливіших 

передумов ефективного функціонування компаній на просторах 

цільового ринку є забезпечення конкурентної переваги у збуті.  

Основна мета, через яку компанії виходять на зовнішні ринки 

— максимізувати прибуток за рахунок використання ефекту 

масштабу. Досягнення вищезазначеної мети не вичерпує всіх 

елементів мотиваційного механізму, складеного з конкретних 

мотиваційних причин. Успіх зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єкта господарювання залежить від його змоги виконувати 

експерименти на цільових зовнішніх ринках. 

В сучасних умовах Україна володіє досить низьким рівнем 

інвестиційної привабливості та несприятливим інвестиційним 

кліматом, що не дає змогу отримати достатні фінансові ресурси 

для розвитку суб’єктів господарювання, впровадження новітніх 

технологій, наукових розробок, інновацій [1]. 

Слід зауважити, що несприятлива цінова динаміка, інфляція, 

недоступність кредитних ресурсів, нестабільна політична ситуація 

на теренах України, високий рівень корупції та неформальні 

відносини державними владними органами та компаніями дає 

негативний відбиток на розвиток та покращення зовнішньоеко-

номічних зв'язків і є пріоритетними питаннями, які потребують 

вирішення. 

Варто зазначити, що зовнішня торгівля в сучасному стані 

зумовлена впливом низки економічних факторів, серед яких: 

значне зростання ціни імпортованих енергоносіїв; зниження 

світового попиту на українську продукцію та зменшення цін на 

товарних ринках через світову фінансово-економічну кризу; 

падіння індустріального виробництва та зменшення кількості 

будівельних робіт, що знизило попит вітчизняних підприємств на 

матеріали, сировину та напівфабрикати; значне зниження 

активності в інвестиційній сфері, що залишило свій відбиток у 

вигляді скорочення попиту українських виробників в імпорті 

обладнання та інших інвестиційних товарів; локалізація доступу 

до фінансових ресурсів; прогалини в системі прав власності, 

нестабільність макроекономіки та завищені граничні податки; 
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низький рівень утворення спільних компаній між українськими та 

світовими партнерами, що істотно уповільнює передачу техно-

логій; зниження попиту споживачів в умовах падіння заробітної 

плати та споживчого кредиту, що призвело до скорочення імпорту 

споживчих товарів. 

Серед внутрішніх факторів виділяють такі групи: техніко-

технологічні, фінансові, управлінські та кадрові. Якщо оснащення 

та механізми, що не відповідають сучасному рівню розвитку, 

негативно позначаються на собівартості, якісних показниках та 

технічних параметрах виробництва або їх невідповідності 

міжнародним стандартам, що не дозволяє їй конкурувати з 

ідентичними світовими компаніями. 

Через труднощі компаній у фінансовому секторі, вони не 

мають можливості оперативно реагувати на пертурбації навко-

лишнього середовища, модернізовувати устаткування, технології, 

асортимент товарів, покращувати її. Слід зауважити, що у зв’язку 

з низькою ефективністю експортних операцій, які виступають 

наслідками високої собівартості продукції, зовнішньоекономічна 

діяльність суб’єктів господарювання стає збитковою або 

низькорентабельною. 

Основною проблемою виступає неефективність системи 

управління зовнішньоекономічною діяльністю, відсутність страте-

гічних і маркетингових підходів в управлінні бізнесом. Враховую-

чи кількість проблем, з якими стикається розвиток зовнішньо-

економічної діяльності, суб’єктам господарювання слід докласти 

всіх зусиль для інтенсифікації діяльності у сфері збуту, так як 

кожна компанія має на меті одержати прибуток, а головним 

осередком є збутова діяльність як завершальний етап їх діяльності 

зі створення, вироблення та доведення до кінцевого споживача 

власної продукції [3]. 

Завдяки прагненню України стати повноцінним гравцем на 

зовнішньоекономічному ринку, деяким національним компаніям 

вдалося розширити сферу своєї діяльності, досягнувши нового 

рівня розвитку, зокрема завоювати власну частку на зовнішніх 

ринках. Належний успіх українських суб’єктів господарювання 
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відіграв важливу роль у стабілізації нашої національної економіки, 

що призвело до зростання вітчизняного доходу, покращило імідж 

України на зовнішньоекономічному ринку, проте певна позитивна 

тенденція значним чином послабилася через карантинні обме-

ження та запровадження воєнного стану із веденням воєнних дій 

на території нашої країни. 

Саме два вищезазначені фактори на даному етапі виступають 

основними проблемними аспектами здійснення зовнішньоеконо-

мічної діяльності. З початком воєнних дій певна кількість 

підприємств призупинила свою діяльність, дехто вийшов з 

українського ринку, деякі компанії було націоналізовано [6].  

Значним чином українська економіка разом з підприємствами 

перейшла на наступальний рівень відносно дій країни-агресора, 

що базується на масових відмовах від експорту та імпорту товарів 

звідти, бойкотах, торгових ембарго тощо. Проте слід звернути 

увагу, що в даних умовах більшість світових країн, зокрема тих, які 

займають провідний рівень у даному переліку, почали підтриму-

вати Україну, відмовляючись від ресурсів агресора та запевняючи, 

що всіляко підтримуватимуть саме нашого вітчизняного 

виробника.  

До того ж слід звернути увагу на те, що Україна – держава 

Центральної Європи, яка виступає одним з важливих логістичних 

вузлів, тому значного розвитку зазнає саме ця сфера підприємства. 

Тобто на думку більшості світових фахівців у галузі 

економіки, наша країна, разом з її підприємствами, продовжить 

свій стрімкий розвиток після припинення воєнних дій з боку 

агресора, зуміє вийти на новий рівень та зайняти одне з провідних 

місць на зовнішньоекономічних ринках [5]. 

Таким чином, у сучасних умовах значна роль відводиться 

зусиллям держави щодо покращення умов зовнішньоекономічної 

діяльності українських компаній. Держава має зосередити свої 

зусилля на процесі вдосконалення нормативно-правової бази 

зовнішньої торгівлі, організаційного та іншого забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності українських компаній. 
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 Філософські науки 

 

СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ 

 

Давиденко А.О., 

студентка факультету соціально- 

 психологічної освіти та управління 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

 Класова теорія була ще сформульована в марксистській 

філософії, в суспільстві споконвічно був поділ людей, адже завжди 

так: одні мають більше прав, привілеїв та переваг, а інші- менше , 

це так зване розшарування, яке приносить у життя людей багато 

несправедливості. Владу ніколи неможливо було розподілити 

порівну, тому вона є головним чинником, що визначає належність 

до соціальної стратифікації, окреслює межі класів і груп, 

розшаровує їх вище або нижче. З одного боку соціальна нерівність 

–це біда, а з іншого начебто виступає стимулом для пошуку нових 

способів життя для її подолання. Від нерівності у суспільстві 

найбільш страждають бідні люди, тому що в них якісь умов життя 

гірша, сюди входить і доступ до освіти, до медицини, нерівні 

можливості у веденні бізнесу, нерівні способи.[1] 

 Але у марксизмі боротьба класів розглядається як рушійна 

сила історії, адже кульмінацією класової боротьби стає соціальна 

революція, яка супроводжується катастрофічними змінами в усіх 

сферах суспільства. Створення теорії класів і класової боротьби 

вважається одним з найважливіших досягнень марксизму. 

 Ще з часів Аристотеля існував забобон, що потрібно зробити 

людей рівними, слід зрівняти їх у володінні майном та власністю, 

таким чином усунути проблему майнової нерівності, але це вельми 

шкідливо , адже впливає на людину , живить в ній ілюзії та марні 

сподівання на легке розв’язування складних проблем. Проте мрія 

соціальних низів про країну достатку і справедливості, де відмін-

ності між молодими – старими, розумними – пересічними, 
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активними – пасивними не спричиняють різниці у володінні май-

ном, не зникла на сьогоднішній день, як і у Середньовіччя, так і у 

Новий час. [2] 

 Соціальна стратифікація базується на розподілі соціокуль-

турних благ виражається сутність соціального розшарування, коли 

у суспільстві стимулюються одні види діяльності, до інших 

ставлення терпиме (толерантне) і стримуються треті. Тобто одні 

володіють засобами виробництва, капіталом, а інші лише власною 

робочою силою: такий розподіл умов виробництва призводить до 

непропорційного розподілу створених благ та можливостей.  

На рис. 1 показано відносне взаєморозміщення престижності, 

популярності різного типу професій. (Див. у додатку) Звичайно, таке 

ранжирування відносне і залежить перш за все від різного типу 

суспільства, його системи цінностей, історичного періоду, часу. 

Але, як видно із схеми, верхні позиції займають представники 

творчої інтелектуальної праці, нижню - представники переважно 

фізичної малокваліфікованої праці.[3] Щоб подолати цю прірву 

між розкішним життям та недостатніми, неякісними можливостя-

ми, потрібно передавати засоби і предмети праці у загальнодоступ-

не користування, спільне володіння. Якщо дивитись на цей спосіб 

згідно з К. Марксом, то суспільна власність ніяким чином не зрів-

няє людей за обсягом володіння благами, однак може забезпечити 

більш справедливий розподіл багатства відповідно до затрат праці, 

її якості, ефективності, адже завдяки отриманому продукту, люди 

мають змогу приділяти час на розвиток своїх здібностей та талантів. 

Додаток: 

 
Рис 1 
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Марксистську теорію класів можна критикувати, але нею не 

можна знехтувати. Вона справила величезний вплив на розвиток 

соціально-філософської, політичної ,економічної думки і стала 

джерелом енергії мотивації та ідей у суспільстві. Таким чином, не-

рівність формує і підтримує мотивацію учасників процесу соціаль-

ного життя, у кожного є можливість і чіткі перспективи професій-

ної кар’єри та самореалізації. Якщо докласти зусиль, прагнути зро-

бити свій внесок у стратифікаційну ієрархію, то це обов’язково 

підкріпиться винагородою, яка є недосяжною на нижчих 

сходинках.  
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к.ю.н., доцент кафедри публічного права 
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м. Ірпінь, Україна 

Візова політика Європейського Союзу почала формуватися 

під впливом інтеграційних процесів держав-членів цієї міжнародн-

ої організації. Завданням розробки такої політики було забезпе-

чення ефективної роботи внутрішнього ринку Європи. Принцип 

свободи пересування став основою в діяльності Європейського 

Союзу у цій сфері. Важливим нормативно-правовим актом, який 

закріплює таку політику Європейського Союзу (далі – ЄС), є 

Шенгенська угода. Цим документом передбачено створення особ-

ливого режиму перетину кордонів у Шенгенській зоні, метою 

якого стало забезпечення внутрішньої безпеки та зменшення 

загроз, які пов’язані з анулюванням контролю на кордонах [2, 

с. 184].  

Наразі візова політика ЄС базується на Лісабонському 

договорі про функціонування цієї структури. Відповідно до цього 

документа ЄС розробляє та реалізує комплекс заходів, які 

спрямовані на забезпечення формування загальної візової політики 

та скасування контролю за переміщенням осіб на внутрішніх та 

зовнішніх кордонах. Також договір встановлює особливий спосіб 

забезпечення безпеки зовнішніх кордонів ЄС – Візову інформа-

ційну систему. Вона полегшує обмін інформацією між державами-
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учасницями та допомагає встановлювати осіб, які не мають права 

перетинати кордон або перебувати чи проживати на території ЄС 

[5].  

Що ж до візової політики щодо громадян третіх країн, то вона 

потребувала розробки єдиних вимог та процедур видачі віз, 

забезпечення співробітництва між консульствами різних держав та 

погодження їх роботи. Першим прийнятим документом, який 

почав регулювати це питання, були Спільні Консульські Інструк-

ції. Цей нормативно-правовий акт визначив типи віз, що 

встановлюють рівень свободи пересування їх власника. Пізніше 

відповідні органи ЄС ухвалили Візовий кодекс Європейського 

Союзу, який усунув недоліки Інструкцій та покращив роботу 

консульств [2, с. 184].  

Чи не основною формою співпраці ЄС з державами, які не є 

його членами, є угоди про спрощення візового режиму. Такі угоди 

спрямовані на полегшення видачі тимчасових віз таким категоріям 

осіб як науковці; журналісти; водії, котрі здійснюють міжнародні 

перевезення; родичі, яким потрібно відвідати своїх рідних за 

кордоном та ін. Ці документи передбачають також можливість 

безвізового режиму для третіх країн [1, с. 142-145].  

Історія розвитку відносин між Україною та ЄС щодо безвізо-

вого режиму почалася 17 червня 2007 року, коли було підписано 

Угоду про реадмісію між ЄС та Україною. Цей документ встанов-

лює процедуру ідентифікації та повернення громадян, які 

нелегально перебувають на території ЄС. У цей же час було 

підписано Угоду між Україною та Європейським Союзом про 

спрощення оформлення віз, яка визначила порядок введення 

взаємовигідного безвізового режиму; встановлення безвізового 

режиму для осіб, які мають дипломатичні паспорти; видачу 

багаторазових віз (терміном на 1–5 р.) чималій категорій громадян 

України, зокрема бізнесменам, урядовим делегатам, близьким 

родичам громадян України, які перебувають на території країн-

членів ЄС на легальних підставах, журналістам, науковцям, 

спортсменам тощо; видачу безплатних віз для дітей до 18 р. і 21 р. 

та пенсіонерів [2, с. 185].  
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15 січня 2008 року було прийнято Угоду про внесення змін до 

Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Цей 

нормативно правовий акт встановив спрощення візової процедури 

щодо видачі та оформлення шенгенських віз для громадян 

України; надав можливість місцевого прикордонного руху для 

жителів прикордонних територій України з Угорщиною, Словач-

чиною і Польщею та розпочав роботу над його запровадженням із 

Румунією; розпочав етап лібералізації візового режиму для всіх 

громадян України та передбачив створення проєкту «Дорожньої 

карти», яка мала містити передумови та критерії для запровад-

ження безвізового режиму в Україні [4, с. 105-117].  

Наступний етап спрощення візового режиму між ЄС та 

Україною почався у 2012 році. Саме тоді було укладено Угоду про 

внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення 

оформлення віз. Цей документ розширив категорії осіб, які могли 

отримати безкоштовні та багаторазові візи для в’їзду до 

Шенгенської зони. Таке право мало діяти доти, доки Україні не 

буде надано безвізовий режим [4, с. 105-117].  

Так, наслідком такої співпраці України та ЄС стало прийняття 

нашою державою низки законів, які наблизили її до безвізового 

режиму.  

Таким чином, Україна успішно подолала перший етап Плану 

дій з лібералізації ЄС візового режиму для України [1, с. 142-145].  

Наступний етап почався, коли 17 липня 2014 року Європарла-

мент прийняв резолюцію 2014/2717(RSP), яка стосувалася ситуації 

в нашій державі. Цей документ проголошував намір Європарла-

менту тимчасово ввести на території України дешеві та полегшені 

процедури з видачі віз українським громадян на рівні ЄС [1, 

с. 142-145].  

Нарешті, 11 червня 2017 року почав діяти безвізовий режим 

між Україною та ЄС. Варто зазначити, що безвізовий режим – це 

особливий статус, який дає змогу громадянам України вільно 

перетинати кордони ЄС без відповідного дозволу посольств 

держав. Правила перетину українцями кордонів ЄС регулюються 

Шенгенським кодексом про кордони. Безвіз поширюється лише на 
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власників біометричних паспортів. Він передбачає короткотер-

мінове перебування в 35 європейських країнах терміном до 90 днів 

(станом на початок 2022 року). На триваліший час перебування 

потрібно оформити візу. Безвізовий режим не поширюється на 

навчання, працевлаштування або проживання в країнах ЄС. 

Винятком з цього правила є лише Польща, де за відповідних умов 

можна працювати. Відповідальність за порушення терміну перебу-

вання полягає у подальшій забороні в’їзду до країн Європейського 

Союзу [3, с. 105].  

Для перетину громадянами України кордонів ЄС при собі 

потрібно мати один із таких документів: запрошення від родичів, 

ділових партнерів або від навчального закладу. Сюди також 

підходить документ, який підтверджує бронювання номерів у 

готелі. Бажано також мати зворотній квиток, який вказує на дату 

повернення особи, та виписку з банківського рахунку або 

наявність готівки на суму приблизно 40 євро на добу перебування 

в одній із країн ЄС [3, с. 106].  

Варто зазначити, що для запровадження безвізового режиму в 

Україні було виконано низку вимог європейських органів. Такі 

вимоги полягали в: створенні Плану дій для візової лібералізації; 

створенні необхідних антикорупційних органів; запровадженні 

особливого виду конфіскації та арешту; створенні особливого 

органу для повернення незаконно виведених активів та управління 

ними; розробці та запуску електронних декларацій [3, с. 107].  

Висновок. Отже, із запровадженням безвізового режиму 

Україна наблизила своє законодавство до європейських стандар-

тів. Відтепер наша держава майже повністю реалізувала право 

своїх громадян на безперешкодне переміщення осіб, яке 

гарантується Європейською конвенцією про захист прав людини 

та основоположних свобод. Безвізовий режим створив позитивні 

умови для розвитку української економіки. За останні роки зріс 

рівень експорту вітчизняних товарів до ЄС, збільшилася кількість 

ділових поїздок, що суттєво сприяє обміну досвідом у сфері 

економіки та посилює міжнародне співробітництво українських 

виробників з європейськими колегами. Надання Україні 
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безвізового режиму є гарним показником, який підтверджує 

готовність нашої держави до вступу в ЄС.  

Література: 

1.  Комар Н.В. Процес візової лібералізації між Україною та 

країнами ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2017. Випуск 14. Частина 1. С. 142–145; 

2. Костюченко Я.М. Лібералізація візового режиму 

відповідно до вимог Європейського Союзу. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 

2019 № 38. с. 184-187; 

3. Літневська А.Р., Крук Л.А. Переваги та недоліки безвізово-

го режиму України з країнами Європейського Союзу. Європейська 

інтеграція України: економічні, політичні, гуманітарні та правові 

аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 22-23 

листопада 2019р. / «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, 

правові та культурні аспекти» Частина І., 2019 с. 104-107; 

4. Мушак Н.Б. Співробітництво України та Європейського 

Союзу у сфері візової політики. Журнал порівняльного і 

європейського права. 2016. Випуск 1. С. 105–117; 

5. European Parliament and the Council Regulation (EC) № 

767/2008 of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) 

and the exchange of data between Member States on short-stay visas 

(VIS Regulation), Official Journal, L 218, Strasbourg, 9.07.2008. 



 

76 

______________________________________________________ 

Юридичні науки 

 

КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ 

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В ТОВАРИСТВІ 

 

Іващук Ангеліна Валентинівна, 

студентка 
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м. Ірпінь, Україна 

Корпоративні договори в багатьох країнах є досить дієвим 

засобом захисту прав учасників товариств і поширеним механіз-

мом, що дає змогу контролювати та продуктивно здійснювати 

процес корпоративного управління в будь-якому товаристві, 

здійснювати превентивні дії щодо конфліктів між учасниками та 

шукати ефективні шляхи їх вирішення.. За своєю суттю корпора-

тивний договір створює поле нових договірних відносин.  

Довгий час в нормативно-правових актах України поняття 

корпоративного договору не було визначеним взагалі, в той час, 

коли у світі цей інститут набуває все більшої популярності. У 2018 

році набули чинності норми Закону України «Про товариства з 

обмеженою і додатковою відповідальністю». У цьому Законі було 

вперше законодавчо закріплене поняття корпоративного договору 

і загальні вимоги щодо його форми та змісту. Саме після цього 

українські науковці почали активну діяльність у дослідженні цього 

інституту та можливості його практичного використання. 

Питання поняття, правової природи, змісту, а також укладен-

ня та припинення договору між учасниками господарського 
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товариства з метою реалізації їх прав досліджували наступні 

науковці: А.М. Бежевець, О.М. Вінник, М.К. Галянтич, А.О. Мо-

наршук, В.А. Лаптєв, Ю.Г. Лєскова, Т.С. Науменко, К.О. Осипен-

ко, Л.Д. Руденко, І.В. Спасибо-Фатєєва, Д.І. Степанов, М.М. Сиги-

дин, А.А. Телестакова та ін.  

Відповідно до ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про товариства з обмеженою і 

додатковою відповідальністю», корпоративний договір - це 

безвідплатний письмовий договір, за яким учасники товариства 

зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним 

чином або утримуватися від їх реалізації [1]. 

Корпоративний договір є спеціальною правовою формою 

розпорядження корпоративними правами між їх володільцями та 

самою корпорацією. Відповідно корпоративні договори можна 

диференціювати на такі види: 

1) за суб’єктним складом: договори між учасниками корпора-

тивних відносин та учасниками корпоративних відносин і самою 

корпорацією;  

2) за предметом корпоративного договору: договори про 

передання корпоративного права як об’єкта правовідносин та 

договори, предметом яких є окремі майнові чи організаційні 

правомочності;  

3) за метою: правоприпиняючі договори, спрямовані на 

відчуження корпоративного права, і договори про тимчасове 

передання окремих майнових і організаційних повноважень;  

4) за сферою правового регулювання: договори, які опосе-

редковують внутрішньокорпоративні відносини, та договори, що 

регулюють відносини зовнішньокорпоративного характеру [2].  

За своєю правовою природою корпоративні договори є 

багатосторонніми та подібними до договорів про спільну діяль-

ність. Але відмінною рисою є майновий характер зобов’язань 

договорів про спільну діяльність. Визначення умов корпоратив-

ного договору здійснюється шляхом погодження волі всіх 

учасників такого правочину.  

Стороною корпоративного договору є особа-власник частки 

або часток у статутному капіталі юридичної особи корпоративного 
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типу. Це є приводом для набуття майнових повноважень, таких як 

право на дивіденди, отримання майнових активів у разі ліквідації 

юридичної особи і немайнових повноважень, наприклад, на участь 

в управлінні корпоративною структурою. Іншою стороною може 

бути як сама корпорація, так і інші суб’єкти корпоративних 

відносин. 

Оскільки корпоративний договір за своєю правовою приро-

дою є цивільно-правовим, йому властиві функції останнього. 

Зокрема, регулятивна функція виявляється в тому, що сторони за 

допомогою договору обирають форму та вид договору, визнача-

ють його зміст, встановлюють, змінюють правила поведінки 

відповідно до своїх потреб і вимог законодавства. Організаційна 

функція договору сприяє реалізації соціально-економічних прав 

громадян, а стимулююча функція договору активізує відносини у 

сфері майнового обігу, слугує правовим засобом визначення 

попиту споживачів і розвитку пріоритетних напрямів в економіці. 

Заохочувальна функція відображає здатність договору стимулю-

вати розвиток соціально-правової активності всіх суб’єктів 

цивільних відносин, розвиток соціально-правової свідомості   

[2].  

У цивільному обороті корпоративних прав ще не склалася 

чітка практика регулювання відносин між учасниками. Виклики 

сьогодення на ринку корпоративних відносин диктують необхід-

ність удосконалення правових форм управління майновими і 

немайновими правомочностями володільців корпоративних прав. 

Враховуючи думку М.М. Сигидин, корпоративний договір 

покликаний регулювати відносини щодо управління корпоратив-

ними правами. Це стосується узгодженості дій учасників юри-

дичної особи корпоративного типу у сфері реалізації ними повно-

важень організаційного характеру, що входять до змісту корпора-

тивних прав. Предмет корпоративного договору зумовлений 

регуляторною функцією договору, адже окреслює те коло питань, 

з приводу яких сторони можуть координувати та взаємоузгоджу-

вати спільну діяльність у сфері реалізації належних їм корпора-

тивних прав [3]. 
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Корпоративний договір не є установчим документом, тому він 

закритий і підписується виключно між учасниками товариства. 

Його основною метою є забезпечення інтересів учасників та 

створення належного механізму їх захисту. Договір покликаний 

розмежувати інтереси учасників товариства, захистити їх від 

зовнішніх загроз та влаштувати єдиний внутрішній порядок з 

метою мінімізації ризиків для учасників. Такий договір перешкод-

жає будь-яким махінаціям безпосередньо зі сторони учасників    

[4]. 

Останні роки, через вплив на роботу корпорацій наслідків та 

умов глобальної пандемії, існує активізація процесу використання 

представниками бізнесу корпоративних договорів. Найбільш 

активно такий вид договорів використовується між учасниками 

товариств з обмеженою відповідальністю у сфері розвитку 

інформаційних технологій і будівництва. 

Отже, корпоративний договір є досить поширеним у світі 

дієвим інструментом захисту права приватної власності учасників 

товариства та незамінним регулятором організаційно-господарсь-

ких відносин між учасниками господарських товариств. Така 

розповсюдженість корпоративних договорів обумовлена немож-

ливістю врегулювання певних відносин між учасниками. Пра-

вильне визначення умов у договорі та їх чітке дотримання сприяє 

забезпеченню інтересів учасників та розвиткові підприємницької 

діяльності в Україні. 

Корпоративний договір є важливим, але поки малодослідже-

ним інструментом для України, що і підвищує інтерес до його 

вивчення.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАПОВІТУ З УМОВОЮ 
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Донецького національного університету 

 імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Відповідно до положень ст. 1242 Цивільного кодексу України 

(далі – ЦК України) – заповіт з умовою – це один із різновидів 

заповіту, за яким заповідач обумовлює виникнення права на 

спадкування у особи, що зазначена у заповіті, за виконання певної 

умови, яка може бути прямо пов’язаною або не пов’язаною взагалі 

з її поведінкою [1]. 

Питання проблемних аспектів заповіту з умовою у своїх 

дослідженнях розглядали такі науковці, як Ю. О. Заіка, Є. О. Рябо-

конь, Є. І. Фурса, Є. О. Харитонов тощо. Варто додати, що такий 

інтерес до цих аспектів у дослідників цілком виправданий, адже за 

життя людина, здебільшого, накопичує достатню кількість благ та 

цінностей, які стають засобом задоволення потреб не тільки 

заповідача, але і його родини та близьких осіб у разі успадкування.  

Умова щодо певної поведінки зазначеної особи полягає у 

тому, що спадкоємець повинен вчинити дії, внаслідок яких умову, 

вказану у заповіті, буде виконано. Як показує практика, досить 
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часто, спадкоємці виконують таку умову, навіть не підозрюючи, 

що вона зазначена у заповіті, тобто до його оголошення. 

Зокрема, умова, що не пов’язана з поведінкою особи, означає 

настання подій, які будуть визнані юридично як факт виконання 

цієї умови без будь-якої діяльності спадкоємця. Прикладом цього 

може слугувати настання певного віку, що зазначений у заповіті [2, 

с. 18] 

Положення ст. 1242 ЦК України регламентує те, що умова, 

визначена у заповіті, повинна існувати на момент відкриття 

спадщини. Таке положення означає наступне: умова, що не вико-

нана на момент відкриття спадщини, призводить до не настання 

спадкування щодо цього спадкоємця.  

Крім цього, у ч. 2 цієї статті вказано, що умова повинна бути 

правомірною та повністю відповідати моральним засадам 

суспільства, інакше це призведе до того, що її буде визнано 

нікчемною. 

Проблемним аспектом є те, що часто спадкоємці вимагають 

визнати умову недійсною, посилаючись на те, що вони не знали 

про наявність такої умови чи на те, що настання умови прямо не 

залежить від них, проте згідно з чинним законодавством, 

спадкоємець не має права посилатися на такі обставини. 

Темою для дискусій продовжує слугувати питання щодо 

заповіту з умовою, який стосується безпосередньо особистих 

немайнових прав. Проте О. В. Коротюк вважає, що «умова, яка 

вказана в заповіті, не є обов’язком спадкоємця, а лише виражає 

волю спадкодавця» [3, c. 57]. 

Також цивілісти розходяться в думці з приводу нездійснен-

ності певної умови. Наприклад, Ю. О. Заіка вказує на те, що якщо 

умова виявилась нездійсненною і її виконання неможливе, тоді 

таку умову можна визнати такою, що настала [4, с. 112]. Вбача-

ється за доцільним підтримати цю думку, адже умова повинна, 

перш за все, бути спрямованою на користь спадкоємця, а не на 

обмеження його прав. 

Варто звернути увагу на ситуацію, в якій спадкодавець склав 

заповіт з умовою на користь спадкоємця, що має право на 
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обов’язкову частку у спадщині положення щодо якої окремо 

врегульовані ст. 1241 ЦК України. Вказана ситуація є прикладом 

колізії правових норм, тому що за ст. 1242 ЦК України спадко-

ємець не має права отримати спадок без виконання умови, 

зазначеної в заповіті, а за ст. 1241 ЦК України – це його пряме 

право. Вважається, що таке переплетіння положень є наслідком 

неузгодженості норм цивільного законодавства та одним із 

проблемних аспектів спадкування за заповітом з умовою [5, с. 78]. 

Аналіз судової практики дозволив зробити висновок, що в 

50% випадків розгляду справ, що стосуються даного питання, суд 

неправильно тлумачить зміст ст. 1242 ЦК України, а саме у частині, 

що вказує на існування умови на момент відкриття спадщини [6].  

Відповідно до викладеного вище, можна підсумувати, що 

заповіт з умовою дозволяє спадкодавцю виразити свою волю 

чіткіше та конкретніше, що звісно є позитивним фактором, але 

існуючі випадки, що створюють колізію норм чинного законо-

давства, необхідно враховувати при внесенні змін до нього. 

Зокрема такими можуть бути зміни до ч. 1 ст. 1242 ЦК України, з 

метою уникнення неправильного тлумачення цієї норми судом, 

шляхом закріплення підстав для оскарження заповіту з умовою у 

зв’язку з неможливістю виконання умови через короткий 

проміжок часу між складанням заповіту та смертю спадкодавця, 

якщо такого часу було недостатньо для її виконання.  
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цивільного права та процесу 

Наявність у сфері майнового обороту нових видів організа-

ційно-правових форм юридичних осіб зумовила появу нових 

суспільних відносин – відносин між юридичних осіб приватного 

права та їх учасників. Такі обставини визначили законодавця перед 

необхідністю правового регулювання цих відносин, яке 

відповідало б їх природі та сутності. 

Динамічний розвиток науки призвів до появи такої концепції, 

як «корпоративні правовідносини», який використовується для 

позначення правовідносин, що виникають через участь у певних 

видах юридичних осіб, які у теорії цивільного права називаються 

корпораціями. Тому, корпоративні правовідносини, як і будь-які 

інші правовідносини, за своїм змістом становлять певні 

суб’єктивні права та обов’язки учасників цих правовідносин. 

Так, як поглядів на правову природу корпоративних прав було 

багато, то і вчених, які розглядали дане питання достатньо. Такими 

є, В.С. Щербина, М.К. Богуш, В.М. Кравчук, І.В. Лукач, А.Ю. 

Смітюх, О.В. Бігняк, О.Р. Кібенко, А.В. Сороченко, І.Т. Тарасов,  

В.М. Кравчук, Ю.С. Поваров, Ю.М. Жорнокуй, В.І. Цікало,  

В.А. Бєлов, С.В. Батрин, Н.С. Глусь, Т.В. Кашаніна й інші. 

Податковий та Господарський кодекси України містять 
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ідентичні легальні визначення корпоративних прав: відповідно до 

ст. 167 Господарського кодексу України [1] та п.14.1.90. 

Податкового кодексу України [2] корпоративні права – це права 

особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) 

господарської організації, що включають правомочності на участь 

цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання 

певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у 

разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші 

правомочності, передбачені законом та статутними документами. 

В. С. Щербина визначає корпоративні права як права учасника 

корпоративного підприємства (господарської організації), що має 

статутний фонд (капітал) [3, с.226] і наполягає на безумовному 

зв’язку категорій статутного капіталу та корпоративних прав, 

критикуючи легальне визначення корпоративних прав у ст.167 ГК 

України, де корпоративні права прив’язуються до частки не лише 

у статутному капіталі, але також і у майні підприємства [3, с.227]. 

В. М. Кравчук пропонує визначення корпоративних прав як 

сукупності правових можливостей учасника певної юридичної 

особи, зміст яких визначається її організаційно-правовою формою 

[4, с.261], або як сукупності прав учасника юридичної особи, зміст 

яких визначається її організаційно-правовою формою та 

установчими документами [5, с.51].  

Наведене визначення є популярним через його лаконічність, 

утім, не можна не відзначити, що це визначення є, по суті, 

похідним від законодавчого – це його поліпшена версія. Як 

наслідок, визначення є бланкетним: корпоративними правами 

вважатимуться будьякі права, що їх надасть законодавець особі як 

учаснику юридичної особи певної організаційно-правової форми 

та права, які учасники вважатимуть за доцільне передбачити в 

установчому документі. 

Характерною особливістю суб’єктивних корпоративних прав, 

зокрема, права брати участь в управлінні корпоративним това-

риством є те, що порядок реалізації цих прав є настільки детально 

визначеним, що представляє собою правову процедуру. 

Також важливою особливістю корпоративних прав є те, що 
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вони представлені в обороті оборотоздатним символом (транзи-

тивним знаком) – корпоративним паєм (часткою). Водночас до 

наведеного визначення свідомо не включена згадка про корпора-

тивні паї (частки), корпоративний вклад, корпоративний капітал та 

корпоративні правовідносини. Це зроблено для того, щоб запобіг-

ти виникненню кола у визначенні і, у свою чергу, згодом визначити 

згадані категорії через категорію корпоративних прав. У будь-

якому разі наявність корпоративного паю (частки) є наслідком 

фактичної або можливої множинності учасників підприємства, що 

і обумовлює його корпоративний характер, можливість заміни цих 

учасників і визначає наявність у учасників корпоративних прав не 

лише щодо підприємства, але також і взаємних корпоративних 

прав і обов’язків. 

Н. Н. Пахомова наголошує на тому, що корпоративні права 

реалізуються у відносинах, «за допомогою яких відбувається 

трансформація індивідуальної власності двох чи більше суб’єктів 

на певні майнові об’єкти у відносини власності із множинним 

складом суб’єктів-власників, які характеризуються об’єднанням 

майна і діяльності цих суб’єктів для задоволення їх однопоряд-

кових інтересів і реалізації спільних цілей» [6, с.66]. 

На мою думку, наведене твердження про множинність 

суб’єктів дещо спірне, бо за деякими вийнятками, передбаченими 

законодавством, майно корпоративних вкладників передається 

учасниками у власність корпоративного підприємства, які стають 

одноосібними власниками як корпоративних вкладів, так і майно, 

придбане в процесі господарської діяльності підприємства. 

Отже, враховуючи вище сказане, можна сказати, що поняття 

корпоративних прав було розглянуто багатьма науковцями і це 

поняття складне по своїй правовій природі. Деякі дискусії щодо 

розкриття деталів даного питання існують і дотепер. Підсумовую-

чи, узагальнюємо, що суб’єктивне корпоративне право слід розгля-

дати як сукупність цивільних прав, що містять низку самостійних 

суб’єктивних прав, якими охоплюється участь в управлінні, право 

на інформацію і дивіденди, а також на частку в статутному капіталі 

у разі ліквідації корпоративної юридичної особи. 
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У світі є багато країн, що звернулися до різноманітних методів 

активізації своєї участі у міжнародному поділу праці. Одним із 

варіантів розвитку та стимулювання виробництва, покращення 

платіжного балансу та отримання доступу до новітніх технологій є 

розвиток та створення вільних економічних зон (ВЕЗ). Економіка 

ВЕЗ є досить перспективною, оскільки такі режими як митний, 
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податковий та інвестиційний сприятливі для інвестиції як 

зовнішніх, так і внутрішніх. Зважаючи на вище викладене, тема є 

актуальною та потребує додаткове дослідження.  

Серед найбільш поширених в економічній літературі 

визначень ВЕЗ відображено в таблиці 1. 
 

Автор Суть «ВЕЗ» 

Кіотська 

конвенція 

використовує термін «вільні зони», який означає «частину 

території договірної сторони, де загалом розглядаються будь-

які ввезені товари, оскільки вони знаходяться за межами 

митної території» 5; 

Закон 

України 

частина території України, на якій встановлюється і діє 

спеціальний правовий режим економічної діяльності та 

порядок застосування і дії законодавства України 1. 

Мельник А. 

А. 

частина території держави, яка виділена із загального митного 

кордону, що має повну свободу в режимі господарських 

питань та з особливим режимом управління 3. 

Сідак С. В. територія, яка володіє вигідним географічним положенням, 

наділена своїм політичним центром, пільговим режимом 

господарської діяльності порівняно з загальноприйнятим для 

держави 6. 

Таблиця 1 1; 5; 6; 3 - Суть «ВЕЗ» 

 На нашу думку, визначення за Мельником А. А. 3 є більш 

доречним та точно описує суть вільної економічної зони, так як це 

є територією держави, яка має особливий режим управління та 

повну свободу в режимі господарських питань.  

Вільні економічні зони мають три фази існування 3: 

- Фаза розвитку. При цій фазі відбувається зростання 

припливу іноземних капіталів та збільшення експорту виробленої 

в зоні продукції. Високоефективне виробництво. 

- Фаза зрілості. Стабілізуються іноземні інвестиції, зростання 

експорту продукції. 

- Фаза спаду. Характеризується спаданням іноземних 

інвестицій, витисканням іноземних інвесторів місцевими фірмами, 

виробничі потужності викупляють національні компанії. 

В загальному існує приблизно 4 тисячі спеціальних зон у 135 

країнах світу. Перші такі зони з’явилися у 60-их роках двадцятого 

століття у країнах Центральної Америки та Східної Азії, далі у 
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Німеччині, Великій Британії, Італії, Іспанії. Вже у 90-их роках 

вільні економічні зони утворювалися в Угорщині, Чехії, 

Словаччині та Польщі. ВЕЗ в країнах, які розвиваються, дещо інші 

за структурою джерел залученого капіталу [7. с. 23]. 

За історію вільних економічних зон розроблено два підходи 

до створення ВЕЗ – територіальний та функціональний. Цих два 

підходи ґрунтуються на спільному принципі – наданні преферен-

ційного режиму господарювання, але все-таки ці методи мають 

відмінності. При використанні територіального підходу пільговий 

режим може надаватися усім підприємствам та організаціям, що 

розташовані на окремій території. Відповідно до функціонального 

підходу пільги надаються підприємствам окремого виду, а їх 

розташування не має великої ролі. Такого типу зони здебільшого 

називають «крапковими» (до прикладу, магазини «дьюті-фрі»). 

Вибір підходу залежить від того, які завдання повинні виконува-

тися в результаті організації ВЕЗ, при потребі вирішення проблеми 

розвитку певного регіону потрібно використовувати територіаль-

ний підхід. Функціональний підхід доречно використовувати, у 

випадку, коли є необхідність зміни структури певної сфери 

економіки 4. 

Влада країн, які прагнуть розвитку економіки, але не мають 

для цього достатнього обсягу капіталу, мають розробити та 

залучити різні механізми фінансового заохочення, які б стимулю-

вали іноземних інвесторів та залучення інвестицій. Спеціальні ВЕЗ 

є одним із таких механізмів, їх стратегічним завданням є забезпе-

чення регіону робочими місцями, модернізувати виробничий 

процес, розвинути окремі галузі, покращити технологічний процес 

тощо. Спеціальні вільні економічні зони можна сприймати як 

інструмент регіональної політики держави, завданням яких поля-

гає у швидкому розвитку регіонів, де спостерігається найбільша 

економічна стагнація, бідність та високий рівень безробіття 2.  

В обґрунтування доцільності створення спеціальних ВЕЗ 

мають входити мета, функціональне призначення і галузева спря-

мованість її діяльності, етапи розвитку із зазначенням часу їх вико-

нання, ступінь розвитку інфраструктури (виробничої, соціальної і 
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підприємництва), вихідний рівень розвитку потенціалу із 

врахуванням специфічних умов її створення, забезпеченість 

кадрами, грамотне фінансування на різних етапах розвитку 3. 

 Перелік вільних економічних зон та територій пріоритет-

ного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності в 

Україні: «Азов», «Донецьк», «Закарпаття», «Інтерпорт Ковель», 

«Курортополіс Трускавець», «Миколаїв», «Порто-франко», 

«Рені», «Славутич», «Яворів» 8. На даний момент, вільна еконо-

мічна зона «Донецьк» тимчасово призупинена через військові дії 

на території області.  

Зважаючи на вище викладене, можемо зробити висновок, що 

головною метою створення вільних економічних зон є залучення 

країн у процес розвитку міжнародного поділу праці. ВЕЗ 

допомагає забезпечити внутрішній ринок зацікавленої країни 

якісною продукцією та стимулює до економічного розвитку 

певний регіон чи окрему галузь виробництва. На території України 

функціонує доволі багато вільних економічних зон, проте, на жаль, 

на даний період вони не усі можуть повноцінно функціонувати 

через військове вторгнення в країну. 
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В умовах стрімкого розвитку техніки й технології вироб-

ництва, споживчих властивостей продуктів і послуг, небаченого 

росту комунікацій і взаємозалежності в управлінні особливої 

гостроти отримує прагнення до змін та інновацій як до можливості 

запобігати застою і забезпечувати результативне використання та 

примноження ресурсів організації. Управлінські процеси вплива-

ють на розвиток економіки та, разом з цим, самі змінюються під 

впливом різних чинників організаційного середовища. За таких 

умов, на нашу думку, на окрему увагу заслуговує наукова пробле-

ма, пов’язана з кризою парадигми традиційного менеджменту та 

обґрунтування її сучасних складових. 

Це питання цікавить багатьох науковців, серед яких: Іванова 

В. Н., Логутова Т. Г., Осовська Г. В., Тарасюк Г. М. та інші. Сучасні 

умови нестабільності та невизначеності середовища організації 

спонукають знаходити нові підходи до вибору стратегії управління 

підприємством аби адаптуватися до нових викликів та сформувати 

основні положення нової парадигми менеджменту. 

Метою нашої роботи є систематизація особливостей еволюції 
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сучасної парадигми менеджменту. Переконані, що ідентифікація 

змісту сучасної парадигми менеджменту допоможе приймати 

обґрунтовані управлінські рішення, які будуть спрямовуватися на 

забезпечення зростання ефективності діяльності підприємств 

(організацій, установ). 

Насамперед, зауважимо, що під парадигмою доцільно розумі-

ти сукупність ідей, наукових положень, переконань, цінностей і 

методів, які визнаються певним науковим співтовариством4,с.189. 

Принципи нової управлінської парадигми складають основу удос-

коналення управління організаціями. Особливо суттєвими вони є 

для розгляду концепції стратегічного управління, яка ґрунтується, 

поряд з іншим, на системному і ситуаційному підходах 2, с. 13.  

Окремі науковці стверджували, що людство знаходиться на 

межі глибокої, системної кризи. Уся структура суспільних відно-

син, усі базові стимули та мотиви поведінки людини вступають в 

суперечність з можливостями планети та законами її розвитку. При 

цьому сформувалось переконання, що якщо суб'єкт управління 

переповниться колективним інтелектом, мільйони творчих, 

думаючих людей візьмуть на себе відповідальність за те, що все 

відбувається навколо, системну кризу можна буде подолати 5. 

У кінці XX яскраво проявилася парадигматична криза, при 

якій у межах існуючого світогляду більше не виникало нових 

парадигм. Основними ознаками кризи є те, що всі концепції і 

школи менеджменту ХХ ст. орієнтовані на пошук різноманітних 

методів впливу суб'єкта управління на об'єкт управління. Це 

спричинило більш ефективне використання потенціалу організації 

в підприємницьких цілях. До кінця століття стало явним те, що 

такий підхід більше не актуальний. Кібернетичний підхід поступа-

ється місцем синергетичному.  

Другою особливістю був перехід до нової парадигми менедж-

менту – свого роду драматичний процес, пов'язаний з міфологізаці-

єю менеджменту. Розпочалися заходи, які мали на меті повернути 

«старий» менеджмент. Як наслідок, виникають нові незвичні фор-

ми, які відображалися під новими назвами. З’явилися «фантоми»: 

«контролінг», «реінженіринг» тощо. Такі концепції передбачали 
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заміну сутнісних питань термінологічними. Це був ще один важ-

кий крок теорії менеджменту на шляху до нової парадигми.  

Третьою особливістю стало те, що організація вичерпала 

ресурси свого розвитку. Особливо це виражалося в структурному 

аспекті. Структура почала служити основною ознакою організації 

як системи, тому організація стала застарілим інструментом 

бізнесу, давши місце новому інструменту, який часто іменують 

бізнес-системою 3. 

Завданням нової парадигми став перегляд принципів 

управління, оскільки попередні не виправдовували себе в межах 

сучасних підприємницьких структур. У 90-тих роках основна ува-

га менеджменту спрямовувалася на людину як ключову, рушійну 

силу організації, на необхідність інтеграції, активізації спільних 

зусиль. Нова система поглядів на управління означена як «тиха 

управлінська революція». Її основні положення не спричинили 

швидке руйнування сформованих структур, систем і методів 

менеджменту, а поступово пристосовувались до нових умов. Усе 

частіше почали використовуватись системи управління з 

використанням ситуативного (адаптивного) та антикризового 

підходів. Такі системи враховують непередбачуваність, невизначе-

ність перспективного розвитку. Організації часто почали активно 

використовувати методи стратегічного планування та управління, 

аналізуючи неочікувані зміни в зовнішньому середовищі, конку-

ренції та ринках як реальність сучасного економічного життя, що 

потребує новіших прийомів менеджменту. Змінюються структури 

управління, організаційні механізми більше пристосовуються до 

нових проблем і забезпечують розробку нових рішень. Маневре-

ність, гнучкість, своєчасність у розподілі ресурсів цінується 

більше, ніж точність розрахунків їх витрат 1, с. 49-50. 

Доцільно також зауважити, що на сьогодні теоретичну базу 

сучасного управління складають, перш за все, такі наукові теорії як 

теорія організації, теорія систем, кібернетика та синергетика. Ці 

теорії мають власну історію і власну внутрішню логіку розвитку. 

Теорія організації досліджує процеси системоутворення та їх 

закономірності, відповідні системоутворюючі чинники. Поряд з 
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цим, теорія систем описує сутність цілісності та системності, 

властивості цілого і його частин. Зі свого боку, кібернетика вивчає 

проблеми досягнення певного рівня організації системи. І, нареш-

ті, синергетика досліджує механізми взаємодії елементів системи в 

процесі її самоорганізації та саморозвитку [3]. 

Узагальнюючи все вище написане та охарактеризувавши 

тенденції розвитку організацій та управління ними можна 

відзначити, що сучасні системи управління є досить вразливими до 

змін, але при цьому, за раціональної їх організації, вони можуть 

бути достатньо результативними упродовж тривалого періоду. 

Основними вимогами для розвитку майбутніх організацій, на нашу 

думку, повинні бути автоматизація управління та виробництва, 

розвиток персоналу, використання новітніх засобів та методів 

керівництва з використанням системного, ситуаційного та синер-

гетичного підходів. Головне, - слід постійно працювати над 

вдосконаленням системи управління загалом, так і її окремих 

складових зокрема. При цьому важливо здійснювати реальні зміни 

в системі управління та організаційному середовищі, а не просто 

реагувати на них. 
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Діджиталізація – один з найпопулярніших трендів 2020-2021 

років. У «цифру» переходить бізнес з абсолютно різних галузей. 

Наслідки пандемічної кризи тільки прискорюють цей перехід і 

підвищують інтенсивність цифрових ініціатив. За даними Gartner, 

91% компаній в усьому світі задіяні в тій або іншій формі 

діджитал-процесів, а 87% CEO вважають цифрову трансформацію 

пріоритетною задачею [1]. 

Впровадження автоматизованих рішень або заміна аналого-

вих процесів на цифрові – одні з ключових процесів, але водночас 

цього недостатньо для того, щоб бізнес повноправно називався 

«цифровим». 

Індекс цифрової трансформації створений для аналізу 

поточного стану розвитку цифрової трансформації державних 

органів та приватних підприємств, щоб оцінити ефективність 

digital-процесів та визначити ключові рушійні фактори та бар'єри 

для цифрової трансформації. 

Цифрова трансформація (англ. digital transformation, DT або 

DX) - це трансформація системи управління шляхом перегляду 

стратегії, моделей, операцій, продуктів, маркетингового підходу та 

цілей, що забезпечується прийняттям цифрових технологій.  

Україна почала свій шлях цифрової трансформації в 2019 році 

[1].  

За два роки роботи міністерство на чолі з Михайлом Федоро-

вим має значні результати: понад 14 млн українців користуються 

застосунком Дія (13 цифрових документів), Україна стала першою 
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країною світу, яка прирівняла е-паспорти до паперових, на порталі 

Дія доступні понад 70 онлайн послуг, найшвидше в світі можна 

зареєструвати ФОП онлайн – за 15 хвилин, ТОВ – за півгодини. 

Відкрито 11 центрів підтримки бізнесу в регіонах та запущено без-

коштовні онлайн-консультації для бізнесу на порталі – Дія.Бізнес, 

щоб стимулювати розвиток підприємництва в Україні.  

Європейська Бізнес Асоціація вперше провела експертне дос-

лідження поточного стану цифрової трансформації на приватному 

та державному рівнях — Індекс цифрової трансформації 2021. 

Дослідження проводилось у партнерстві з компаніями Huawei 

Ukraine та SAP Ukraine [2].  

Інтегральний показник індексу складається з п’яти рівнознач-

них компонентів: 

• Загальний рівень цифрової трансформації компаній; 

• Загальний рівень цифрової трансформації галузей; 

• Загальний рівень розвитку цифрової інфраструктури; 

• Загальний рівень цифрової інклюзії; 

• Обсяг та якість державних електронних послуг. 

Інтегральний показник індексу склав 2,81 балів з 5-ти 

можливих та опинився у негативній площині. 

Найвищу оцінку серед складових індексу отримав загальний 

рівень цифрової трансформації компаній:  

• 47% директорів оцінили рівень цифрового розвитку свого 

бізнесу як помірний; 

• 39% — вважають, що він є високим; 

• 5% — дуже високим; 

• 9% респондентів вважають, що рівень цифрової трансфор-

мації їхніх компаній є низьким та дуже низьким. 

Переважна більшість — 89% опитаних вказали, що корпора-

тивна стратегія їхньої компанії містить цілі цифрової трансформа-

ції [3].  

До трійки бар’єрів, що перешкоджають розвитку цифрової 

трансформації в бізнесі, директори компаній віднесли: 

• зарегульованість та неефективне законодавство; 

• недостатнє фінансування; 
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• низьку цифрову грамотність. 

41% директорів оцінюють рівень цифрової грамотності своїх 

співробітників як помірний, а 13% вважають його низьким. Інші 

46% оцінюють цифрову грамотність своєї команди на високому 

рівні [4].  

Бізнес інвестує в розвиток цифрових технологій. За результа-

тами опитування, пріоритетними інвестиціями у цьому напрямку є: 

• взаємодія з клієнтами (CRM, електронна комерція, 

автоматизація маркетингу) — 75% компаній; 

• аналіз даних — 55%; 

• управління взаємодією зі співробітниками (базові HR-

процеси, управління талантами, цифрове робоче місце) — 48% [2]. 

 

 
Рис. 1. Пріоритетні інвестиції в цифрові технології 

 

Переважна більшість опитаних, а саме 55% задовільно 

оцінюють обсяг та якість надання державних е-послуг. Водночас 

38% вважають, що рівень надання таких послуг є низьким або 

дуже низьким. Ще 7% оцінили надання державних електронних 

послуг на високому рівні. Серед найбільш поширених електрон-

них державних сервісів найкраще респонденти індексу оцінили 

роботу єдиного порталу державних послуг «Дія».  
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Проте найменший показник індексу для цієї теми – Е-послуги 

в будівництві [2]. 

 

 
Рис. 2. Досвід користування державними е-послугами 

 

Отже, завданням для України та наступні роки є створення 

цифрової інфраструктури в кожному українському місті та 

громаді, а також забезпечення прозорого та безпечного 

середовища для підприємців та інвесторів. 

Індекс цифрової трансформації є сучасним та надзвичайно 

корисним індикатором стану цифрового прогресу в нашій державі. 
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Анотація. У статті проаналізовано та акцентувана увага на 

особливостях зміни щодо спрощеної закупівлі, переговорної 

процедури, робіт та послуг. Зроблений загальний огляд змін в 

Законі України «Про публічні закупівлі». Детально розглянуто 

зміни у системі оскарження переговорної процедури, окремо про 

незастосування порядку проведення спрощених закупівель в разі 

придбання товарів. Та висновки аналітиків міжнародної торгівлі. 

Abstract. The article analyzes and focuses on the peculiarities of the 

change in simplified procurement, negotiation procedure, works and 

services. An overview of changes in the Law of Ukraine "On Public 

Procurement". Changes in the system of appealing the negotiated 

procedure are considered in detail, separately the non-application of 

the procedure for simplified procurement in the case of purchase of 

goods. And the conclusions of international trade analysts. 

Вступ. Останні зміни в Законі викликали жваве обговорення 

як серед замовників, так і потенційних учасників, тому проаналі-

зуємо основні зміни, які внесено, а також з’ясуємо, наскільки вони 

є суттєвими та як можуть вплинути на подальшу закупівельну 

діяльність. В законі України « Про публічні закупівлі» та інших 
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законах України щодо вдосконалення системи функціонування та 

оскарження публічних закупівель від 03 червня 2021 року, який 

набрав чинності 26 червня 2021 року, внесено зміни до більш як 

двох десятків статей та положень Закону про публічні закупівлі.  

Роблячи загальний огляд внесених змін, побачимо, що вони 

не торкнулися визначення та категоризації замовників, порогових 

значень вартості предмета закупівлі, в тому числі для обов’язкової 

публікації оголошення англійською мовою (так званих «міжнарод-

них» торгів), принципів планування та процедур закупівель, 

порядку здійснення моніторингу та повноважень Уповноваженого 

органу, практично незмінними залишилися норми щодо кваліфіка-

ційних критерії та підстав для відмови в участі в закупівлі, вимоги 

до тендерної документації, порядку внесення змін до неї, забез-

печення тендерної пропозиції (пропозиції) та виконання договору, 

порядок подання тендерних пропозицій, підстав для відхилення 

тендерних пропозицій та відміни тендеру. Крім того, жодних змін 

не зазнали розділи закону, що регламентують проведення таких 

процедур закупівель, як конкурентний діалог та торги з обмеже-

ною участю. [1] 

Виклад основного матеріалу. Обговоримо основні зміни 

щодо спрощеної закупівлі, переговорної процедури, робіт та 

послуг. Почнемо з аналізу змін до системи оскарження публічних 

закупівель. Поштовхом до прийняття змін до Закону про публічні 

закупівлі у сфері оскарження закупівель стало доповнення статті 

6-1 Закону України «Про Український антимонопольний комітет», 

яка зрештою була визначена як Апеляційний комітет у сфері 

державних закупівель, для розгляду скарг про порушення законо-

давства у сфері державних закупівель у дорадчій комісії розгляда-

ють скарги у сфері державних закупівель у складі трьох осіб. 

Статті 18 Закону про державні закупівлі створює постійну 

адміністративну комісію (комітет) для розгляду скарг про пору-

шення законодавства у сфері державних закупівель.  

Вищевказані протиріччя потребували приведення норматив-

них актів у відповідність однин до одного, тому в новій редакції 

ст. 18 Закону про публічні закупівлі передбачає виконання 
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функцій органу оскарження Комісією (комісіями) з розгляду скарг 

про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які, 

щоправда, наразі ще не створені, тому виконання функцій органу 

оскарження продовжується постійно діючими адміністративними 

колегіями, але за порядком, який встановлений вже новою 

редакцією ст. 18 Закону про публічні закупівлі. Також, внесено 

зміни щодо строків подання скарги щодо змін до тендерної 

документації, які можуть бути поданими протягом 10 днів з 

моменту оприлюднення таких змін, але не пізніше ніж за чотири 

дні до дати, встановленої для подання тендерних пропозицій, яка 

була встановлена під час внесення таких змін. 

Тобто, приміром, в разі, якщо замовник заніс зміни до 

тендерної документації, при цьому продовжив строк для подання 

тендерних пропозицій на 30 днів, потенційний суб’єкт оскарження 

з цих 30 днів на подання скарги має лише 10 днів з моменту 

оприлюднення змін, тому скарга подана, приміром, за 8 днів до 

закінчення нового кінцевого строку буде вважатися такою, що 

подана з порушенням строків. Крім того, на відміну від поперед-

ньої, поточною редакцією Закону про публічні закупівлі передба-

чено участь сторін в засідання органу оскарження за попереднім 

письмовим бажанням, зазначеним у скарзі (для скаржника) або 

поясненні (для замовника). [3] 

Вважаємо за необхідне, розглянути зміни до системи оскар-

ження, окремо зупинитися на внесені зміни щодо однієї з підстав 

проведення переговорної процедури закупівлі. Так, в попередній 

редакції абзац 5 п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону право замовникові провести 

переговорну процедуру закупівлі в разі оскарження прийнятих 

рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера 

після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не 

перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що 

оскаржується. 

Отже, Законом дозволялося застосовувати переговорну проце-

дуру закупівлі лише у випадку, коли оскарження відбулося після 

оцінки тендерних пропозицій учасників, тобто після проведення 

електронного аукціону, та не передбачалося її застосування в разі, 
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якщо таке оскарження відбувалося після розгляду тендерних 

пропозицій учасників у випадку проведення так званих «міжнарод-

них» торгів, оголошення про проведення яких оприлюднюється 

відповідно до ч. 3 ст. 10 та які є найбільшими за сумами очікуваної 

вартості. Внесеними змінами до Закону така «несправедливість» 

усунута та дозволено застосовувати переговорну процедуру заку-

півлі в обсязі до 20 відсотків від очікуваної вартості тендера як в 

разі подання скарги після оцінки тендерних пропозицій, так і в разі 

подання такої скарги після розгляду тендерних пропозицій. [4,2] 
 

 
Рис.1 Зміни у Законі щодо спрощеної закупівлі, переговорної процедури, 

робіт і послуг 

Джерело: сформовано автором на основі інформації [1,3,4] 
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Внесені зміни до ч. 7 ст. 3 Закону про публічні закупівлі, де 

встановлено випадки для незастосування порядку проведення 

спрощених закупівель в разі придбання товарів, робіт та послуг, які 

за вартісними межами зобов’язують замовників проводити такі 

спрощені закупівлі, а саме: дозволено не застосовувати спрощену 

процедуру закупівлі в разі попередньої подвійної відміни через 

відсутність учасників не тільки загалом по всій такий закупівлі (як 

було раніше), а й окремо за лотом. В разі незастосування спроще-

ної процедури закупівлі через відсутність конкуренції з технічних 

причин, внесеними змінами замовника зобов’язано документально 

підтверджувати таку відсутність конкуренції. Одним з засобів 

такого підтвердження може бути надання відомостей з Зведеного 

переліку природних монополій, який публікується та щомісяця 

оновлюється Антимонопольним комітетом України на власному 

офіційному сайті. [2,5]  

І зауважимо, що в частині організації закупівельної діяльно-

сті замовника також не відбулося революційних змін, відпові-

дальною за організацію та проведення процедури закупівлі та 

спрощеної закупівлі залишається уповноважена особа, яка, 

відповідно до внесених змін, додатково може бути відповідаль-

ною за організацію та проведення закупівель товарів, робіт і 

послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень. Тож такими 

є нові зміни до Закону про публічні закупівлі. В будь-якому 

випадку зміни до закону про закупівлі мають бути вивчені 

самими суб’єктами сфери публічних закупівель, щоб уникнути 

непорозумінь в майбутньому. [1]  

Також акцентуємо увагу на словах Світлани Таран аналітика 

міжнародної торгівлі Trader+ Київської школи економіки, щодо 

ухвалених змін до Закону про публічні закупівлі. За її словами 

«Ухвалені зміни до Закону про публічні закупівлі виявились 

врешті менш шкідливими, ніж автори пропонували в першій версії 

законопроекту. Принаймні не нанесено шкоди міжнародним зобо-

в’язанням України: дія «локалізації» не поширюється на країни ЄС 

та країни, які є членами Угоди СОТ про державні закупівлі. Однак 

негативні наслідки будуть для торгівлі зокрема з Туреччиною. 
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Пом’якшення цих наслідків робить актуальнішими переговори про 

створення зони вільної торгівлі з цією країною. Запровадження 

закону може призвести до зниження конкуренції, а відповідно до 

збільшення вартості закупівель товарів машинобудування, за 

якими визначено обов’язковий відсоток локалізації. І це на фоні 

гострої потреби в модернізації та інвестиціях в інфраструкту-

ру. Також це може призвести до закупівлі менш якісної продукції 

машинобудування у випадку відсутності якісних аналогів (з 

відповідним рівнем локалізації) імпортної продукції, а в окремих 

випадках стане на заваді закупівель».[5] 

Вона зауважила, що варто врахувати, те що побудова нового 

виробництва, а також перенесення виробництва в Україну 

іноземними компаніями вимагає часу. 

Однак ризики роботи в країні, зокрема внаслідок відсутності 

захисту прав власності, можуть перевищити можливі вигоди для 

іноземних компаній відкривати заводи або СП в Україні. Тому 

владі варто було би більше уваги спрямовувати на виправлення 

прогалин в інвестиційному кліматі загалом, що сприяло би прихо-

ду прямих іноземних інвестицій і без впровадження локалізації. 

Висновки. При аналізі та огляді даного закону насправді є 

також велика кількість і позитивних змін дня замовника таких як: 

зменшення штрафів при не сутєвих порушеннях, змінюється сис-

тема оскарження процедури закупівлі. І це допоможе уникнути 

затягування процедури закупівлі необґрунтованими скаргами 

“тендерних тролів”. Ще одна із переваг нового Закону – проведен-

ня невеликої закупівлі в разі затягування тендеру через оскаржен-

ня. А тепер постачальник, що надав занадто низьку ціну в тендері 

має дати її обґрунтування. При проведенні спрощених закупівель 

у Замовника є можливість відхилити недобросовісного постачаль-

ника. Та багато інших позитивних і негативних змін для обох 

сторін. 
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представлено сім ознак скритої депресії та проводиться приклади 

ознак у людини, що перебуває у депресії. Вказується на варіації 

депресії, відмінність від сезонної емоції смутку. Вказується на 
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На сьогоднішній день проблема стресу та підвищеної тривож-

ності, депресії дуже актуальна, як її профілактика [1-5,7,9,11] 

Оскільки люди зараз знаходяться під сильним психологічним та 

фізичним навантаженням, весь жах, який відбувається зараз діє на 

психіку людей. Значна частина людей живе у постійному страху. 

Багато людей знаходяться у хронічному тривалому психоемоцій-

ному стресі.  

Постійний хронічний психоемоційний стрес, безнадійність, 
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відчуття незахищеності, втрата житла, смерть близьких може 

обумовити розвиток депресії.  

Ми звикли судити про стан оточуючих нас людей за виразом 

їх облич та поведінки. Якщо посміхається – значить, все у порядку. 

Насправді, це не так. Підтвердженням тому є одноіменний 

флешмоб, запущений вдовою лідера музичної групи Linkin Park, 

який покінчив із собою в період депресії. Вдова музиканта виклала 

у “Твіттер” відео, яке було зроблено за 36 годин до загибелі. На 

цьому відео чоловік разом із дитиною пробує конфети сюрпризи із 

“Гаррі Потера” і радісно посміхається. Здається, попереду у нього 

тільки щастя: репетиції, заплановане турне, вечори із люблячою 

сім’єю у красивому домі. Але... 

“Я хочу, щоб ви знали: депресія не має обличчя чи настрою” 

– написала тоді у “Твіттер”. У флешмобі тисячі коористувачів 

соціальних мереж, опублікували свої фото в той момент, коли 

переживали чорні дні свого життя. З цих знімків дивляться 

посміхнені ясні обличчя.  

За даними ВООЗ, від депресії страждають не менше 300 

міліонів людей по усьому світу. Приблизно 800 тисяч 3 них кожен 

рік використовувало крайній захід.  

Насправді розпізнати депресію іноді дійсно складно. Справа в 

тому, що у психічного збою є варіації. Класична – якщо коротко з 

відмовою від їжі та виходу у соціум, із бескінечними переживан-

нями чи апатією (таку можна легко визначити). А ось високофунк-

ціональну депресію - можна і не визначити: хворий такою депре-

сією виглядає так, ніби добре справляється із своїми проблемами. 

Видає таку людину декілька симптомів, які були виділяють з 

діагностичною метою у мирний час, але їх характеристика може 

бути використана при екстраполяції на теперішні ситуації. 

Перше, що виділяють, на що варто звернути увагу, це те, що 

людині стало складно радіти. Наприклад, ви пам’ятаєте той час, 

коли зустрічі із приятелями, хоббі, або спілкування у соціальних 

мережах давали вам насолоду, але стало якось дуже ліньки (щоб 

виходити в кафе із друзями, чи на вечірки, приходиться докладати 

чимало зусиль і такий похід - важка ноша). 
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Друге, на що звернути увагу – ви крайнім чином критичні до 

себе і інших. Вас дратує все: і власний вигляд, і невисокі досягнен-

ня, і керівник, і друзі. Критичний погляд на світ трансформується 

у негативний спосіб мислення. Ви не можете розслабитися і 

відчути себе щасливим 

По-третє, людина весь час задаєте собі питання типу “а сенс?”. 

Взятися за нову справу – “а сенс?”. Поїхати у подорож – “а сенс?”. 

В результаті, людина все гдибше в’язне у пасивності та негативі. 

Четверта ознаку, яку виділяють – втома - постійний супутник. 

Навіть зранку: людина просинаєтесь уже розбитою і, хоч і 

заставляє себе іти на оботу, в спортзал, по магазинам і вести звичне 

життя, але в глибині душі здається собі Сизифом, який штовхає 

камінь вгору. 

П’ятим в ряду ознак виділяють – відсутність внутрішнього 

психологічного ресурсу. Коли є у людини внутрішній психологіч-

ний ресурс, його нервовій системі вистачає сил, щоб не зриватися 

через дрібниці, наприклад, повільність дитини. А коли ресурсу 

нема, то – нервові зриви будуть іти один за одним. 

Шоста ознака – поява залежності. Знаходячись у депресії, 

людина старається все більше та більше заглиблюватись у заняття, 

яке відволікає її від негативних думок. Це може бути бескінечний 

перегляд телесеріалів, або комп’ютерні ігри нон-стоп, або алкоголь. 

Також виділяють той момент, що людина не може сказати 

собі “стоп”. Людині здається, що якщо вона зупиниться, світ впаде. 

Повернувшись із роботи додому, людина готує вечерю, миє посуд, 

перебирає речі, поки не провалиться у сон. Відпраляючись на 

прогулянку, щоб не було “простою” паралельно бере пакети, щоб 

збігати за продуктами до магазину. Якщо є пропозиція поїхати на 

море, людина відмовляється, бо є справи, справи. Все це ознаки 

саморуйнівної прихованої депресії.  

Якщо визначено мінімум чотири симптоми, що свідчить про 

виснаження внутрішніх резервів, то рекомендовано звернутися до 

психотерапевта по допомогу. Дуже важливим є усвідомлення 

самою людиною свого стану та саме того, що їй необхідно робити 

в цій ситуації.  
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В разі наявності депресії є позитивна сторона проблеми. Є 

факти, за спостереженнями науковців, люди, що перенесли депре-

сію, потім краще справляються із життєвими випробуваннями.  У 

таких людей більш міцне здоров’я і стабільна психіка. При чому у 

жінок в більшій мірі. Вказують також, що у представниць слабкої 

статі, що хоча б раз у житті побувала у затяжній депресії, трива-

лість життя на 20 % більше, ніж у їх безтурботних подружок  

[8, 10]. 

Інколи хандру сезонну або смуток плутають із депресією. В 

разі, якщо смуток та понурість тривають більше двох тижнів – це 

вже може бути симптомом так званої “малої депресії”, поперед-

ника великої депресії. 

Депресія виникає частіше в умовах зменшення рухової 

активності, емоційного самовираження, адекватної самооцінки, 

свободи вибору інтенсивності, темпу, послідовності діяльності, 

режиму діяльності, відсутності чітких перспектив кар’єрного 

росту, наслідок дії соціальних мереж. 
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В умовах постійно мінливих запитів покупців, технологій і 

конкурентного оточення виживання компанії безпосередньо 

залежить від того, наскільки успішно вона розробляє і впроваджує 

на ринок нові товари. Просування на ринок і продаж принципово 

нових товарів дає можливість на практиці оцінити іх відповідність 

потребам ринку. Розробка нової продукції тягне за собою перегля-

дання асортименту продукції. Новий товар може бути як оригі-

нальним (виготовлятися вперше), так і оновленим, модифікова-

ним, модернізованим, удосконаленим (мати зміни, що стосуються 

сировини, матеріалів, конструкції, технології)[1] .  

Зростання вимог споживачів до гармонічного поєднання 

корисних властивостей і естетичного зовнішнього вигляду виробів 

є характерною рисою розвитку світового ринку. 
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Дизайн є важливою складовою частиною конструювання 

виробів, оскільки саме він забезпечує зручність та приємність 

користування виробом, надаючи йому художньої виразності, 

гармонійно цілісної форми та інших таких властивостей. Головна 

мета дизайну – полегшити взаємодію людини з виробом, зменши-

ти нервове напруження, сприяти створенню комфортних умов для 

фізичної та розумової діяльності, побуту й відпочинку.  

Основна відмінність в підходах маркетингу і дизайну на 

вітчизняних підприємствах полягає в тому, що маркетинг переваж-

но досліджує ринок з точки зору успіху у покупця вже виробленого 

продукту, а дизайнер досліджує ринок з метою проектування 

нового продукту, а разом з тим і проектування новоїспоживчої 

якості. Порівнюючи основні підходи маркетингу і дизайну, 

можемо зауважити на такому [2]: 

– маркетинг займається констатацією існуючого на даний 

момент часу стану ринку, а дизайнер розуміє, що поки його проект 

втілиться в життя і дійде до ринку, ситуація на ньому може карди-

нально змінитися, тому дизайнеру необхідний прогноз, вивчення 

тенденцій в контексті реалізації нових технічних і технологічних 

можливостей; 

– маркетинг фіксує нагальні потреби, над якими споживач і 

сам мало замислюється; дизайнер зацікавлений у розвитку потреб 

і споживача, тому що предмет його турботи – «нова якість» – 

досягає найбільшого корисного ефекту, якщо він адресується 

просунутому користувачеві; 

– маркетинг регулює попит за рахунок випуску певних кате-

горій товару в розрахунку на усередненого споживача і різними 

рекламними способами змушує покупця зупинятися на його 

продукті. 

Дизайнер здатний регулювати ціннісні орієнтації користува-

чів не усереднюючи їх, а відповідаючи реальним потребам різних 

груп населення. Дизайнер орієнтований на забезпечення високої 

споживчої якості, на інтерес покупця, яка призначена цьому 

споживачеві особисто. 
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У центрі уваги дизайнера, на відміну від маркетолога, стоїть 

не мотивація покупця при виборі речі в магазині, а процес спілку-

вання людини з річчю при її використанні, споживач ж 

розглядається тут як користувач. Сьогодні такий підхід все частіше 

затребуваний в бізнесі, виявляється найбільш ефективним і таким, 

що відповідає актуальним тенденціям розвитку ринку [3]  

Зауважимо, що маркетинг і дизайн використовують одні і ті ж 

методи дослідження споживачів. Це можуть бути як індивідуальні, 

так і групові інтерв’ю та анкетування. Проте, при більш 

детальному аналізі, спільною виявляється тільки форма, змістовне 

ж наповнення цієї форми відрізняється принципово. За 

останні роки маркетинг перевів свою діяльність зі сфери 

виявлення дійсних потреб в русло нав’язування потреб. У сучасній 

ситуації наповнення ринків практично дублюючими один одного 

товарами традиційні маркетингові методи буксують в ході 

дослідження можливостей створення нових продуктів [4]. 

Отже, маркетинг і дизайни, ці два дослідних підходи не відки-

дають один одного, а швидше доповнюють. Найбільш ефективним 

союзом вважається так званий «креативний маркетинг», в якому 

команди з маркетологів, дизайнерів і споживачів обговорюють ідеї 

планованої продукції ще до того, як складено технічне завдання на 

дизайн.  
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Сучасні глобальні тенденції розвитку освіти дорослих 

посилюють інтерес науковців до національної специфіки розвитку 

цієї галузі. Національна своєрідність еволюції цієї сфери 

притаманна більшості європейських країн. Про це свідчить відсут-

ність стереотипних підходів та стандартів визначення стратегії 

розвитку освіти дорослих. 

Однією з найбільш актуальних проблем освіти дорослих в 

Україні є проблема формування професійної культури майбутніх 

фахівців, їхньої конкурентоспроможності, адаптації до сучасних 

умов та вимог ринку праці. 

Серед причин відставання освіти дорослих України від 

практики технологічнорозвинених країн можна виділити такі:  

– оцінювання потенційних можливостей освіти дорослих;  

– недостатності наукового обґрунтування освітньої політики 

в цілому;  

– зосередження уваги на проблемах освіти юного покоління;  

– відсутності необхідної нормативно-правової бази;  

– недостатнього дослідження зарубіжного досвіду в цій сфері; 

– замалої кількості рекомендаційних документів міжнародних 

організацій.  

Саме тому важливо досліджувати історичні та порівняльно-

педагогічні аспекти розвитку освіти дорослих, а також виявляти 

зв’язок із сучасністю. 

На заході освіта дорослих на початку ХХІ ст. існує у двох 

основних формах: європейській та американській. Історія освіти 

дорослих у Сполучених Штатах Америки має свої традиції. Так, у 
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1964 році у США існувало тільки 16 освітніх програм для 

дорослих. І хоча перше відділення освіти дорослих було створено 

у 1920 році у Великобританії, проте тільки в 60-х роках минулого 

століття в англо-саксонській цивілізації відбулося різке зростання 

значущості освіти дорослих як особливої сфери академічних 

досліджень.  

1986 року відбулась перша Міжнародна конференція з питань 

історії освіти дорослих в Оксфордському Університеті, на якій 

працювали науковці Великобританії, інших країн Європи, 

Північної Америки та Сходу, Японії. У 1989 році в Університеті 

Сіракузи (США) канадськими та американськими науковцями 

здійснено проект, спрямований на аналіз взаємовідношень між 

професійною освітою та освітою дорослих. 

Історичний аналіз свідчить, що в 1919 році було засновано 

Світову Асоціацію з питань освіти дорослих у Лондоні, яка 

функціонувала до початку Другої світової війни. Починаючи від 

1949 року ЮНЕСКО постійно актуалізує проблематику розвитку 

міжнародного руху у сфері освіти дорослих. В Ельсінорі 

(Данія,1949 рік), в Монреалі (Канада, 1960 рік), у Токіо (Японія, 

1972 рік), у Парижі (Франція, 1985 рік) та Гамбурзі (Німеччина, 

1997 рік) було проведено міжнародні симпозіуми з питань освіти 

дорослих.  

Серед провідних гуманістичних тенденцій розвитку освіти 

дорослих визначаємо розвиток національних систем освіти 

дорослих у провідних європейських країнах, її реформування і 

модернізацію у другій половині ХХ століття, розвиток методоло-

гічних основ неперервної освіти у країнах ЄС на сучасному етапі 

та у процесі їх історичного становлення. Однак потребують узгод-

ження різноманітні трактування понять методології порівняльних 

досліджень у сфері освіти дорослих, зокрема – категорії, закони, 

функції, філософія, міждисциплінарний підхід, методологія андра-

гогіки, наукового пізнання, наукового дослідження, розвитку 

мислення дорослої людини. 

Отже, увагу як вітчизняних, так і зарубіжних науковців 

привертає проблема розвитку національних демократичних 
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традицій у сфері освіти дорослих. В контексті цієї проблематики 

важливо визначити методологічні засади системного підходу до 

аналізу тенденцій національного розвитку освіти дорослих, 

методологічні основи системного підходу до порівняльного 

вивчення світових тенденцій, а також розвитку неперервної освіти 

у глобальному вимірі, концептуальні характеристики еволюції 

системи освіти дорослих у другій половині ХХ століття, в основі 

чого повинен бути системний підхід як теоретико-методологічна 

засада цих тенденцій.  

Сучасний етап світового розвитку освіти характеризується 

зростанням ролі навчання дорослих у забезпеченні позитивних 

змін різних сторін життя суспільства. У такому навчанні важливо 

зважати на особливості дорослої людини, зокрема, її життєвий 

досвід, який необхідно використовувати у навчанні в якості 

компонента змісту.  

Освіта дорослих є найбільш мобільною сферою освіти. Для 

забезпечення оперативності змісту освіти дорослих вона повинна 

бути відкритою, а її організація повинна допускати практично 

неперервне коригування навчальних програм, планів. При цьому 

повинні враховуватися як важливі запити дорослих людей, їхні 

потреби, актуальність наукових знань, так і зміни, які відбуваються 

у соціально-економічній і політичній ситуації країни. 

Специфіка освіти дорослих полягає, насамперед, в тому, що її 

контингентом є залучені у сферу зайнятості повнолітні громадяни. 

Звідси важливий методологічний принцип, якого необхідно 

дотримуватися у формуванні нормативно-правової бази: законо-

давство про освіту дорослих повинно регулювати відносини, 

пов'язані з професійною діяльністю, з різними сторонами життя 

людини, суспільства, держави.  

Освіта дорослих – соціальний інститут, що історично склався. 

Це складна поліфункціональна, соціально-педагогічна і соціально-

культурна система, спрямована на задоволення професійно-

освітніх та особистісних потреб людини. Вона включає всі види 

післявузівської професійної і додаткової, формальної та нефор-

мальної освіти, спрямована на збереження і розвиток загального 
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освітнього простору. Комплекс проблем, пов'язаних з її функціону-

ванням і розвитком, має свою змістову своєрідну специфіку, 

зумовлену особливостями контингенту дорослих людей.  

Освіта дорослих базується на теорії навчання дорослих – 

андрагогіці, науково-методичною основою якої є технологія 

навчання дорослих. В її основі також концепція вільного, «відкри-

того» навчання (openlearning – англ.), психологія навчання 

дорослих, що розвивається в контексті неперервної освіти людини 

впродовж усього життя.  

Сучасне застосування інновацій у цій сфері освіти дорослих 

можливе на основі застосування дистанційної форми навчання, 

використанням комунікаційних інформаційних технологій, оскіль-

ки ця сфера не може ефективно функціонувати і розвиватися без 

сучасного інформаційного забезпечення, що передбачає створення 

баз даних, забезпечення сучасною технікою інформаційних пото-

ків, використання комп'ютерних технологій та можливостей 

системи Інтернет. 

В європейських дискусіях з проблем освіти дорослих прийня-

то використовувати різноманітні терміни: lifelonglearning (навчан-

ня впродовж життя) та lifewidelearning (навчання все життя, тобто 

таке, що включає всі форми навчання – формальні з видачею 

сертифіката чи диплома, неформальні, які здійснюються на 

семінарах, конференціях, та інформальні, тобто самоосвіту за 

допомогою спілкування, використання ЗМІ, читання тощо). Серед 

багатьох актуальних проблем передусім постає питання 

системного вдосконалення теорії і практики освіти дорослих у 

контексті системи неперервної освіти.  

Отже, можна стверджувати, що існує необхідність вирішення 

актуальних завдань, поставлених сьогоденням перед освітою 

дорослих, що неможливо без усвідомлення провідних тенденцій 

дослідження у цій сфері, адекватного і зацікавленого ставлення до 

цієї галузі громадськості, фахівців та, що важливо, представників 

різних державних установ і громадських організацій, рухів, 

налагодження між ними конструктивної співпраці. Це буде 

передумовою формування у суспільній свідомості відповідного 
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ставлення до цієї проблеми, яка натепер є необхідною засадою 

розвитку концептуального бачення, пошуку науково обґрунто-

ваних і практично орієнтованих способів її вирішення. 
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Communicative language teaching is not one method; it is an 

approach. This means we choose various ways to teach language based 

on our understanding of 1) what we know when we know a language 

and 2) how we learn a foreign language. We choose or create the 

materials, activities, and classroom atmosphere that we think will best 

help students succeed. We will look at some ideas and models that help 

explain what we think it means to know a language and how we think a 

foreign language is learned today. 

In the years since World War Two, globalization has required us to 

communicate with people around the world. Already in the seventies, 

language scholars began to focus on what helped people learn to 
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communicate better in a foreign language. They began to see language 

as a social process rather than just a linguistic code. In 1980 Canale and 

Swain helped to describe this wider view of language knowledge by 

making a model that added discourse, sociolinguistic, and strategic 

competence to grammatical competence. Together these competencies 

make up communicative competence, what a capable user knows about 

and can do with a language.  

• Grammatical competence: Knowledge of the vocabulary and 

sentence structure of a language.  

• Discourse competence: The ability to recognize different patterns 

of discourse (e.g. a newspaper article, a university lecture, a scolding), 

to connect sentences to an overall theme or topic; the ability to get 

meaning from larger texts.  

• Sociolinguistic competence: The ability to use language 

appropriate to a context, taking into account the participants, the setting 

and the purpose of the interaction.  

• Strategic competence: The ability to compensate for limited 

language knowledge, for fatigue, or distraction; the effective use of 

coping strategies to maintain or improve communication. 

  In 1982 Stephen Krashen explained how he thought we learn 

foreign languages. There are five hypotheses in his model.  

1) He believes we take in language in two ways: through 

acquisition which happens during conversation when we are not paying 

attention to form, and through learning where we pay conscious 

attention to form and error.  

2) He believes that this learned system acts like a monitor of how 

we speak if we have sufficient time, pay attention to form, and know the 

rules.  

3) He believes there is a natural order in which the rules of a 

language are acquired and it does not relate to what has been taught or 

how simple the rule is (e.g. third person -s is acquired late though the 

rule is easy to understand).  

4) Krashen says that we acquire language only by receiving 

"comprehensible input," language that is just a little more difficult than 

the learner's current level of understanding.  
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5) Finally, he suggests that acquisition can be helped or hurt by 

what he calls an affective filter, an imaginary wall that is "up" and blocks 

input when the learner is stressed, angry or bored and which is "down" 

and permits acquisition when the learner is comfortable.  

Principles of communicative language teaching (by Finocchario & 

Brumfit) 

• Meaning is most important.  

• Dialogs, if used, centre around communicative functions and are 

not normally memorized.  

• Language is always in context.  

• Language learning is learning to communicate.  

• Drilling may occur occasionally, but only as necessary for 

helping communication.  

• Comprehensible, not native-like, pronunciation is appropriate.  

• Anything which helps learners is accepted.  

• Attempts to communicate may be encouraged from the very 

beginning.  

•  Judicious use of the mother tongue is accepted where feasible.  

• Translation may be used only when students need or benefit from it.  

• Reading and writing can start from the beginning if appropriate 

to learner's goals.  

• The target linguistic system will be learned best through the 

process of struggling to communicate. 

• Communicative competence is the desired goal.  

• Materials and methods should show linguistic variation.  

• Sequencing of material is based on maintaining learner interest.  

• Teachers help learners in any way that motivates learners to work 

with the language.  

• Trial and error is a normal way to create and learn language.  

•  Fluency and acceptable language is the primary goal.  

• Learners are expected to interact with other people.  

• The teacher cannot know exactly what the learner wants to say. 

 Language teaching changed as a result of the work of people like 

Canale and Swain, Krashen, and Savignon. This new kind of classroom 

was described as communicative.  
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УДК 347     Юридичні науки 
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м. Чернівці, Україна 

Для цивільно-правових відносин важливим є елемент 

сталості, однак існують випадки, коли договір не може існувати з 

певних причин.. Питання щодо розірвання цивільно-правових 

договорів на вимогу однієї із сторін у правовому регулюванні має 

важливе значення. Законодавство України надає нам широкий 

спектр видів цивільних угод, зокрема вони зазначені у Цивільному 

Кодексі України. Однім із видів таких договорів є договір позички. 

Чимало вітчизняних науковців, таких як Ночовкіна О.В., Бойко 

Н.М., Калаур І. приділяли неабияку увагу вивченню особливостей 

даного виду договору. Для договору позички є характерним як і 

відмова від договору так і розірвання. Розглянемо питання щодо 

розірвання договору позички на вимогу позичкодавця.   

Відповідно до ст. 827 ЦК України, за договором позички одна 

сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується 

передати другій стороні (користувачеві) річ для користування 

протягом встановленого строку [5]. Як ми бачимо, Цивільний 
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Кодекс України надає визначення поняття договору позички, де 

зазначені і сторони даного договору – позичкодавець – сторона, 

яка передає певну річ та користувач – сторона, яка безпочередньо 

користується наданою річчю. Своєрідність договору позички 

полягає в тому, що, передаючи річ у користування, позичкодавець 

не отримує зустрічної вигоди. З огляду на це, безоплатність як 

системоутворювальний фактор стала причиною виділення 

договору позички як самостійного виду договорів про передання 

майна в користування [2, с.127]. 

Договір позички є підставою виникнення певних прав та 

обов’язків у сторін, які його уклали, проте, якщо з певних причин, 

сторони не виконують свої зобов’язання за таким договором, вони 

мають право його достроково розірвати. Н. Процьків, вважає, що 

розірвання договору – це дія, направлена на припинення частково 

або повністю невиконаного договору на майбутнє [3, c.19]. Дане 

визначення поняття «розірвання договору» чітко окреслює 

наслідки таких дій.  

В цивільному праві також існує таке поняття як «односто-

роннє розірвання договору». Одностороннє розірвання договору – 

це дія однієї із сторін договору, яка направлена на припинення 

правовідносин, що склалися внаслідок його укладення через 

невиконання зобов’язання контрагентом або з інших суттєвих 

причин. 

Положення чинного Цивільного Кодексу України у статті 834 

чітко надає підстави для вимоги щодо розірвання договору 

позички зі сторони позичкодавця. Отже, позичкодавець має право 

на дострокове розірвання договору якщо: 

1) у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала 

потрібною йому самому; 

2) користування річчю не відповідає її призначенню та 

умовам договору; 

3) річ самочинно передана у користування іншій особі; 

4) в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути 

знищена або пошкоджена [5]. 
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В першому випадку, законодавець зазначає, що у зв’язку з 

непербачуваними обставинами річ стала потрібна позичкодавцю, 

то він має право вимагати розірвання договору. Дане положення 

має дещо спірний характер, адже термін «непербачувані обста-

вини» є дещо широким та може стосуватися різних ситуацій. Тому, 

для того аби не виникало спорів у сторін щодо питання, що саме 

може бути непербачуваною обставиною, варто такі обставини 

зазначити у договорі. 

Другою підставою розірвання договору позички на вимогу 

позичкодавця є саме порушення з боку користувача, адже річ 

знаходиться безпосередньо у його користуванні. Якщо користувач 

порушить свій головний обов’язок – користуватися річчю відпо-

відно до призначення, то відповідно у позичкодавця і виникатиме 

дане правою. 

Третя підстава пов’язанна із переданням річчю без згоди 

позичкодавця третій особі. Ця підстава є подібною до положення 

ст. 783 ЦК, яка наділяє таким правом наймодавця. Ночовкіна О.В. 

зазначає, що одним з обов’язком користувача є користування 

річчю особисто, якщо інше не встановлено договором (п. 2 ч. 2 ст. 

833 ЦК України). Проаналізувавши юридичну літературу та 

зіставивши цю норму з правилами ст. 774 ЦК України, вчена зазна-

чає, що користувач має право надати предмет позички в користу-

вання третім особам лише за наявності згоди позичкодавця. Слід 

відмітити, що користувач лишається відповідальним перед 

останнім. Якщо користувач самовільно надав річ третій особі, то 

на нього покладається ризик випадкової загибелі речі [4, с.144]. 

І останньою підставою є право позичкодавця на розірвання 

договору позички в результаті недбалого поводження з річчю вона 

може бути знищена або пошкоджена. Стаття 779 Цивільного 

кодексу України встановлює відповідальність користувача за 

погіршення речі, переданої в позичку. Так, користувач, який за 

своєї вини допустив погіршення переданої йому речі, він зобов’я-

заний усунути такі погіршення, тобто привести річ у відповідність 

до стану, в якому її передавали в позичку, з урахуванням 

нормального зношення [1,17-18]. 
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Отже, на нашу думку, регулювання питання щодо односто-

роннього розірвання договору позички є досить важливим. Також 

варто зазначити, що розірвання договору позички з вищепере-

рахованих умов є правом позичкодавця, а не обов’язком сторін. У 

зв’язку з цим, для того аби уникнути непорозумінь, сторони в 

договорі можуть визначити якісь інші умови розірвання договору 

на вимогу тієї чи іншої сторони, або обмежити позичкодавця у 

реалізації права на розірвання договору позички, передбаченого 

ЦК. 
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УДК 8                 Економічні науки 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 
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м. Івано-Франківськ, Україна 

Актуальність. Теперішній світ важко уявити без гаджетів, 

комп’ютерів, а особливо без Інтернету. Інтернет став невід’ємною 

частиною нашого життя, адже завдяки ньому ми можемо обміню-

ватись інформацією та отримувати її із будь-якої точки світу. 

Сьогодні ведення власних сторінок, а саме органів виконавчої 

влади, у соціальних мережах є чудовою можливістю ділитись із 

виконаною роботою та роботою, яка планується перед населенням. 

Це як звіт перед громадою. 

Тому, ведення та публікація матеріалів повинна відповідати 

всім вимогам щодо інформації, а саме бути достовірною та 

інформативною. 

Ступінь досліджуваності проблеми. Проблему ефектив-

ності використання маркетингу вже досліджували такі вчені, як 

П. Друкер, М.Портер, Ф.Котлер, а також вітчизняні вчені такі як 

С.Бабенко, В. Андрійчук та інші. 

Своїми працями вони хочуть ознайомити із методологічними 

та теоретичними аспектами ефективності використання марке-

тингу в діяльності, також формування певних умінь до розробки і 

проведення ефективних маркетингових програм бізнесу в 

ринкових умовах господарювання.  

Методи і мета дослідження. У цій роботі я хочу висвітлити 

проблеми застосування Інтернету для поширення інформації у 
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державних установах та створення умов для подальшого стимулю-

вання розвитку маркетингу  

Під час роботи були використані загальнонаукові методи 

дослідження, такі як аналіз та синтез проблеми.  

Сутність дослідження. 

Засоби масової інформації відіграють важливу роль у житті 

людей та суспільства загалом, адже вони отримують важливу 

інформацію щодо діяльності виконавчих органів. 

Особливо зараз, коли події, які відбуваються в Україні повин-

ні бути донесені до кожного українця від молодшого до старшого 

покоління. Під час війни в країні відбуваються зміни в законо-

давстві для багатьох людей, тому вчасне та достовірне донесення 

інформації до людей є важливою складовою поінформованості 

держави. 

Жителі Івано-Франківської територіальної громади отриму-

ють інформацію не тільки в мережі Інтернет, це відбувається також 

в газеті «Західний кур’єр» і цим самим охоплюється ще більше 

коло ознайомлень із повідомленнями. 

Також, важливою є роль інформаційних технологій в еконо-

міці держави,а саме ведення соціальних сторінок в мережі 

Інтернет, адже зараз воно займає особливе місце.  

Впровадження різних методів поширення інформації та 

інформаційних технологій суттєво впливає на продуктивність 

праці.  

Для України це можливість застосувати нові форми органі-

зації роботи, включаючи розподіл завдань між групами та роботу 

поза офісом, та управління підприємствами з використанням 

систем планування ресурсів підприємства, електронної бухгалтерії 

та документообігу, а також систем підтримки прийняття рішень.  

При застосуванні поширення інформації через Інтернет 

підвищується якість державного та корпоративного управління і 

саме це є пріоритетною метою для розвитку економіки міста та 

України загалом. 

 Завдяки цьому підвищується прозорість прийняття рішень у 

державному секторі, підвищується прозорість роботи бізнесу, 
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збільшується інвестиційна привабливість української економіки та 

створюється позитивний імідж Івано-Франківська. 

Імідж міста є таким же важливим чинником його розвитку, як 

земля, матеріальні активи, кадри. В умовах посилення конкуренції 

за ресурси зростає роль вдалого позиціонування міста, яке 

дозволило б залучати зовнішні ресурси для власного розвитку. 

Розробку маркетингової стратегії Івано-Франківська здійснено для 

формування позитивного іміджу міста відповідно до Стратегії 

його розвитку [1, с. 4]. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що 

застосування різних прийомів подачі інформації з боку місцевої 

влади позитивно впливає на співпрацю та довіру від громадян, 

адже вони ознайомлюються із певними рішеннями і можуть 

вносити свої пропозиції та зауваження, цим самим брати участь у 

формуванні єдиної держави. 

Література: 

1. «Маркетингова стратегія міста Івано-Франківська» елект-

ронний ресурс: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/IF-

Marketing-Strategy.pdf 
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Навчально-наукового інституту права 
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 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Незважаючи на те, що жінки становлять приблизно 

половину населення світу, вони залишаються значною мірою 

недостатньо представленими у сфері зовнішньої та оборонної 
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політики, де традиційно домінують чоловіки. Повна інтеграція як 

жінок, так і чоловіків необхідна для того, щоби збройні сили 

використали всі наявні навички та таланти службового персоналу 

та країни. Жінки також можуть принести особливі оперативні 

переваги військовим операціям. Досвід показує, що наявність 

команд, що складаються з жінок і чоловіків, може підвищити 

безпеку служби. Наприклад, існує приклад, коли взаємодія 

жіночого персоналу збройних сил з місцевими жінками 

дозволяла комбатантам отримувати доступ до інформації, яка 

інакше була б недоступною. Крім того, використання жіночого 

персоналу для пошуку та спілкування з місцевими сприяло 

зниженню ворожості до місії [1, с.10]. 

Важливість гендерної рівності у сфері безпеки й оборони вже 

давно визнана правозахисниками усього світу та викладена у низці 

резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН) щодо жінок, миру та 

безпеки. Так, 31 жовтня 2000 року було прийнята Резолюція 1325, 

в якій наголошується на важливості ролі жінок у вирішенні 

конфліктів та запобіганні їм, проведенні мирних переговорів, роз-

будові та підтримці миру, гуманітарному забезпеченні та віднов-

них діях, а також підкреслюється важливість їхньої рівноправності 

та участі у всіх заходах щодо підтримки та сприяння миру та 

безпеці. У Резолюції 1325 міститься заклик до всіх суб’єктів 

активізувати залучення жінок та враховувати гендерні аспекти у 

всіх операціях ООН з питань миру та безпеки [2]. 

Перший у своєму роді індекс залученості жінок до сфери 

обори досліджує частку жінок у зовнішній політиці та політиці 

безпеки, військових, поліцейських, а також у дипломатії та 

промисловості озброєнь у країнах-членах ЄС та країнах G20. 

Згідно з даними, зібраними для індексу, частка жінок у сфері 

зовнішньої політики та політики безпеки, де домінують чоловіки, 

зросла за останні 20 років, але темпами, які вважаються занадто 

повільними, щоб подолати гендерний розрив. 

Частка жінок у зовнішній політиці найбільш близька до ген-

дерного паритету у Франції (41%), тоді як в Іспанії вона становить 
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36,5%, а в Європейському парламенті – лише 23,9%. Нижню поло-

вину рейтингу займають Словаччина, Мальта та Чехія з ледве 

11%. 

У 2019 році близько 25% усіх міністрів закордонних справ у 

країнах ЄС та G20 були або є жінками, а 23,3% — міністрами 

оборони. У дипломатії близько 25% послів в ЄС і G20 становлять 

жінки, хоча їх середнє представництво в дипломатичному корпусі 

становить близько 43%. 

У Європейській службі зовнішніх дій (EEAS) 34,9% 

посадових осіб становлять жінки, а є країни, які досягають рівності 

й навіть перевищують 50%, наприклад Австралія, Данія, Естонія, 

Фінляндія, Латвія, Литва, Словенія та Швеція. В ООН лише 36% 

жінок були призначені керівниками миротворчих місій, а 48% 

були заступниками директорів. У цивільних місіях у рамках 

Спільної політики безпеки та оборони ЄС (CSDP) лише 20% 

становлять жінки [3]. 

Неочікуваним є факт того, що гендерний паритет в різних 

сферах однієї держави дотриманий по-різному. Так Фінляндія 

займає 3 місце серед країн світу і 1 серед країн-членів Євро-

пейського Союзу за кількістю жінок в парламенті (близько 47%). 

Але при цьому частка жіночого обслуговуючого персоналу, який 

перебуває на активній військовій службі складає лише 2% [1, с.11]. 

Таким чином необхідно розрізняти гендерну рівність, як стале 

правило поведінки та соціальної чи правової свідомості кожного 

громадянина, і окремо як елемент політичних технологій. 

За оцінками у військовій сфері, «рівність займе від 325 (ЄС) 

до 465 (НАТО) років, залежно від прогресу між 2009 та 2018 

роками», – йдеться у звіті, додавши, що жінки зараз становлять 

близько 11% військовослужбовців. У національних арміях немає 

жодної країни, де кількість жінок досягає 20% [3]. 

Цікавим також у розрізі питання, що розглядається, є досвід 

Німеччини. Колишній прем’єрміністр Ангела Меркель з моменту 

свого призначення у 2005 році брала активну участь у створенні 

світової політики безпеки. Так, до складу бойових груп ЄС 

входило 8% військовослужбовців із Німеччини, які залучались до 
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реалізації завдань гуманітарного та миротворчого характеру. Крім 

того, це одна з держав-членів ЄС з найбільшою часткою у 

спільному бюджеті, закладеною для цієї мети. 

Окрім того, варто відзначити, що канцлер Німеччини активно 

виступала за імплементацію Резолюції ООН 1325 у Збройних 

силах Німеччини. Підтвердженням таких зусиль є дані про 

відсоток жінок у складі Бундесверу (Збройних сил Федеративної 

Республіки Німеччини). Станом на 2020 рік у складі збройних сил 

ФРН проходило службу близько 10 % жінок від загального складу, 

що є доволі високим показником. 

Довгостроковим планом німецького Уряду передбачається, 

що кількість жінок в армії має становити 15 % від загального 

складу. Водночас військові та політичні органи країни направ-

ляють певний відсоток жінок до військ, які входять до складу місій 

за межами країни (відсоток залежить від характеру місії). Ця 

практика добре зарекомендувала себе як у сфері оборони, так в 

суспільстві в цілому [4, с.97-99]. 

Отже, на основі всього вищенаведеного можна сказати, що 

досвід іноземних держав доводить, що участь жінок у сфері 

безпеки та оборони приносить своєрідні результати. Україна також 

прагне до практичної реалізації зобов’язань щодо забезпечення 

гендерної рівності в цьому важливому для держави секторі. 
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Сьогодні, за умов процесу асоціації України з Європейським 

Союзом, сфера публічних закупівель має охоплювати майже усі 

галузі господарської діяльності та бути рушійною силою розвитку 

національної економіки. Саме з органів державної влади та 

суб’єктів господарювання, які забезпечують потреби держави, має 

починатися шлях до добробуту суспільства, підвищення якості 

життя населення, виробництва високоякісної продукції, конкурен-

тоспроможної на європейському ринку. Публічні закупівлі мають 

спонукати підприємства до оптимізації виробничих процесів, 

відповідності європейським стандартам якості та безпеки, до 

соціальної відповідальності перед державою, суспільством та 

діловими партнерами. Тому питання розвитку «зелених» публіч-

них закупівель залишається актуальним. 

Термін зелені публічні закупівлі вперше було охарактеризо-

вано в Повідомленні Європейської комісії в 2008 році. Відповідно 

нього: «зелені публічні закупівлі – це процес закупівлі державними 

органами товарів, робіт, послуг з зменшеним впливом на довкілля 

(навколишнього середовища) протягом всього життєвого циклу у 
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порівнянні з товарами, роботами, послугами з однаковою ціновою 

пропозицією» [1]. Такий механізм надає можливість не тільки 

здійснювати купівлю з оптимальним поєднанням ціни та якості 

(враховуючи заощадження протягом життєвого циклу), але і 

зменшувати негативний вплив на довкілля. 

В Законі України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 

922 визначено, що екологічні характеристики предмета купівлі 

входять до його технічної специфікації [2], а тому, важливим 

моментом є реальне підтвердження безпечності предмета заку-

півлі. Це можна зробити за допомогою наступних документів:  

– Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

на Товар, виданий Міністерством охорони здоров’я України (ори-

гінал чи копія завірена нотаріусом);  

– екологічні сертифікати якості ISO 14001:2004 (копії, завірені 

печаткою виробника). Сертифікати мають бути чинні станом на 

дату розкриття тендерної пропозиції;  

– інший документ, що, на думку Учасника, підтверджує засто-

сування заходів з захистку навколишнього середовища [3]. 

Жорсткий контроль за якістю товарів, які підпадають під категорія 

«зелених», надасть можливість позбавитись грінвошингу (нечесна 

конкурентна боротьба, при якій окремий товар позиціонують з 

недостовірними характеристиками щодо його екологічності, для 

введення в оману покупців) [4].  

 Отже, поточний стан зелених державних закупівель в Україні 

знаходиться в стані очікування. Зростає інтерес неурядових орга-

нізацій та зовнішніх структур до впровадження закупівлі зелених 

товарів, однак в Законі Україні так і не визначено це поняття. Але 

на офіційних сайтах Prozorro та InfoBox розміщені Методичні 

рекомендації, що розроблені з метою забезпечення визначення 

необхідності застосування заходів з захисту навколишнього 

середовища до різних предметів публічних закупівель.  

Для впровадження ефективної системи здійснення зелених 

закупок доцільно провести економічні та правові дослідження з 

цього питання та створити окремий протокол здійснення 

екологічно безпечних операцій. 
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На сьогодні існує ряд проблем, які вимагають термінового 

вирішення та поглибленого аналізу причинного зв’язку їх виник-

нення. Простежуючи зафіксовані правоохоронними органами 

випадки вчинених правопорушень, домашнє насильство, яке має 

ознаки кримінального правопорушення займає досить численне 

місце, тому це зумовлює актуальність питання вчинення 

домашнього насильства та відповідальність за його прояви та 

розгляд цього питання саме кримінальному аспекті. 

Домашнє насильство в Україні було визнано кримінальним 
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правопорушенням у січні 2019 року, коли набрав чинності Закон 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації положень 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». 

Кримінальний кодекс України було доповнено ст. 126-1 «Домашнє 

насильство», відповідно до якої кримінальна відповідальність за 

домашнє насильство настає за «умисне систематичне вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 

подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відноси-

нах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності 

або погіршення якості життя потерпілої особи» [1].  

Жертвами стають жінки, чоловіки, в тому числі: члени сім’ї, 

співмешканці та батьки похилого віку. В Україні статистика 

звернень щодо домашнього насильства постійно зростає. Так, за 8 

місяців 2021 року до Національної поліції України надійшло 203 

724 звернень, що на 47% більше у порівнянні з тим самим періодом 

2020 року. Від одного до трьох мільйонів дітей щороку стають 

його свідками чи страждають від домашнього насильства. 

За словами генпрокурора, Ірини Венедіктової, ситуація 

загострилась у зв’язку з карантином, встановленим з метою запо-

бігання поширенню COVID-19. За минулий рік кількість звернень 

з приводу насильства зросла більш ніж наполовину. А у 2020 

році у порівнянні з 2019 кількість засуджених за домашнє 

насильство зросла на 75%. На 66% зросла також кількість справ на 

розгляді в суді щодо факту скоєння цього злочину, у порівнянні з 

2019 роком. Збільшення випадків домашнього насильства це — 

світова тенденція. В ООН називають її пандемією насилля під час 

пандемії. За даними Мінсоцполітики, більшість звернень про 

домашнє насильство були від жінок — 86%, решта - 12% від 

чоловіків і 2% — від дітей [2]. 

У своїх наукових дослідженнях А. А. Вознюк зазначає, що до 

основного безпосереднього об’єкта домашнього насильства 
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відносяться суспільні відносини щодо кримінально-правової 

охорони фізичного та психологічного здоров’я. До додаткового 

факультативного об’єкта цього кримінального правопорушення 

може відноситися право власності, воля, честь і гідність особи, 

сімейні та близькі відносини тощо. Разом із цим, аналізуючи 

диспозиції статті, зокрема, передбачених у ній суспільно небез-

печних діянь, свідчить про те, що основний безпосередній об’єкт 

цього кримінального правопорушення не обмежується лише 

здоров’ям особи [3].  

Відсилаючись до законодавчої бази, санкція ст. 126-1 КК 

України передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 

годин, або арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі на строк 

до 5 років, позбавлення волі на строк до 2 років. За прояви 

сексуального насильства в сім’ї у ч. 2 ст. 152 КК України 

передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 

5 до 10 років, а за ч. 2 ст. 153 КК України – на строк від 3 до 7 

років. Втім системний аналіз інших положень КК України, які 

передбачають відповідальність за застосування насильства, 

свідчить, що у санкціях, наприклад, за заподіяння умисного 

тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК України), середньої 

тяжкості тілесного ушкодження (ст. 122 КК України), побої та 

мордування (ст. 126 КК України) передбачена більш сувора 

відповідальність, ніж за вчинення фізичного насильства в сім’ї 

(ст. 126-1 КК України) [1]. Тому, на мою думку, існує 

необхідність в запровадженні більш суворого покарання за 

скоєння домашнього насильства.  

Л. К. Садонцева у своїх роботах порівнювала кримінальну 

відповідальність на національному та закордонному рівнях та 

дійшла до висновку, що можна виділити наступні позитивні мо-

менти, які могли би бути враховані для подальшого вдосконалення 

відповідних вітчизняних кримінально-правових норм: 1) для 

вдосконалення кримінально-правових норм щодо протидії 

домашньому насильству вітчизняному законодавцю необхідно, 

перш за все, ратифікувати відповідні міжнародно-правові акти та 

імплементувати їх норми, спрямовані на захист від домашнього 
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насильства; 2) встановити кримінальну відповідальність за набага-

то ширше коло посягань проти життя, здоров’я, честі, статевої 

недоторканності, які можуть бути застосовані в сім’ї; 3) за прикла-

дом закордонного кримінального законодавства доцільно було 

передбачити більш суворе покарання за кримінальні правопору-

шення, що мають ознаки домашнього насильства, у порівнянні з 

іншими однорідними діяннями; 4) визнати випадки заподіяння 

смерті у разі застосування насильства в родині кваліфікуючою 

ознакою та закріпити її у самостійному пункті ч. 2 ст. 115 КК 

України [4, с.152].  

Отже, домашнє насильство як явище має загальносвітовий 

характер і міцно коріниться у світогляді та звичаях націй і народів. 

Домашнє насильство живиться і розквітає на тлі бажання будь-

яким способом вплинути на волю іншої людини, насадити свої 

правила й закони хоча б такому невеликому осередку, як сім’я. 

Домашнє насильство давно перестало бути суто сімейною 

проблемою і потребує державного втручання, особливо в часи 

пандемії, коли кількість даних кримінальних правопорушень стала 

стрімко зростати. Тому питання вдосконалення кримінального 

законодавства в частині вказаного протиправного діяння є як 

ніколи актуальним і потребує підвищеної до себе уваги.  
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                                                  Юридичні науки 

 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Молодецька Д.Ю., 

студентка юридичного факультету 

Донецький національний університет 

 імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Інститут міжнародного співробітництва у кримінальному 

процесі відіграє надзвичайно важливу роль у сфері боротьби зі 

злочинністю, формуванні та встановленні відносин із компетент-

ними органами іноземних держав, а також у наданні міжнародної 

правової допомоги компетентними органами. 

Метою даної роботи є дослідження інституту міжнародного 

співробітництва у кримінальному провадженні. 

Питанню вивчення даного інституту присвятили свої праці та 

публікації такі вчені як Ю. Аленін, О. Виноградова, Т. Гавриш, 

Л. Гарбовський, М. Карпенко, А. Маланюк, В. Маляренко, М. 

Михеєнко, А. Підгородинська та інші. Більшість з них розглядають 

міжнародне співробітництво держав у сфері кримінального суд-

очинства в якості одного з інститутів міжнародного кримінального 

права. 

Необхідність міжнародного співробітництва породила най-

більш важливий міжнародноправовий принцип – принцип 

співробітництва держав одна з одною відповідно до Статуту 

Організації Об'єднаних Націй, який знайшов своє відображення в 

Декларації про принципи міжнародного права 1970 року. Даний 

принцип зобов'язує держави співробітничати незалежно від їхньої 

політичної, економічної, соціальної і правової систем. 

Важливий внесок у формування і розвиток інституту взаємної 

правової допомоги по кримінальних справах був зроблений 

Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу по 

кримінальних справах 1959 року, оскільки саме вона сформувала 
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сучасний вигляд і заклала основи даного інституту. Держава, 

приймаючи на себе зобов'язання за міжнародним договором про 

правову допомогу повинна забезпечувати їхнє виконання націо-

нальними засобами, і в першу чергу шляхом прийняття внутріш-

ньодержавних норм, які шляхом їх конкретизації забезпечувати-

муть належний механізм виконання норм міжнародного договору 

в національному кримінальному процесі [2]. 

На процес становлення міжнародного співробітництва з 

іноземними державами в Україні завжди впливали економічна та 

політична ситуації в державі, стрімкий розвиток технологій, ріст 

злочинності, яка набувала все більш міжнародного характеру та 

надавала можливість злочинцям переховуватися від криміналь-

ного переслідування поза межами території проживання тощо. 

Оскільки міжнародне співробітництво надається на підставі 

міжнародних договорів, тому важливу роль в утвердженні даного 

інституту відіграла прийнята 28 червня 1996 року Конституція 

України, яка проголосила, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України.  

Варто також відзначити, що питання виконання та дотриман-

ня міжнародних договорів врегульовано Законом України «Про 

міжнародні договори», в якому визначено, що чинні міжнародні 

договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною 

відповідно до норм міжнародного права (ст. 15). При цьому вста-

новлено, що якщо міжнародним договором України, який набрав 

чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж 

ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору (ст. 19) [6]. 

З вищенаведеного слідує, що міжнародним договорам 

України, які ратифіковані Верховною Радою України, надано 

пріоритетне значення, оскільки вони на національному рівні мають 

більшу юридичну силу, ніж КПК України. Договори забезпечують 

утвердження не тільки загальновизнаних прав людини та її 

інтересів, але й цілей, завдань і принципів здійснення належного 

міжнародного співробітництва та сприяють його розвитку [3]. 
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Таким чином, міжнародне співробітництво в сфері криміналь-

ного судочинства являє собою підгалузь кримінального процесу, 

що об'єднала в собі норми міжнародного і кримінально-процесу-

ального права, що регулюють діяльність компетентних органів 

юстиції держав або міжнародних організацій пов’язану з порушен-

ням, розслідуванням, розглядом і вирішенням кримінальних справ, 

а також виконанням прийнятих процесуальних рішень [2]. 

Так, ст. 542 КПК України визначає, що міжнародне співробіт-

ництво під час кримінального провадження полягає у вжитті 

необхідних заходів із метою надання міжнародної правової допо-

моги шляхом вручення документів, виконання окремих процесу-

альних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, 

тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідуван-

ня, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним 

договором України можуть бути передбачені інші, ніж у КПК 

України, форми співробітництва під час кримінального провад-

ження [1]. 

Слід зазначити, що повноваження щодо здійснення міжнарод-

ного співробітництва покладені на органи прокуратури, а саме 

Законом України «Про прокуратуру», передбачено, що з метою 

реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне 

співробітництво. Органи прокуратури згідно з міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Вер-

ховною Радою України та кримінальним процесуальним законо-

давством України, здійснюють співробітництво з компетентними 

органами інших держав із питань проведення процесуальних дій 

під час розслідування кримінальних правопорушень, видачі осіб, 

які їх вчинили, перейняття кримінального провадження та з інших 

питань, передбачених такими договорами [4]. Повноваження щодо 

здійснення міжнародного співробітництва покладені також і на 

Національну поліцію, яка виконує в межах компетенції запити 

органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або 

міжнародних організацій поліції відповідно до закону та між-

народних договорів України (п. 25 ч.1 ст. 23 Закону України «Про 

Національну поліцію») [5]. 



 

139 

     Як висновок, необхідно зазначити, що для практичного 

застосування більшість положень міжнародних договорів потребу-

ють конкретизації з боку національного правопорядку. Прийняття 

нового Кримінального процесуального кодексу України пози-

тивно позначилося на кримінальній процесуальній діяльності 

органів, уповноважених на здійснення міжнародного співробіт-

ництва, тому що одними із головних чинників, що ефективно впли-

вають на досягнення завдань у кримінальному провадженні, є його 

належне правове закріплення та регулювання у нормах національ-

ного законодавства, що, безумовно, сприятиме лише зміцненню 

законності, верховенству права та правопорядку в Україні. 
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факультет обліку та аудиту, 

науковий керівник Ковальчук С.Я  

к. е. н., доцент кафедри економіки, ВНАУ 

 Вінницький національний аграрний університет 

м.Вінниця, Україна 

На сьогодні урядові організації та експертне середовище 

України активно працює над національною адаптацією, ухвалених 

Організацією Об’єднаних Націй, глобальних цільових показників 

міжнародного розвитку до 2030 року, Цілей Сталого Розвитку. Ці-

лями Сталого Розвитку визначають глобальне спрямування дій на 

подолання бідності, сприяння процвітанню і благополуччю для всіх, 

захист навколишнього середовища і боротьбу зі зміною клімату. 

Стале сільське господарство є одним з основних компонентів 

сталого розвитку. При цьому найбільш стійкою моделлю аграрної 

галузі є органічне сільськогосподарське виробництво. Багаторічна 

практика інших країн демонструє екологічні, екологічні та 

соціальні переваги органічного виробництва, серед яких: 

• підвищення незалежності виробника від зовнішніх джерел 

фінансування, поставок отрутохімікатів, мінеральних добрив, 

зменшення енерго- і трудовитрат на одиницю продукції; 

• нарощування кількості робочих місць в сільській місцевості, 

розвиток місцевих ринків екологічної продукції; 

• високі смакові і поживні якості виробленої продукції; 

• мінімізація негативного впливу на природу, в тому числі 

зменшення забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод, 

атмосфери, збереження біорізноманіття. 

Більш етична і природна поведінка людини в екосистемі, 

частиною якої вона є, зокрема, зменшення страждань 

сільськогосподарських тварин [1]. 
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Вагомість світової громадськості до органічної продукції 

неухильно зростає [2]. 

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на 

сьогодні через низку явних екологічних, економічних та 

соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. 

Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом 

відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на 

навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без 

яких ведення агровиробництва неможливе. Тому органічне 

сільське господарство має екологічні переваги, які проявляються у 

тому, що воно має великий потенціал, щоб виправити попередньо 

перелічені негативні тенденції, а також скоротити викиди 

вуглекислого газу, закису азоту й метану, які сприяють 

глобальному потеплінню. 

Слід зазначити, що органічне сільське господарство має 

значні переваги для здоров’я. Особливо корисні органічні 

продукти для дітей, оскільки їхній організм більш вразливий до дії 

залишків пестицидів, нітратів, важких металів та антибіотиків у 

продуктах харчування. Тому світовий ринок органічної продукції 

розвивається швидкими темпами. Останнім часом український 

ринок органічних продуктів стрімко зростає, завдяки прагненню 

покупців до здорового раціону та зростаючого позитивного впливу 

сучасних технологій по виготовленню масових продуктів 

харчування. 

Більшість українських органічних господарств розташовані в 

Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, 

Львівській, Тернопільській, Житомирській областях [3]. 

Звернемо увагу на те що у бюджеті 2021 року заклали 50 млн 

грн дотацій для програми фінансової підтримки виробників 

органічної сільськогосподарської продукції. Проте сьогодні 

відсутній «Порядок розподілу та використання коштів по 

напрямку органічного виробництва». Відповідно, не встановлені 

терміни використання коштів. Тож на регіональному рівні не 

створені комісії для формування отримувачів держпідтримки 

і багато областей просто не впроваджує у себе Регіональні 
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програми підтримки. Кошти з державного бюджету на 2021 рік 

передбачалися на три напрямки: 

1. Компенсацію 30% вартості сертифікації органічного 

виробництва; 

2. 5000 грн на 1 га органічних земель з обмеженням 

100 000 грн на одне господарство, тобто на 20 га; 

3. 5000 грн на одну голову органічної ВРХ. 

Однозначно, органічне виробництво є частиною аграрної 

політики України, яка на коротко- та довгострокову перспективу 

повинна бути спрямована на підтримку сталих практик ведення 

сільського господарства, на підтримку тих аграріїв, які вже 

сьогодні будуть всій агарний бізнес з розумінням здоров’я грунту, 

клімату та нас з вами [5]. 

Згідно даних громадської організації Органік Стандарт 

станом на 2022 рік, в Україні налічується близько 473 підприємств 

різної форми власності зі статусом органічного виробництва і 

переробки. 

Сьогодні внутрішній споживчий ринок органічних продуктів 

в Україні продовжує розширюватись. Основними видами 

органічної продукції, яка виробляється в Україні є: молоко та 

молочна продукція, круп’яні і зернові вироби, борошно, пасти, 

насіння, овочі та фрукти, соки, напої, яйця, м’ясна продукція, 

прянощі та спеції, цукор, олія, морозиво та інша продукція, до якої 

входять хлібобулочні та макаронні вироби, мед, шоколад, чай та 

кава. 

У 2022 році для виробників органічної продукції передбачена 

підтримка з Державного бюджету та з бюджетів місцевих рад [5]. 

За результатами дослідження органічного ринку експорт 

органічної продукції з України в 2020 році становив 204 мільйонів 

доларів США.У вартісному виразі експорт зріс на 7,9%, хоча обсяг 

експорту зменшився на 30% і становив 332 тисячі тонн, порівняно 

із 469 тис. тонн в 2019 році. Розширилась географія експорту 

української органіки та дещо змінились ключові країни-імпортери. 

Нідерланди, як і раніше, посідають перше місце за обсягами 

імпорту. На другому місці за обсягами та на першому місці за 
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вартістю США. На третьому місці серед найбільших імпортерів – 

Німеччина. Швейцарія, яка посідала в 2019 році третє місце, 

опустилась аж на десяту сходинку. 

Загалом, якщо в попередні роки експорт до країн Європи 

складав більше 85%, то за результатами 2020 року він зменшився 

до 73%. Водночас розширилась частка експорту до країн Північної 

Америки (США та Канади), вона склала 24%. Розширюється 

експорт в азійські країни, зокрема, Китай, В’єтнам, Індію та 

Японію, а також здійснено перші поставки органічної продукції до 

Корейської Республіки та М’янми. 

За результатами 2020-21 рр Україна посіла 4 місце серед 

найбільших країн-експортерів органічної продукції до ЄС [6]. 

Особливості органічного виробництва: 

− у рослинництві заборонено використовувати агрохімікати 

для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а 

також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому 

захист рослин здійснюється переважно препаратами натурального 

походження, а для живлення ґрунту та рослин використовуються 

органічні добрива; категорично заборонене використання 

генетично модифікованих організмів; 

− у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори 

росту, гормони й антибіотики, а для лікування тварин викорис-

товуються профілактичні  засоби та гомеопатичні препарати . 

Згідно з українським законодавством, виробництво органічної 

продукції (сировини) − виробнича діяльність фізичних або 

юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під 

час такого виробництва виключається застосування хімічних 

добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), 

консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, 

переробки) застосовуються методи, принципи та правила, 

визначені цим Законом для отримання натуральної (екологічно 

чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних 

ресурсів [7]. 

Отже, органічне виробництво є важливим для розвитку країни 

та безпеки громадян, які споживають продукції харчування. 
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Використання органічної продукції покращить якість еконо-

мічного та екологічного розвитку України. Вживання чистої 

продукції покращить здоров’я тисяч людей і зменшить кількість 

захворювать та отруєнь, тому використання органічного 

виробництва є актуальним у наш час. 
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 Over the past decade, after a period of some recession, Canada's 

economy has been growing rapidly, characterized by low 

unemployment and large amounts of revenue in the federal budget. 

Thus, in 2016, the unemployment rate in the country was the lowest in 

the last 30 years and amounted to 6.3% of the working population. At 

the same time, unemployment rates among the provinces range from the 

lowest in Alberta - 3.6% to the highest in Newfoundland and Labrador 

- 14.6%. 

Canada has the world's highest living standards, a deficit-free state 

budget in recent years and, at the same time, the largest external debt 

among developed Western countries (40% of gross domestic product).  

At the same time, since the mid-1990s, the government has shown 

a positive balance of the federal budget and consistently pays public 

debt. Canada gives an example of a difficult but successful solution to 

the problems of interbudgetary relations (fiscal federalism) in a country 

that looks more like a confederation than a federation. Canada is a 

decentralized state in which, despite the strong influence of federal 

authorities, provinces are of great importance in key areas of national 

economy and social development. Thus, provinces have many powers 

in such areas as education, health care, social insurance programs. 

Decentralization helps to adapt social policy to local deprivations, while 

at the same time providing provincial governments with income 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
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sufficient to maintain uniform standards of public services at equal 

levels of taxation. 

According to the British North America Act of 1867, as amended 

in the form of the Constitutional Act (1982), Canada is a federal state 

with elements of confederation that causes a complex system of fiscal 

federalism.  

Fiscal federalism is a system of interbudgetary relations on the 

distribution of taxes and expenditures, regulated on the basis of the 

separation of powers according to schemes: central provinces, 

municipality provinces and agreements between them.  

Interbudgetary relations are a source of serious contradictions 

based on inequality of financial capabilities of the provinces, as well as 

the rivalry between the federal center and the provinces for sources of 

income. Fiscal federalism in Canada is a complex, interbudgetary 

complex based on a compromise distribution of powers between the 

federal center and the provinces, including: a) fixed taxes on certain 

parts of the budget system; b) federal-provincial tax agreements in the 

form of equity participation in income from individual taxes ("tax 

points"); c) the system of federal transfers to the provinces and joint 

financing of national programs.  

The mechanism of fiscal federalism in Canada overcomes certain 

problems that have arisen under the following conditions: · in the 

absence of equilibrium of expenditures and incomes, the responsibility 

for the collection and expenditure of which is assigned to different levels 

of government, there is a vertical financial imbalance; · differences in 

the financial capabilities of different provinces cause a horizontal 

financial imbalance; · as a result of jurisdictions of different levels on 

the same tax base, administration is complicated and the burden of taxes 

increases; · differences in the interests of the center and provinces, as 

well as provinces among themselves, make a difference of opinion on 

the direction of financial policy.  

For example, in the period 1991-2000s alone, nine agreements 

were concluded between the federal government and the provinces, the 

terms of which constantly changed due to the financial autonomy of the 

provinces and the asymmetry of the Canadian federal system.  
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Thus, the government tried to shift political responsibility for 

raising taxes on the provinces, emphasizing that financial autonomy in 

relation to taxation powers does not undermine, but strengthens the 

federation. To the greatest extent, this opportunity was taken advantage 

of by French-speaking Quebec. Today, tax-sharing agreements with 

each of the provinces are concluded separately and on special terms. 

In general, the modern tax system of Canada is quite typical for 

states with developed economies.The World Bank, together with the 

audit company PriceWaterhouseCoopers, annually conduct an analysis 

of the tax systems of the economies of different countries, which 

assesses the tax burden and ease of tax administration.In 2017, Canada 

ranked fifth in the overall ranking for ease of paying taxes and tax 

burden, which consisted of 183 countries. 

World Competitiveness Yearbook 2011, 59 countries took part in 

the world, Canada was placed in 7th place, Germany – in 10th place, 

Israel – on the 17th, China – on the 19th, Japan – in 26th place, India – 

in 32nd place, Brazil – in 44th place, Russia – in 49th place, Ukraine 

took 57th place. The scoring was carried out according to the main 

criteria – the state of the economy, the efficiency of the government, 

business efficiency and the state of infrastructure, which, in turn, are 

divided into more than 300 more specific indicators. 

The main acts in the field of tax legislation in Canada are: the 

"Income Tax Act" (regulatory charging of income tax and corporate 

income tax), the "Excise Duty Act", and the "Unemployment Insurance 

Act" (regulating the social security system).Canada's tax system in 

modern conditions is represented by three levels: federal (48% of state 

revenues), provincial (42%) and local (10%). The original feature of the 

Canadian tax system is that the state requires the payment of taxes on 

any income, including illegal origin, obtained, for example, from drug 

trafficking or prostitution. Therefore, the investigating authorities, in 

addition to the fact of criminal activity, in all cases find out the amount 

of income received.At the provincial level, there are peculiarities of 

combating tax evasion, which in particular refers to French-speaking 

Quebec.The tax burden on taxpayers in Canada is regarded as high. On 

April 26, 2012, the Fraser Institute, a Canadian nongovernmental think 

http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
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tank, published another edition of its annual Consumer Price Index of 

Canada, which the Institute itself estimates is "the most comprehensive 

and simplest in its understanding indicator of the tax liabilities imposed 

on the average Canadian family." 

According to published data, taxes imposed by federal and local 

authorities are the most significant and fastest growing expenditure item 

of the family budget of Canadians over the past 50 years. 
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У реаліях сьогодення громадяни України все частіше 

прагнуть щоб їхні інтереси захищав кваліфікований фахівець а 

тому роль представництва у цивільному процесі зростає. 

Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен громадянин нашої 

країни має право на правову допомогу. У 2017 році зазнав змін 

Цивільний процесуальний кодекс України (далі - ЦПК України), а 

відповідно і положення, що стосуються представництва та 

самопредставництва у цивільному процесі.  

Проблемам представництва присвячені праці таких науков-

ців: Треушникова М. К, Фурси С. Я., Ткачук О. С., Щербака С. В., 

Лесніцької Л. Ф., Червоного Ю. С. та інших. Також даною 
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тематикою цікавилося багато юристів, які працюють у відповідній 

галузі права. 

Відповідно до ст. 58 ЦПК України, сторона, третя особа, яка 

має гарантоване законом право звертатися до суду в інтересах 

іншої особи, також може брати участь у судовому процесі 

особисто (це буде самопредставництво) або через представника [ 7 

]. Дана стаття є вдосконаленою, оскільки у ній вводиться поняття 

самопредставництва, яке є досить дискусійним серед юристів та 

науковців. Проаналізувавши праці багатьох із них, можна дійти 

висновку, що особа, яка є учасником судового процесу безпосе-

редньо і здійснює захист власних інтересів ніяк не може захищати 

себе сама, тому що представництво, перш за все, - це коли одна 

особа представляє іншу в суді або інших випадках (органах влади 

або перед іншою особою). 

Відповідно до ЦПК України, громадяни України мають право 

на ведення своїх справ особисто або через законного представника. 

Дане право є гарантованим Основним законом нашої держави 

Справи юридичних осіб можуть вести їх органи або представники, 

які діють в межах своїх повноважень [ 4, с.145 ]. 

Представником у цивільному процесі називається особа, яка 

здійснює процесуальні дії від імені зацікавленої у правовому 

захисті особи. Відповідно до законодавства України, цивільно-

процесуальний представник відноситься до осіб, які є учасниками 

у судовій справі. Він має юридичну підготовку та є самостійною 

процесуальною особою. Як відомо, не кожна особа має певну 

юридичну підготовку, щоб здійснювати представництво у такого 

роду справах, а тому існує інститут представництва та перелік осіб, 

які можуть бути представниками у цивільному процес.  

Інститут представництва є одним із передбачених законо-

давством України способів реалізації права на гарантований 

судовий захист у цивільному процесі. Якщо розібратися, то такі 

правовідносини реалізуються в такий спосіб: одна особа чітко 

усвідомлює та визнає згоду на те, що в неї можуть виникнути 

зобов'язання стосовно третьої сторони, а також розуміє що вони 

можуть мати негативні наслідки для неї. Не виключено, що особа, 
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яка діє через представника у справі щодо захисту своїх інтересів, 

може бути змушена за рушенням суду вчинити на користь третьої 

особи дії певного характеру ( наприклад, компенсаторного, 

відновлювального тощо). 

Відповідно до законодавства нашої держави, представниками 

у цивільному процесі можуть бути: адвокат; законний пред-

ставник; особа, яка досягла 18 років, має цивільну процесуальну 

дієздатність, під час розгляду питань, які виникають з трудових 

відносин, а також малозначних справах; посадові особи органів або 

інших осіб, яким законодавством надано право звертатися до суду 

в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб або осіб, які визнані 

судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена [ 7 ]. На основі 

яких документів діють ці особи? Адвокат може бути представ-

ником особи у суді лише за наявності довіреності або ордену, який 

має бути виданий згідно із Законом України «Про адвокатуру і 

адвокатську діяльність»; законний представник – за наявності 

свідоцтва про народження дитини або рішення про призначення 

опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна; 

довіреність особи, що досягла 18 років, має цивільну процесуальну 

дієздатність, під час розгляду питань, які виникають з трудових 

відносин, а також малозначних справах, має бути посвідчена 

нотаріально або посадовою особою органу (установи), який 

прийняв рішення про надання особі безоплатної вторинної 

правничої допомоги; посадові особи органів або інші особи, яким 

законодавством надано право звертатися до суду в інтересах 

малолітніх або неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена – за наявності 

довіреності від імені юридичної особи, яка видається за підписом 

(або електронним цифровим підписом) посадової особи, уповно-

важеної на це законом чи установчими документами. Відповідно 

до ст. 60 ЦПК України, одна і та сама особа може одночасно 

представляти у суді декількох позивачів або відповідачів або третіх 

осіб на одній стороні. Основною умовою такого представництва є 

відсутність конфлікту інтересів між особами, чиї інтереси захищає 

один і той же представник одночасно.  
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Також проаналізувавши ст.60 ЦПК України, можна виділити 

певні особливості представництва інтересів юридичних осіб. 

Основною із них є те, що універсальним представником можна 

назвати адвоката, який має більше гарантованих законами України 

можливостей щодо збирання доказів, а також направлення їх через 

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. У такому 

випадку варто звернути увагу на те, що адвокат може представляти 

інтереси будь-якої особи у суді, тому що діє згідно із Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Представ-

ництво юридичних осіб є досить обмежене, оскільки вони не 

мають можливості залучити для захисту своїх інтересів своїх 

співробітників, які б виконували роль представника у цивільному 

процесі [5, с. 78-79]. Важливою особливістю інституту представ-

ництва юридичних осіб є також те, що в даного роду справах 

представниками органів державної влади окрім їх керівників 

також можуть бути: судді, прокурори, слідчі та працівники 

підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Дане положення є винятковим, оскільки є неможливою передача 

третім особам інформації чи матеріалів, які можуть бути пред-

ставлені в цивільному процесі та мають значення для встановлення 

істини по справі, яка підлягає розгляду в судовому порядку. 

Самопредставництво є відносно новим інструментом захисту 

прав у цивільному процесі. Тому у процесі вивчення даного 

питання слід звернутися до судової практики. Наприклад, як 

свідчить практика Верховного Суду, у випадку участі керівника 

юридичної особи на підставі довіреності, такий представник не 

допускається до провадження без наявності адвокатського 

посвідчення. У такому випадку представнику юридичної особи 

потрібно діяти на підставі установчого документу (ним може бути 

статут або положення) чи закону [ 2, с. 54]. Саме при наявності 

таких документів самопредставництво юридичної особи можливе 

у цивільному процесі.  

Відповідно до оновленого у 2017 році ЦПК України, можна 

виділити такі види представництва: добровільне та законне. 

Добровільне представництво у цивільному процесі виникає на 
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основі добровільного укладення договору доручення, членства у 

певній громадській організації тощо. При такому виді представ-

ництва у цивільному процесі універсальним представником може 

бути адвокат. Також відповідно до ст. 60 при розгляді справи щодо 

трудових спорів або справ у малозначних спорах у добровільному 

представництві представником може бути особа, яка досягла 18 

років, має цивільну процесуальну дієздатність. Таким представ-

ником може бути знайома особа сторін або третіх сторін або 

юрисконсульт юридичної особи. Також у даній ситуації не має 

значення чи володіє мовою (при потребі залучається перекладач), 

якою ведеться судочинство, чи має юридичну освіту представник. 

А ось законне представництво не залежить від волі сторін процесу 

та виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта 

за наявності таких юридичних фактів: спорідненість, усиновлення, 

встановлення опіки чи піклування та інших. У таких випадках 

представництво здійснюється батьками, опікунами, піклуваль-

никами. Відповідно до законодавства, представнику не потрібна 

згода особи, інтереси якої він представляє, на вчинення тих чи 

інших процесуальних дій. Законний представник тим самим 

компенсує відсутність цивільної процесуальної дієздатності у 

малолітньої або недієздатної особи і виступає як представник 

інтересів цієї особи. При цьому необхідно звернути увагу, що 

третьою особою або стороною у цивільному процесі є сама мало-

літня або недієздатна особа, як учасник спірних правовідносин. 

Отже, представництво в цивільному процесі - це процесу-

альна діяльність 

особи, яка є представником, у межах наданих їй повноважень, 

спрямована на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, яка є 

учасником справи, від імені та в інтересах останньої. Також 

юридичні особи відповідно до змін процесуального законодавства 

можуть самопредставляти себе в суді через керівника й свої 

органи. Тому процесуальне представництво можливе у будь-якій 

справі, що розглядається судом у порядку цивільного судочинства, 

на всіх стадіях його розвитку. 
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Питання міжкультурної комунікації ніколи не втрачало своєї 

актуальності, але, в останній час, коли сучасний етап розвитку 

суспільства характеризується розширенням можливостей для 

самоосвіти, набуло особливого значення. Зараз в Україні, за різни-

ми мовними програмами, навчається понад 80 тисяч іноземних 

студентів, тому українська освіта значну увагу акцентує на 

проблемах мовної підготовки іноземців, які обрали нашу державу 

для здобуття фахової освіти. Вивчення української мови є одним із 

найважливіших чинників успішного навчання іноземних студентів 

та адаптації до умов проживання у чужій країні. Безсумнівно, 

мовне середовище суттєво впливає на процес адаптації. 

Закон України «Про вищу освіту» один з головних головних 

завдань вищих навчальних закладів передбачає «забезпечення 

органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності» [1]. 

Українська система вищої освіти являється однією із 45 країн 

Європи, які є учасниками Болонського процесу. Назва процесу 

пішла від назви університету, що знаходиться в італійському місті 

Болонья, де він і був започаткований. Сам процес включає в себе 
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систему заходів державних установ на рівні міністерства освіти, 

громадських організацій та вищих навчальних закладів, задля під-

вищення конкурентоспроможності системи науки Європейських 

країн.  

На сьогодні система вищої освіти в Україні є кредито-

трансферною, тобто дозволяє кількісно надати оцінку навчальній 

програмі та завантаженості студентів. Також в ній переважає 

змішане навчання, що поєднує в собі очну та дистанційну роботу 

та більше уваги приділяється самостійній роботі. Разом із 

розвитком технічного прогресу, також і змінюється ментальне 

сприйняття інформації сучасною молоддю, а в особливості інозем-

ними студентами, які обрали вищий навчальний заклад в Україні.  

З цього можна зробити висновок, що у процесі вивчання 

української мови як іноземної потрібно приділяти більшу увагу 

сучасним технологіям. На даний момент є безліч Інтернет-

ресурсів, за допомогою яких можна вивчати українську де Вам 

зручно у будь-який час. Ось декілька з них: 

1. R.I.D. [2] - створений для покращення та поглиблення 

знань української мови і культури на теренах країни та поза її 

межами. Сайт допомагає вивчати українську мову в ігровій формі, 

а саме відкриває користувачу щодня три нових слова, а за вивчення 

слів нараховує «пісок часу», який і визначає рейтинг користувача. 

Він чудово піддійте як і молодому поколінню, так і дорослим. 

2. Educational Era [3] – студія онлайн освіти, сайт, який стане 

в нагоді для вивчення української мови за допомогою корисних 

лайфхаків.  

3. LanguageTool [4] – онлайн-ресурс для перевірки грама-

тики, стилю та орфографії тексту, допоможе знайти помилки та 

запропонує, як їх виправити. 

4. Internet Polyglot [5] – сайт призначений для вивчення 

іноземних мов, заучування слів та їх перекладів у ігровій формі, що 

сприяє їх швидкому запам’ятовуванню на довгий час. У вільному 

доступу є понад 30 мов. 

5. W2mem.com [6] – на цьому сайті є можливість скласти свій 

список іноземних слів та сформувати словник за темами. Також, 
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для іноземних студентів є низка вправ для покращення знань з 

граматики української мови. 

6. 50Languages [7] – сайт з безліч корисними онлайн-курсами 

озвученими носіями мови, книгами, тестами та навіть кросвор-

дами, які допоможуть вивчити іноземну мову. 

7. «Крок до України» [8] - освітній сайт для вивчення україн-

ської мови та культури іноземцями. Також, його можна викорис-

товувати для розвитку говоріння та слухання української мови.  

Та це лише мала частина корисних та інформаційних джерел 

для кращого засвоєння української мови. У зв’язку з тим, що 

дистанційне навчання стало досить розповсюдженим за останні 

роки, вивчати українську мову іноземним студентам онлайн стало 

досить зручно. Це надає широкі можливості для розповсюдження 

різної інформації на будь-які відстані і тому  

На початку 21 століття була винайдена й активно застосову-

ється, ще на сьогодення технологія «обернений клас», яка 

ґрунтується на самостійному вивченні студентами інформаційного 

складника кожної теми, а навчальний час освітньої взаємодії 

викладача зі студентами використовують для обговорення, зістав-

лення, пошуку нових рішень тощо. На думку авторів цієї 

технології, «обернений клас» переміщує «доставку знань в 

особистий простір тих, хто навчається», вивільняючи час заняття 

для формування практичних навичок. [7, с.129] 

Ще один цікавий інтерактивний метод навчання, – це, метод 

кейсів, який в першу чергу застосовується для розв’язання 

навчальний завдань з реальними практичними ситуаціями. Суть 

даного методу полягає в тому, що студенту дають певну практичну 

проблему і пропонують студентові осмислити її та висловити свою 

позицію щодо шляхів розв’язання даної проблеми. Це допоможе 

краще засвоїти певний комплекс знань та застосувати їх на 

практиці. При цьому сама проблема може не мати однозначних 

рішень, що допоможе студенту подивитись на ситуацію з різних 

сторін. Кейси ґрунтуються на реальному фактичному матеріалі або 

наближені до реальної ситуації. Можливості використання цього 

методу при підготовці майбутніх економістів до іншомовної 
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професійної комунікації важко переоцінити. Кейс розвиває кому-

нікативні та аналітичні здібності студентів. Використання методу 

case-study має явні переваги перед простим викладом матеріалу, 

широко використовуваним в традиційній педагогіці. [8, с.53] 

Отже, застосування новітніх технологій у викладанні україн-

ської мови як іноземної сприяє розвитку в студента творчого 

потенціалу, покращують засвоєння лексичного матеріалу та 

позитивно впливає на зорове сприйняття інформації і як результат 

краще запам’ятовування краєзнавчого та мовного матеріалу. 

Також, використання інноваційних технологій сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності українських вищих навчальних закладів 

серед інших європейських закладів. Дана сфера дослідження має 

широку перспективу наукового дослідження та розроблення 

новітніх методів вивчення української мови як іноземної.  

Література: 

1. Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-

VII. Офіційний вісник України. 2014. № 63. С. 1728. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

2. URL: http://rid.ck.ua/ 

3. URL: https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/ 

4. URL: https://languagetool.org/uk/ 

5. URL: https://www.internetpolyglot.com/ 

6. URL: https://w2mem.com/ 

7. Алексєєнко Т. М., Кушнір І. М., Застосування технології 

«обернений клас» у навчанні української мови як іноземної. Inter-

national scientific and practical conference. Венеція, 2021. С. 129-131 

8. Демченко Н.С. Сучасні тенденції у викладанні іноземної 

мови за професійним спрямуванням студентам – економістам. 

Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною 

участю: Мовна освіта в сучасних ЗВО: тенденції, виклики, 

перспективи. Біла Церква, 2020. С. 52-54  



 

158 

________________________________________________________ 

УДК 336.748.12         Економічні науки 

 

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ 

БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Поліщук Н.В.,  

доктор економічних наук, професор 

Чернюк Т.В. 

студентка економічного факультету  

ДонНУ імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Інфляція – це об’єктивне і завжди супроводжуюче явище 

економічної діяльності підприємства, що впливає на економіку 

країн, підприємств і людей. Найбільш невивченим питанням є 

вплив інфляції на різні аспекти економічної діяльності. Він не дає 

можливості вирішувати інші корпоративні питання, в першу чергу 

пов'язані з управлінням фінансовою безпекою і побудовою ефек-

тивних систем корпоративної фінансової безпеки. 

Механізм стримування інфляції полягає в суворому контролі 

за цінами, а грошова маса регулюється самим механізмом, 

виходячи з потреб народного господарства в безперебійному 

забезпеченні розрахунково-кредитних послуг. 

Фінансова безпека є однією з найважливіших умов нормаль-

ного функціонування та розвитку підприємства. Але, як відзначає 

Бланк І.А., поняття «фінансова безпека як самостійний об’єкт 

управління є відносно новим…воно розглядається сучасними 

дослідниками на макрорівні, як правило, у системі загальних 

категорій – національної безпеки або економічної безпеки»; на 

рівні господарюючих суб'єктів комплексне дослідження сутності 

поняття «фінансова безпека як самостійний об’єкт управління в 

літературі поки не знайшло відображення» [1]. 

Фінансова безпека є важливим елементом системи економіч-

ної безпеки. Так само фінансова безпека являє собою систему/під-

систему, що містить елементи для протидії фінансовим загрозам. 

Інфляція є однією з основних загроз фінансовій безпеці [2]. 
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Під інфляцією розуміється загальне зростання цін, тобто, 

якщо ціна на той чи інший товар час від часу підвищується, це не 

інфляція. Адже це може бути викликано, наприклад, поліпшенням 

якості продукту і тим самим його вартості. Інфляція – підвищення 

загального рівня цін в економіці. Інфляція завжди супроводжує 

знецінення грошей. Вартість грошей вимірюється їх купівельною 

спроможністю. Іншими словами, якщо товар, до якого ви звикли 

сьогодні, коштує більше, ніж вчора, гроші знецінюються через 

інфляцію. 

Багато факторів впливають на зростання цін. Одним з 

основних чинників є перевищення зростання грошової маси над 

зростанням ВВП. Нагадаємо, що ВВП означає ринкову вартість 

усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року. 

Сукупність грошей, що перевищує сукупність товарів, призводить 

до інфляції та економічної нестабільності, що наука інтерпретує як 

«монетарна інфляція». 

Теорія інфляції витрат пояснює зростання цін факторами, які 

призводять до збільшення виробничих витрат на одиницю 

продукції. Витрати на одиницю продукції – це середні витрати при 

даному обсязі виробництва. Наступна середня вартість може бути 

розрахована шляхом ділення загальної вартості ресурсів, що 

використовуються для виробництва, на обсяг виробленої продук-

ції. Ріст витрат веде до більш високих цін і обмежують попит. Це 

зниження попиту, в свою чергу, призводить до зростання цін. 

Класична інфляція враховує взаємозв’язок між зростанням 

заробітної плати та її стримуючим фактором – безробіттям. З цієї 

точки зору безробіття викликане попитом на високу заробітну 

плату працівників на ринку праці. У таких ситуаціях роботодавцям 

вигідніше, коли має місце безробіття, що виникає внаслідок 

вимоги самих працівників найманої праці.  

У цій ситуації працює ринковий механізм. Надлишок робочої 

сили змушує ціни на робочу силу досягти рівноваги. У цьому 

випадку точкою рівноваги є той рівень витрат на робочу силу, який 

влаштовує роботодавця і знижує безробіття. Звідси можна зробити 

висновок, що зв’язок між інфляцією і безробіттям полягає в тому, 
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що високий рівень безробіття змушує робітників погоджуватися на 

більш низьку заробітну плату. Це викликає уповільнення 

зростання цін [3]. Точно так само низький рівень безробіття має 

тенденцію збільшувати інфляцію.  

Висновки. Ринкова економіка породила безліч негативних 

явищ, що загрожують ефективній роботі підприємств. Однак 

необхідно аналізувати вплив того чи іншого явища на безпеку 

підприємства. Одиним з них – інфляція. 

Інфляція – це зростання загального рівня цін в економіці. 

Інфляція завжди супроводжує знецінення грошей. Вартість 

грошей вимірюється купівельною спроможністю, яка потім знижу-

ється. Інфляція може бути викликана безліччю факторів, залежно 

від яких у науці отримали назви: монетарна інфляція, інфляція 

попиту, інфляція витрат і ін.  

Знаючи причину інфляції, суспільство може боротися з нею і 

убезпечити безпеку діяльності підприємство. Інфляція – об’єктив-

не, постійне явище, з факторами корпоративної діяльності, що 

потребують безпеки, управління і контролю. Зростання цін має 

безліч наслідків для економіки держави, умов господарської 

діяльності підприємства, життєздатність людей. 
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Діяльність юриста в основному пов'язана з розв’язанням 

соціальних та міжособистісних конфліктів. Судді, прокурори, 

слідчі та інші фахівці, відповідальні за дотримання законодавства 

України, а у разі порушення принципу верховенства права мають 

бути притягнуті до відповідальності. 

Вони несуть моральну відповідальність перед державою, 

суспільством та власною совістю. 

Професійна діяльність юриста - співвідношення між право-

вими і моральними вимогами суспільства, які повинні регулювати 

свою поведінку, дії та рішення за допомогою чистої совісті, 

сильному почутті громадського обов’язку, честі та особистої 

відповідальності [1]. 

Усі моральні вимоги нашого суспільства поширюються і на 

адвокатів. Список моральних якостей, очікуваних від юристів, 

можна знайти у етичних кодексах правників загалом та 

відповідних професійних об’єднаннях зокрема. Прикладом таких є 

«Основні засади професійної етики юристів України» прийнятий 

16 травня 2001 року у якому узагальнені основні засади профе-

сійної етики юристів в Україні. Моральні вимоги до конкретних 

професій викладено в «Кодексі професійної етики судді», 
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«Правилах професійної етики нотаріуса», «Правилах адвокатської 

етики» та Міжнародних правових актах щодо діяльності юристів. 

Основними засадами професійної діяльності юристів в 

Україні є насамперед служіння українському народу, верховенство 

закону, демократія та гуманізм, чесність та порядність. Відповідно 

до статті 3 Конституції України, людина, її життя та здоров'я, честь 

та гідність, недоторканність та безпека визнаються найвищими 

соціальними цінностями українського суспільства [2]. 

У своїй професійній та громадській діяльності юрист повинен 

керуватися принципом турботи про благо клієнта. Трансформа-

ційні процеси в сучасній Україні надають діяльності юриста 

іншого характеру. Життя показує, що серед правників є ті, хто 

керується винятково егоїстичними цінностями [4, c30-31]. 

Юрист, як державний службовець, повинен уміти приховува-

ти свої побоювання, контролювати своє роздратування, підходити 

до кожної людини з оптимістичним настроєм, бачити в ньому 

особистість, бути позитивним навіть у разі ризику помилитися. У 

відносинах із колегами, клієнтами, підозрюваними керуватися 

почуттям симпатії, тактовністю. Недбале ставлення до громадян, 

їх долі та виконання своїх професійних обов'язків неприпустимо і 

засуджується громадською думкою. 

Що стосується юридичної професії, то в суспільстві існує 

загальний консенсус щодо того, що представники юридичної 

професії мають бути гуманними, справедливими, об'єктивними та 

законними у відносинах з іншими людьми, і що юристи мають 

бути прикладом для наслідування для громадян, незалежно від 

того, хто є іншою стороною. 

Таким чином, кодекс юриста є основою для законної та 

високоетичної поведінки й дій представників такої професії, а 

також запорукою підтримання високого рівня справедливості та 

порядку в суспільстві й ефективної боротьби з деформаціями 

правосвідомості в юридичній спільноті. 
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Конфлікти є невід’ємною складовою життя людей, країн та їх 

народів. Вони виникають набагато частіше, ніж може здатися на 

перший погляд. У більшості випадків це гостре протистояння 

сторін, неможливість знайти компроміс та досягти консенсусу, 

зазвичай цей факт породжує негативні наслідки, як для сторін 

спору, так і для третіх осіб. Саме тому протягом багатьох років у 

світовому співтоваристві як спосіб мирного врегулювання 

конфліктів між людьми, спільнотами та різними соціальними 

групами впроваджується та стрімко розвивається інститут медіації 

як альтернативного способу вирішення спорів. 

Для України як демократичної та європейської країни 

неухильне дотримання принципів гуманізму, справедливості, 

доброти та моралі є обов’язковим, що фактично вимагає пошуку 

якісних шляхів вирішення суперечок та більш ефективних підходів 

до розуміння конфліктів та їх сторін, ніж їх вирішення у судовому 

порядку. Для цього і існує медіація – щоб швидко та ефективно 

розв’язати конфлікт з пріоритетом кінцевого задоволення обох 
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сторін. Медіація використовується у багатьох країнах, а саме: 

США, Новій Зеландії, Нідерландах, Великій Британії, Італії, 

Канаді, Австралії, Німеччині, тощо. Інститут медіації не є новим 

явищем для вітчизняної юриспруденції, але базові умови медіації 

законодавчо визначено не так давно, а саме у Законі України «По 

медіацію» від 16 листопада 2021 р. № 1875-IX. 

Впровадження медіації як альтернативного способу вирішен-

ня конфліктів та її нормативно-правове регулювання є актуальним 

завданням в сучасних умовах і потребує комплексного наукового 

дослідження. Слід сказати, що інститут медіації досліджували такі 

вчені як: Р. А. Барановський, Т. Білик, А. Біцай, Н. Бондаренко-

Зелінська, М. Вікторчук, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Ю. Мики-

тин, В. Рєзнікова, С. Фурса, В. Шевчук та інші. 

Нині одним із найбільш поширених методів вирішення спорів 

є медіація. З самого початку свого виникнення процедура медіації 

сформувалася в якості дієвої альтернативи судовому процесу. В 

Україні практика застосування альтернативних способів вирішен-

ня спорів тільки починає набувати поширення [1, с. 63]. Метою 

медіації є пошук рішення, що у повній мірі задовольнить інтереси 

обох сторін конфлікту. Тобто, у процесі медіації не встановлюють 

винного в суперечці та не доводять, хто більше має рацію, а 

шукають компроміс та можливості для досягнення консенсусу. 

Можна стверджувати, що прийняття Закону України «Про 

медіацію» певним чином започаткувало можливість сторонам 

конфлікту захистити свої порушені, невизнані або оспорювані 

права, свободи чи законні інтереси, не звертаючись до судових 

органів або ж до органів державної влади, що наділені правом 

вирішувати цю категорію спорів. Проте, вочевидь, практичне 

застосування медіації ще виявить низку проблем, розв’язання яких 

сприятиме її розвитку як форми захисту цивільних прав [2, с. 51]. 

Визначення поняття медіації наведено у ст. 1 Типового закону 

Комісії ООН з міжнародного торгового права (ЮНСІТРАЛ) 2002 

р. щодо міжнародних комерційних погоджувальних процедур, 

відповідно до якого медіація – це процедура, яка може називатися 

погоджувальною, посередницькою або позначатися терміном 
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аналогічного змісту, в межах якої сторони просять третю особу або 

особу («посередника») надати їм допомогу у спробі досягти 

мирного врегулювання їхнього спору, який виник з договірних чи 

інших правовідносин або у зв'язку з ними. Посередник не має 

повноважень наказувати сторонам або погоджувати їхні дії у 

процесі вирішення спору [3]. 

На думку Г. Єрьоменко, медіація – це процес переговорів, 

коли до вирішення спірного питання залучається нейтральна 

сторона – медіатор (посередник), який веде цей переговорний 

процес, вислуховує аргументацію сторін щодо суті спору і активно 

допомагає сторонам зрозуміти свої інтереси, оцінити можливість 

компромісів і самостійно прийняти рішення, що задовольнить всіх 

учасників переговорів [4]. 

В. Приходько зазначає, що медіація - це вид альтернативного 

вирішення спорів, метод врегулювання конфліктів із залученням 

посередника (медіатора), який допомагає конфліктним сторонам 

вирішити ситуацію наступним чином, щоб учасники конфлікту 

могли обрати той варіант вирішення, який би задовольняв інтереси 

усіх сторін [1, с. 63] 

Зарубіжні науковці А. Роу, І. Шерман, С. Пеппіт, які дослід-

жують альтернативне вирішення спорів, характеризують медіацію 

як процес, в якому сторони, за допомогою незалежної третьої 

сторони, докладають чимало старань для з’ясування їхніх спільних 

та відмінних поглядів, досліджують можливості альтернативного 

вирішення спору та здійснюють пошук компромісів для укладення 

угоди про вирішення власного спору. Видається, ця думка 

найбільш чітко окреслює поняття медіації, охоплює основні 

ознаки процедури медіації та порядку її здійснення. 

Тож, можна стверджувати, що процедура медіації має ряд 

важливих ознак, без яких її здійснення неможливе: 

- добровільна, приватна та конфіденційна процедура з метою 

розв’язання конфліктної ситуації;  

- структурованість та гнучкість процедури здійснення; 

-  неформальний характер, відбувається на позасудовому 

рівні; 
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- обидві сторони повинні мати щирість намірів щодо 

вирішення спору; 

- медіатор - особа незалежна, нейтральна та неупереджена, 

яка повинна допомагати сторонам конфлікту знайти рішення, яке 

однаково їх задовольнить. 

У прийнятому 16.11.2021 року Законі України «Про медіа-

цію» (ст. 4) законодавець визначив основні принципи медіації, а 

саме: медіація проводиться за взаємною згодою сторін медіації з 

урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, 

нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, 

самовизначення та рівності прав сторін медіації [5]. 

Розглядаючи медіацію в системі інших альтернативних 

способів вирішення спорів варто зазначити, що дана процедура є 

найбільш оптимальною серед усіх. Пояснюється це тим, що 

медіація на відміну від міжнародного арбітражу, третейського 

суду, приватних переговорів та врегулювання спору за участю 

судді, залишається найбільш ефективною. Адже, медіація обумов-

лена низкою переваг, зокрема, є швидшою та більш гнучкою 

процедурою врегулювання спору ніж суд; дозволяє врахувати 

потреби кожної сторони; рішення в результаті приймають самі 

сторони, що сприяє його виконанню; є менш затратним способом; 

є конфіденційною процедурою; має високий ступінь контролю над 

ходом і результатом процесу; у разі успішної медіації рішення 

гарантовано виконується. 

Отже, на підставі вищенаведеного можна стверджувати, що 

медіація є доволі зручною та ефективною процедурою, оскільки 

практика показала, що запровадження медіації має позитивні 

результати як у відносинах між сторонами конфлікту, так і у 

правовій системі. Медіація – це спосіб альтернативного вирішення 

спорів, що дозволяє знайти рішення, яке найбільше відповідає 

інтересам сторін конфлікту. Думається, в Україні слід врахувати 

позитивний досвід європейських країн щодо широких можли-

востей альтернативних способів вирішення спорів, особливо 

медіації. Це спосіб зниження рівня конфліктів в суспільстві, 

порозуміння та консенсусу в усіх сферах суспільного життя. Вкрай 
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необхідним є зосередження зусиль держави, наукової спільноти, 

українських і міжнародних експертів на реалізації та ефективному 

розвитку й розширенні можливостей медіації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗАПИСІВ ЯК 

ОДНОГО З ОБ'ЄКТІВ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Токманьова З.М.,  

старший судовий експерт,  

Донецького НДЕКЦ МВС  

Вагоме місце серед досліджуваних об’єктів судової почерко-

знавчої експертизи, що надходять до обласних НДЕКЦ МВС 

посідає – дослідження документів в яких містяться цифрові записи. 

Почеркознавча експертиза цифрового письма — один з 

важливих засобів встановлення обставин справи у кримінальному 

провадженні.  

Процес набуття навичок писати (рукописні записи, цифри) 

має умовно-рефлекторну форму та зумовлений активною діяль-

ністю відповідних відділів кори головного мозку і м'язів руки під 

час навчання і, в кінцевому підсумку, зводиться до поступового 

засвоєння технічних, графічних та інших правил письма, спочатку 

найпростіших, потім більш складних. Виникнення і закріплення 

цих навичок — процес складний і тривалий. Етапи формування 

письмово-рухової навички відбувається одночасно з додержанням 

основних стадій навчання письму [1, с. 9]. 

Неоднакові умови навчання письму різних осіб, особливості 

будови і своєрідність психофізіологічних процесів у мозку 

людини, пов'язаних з письмом, тривалість навчання і подальша 

письмова практика призводять до утворення стійких індивідуаль-

них навиків написання цифрових знаків, які притаманні конкрет-

ній особі. Таким чином, за своїм формуванням і призначенням 

цифрові записи можуть бути використані для ідентифікації особи. 

У ході навчання зі збільшенням письмової практики і під 

впливом внутрішніх і зовнішніх факторів у особи виробляються 

індивідуальні і стійкі навички написання букв і цифр, утворюється 

почерк, що характеризується двома основними властивостями: 

індивідуальністю і стійкістю [2, с. 6]. 
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Вироблення навичок цифрового і буквеного письма засноване 

на єдиній психофізіологічній основі. У процесі навчання письму 

застосовується єдина методика і дотримуються однакові умови 

навчання; окремі елементи деяких цифр і букв виконуються 

однаковими рухами. Це свідчать про те, що криміналістичне 

дослідження цифрового письма ґрунтується на загальних наукових 

положеннях судового почеркознавства [4, с. 33]. 

Разом з тим цифрове письмо має ряд особливостей, що 

свідчать про можливості успішного дослідження навіть коротких 

записів. Однією з них є різноманітність варіантів окремих ознак у 

почерках різних осіб. Можливості ідентифікації конкретної особи 

за цифровим письмом (як і за письмом взагалі) залежать, зокрема, 

від знання експертом методики дослідження і якості порівню-

вального матеріалу. 

Особливості дослідження цифрових записів полягає в тому, 

що цифрове письмо виражається сполученнями всього десяти 

цифр. До того ж цифри мають, як правило, винятково просту 

будову, а цифрові записи виконані як правило незв'язними рухами. 

Обмежена кількість графічних знаків, простота їх виконання і 

відсутність зв'язності між ними в запису є своєрідною обставиною, 

що характеризує специфіку графічного матеріалу в досліджу-

ваному об'єкті, особливо, коли досліджується невеликий цифровий 

запис. Так як цифрові записи мають обмежений обсяг графічного 

матеріалу, експерту, не завжди вдається виявити необхідний 

комплекс стійких і характерних ознак [4, с. 19]. Цифрові записи 

можуть бути використані з метою ідентифікації особи тільки у 

випадку, коли в них (як почерковому матеріалі) відобразився 

комплекс стійких і характерних ознак. 

Існують випадки коли на дослідження надані обведені цифри 

або дописки окремих штрихів чи елементів до первинного змісту 

цифр, у такому випадку дослідження ускладняється тим, що не 

можна проаналізувати систему звичних рухів, адже дані цифрові 

записи не містять характерних і стійких ознак, які у сукупності 

індивідуалізують почерк певної особи. Повторюючи рухи в раніше 

написаних цифрах, особа, що пише, в штрихах виправленої цифри 
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майже не залишає особливостей свого почерку. Якщо останні й 

вносяться в запис, то обсяг їх, як правило, невеликий, оскільки 

цифри наносяться простими (прямолінійними або дуговими) 

рухами. Однією з особливостей дослідження цифрових записів є 

те, що найчастіше цифрові записи наносяться незв'язними рухами, 

тому в цифровому письмі окремих осіб не можуть бути 

використані ознаки, що відносяться до поэдання цифр між собою. 

Однак у цифровому письмі можна спостерігати специфічну групу 

ознак, що характеризує спосіб виконання певних цифрових записів 

(дат, сум, кількості), яких немає в буквеному письмі. Названі 

ознаки в сполученні з іншими дозволяють виявити в цифрових 

записах комплекс ознак, достатній для ідентифікації виконавця. 

Сприяють цьому й інші особливості цифрового письма. 

Дослідження цифрового письма зв'язано з деталізацією окре-

мих ознак. Остання неможлива без чіткого уявлення про складові 

частини (елементи і штрихи) кожного цифрового знака і конкрет-

ного їхнього позначення. Для виявлення комплексу найбільш 

характерних ознак експерт аналізує почерк, розподіляючи все пись-

мо на окремі сполучення букв і цифр, букви ж і цифри у свою чергу 

на їхні складові частини. У цифровому письмі знаків набагато 

менше, ніж у буквеному, будова їх простіша. Це дозволяє запропо-

нувати систематизацію елементів з однаковим їхнім позначенням.  

Одна з особливостей дослідження цифрових записів це те, що 

у розпорядженні експерта при проведенні почеркознавчої експер-

тизи повинні бути і буквенні записи. Зразки буквених записів 

дають істотну допомогу експерту в тих випадках, коли з будь-яких 

причин кількість зразків цифрового письма недостатня. Дослід-

жуючи цифрові записи, експерт завжди прагне виявити стійку 

сукупність ознак, що індивідуалізує письмо, і на цій підставі 

робить висновок про тотожність. Якщо поданих зразків цифро-

вого письма не досить і доповнити їх неможливо, то експерт не 

матиме змоги виявити всі варіанти ознак, а також судити про 

стійкість останніх. Можуть виникнути деякі складнощі при 

визначенні загальних ознак. І тут велику допомогу йому можуть 

подати зразки буквених записів, особливо, коли в них є 
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сполучення літер, подібні до досліджуваних цифрових записів. 

Разом з тим, особливості цифрового письма як об'єкта 

почеркознавчої експертизи передбачають специфіку проведення 

дослідження на кожній стадії проведення експертизи. 

На стадії попереднього вивчення матеріалів експерт знайо-

миться з обставинами, що відносяться до об'єктів дослідження. Для 

дослідження цифрових записів нерідко має значення знання 

професії передбачуваних виконавців цифрових записів. Виходячи 

зі змісту питань, експерт визначає методику і послідовність дослід-

ження: чи потрібно спочатку вирішувати питання про наявність 

виправлень, а потім - про виконавця виправлених цифр. Іноді 

досить простого огляду досліджуваного запису й ознайомлення з 

питаннями для того, щоб зробити висновок про неможливість 

вирішення останніх через непридатність запису для ідентифікації 

особистості. Попереднє вивчення експертом матеріалів експертизи 

включає загальне вивчення зразків письма передбачуваних вико-

навців. Це значить, що експерт визначає: достатність (по обсязі) 

вільних і експериментальних зразків цифрового письма; відповід-

ність їх за часом виконання досліджуваного запису, а також за 

характером досліджуваного почеркового матеріалу. Тільки після 

загального вивчення матеріалів, що надійшли, і визначення їхньої 

достатності для експертизи експерт може перейти до наступної 

стадії дослідження. 

Роздільне дослідження об'єктів експертизи передбачає 

глибокий аналіз і синтез цифрового письма в досліджуваному 

записі і зразках для того, щоб виявити індивідуально-стійкі 

сукупності ознак, що характеризують об'єкти дослідження. Саме 

тут експерт попередньо визначає достатність у досліджуваному 

записі і зразках письма ідентифікаційних ознак для порівняння. 

Спочатку вивчаються: транскрипція цифрових записів; розміщен-

ня їх на папері; загальні ознаки почерку, потім – окремі ознаки. 

Така послідовність дозволяє скласти загальне уявлення про 

досліджувані об'єкти: як особа, що писала, зображує певні цифрові 

поняття (наприклад, дату); розміщує записи в графах, а також, яка 

конструктивна складність почерку, його виробленість. Повна уява 
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про почерк складається після вивчення окремих ознак, що мають 

найбільшу ідентифікаційну значимість. Деталізація і точне визна-

чення елемента (штриха), де проявилася ознака, мають винятково 

важливе значення при дослідженні коротких графічних об'єктів, 

якими є цифрові записи. Аналізуючи цифровий запис, експерт 

може знайти деякі ознаки (наприклад, уповільненість рухів у 

почерку високого ступеня виробленості), що дають підставу 

свідчити про викривлення почерку. Зробити про це певний 

висновок у стадії роздільного дослідження не завжди вдається 

через обмеженість почеркового матеріалу в цифровому записі. 

Установити викривлення почерку виявляється можливим лише в 

стадії порівняльного дослідження цифрового письма. 

Порівняльне дослідження цифрових почерків проводиться за 

загальною методикою порівняльного дослідження письма. При 

дослідженні цифрових записів великого обсягу спочатку прово-

диться порівняння ознак, що характеризують найбільш загальні 

властивості письмових навичок. До них насамперед відносяться 

ознаки транскрипції цифрових записів, потім порівнюються озна-

ки просторової орієнтації рухів. Розходження виявлених варі-

антів даних груп ознак може бути наслідком недостатності 

належних зразків цифрового письма або інших факторів. Як і в 

буквеному письмі, розходження ступеня виробленості цифрового 

почерку іноді служить підставою для висновку про відсутність 

тотожності без подальшого вивчення окремих ознак. Якщо 

досліджувані цифрові записи виконані рухами більш високого 

ступеня виробленості і координаційної складності, чим зразки, 

зазначене розходження є достатнім для категоричного висновку 

про відсутність тотожності виконавця. Установивши збіги або 

розходження інших загальних ознак, експерт проводить порів-

няльне дослідження окремих ознак. Від результатів дослідження 

й оцінки, як правило, залежить характер його висновків. 

Оцінюючи результати дослідження почерків малого й середнього 

ступеня виробленості, потрібно пам'ятати, що навмисне ви-

кривлення не приводить до істотних змін ступеня виробленості, 

будови почерку в цілому і окремих ознак. Найменш стійкими є 
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розгін, нахил, зв'язність і протяжність рухів при виконанні цифр. 

Процес дослідження і його результати фіксуються у висновку 

експерта, який є джерелом доказів у кокретній справі. У вступній 

частині варто відзначати окремо кількість наданих зразків букве-

ного письма у випадках використання їх для дослідження цифро-

вих записів. Виявлені порівняльним дослідженням розходження 

транскрипції цифрових записів відзначаються конкретно, із 

вказівкою, у чому вони виразилися. У синтезуючій частині дається 

оцінка усіх виявлених груп ознак і викладаються особливості цієї 

оцінки. Саме тут експерт пояснює причину розходження ознак при 

загальному позитивному висновку про виконавця. Розходження 

транскрипції ознак і топографічних ознак цифрового письма мо-

жуть бути результатом недостатньо повного відображення усіх 

їхніх варіантів у представлених зразках. Оцінюючи загальні ознаки 

цифрового письма, варто мати на увазі, що такі ознаки, як висота, 

розгін, нахил і зв'язність цифр, розрізняються найчастіше внаслі-

док викривлення почерку в досліджуваному записі або в зразках. 

Найбільш складним етапом оцінки є оцінка окремих ознак, їх 

варіаційності [3, с. 16]. Повного збігу варіантів ознак, як правило, 

не буває. Тому обов'язково повинна бути визначена і відзначена у 

висновку істотність варіантів, що розрізняються, і ознак, з'ясовані 

причини розходжень (викривлення почерку, незвичні умови пись-

ма, недостатня кількість зразків) [5, с.34-35]. Тільки після повної 

оцінки всіх встановлених ознак може бути зроблений висновок про 

тотожність або її відсутність. 

Аналізуючи вище наведене можна сказати, що дослідження 

цифрових записів має ряд своїх особливостей на кожній стадії про-

ведення судової почеркознавчої експертизи. Саме від правильної 

оцінки виявлених ознак (збіжних або розбіжних) від знання екс-

пертом методики дослідження і якості порівнювального матеріалу 

залежить правильність висновку та ідентифікація виконавця 

цифрового запису. 
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У нафті, що видобувається із свердловин, міститься попутній 

газ. Під час видобування нафти за допомогою заглибних електро-

відцентрових насосів (ЕВН) попутній газ знижує ефективність їх 

роботи. Також наявність газу вагомо знижує ресурс роботи еле-

ментів ЕВН. Таким чином виникає потреба в розробці способів 

запобігання потрапляння газу в насос чи протидії впливу цього газу 

на робочі елементи ЕВН. 

Ключові слова: заглибний відцентровий насос, робоче колесо, 

імітаційне моделювання, тиск, швидкість, завихреність. 

Для підвищення ефективності роботи ЕВН у нафтовій сверд-

ловині з високим вмістом попутного газу зазвичай використо-

вують: 
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1) газосепаратори встановлені на вході у насос; 

2) диспергатори; 

3) збільшення глибини занурення насоса відносно динаміч-

ного рівня рідини у свердловині; 

4) відцентрово-вихрові колеса насоса(впливає на диспергу-

вання газової фази безпосередньо в секціях ЕВН; така конструкція 

підвищує напір ступені, що дозволяє зменшити довжину насоса 

при збереженні значень напору).  

З метою визначення гідродинамічних параметрів відцент-

рово-вихрового колеса насоса використано його модель та 

комп’ютерну програму для імітаційного моделювання. 

Для дослідження використано дві моделі робочих коліс: 

звичну (рис. 1, а) та з вихровими лопатями (рис. 1, б). 

 

       
а) б)  

а) – звична конструкція;  

б) – модернізована (із додатковими 

лопатями) 

Рисунок 1 – Тривимірні моделі коліс 

відцентрового насоса 

1 – колесо; 2 – умовний 

напрямний апарат;  

3 – кришка 

 Рисунок 2 – Тривимірна 

модель для дослідження 

 

На рисунку 2 показано тривимірну модель колеса 1 насоса із 

розташуванням її в умовному напрямному апараті 2.Кришка 3 у 

моделі (рис. 2) застосовується для задання граничної умови на 

вході у робоче колесо (витрату робочої рідини). 

Особливістю моделювання роботи відцентрового колеса є те, 

що колесо є рухомим, тобто ротором (обертається навколо осі Х, 

рис. 2), а умовний направляючий апарат 2 – нерухомим, тобто 
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статором. Для врахування цієї особливості у програмі задається 

вісь навколо якої буде обертатися колесо та частота його обертання 

(рис. 3). 

  

Рисунок 3 – Задання частоти та 

напрямку обертання робочого колеса 

Рисунок 4 – Граничні 

умови, що застосовані до 

робочого колеса 

 

На рисунку 4 зображено граничні умови, що були застосовані 

до робочого колеса: об’ємна витрата на виході –0,0004 м3/с; тиск 

на виході 0,101 МПа та вказано, що умовний направляючий апарат 

є статором (нерухомі стінки). 

Робочою рідиною під час досліджень взято «oliveoil» із 

бібліотеки матеріалів комп’ютерної програми. 

На рис. 5, 6 та 7 показані результати проведеного 

моделювання. 

    
а) б) а) б) 

а) – звична конструкція; б) – 

модернізована (із додатковими 

лопатями) 

Рисунок 5 – Розподіл тиску 

а) – звична конструкція;  

б) – модернізована (із 

додатковими лопатями) 

Рисунок 6 – Розподіл швидкості 
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Отже, провівши імітаційні дослідження двох конструкцій 

робочих коліс та порівнявши результати можна зробити висновки, 

що у конструкції робочого колеса із вихровими лопатями 

спостерігається: 

– незначне збільшення тиску; 

– збільшення швидкості руху рідини у колесі на 1,5 м/с; 

– зростання завихреності з 2839 до 3234 1/с (позитивно вплине 

на диспергацію рідини). 
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а) б) 

а) – звична конструкція; б) – модернізована (із додатковими 

лопатями) 

Рисунок 7 – Розподіл завихреності 
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Забезпечення сталого розвитку державної економіки можливе 

при дотриманні ефективності роботи транспортної галузі. Вже 

тривалий час найбільш пріоритетною складовою транспортної 

галузі є залізничний транспорт. Разом з цим підвищення конку-

рентного середовища на ринку транспортних перевезень зумовлює 

впровадження в експлуатацію високоефективного рухомого 

складу для утримання лідерських позицій залізничної галузі [1, с. 

30 – 37]. Такий рухомий склад повинен забезпечувати можливість 

перевезень широкої номенклатури вантажів [2, 36 – 43], в тому 

числі і високотемпературних, сегмент яких має місце на промис-

лових підприємствах. Тому виникає необхідність проведення 

досліджень щодо проєктування, а також модернізації існуючих 
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конструкцій транспортних засобів для забезпечення їх багато-

функціональності.  

Для забезпечення багатофункціональності вагонів з метою 

розширення номенклатури перевозимих у них вантажів пропо-

нується модернізація існуючих конструкцій. Особливістю 

модернізації є використання на вагонах, несуча конструкція яких 

представлена рамою, котла відкритого типу, що виготовлений з 

термостійкого матеріалу. Є можливим встановлення такого котла 

на рамах вагона-цистерни чи вагона-платформи. Також можливо 

здійснювати модернізацію на вагонах-цистернах шляхом обрі-

зання котла та перекриття його термостійким матеріалом. Для 

недопущення розплескування перевозимого вантажу пропону-

ється використання зйомної кришки, яка кріпиться до верхньої 

частини котла. За необхідності зйомні кришки можуть бути облад-

нані пристроями для технічного обслуговування та зберігання. 

В запропонованому вагоні є можливим здійснювати переве-

зення не тільки наливних/насипних вантажів, а також навалю-

вальних. 

Для обґрунтування запропонованого рішення здійснено роз-

рахунок на міцність котла вагона при основних експлуатаційних 

режимах. До уваги прийнято вертикальну навантаженість котла з 

урахуванням перевезення наливного вантажу (І схема); по-

вздовжню (ІІ схема), а також дію температурного навантаження 

(ІІІ схема). Розрахунок на міцність реалізовано за методом 

скінчених елементів в програмі SolidWorks Simulation. При цьому 

враховано, що котел виготовлений з композитного термостійкого 

матеріалу. Розрахунок проведений за теорією максимальних 

напружень. 

 При першій схемі навантаження максимальні напруження 

зафіксовані в зонах взаємодії циліндричної частини котла з 

днищами та склали 184,4 МПа. При ІІ схемі максимальні 

напруження виникають в середній частині днища та дорівнюють 

307,4 МПа. Максимальні напруження при ІІІ схемі виникають в 

зонах взаємодії днищ з циліндричними частинами котла і 

складають 314,5 МПа. Отже при всіх розглянутих схемах 
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навантажень максимальні напруження знаходяться в межах 

допустимих [3, c. 57]. 

Проведені дослідження сприятимуть підвищенню ефективно-

сті експлуатації залізничного транспорту та створенню напрацю-

вань щодо проектування багатофункціональних конструкцій 

вагонів. 
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Дві світові війни, що принесли небачену до того кількість 

жертв, страждань, смертей та поневолень підштовхнули євро-

пейськи народи до переосмислення таких базових понять, як 

цінність людського життя, людська гідність, права людини, а 

також пошуку механізмів їхнього захисту. Одним із найдієвіших 

засобів гарантування цих цінностей вважали демократію. Відомий 

теоретик міжнародних відносин і автор концепції ліберального 

демократичного миру Майкл Дойл зазначає, що мир і демократія є 

двома сторонами однієї медалі. Саме демократія стала однією із 

фундаментальних опор у будівлі повоєнного світу, однією із 

базових ідей, навколо яких держави об’єднувались у міжнародні 

організації. 

Мир -це ідеальні умови для демократії, проте невдовзі після 

конструювання міжнародної системи безпеки і миру у повоєнному 

світі є нові виклики, які засвідчили, що демократія повинна вміти 

себе захістити[ 1, c.23]. 

Войовнича демократія дозволяє обмежувати свободу слова, 

політичну участь і політичний плюралізм, не змінюючи ключових 

цінностей, що покладені в основу конституції. При цьому, обме-

ження основоположних прав розглядаються як обгрунтований та 

необхідний захід, спрямований на захист демократичної системи. 
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Надання державі легальних можливостей відступати від гаранто-

ваних конституцією прав несе у собі певні загрози- державного 

свавілля, авторитаризму, диктатури. Застосовувані державою 

обмежувальні заходи мають бути виключними, тимчасовими та 

співрозмірними із тими загрозами нацбезпеці, які держава 

намагається усунути за їх допомогою. Європейський суд з прав 

людини ЄСПЛ неодноразово зазначив, що принцип войовничої 

демократії полягає в її обмеженні надзвичайними випадками. 

ЄСПЛ розробили низку стандартів обмежень основоположних 

прав -у тому числі права на демократичну участь , що покликані 

забезпечити баланс між потребами національної безпеки, з одного 

боку, та демократії і прав людини, з іншого. Демократична держава 

, що функціонує в умовах миру у конституційно встановлених 

межах та забезпечує основоположні права людини-це ідеал, менш 

чи більш досяжний. Кожна держава у сучасному світі, незалежно 

від ступеню ії демократичності, може зустрітися із викликами у 

вигляді тероризму, війни чи з іншими загрозами національній 

безпеці[2, c.219]. 

Тож, держави з усталеними конституційними традиціями та 

інституційними механізмами демократії, меньш схильні до 

авторитарізації влади, ніж ті, які тільки перебувають на шляху 

становлення конституційної системи правління.  
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Ключову роль в глобалізаційних процесах відіграють транс-

національні корпорації, адже їх стратегії визначають в подаль-

шому характер та обсяги іноземних інвестицій, торгівельних 

шляхів та фінансових потоків. Також такі корпорації приносять з 

собою не тільки інвестиції, а й нові робочі місця, інноваційні 

технології, що в свою чергу надає можливість державі розміщу-

вати на свої території високотехнологічні виробництва. Всі ці 

фактори надзвичайно сприяють науково-технічному процесу та 

економічному розвитку країни. В Україні функціонування даних 

організацій перебуває на нижчому рівні, ніж в інших країнах, тому 

дослідження цього питання є актуальним та необхідним для 

подальшого покращення їх діяльності. 

Поняття транснаціональних компаній (ТНК) розглядається 

науковцями з різних поглядів. Щодо українського законодавства, 

то потрібно сказати, що окремого національного закону, який 

врегульовував це питання немає. Замість цього наш парламент 

ратифікував 13 липня 1999 року Конвенцію про транснаціональні 

корпорації. Тобто в даному випадку тлумачення даної організації 

відбувається на міжнародному рівні. Але на мій погляд все одно 

виникають проблемні аспекти щодо цього, адже логічнішим було 

б також прийняти національні нормативні правові акти, які б 

набагато докладніше регулювали цю галузь саме в Україні. 

Також багатогранність явища транснаціональних корпорацій 
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пояснюється тим, що компанії даного типу є складним елементом  

міжнародних економічних відносин. На відміну від звичайної 

корпорації вони переносять за кордон не тільки товар, а сам процес 

виробництва та вкладання капіталу, поєднуючи з цим викорис-

тання іноземної робочої сили. Офіційне визначення надається 

Комісією ООН з торгівлі і розвитку: «транснаціональна корпорація 

- це підприємство, що поєднує юридичних осіб будь-яких 

організаційно-правових форм і видів діяльності у двох і більше 

країнах, яке здійснює проведення зв'язаної політики й загальної 

стратегії через один чи більше центрів прийняття рішень» [1]. 

Натомість Заяць Н.Г. розглядає ТНК з позицій наголошення 

на результат корпорації і стверджує, що це економічні системи зі 

складною структурою, метою діяльності яких є досягнення 

позитивного господарського результату та синергетичного ефекту 

на певному етапі планування з врахуванням дисконтування [2, 

с.45]. 

До системи головних засад ТНК відноситься: обов’язковість 

дотримання норм міжнародного права, підпорядкування законо-

давству країни здійснення діяльності, співробітницька діяльність з 

країною їх знаходження з забороною підкупу і субсидій; враху-

вання політичної ситуації країни щодо економічного та правового 

розвитку, обов’язковість невтручання у внутрішні справи держави. 

Аналіз географічної структури розшарування світової еконо-

міки у 2019 році за даними рейтингу Forbes надає змогу сказати, 

що серед ТНК за багатьма критеріями переважали фірми з США, 

КНР, Японії, Великобританії, Франції та Німеччини.  

В нашій країні ведеться діяльність менше ніж 1% усіх 

світових ТНК, що спричиняє коливання індексу корпоративної 

транснаціоналізації в Україні від 23,6 до 29,8%. В Україні зареєст-

рована діяльність близько 7 тисяч філій іноземних ТНК.  

Найбільшими транснаціональними компаніями, які являють-

ся найбільшими платниками податків, є АТ «Укргаз-видобуван-

ня», ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ПрАТ «Філіп Морріс 

Україна» (Philip Morris, Швейцарія). До цього списку також 

входять ТНК –ПрАТ «А/Т тютюнова компанія» В.А.Т.-Прилуки» 
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(British American Tobacco, BAT, Великобританія), ПАТ «Джей Ті 

Інтернешнл Україна» (Japan Tobacco International, JTI, Японія). До 

найбільших українських ТНК відносять: "УкрАВТО", "Індустрі-

альний Союз Донбасу", "Систем Капітал Менеджмент" (СКМ), 

"Рошен" та інші. 

Притримуємось думки таких науковців, як Р.О. Мадяр, Ю.Б. 

Кушнір, які зазначають, що «на відміну від нашої держави інші 

країни характеризуються більш привабливими підприємницькими 

умовами та діловим середовищем. Про даний аспект свідчить те, 

що більшість зареєстрованих в Україні ТНК є компаніями зі швид-

ким обігом капіталу, «тому що ми – дуже ризикована країна». Хоча 

в Україні не найвищі податки в Європі, але корупційна складова 

теж лягає фінансовим тягарем на плечі підприємств і часто є 

непосильною для них» [3, с.29]. 

З об’єктивної тички зору прoблемами в Укрaїнi на рахунок 

рoзширення дiяльнocтi ТНК є: 

- Нестабільне політичне та правове становище країни; 

- Наявність постійних коливань національної валюти; 

- Недостатній розвиток внутрішнього ринку інвестицій; 

- Обмеженість зовнішньоторговельної орієнтації; 

- Малі бізнес-групи; 

- Затримки з державним інформуванням; 

- Науково-технічна діяльність, iннoвaцiйнa чacтинa упрaв-

лiння. 

Говорячи про користь ТНК, неможна не сказати і про 

наявність негативного ефекту та певних потенційних загроз від їх 

діяльності: 

1. Здійснення монополізації ринків за рахунок відсутності 

конкуренції з боку вітчизняних виробників . 

2. Втручання ТНК у дії державної влади, адже вони можуть 

порушувати національне законодавство та недотримуватись 

усталеної економічної політики. 

3.  Виснаження українських природних ресурсів. 

4. Перенесення або відкриття шкідливих і екологічно 

небезпечних підприємств на території України [4, c. 99]. 
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Отже, транснаціональні корпорації відіграють велику роль в 

економіці країни, і тому підтримка функціонування ТНК в Україні 

є стратегічним напрямом на шляху до розвитку вітчизняної 

економіки та підвищення рівня життя населення. На нашу думку, 

більш детального врегулювання потребує функціонування ТНК 

національним законодавством, тобто потрібно сформувати 

спеціальні нормативно-правові акти, які б врегульовували їх 

діяльність в Україні. Також не можна оцінювати ТНК тільки з 

негативної або позитивної точки зору, адже у кожному окремому 

випадку є свої певні переваги і недоліки, але, беззаперечно, 

поставити діяльність ТНК у правові рамки вбачається за необхідне 

у найближчому майбутньому. I поштовхом до цього може бути 

лише політична воля економічно найрозвинутіших країн світу. 
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На даному етапі розвитку фінансової системи України зни-

ження вартості позик при мінімізації ризиків є одним з 

найефективніших напрямків оптимізації управління державним 

боргом України, тому пріоритетним напрямком боргової політики 

є реорганізація ринку внутрішніх державних запозичень. 

Погашення бюджетного дефіциту шляхом збільшення частки 

державних внутрішніх запозичень полегшує процес акумуляції 

тимчасово вільних грошових коштів на реалізацію державних 

цільових проектів, що стимулюють зниження витрат та активізу-

ють дію ефекту економічного розвитку, включаючи зростання 

доходів до бюджету, тобто безпосередньо впливають на позитивну 

економічну динаміку. Внутрішні державні облігації прийнято вва-

жати найменш ризиковою інвестицією, тому вони активно вико-

ристовуються урядами країн як ефективний інструмент залучення 

грошових резервів для обслуговування державного боргу. Як 

показує досвід більшості економічно розвинутих країн, внутрішні 

джерела зобов’язань відіграють більш вагому роль, ніж зовнішні. 

Згідно даним Міністерства фінансів України станом на 

28.02.2022 року державний та гарантований державою борг 

України становив 2 730,08 млрд грн або 93,32 млрд дол. США, в 

тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 

1 662,69 млрд грн (60,90 % від загальної суми державного та 
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гарантованого державою боргу) або 56,83 млрд дол. США; держав-

ний та гарантований державою внутрішній борг – 1 067,39 млрд грн 

(39,10%) або 36,49 млрд дол. США[1]. Орієнтація на зовнішні дже-

рела фінансування обумовлена високою вартістю запозичень внут-

рішнього ринку та низькою ліквідністю державних цінних паперів. 

На сучасному етапі розвитку ринку державних облігацій 

недостатньо враховуються довготермінові тенденції. При оцінці 

ефективності залучення коштів доцільно надавати пріоритет 

середньо- та довгостроковим позичкам, тому що довший строк 

погашення боргу дозволяє більш рівномірно розподілити борг в 

часі, зменшити тим самим навантаження на інвесторів. 

До актуальних недоліків ринку внутрішніх державних пози-

чок можна віднести такі: 

1) зростання залежності від іноземних вкладів, через мож-

ливе раптове та масштабне їх вилучення, що призведе до 

дестабілізації ринку; 

2) низький рівень довіри з боку населення; 

3) відсутність цілісної нормативно-правової бази та її 

суперечність;  

4) нерегулярність випуску державних облігацій та лімітова-

ність розвитку державного ринку запозичень; 

5) дефіцит нових фінансових інструментів, що приваблять 

інвесторів та досить малий асортимент фінпослуг; 

6) роздрібнена структура суб’єктів ринку; 

7) відсутність професійних інвестиційних компаній і широ-

кого асортименту їх видів; 

8) малі обсяги залучення інвестиційних коштів; 

9) обмежений масштаб реалізації інноваційних проектів; 

10) відсутність ефективної та прозорої системи оцінки 

діяльності; 

11) відсутність чіткої системи та ієрархії державних органів 

регулювання фінансового сектору; 

12)  недостатня прозорість регуляторних органів та відсутність 

відкритого доступу до інформації про фінансових учасників 

ринку[2,с.265]. 
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Для покращення функціонування внутрішній ринок держав-

них запозичень, необхідно утворити відповідну структуру його 

учасників, зокрема інституціональних інвесторів, якими виступа-

ють безпосередньо банківські установи, інститути спільного інве-

стування, пенсійні фонди, страхові компанії. Тому державні облі-

гації, що виділяються на ринку своєю високою ліквідністю та 

низькою ризикованістю, можуть стати доступним інструментом 

акумуляції активів для недержавних пенсійних фондів та страхо-

вих компаній[3,с.450]. 

Згідно з дослідженнями Федорович І. М. та Кучер Г. В, задля 

підвищення ефективності роботи ринку внутрішніх державних 

запозичень необхідно рухатися у напрямку таких змін: 

• розробити нові види державних цінних паперів для від-

новлення довіри громадян до держави та банківських    

установ; 

• забезпечувати коштами єдиного казначейського рахунку 

підтримку ліквідності ОВДП з умовами тимчасової їх купівлі.  

• підкріпити ліквідність внутрішніх запозичень шляхом 

розробки нормативно-правових актів, які допоможуть використо-

вувати державні борги як заставу для запозичень; 

• обмежити кількість ОВДП, що числяться в активах НБУ і 

чітко визначити термін ліквідації порушень, в разі їх виникнення;  

• підвищити пропозицію державних цінних паперів регуляр-

ним розміщенням широкого спектру державних облігацій за 

термінами обігу в масштабах, що забезпечують виконання плану 

державних запозичень на відповідний рік; 

• зробити прозорий механізм розміщення державних цінних 

паперів на первинному ринку, завдяки визначенню річного графіка 

та практикувати в Україні міжнародні процедури і формули 

нарахування відсотків за облігаціями внутрішньої державної 

позики, щоб стимулювати підвищення попиту; 

• впровадити плаваючу ставку ціноутворення внутрішніх 

державних облігацій для активізації ринкового механізму на з 

урахуванням інтересів інвесторів; 

• збільшити випуск держаних цінних паперів під конкретні 
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інвестиційні програми, це допоможе підвищити їх інвестиційну 

привабливість[4]. 

Активний розвиток ринку внутрішніх державних запозичень 

– гарантований шлях до зростання ефективності боргової політики 

країни на базі стратегії управління боргом, що ґрунтується на 

результатах статистичного аналізу витрат і ризиків та зосереджена 

на заміщення зовнішнього державного боргу внутрішнім. Також 

більш ефективне управління державним боргом можливе на 

умовах забезпечення регулярного проведення активних операцій з 

облігаціями внутрішніх державних позик, стимулювання розвитку 

фондового ринку в напрямку активізації вторинного ринку 

державних облігацій і збільшення попиту. 

Підтримуємо позицію Бенч Л. Я., Коляди Т. А. та Бай А. О. в 

тому, що ключовим пріоритетом еволюції внутрішнього ринку 

державного боргу має стати розвиток фондового та фінансового 

ринків, як системи, яка стимулюватиме до стабільності і послі-

довності розміщення облігацій внутрішньої державної позики та 

полегшить доступ до їх інвестування[2,с.265]. Такий механізм має 

змогу підвищити ліквідність внутрішніх позичок і забезпечити 

можливість їх використання як фінансового активу та інструменту 

грошово-кредитного регулювання, що призведе до найбільш ефек-

тивного використання грошових ресурсів населення і суб’єктів 

господарювання для реалізації інвестиційних програм та проектів. 

Отже, ринку внутрішніх державних позичок необхідне негай-

не запровадження єдиної стратегії, що поєднає завдання покра-

щення інституційного і нормативно-правового забезпечення полі-

тики державного боргу, удосконалення інфраструктури фондового 

ринку і розвиток інструментарію урядових запозичень для 

підтримки індивідуальних заощаджень. 
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В умовах військового стану більшість українців шукає 

способи допомогти один одному та українській армії. Тож влада 

країни дає змогу громадянам, бізнесу, а також іноземним 

інвесторам в цей важкий для нашої держави час об’єднатися та 

підтримати бюджет України шляхом інвестування. Окрім збору 

коштів фондами і волонтерами, існує ще варіант матеріальної 
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підтримки нашої армії, запропонований Міністерством фінансів, 

— військові облігації. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення 

здійснити державні внутрішні запозичення на 400 мільярдів 

гривень, затверджене постановою від 25 лютого 2022 року №156 

«Про випуск облігацій внутрішньої державної позики "Військові 

облігації"»[1]. Мінфін вже має досвід залучення коштів за допо-

могою облігацій внутрішніх державних позик. Єдина відмінність 

військових облігацій від звичайних - цільове призначення вико-

ристання коштів. Гроші, вилучені за допомогою таких облігацій 

будуть використані для матеріального забезпечення Збройних Сил 

України та фінансування пріоритетних напрямків видатків в 

умовах воєнного конфлікту. Тобто кожен громадянин, котрий 

придбав державні облігації, дає власні кошти в користування 

державі, а сам отримує дохід, тим самим продовжує матеріально 

підтримувати волонтерський рух та напряму вкладати кошти в 

оборону. Також це можливість застрахувати свої накопичення від 

знецінення, які знадобляться після війни, надаючи їх в борг без 

високих ризиків, адже повернення цих коштів повністю гаранту-

ється державою. Національний банк пропонує українцям долуча-

тися до підтримки державного бюджету та укріплювати таким 

чином фінансовий фронт України. 

Купувати облігації мають змогу фізичні та юридичні особи. 

Уряд прийняв рішення не змінювати умови оподаткування при 

купівлі цільових облігацій, тому ставка залишилася на рівні 0%. 

Аукціони з розміщення ОВДП проводяться кожного вівторка. 

Резиденти та нерезиденти вже мають можливість їх купівлі на 

вторинному ринку. Перший аукціон відбувся 1.03.2022 р., резуль-

татом якого стала акумуляція 8,1 млрд гривень, через тиждень 

проведено наступний аукціон, сума яку вдалося вилучити складає 

6,7 млрд грн, на третьому раунді — було зібрано 5,2 млрд грн. 

Станом на 28 березня вже понад 3 тисячі українців та представ-

ників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на 

суму майже 4,5 млрд грн. Отже, лише за чотири тижні до бюджету 

держави вже потрапило сумарно близько 26 млрд грн[2]. Кожному 

інвесторові надали змогу обирати термін розміщення військових 
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облігацій: від 2 місяців при дохідності 10% річних до 1 року за 

умови 11% річних.  

Механізм купівлі військових облігацій поступово спрощу-

ється і кількість посередників, які надають такий сервіс зростає. 

Найбільший портфель військових ОВДП зосереджений у первин-

них дилерів, якими виступають комерційні банки. Тим часом 

зростає обсяг торгів на вторинному ринку. Можливість купівлі 

військових облігацій є у наступних фінансових установах: 

• Ліцензованими брокерами на ринку виступають ICU, ТОВ 

"УНІВЕР Капітал", ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС».  

• Банки з мінімальною сумою вкладу 1000 гривень – АБ «Укр-

газбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «ПУМБ», 

АБ «Південний».  

• АТ «Ощадбанк» надає послуги купівлі облігацій від  

50000 грн. 

• Суми від 100000 гривень пропонують інвестувати АТ «При-

ватбанк» та «Кредобанк». 

• «ОТП Банк» і «Райффайзен банк» приймають до розгляду 

заявки лише на суми півмільйона гривень і вище[3]. 

У воєнний час банківські установи та інші фінансові органі-

зації зменшують або взагалі скасовують власну комісію з таких 

угод для залучення ширшого кола інвесторів. Це добровільна 

ініціатива з боку посередників для підтримки обороноздатності 

нашої держави. Також в таких умовах інвестиційні компанії не 

вимагатимуть підтвердження джерела походження інвестованих 

коштів.  

Деякі банки та брокери зараз надають можливість інвестувати 

у військові облігації, купуючи навіть один цінний папір, номі-

нальна вартість якого становить всього 1000 грн, але коштує вона 

лише — 990,77 грн (тобто клієнт сплачує 990,77 грн, а після 

закінчення строку обертання облігації йому повертається 1000 грн) 

за облігації з погашенням 27 квітня 2022 року та 906,56 грн з 

погашенням 1 березня 2023 року. Це допомагає залучити ще 

більше інвесторів для фінансування української армії, оскільки 

усунена необхідність вкладу відразу значної суми. Фінансувати 
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ЗСУ таким способом можуть навіть іноземці, адже багато людей з 

різних країн всього світу виявили бажання підтримати цю 

ініціативу. 

Аналізуючи всі переваги та недоліки інвестування у військові 

облігації, можна зробити висновок, що це наразі один з 

найбезпечніших способів підтримки економіки держави та 

страхування власних заощаджень. Однак не слід нехтувати 

ризиками використання цього активу. Наприклад, очікуваний 

дохід від інвестування може виявитися нижчим у загальному 

підсумку, зокрема через високу ймовірність інфляції. Найбільшим 

ризиком залишається дефолт держави, за якого населенню не 

повернуть кошти, які вони інвестували в облігації. Фінансова 

система та право досить швидко трансформуються і адаптуються 

під нестабільну економічну та політичну ситуацію в Україні, тому 

рано робити висновки щодо ефективності такого методу. Можна 

лише констатувати, що за рахунок купівлі військових ОВДП 

безпосередньо у Міністерства фінансів України, а не з власних 

портфелів учасників, у фінансову систему країни залучаються 

"нові гроші", і це принаймні забезпечує підтримку валютного 

ринку, зменшуючи обсяги вільної гривні в обігу. 
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Розвиток та активне використання сервісів пошуку інформа-

ційних даних у різних сферах діяльності людини сприяє їхньому 

стрімкому впровадженню в процес підготовки мультимедійних 

матеріалів. Такі електронні продукти містять мультимедійні дані, 

що об’єднують текст, зображення, звук, відео, анімацію та 

інтерактивні функції. В таких умовах існує можливість різнома-

нітного вибору користувачами сервісів для пошуку інформаційних 

даних графічних типів. В освітньому процесі підготовки студентів 

за спеціальністю Середня освіта (Інформатика) спостерігаємо 

активне використання зазначених сервісів, зокрема в навчальному 

курсі «Мультимедійні технології». Студенти створюють різного 

роду мультимедійні матеріали, в цьому процесі значна роль 

відводиться наочності. Автор відзначала роль наочності в процесі 

розробки дидактичних та методичних матеріалів в [1, с.147]. Тому 

важливим моментом є звернути увагу студентів на існування 
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сервісів пошуку графічних даних, розглянемо їх більш детально з 

перспективою використання у процесі підготовки мультимедійних 

матеріалів. 

Google Advanced Image Search (https://www.google.com.ua/ 

imghp?hl=ua&ogbl) – найбільш відомий, потужний та зручний 

пошук картинок. У налаштуваннях пошуку є можливість фільтру-

вати зображення за розміром, кольором, форматом та типом 

ліцензії. 

New Old Stock Photos (https://nos.twnsnd.co/) – цей сайт створе-

но для реалізації проєкту, ідеєю якого була публікація старих ретро 

фотографій з державних архівів, на які не накладені авторські 

права.  

Wellcome Images (https://wellcomecollection.org/images) – 

колекція багатоманітних зображень за різними темами.  

OpenVerse https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativeco

mmons.org) – інструмент, що дозволяє знаходити та викорис-

товувати зображення з відкритою ліцензією, здійснює пошук за 

декількома джерелами. Наразі Openverse шукає лише зображення, 

але планується додавання інших типів медіа. Код є відкритим 

вихідним кодом (Openverse, API Openverse, каталог Openverse).  

RGBSTOCK (https://www.rgbstock.com/about) – інструмент 

розроблено групою фотографів-ентузіастів, ідеєю яких було 

створити сайт із безкоштовними стоковими зображеннями в 

Інтернеті високої якості. 

PICKUP IMAGE (https://pickupimage.com/) – одна з найбіль-

ших колекцій безкоштовних фотографій (переважно міста і приро-

да) високої якості, фото можна копіювати, змінювати, поширю-

вати та використовувати навіть у комерційних цілях без дозволу. 

Наведений вище перелік сервісів можна продовжувати далі, 

проте необхідно наголосити студентам про дотримання авторсь-

ких прав щодо використання зображень в майбутній професійній 

діяльності та ознайомити їх з поняттям ліцензії Creative Commons 

на використання об’єктів авторського права. Показати алгоритм 

дотримання умов для можливості безкоштовного поширення 

власних творів. Таким чином, проведений огляд можливостей 

http://images.google.ru/
https://nos.twnsnd.co/
https://wellcomecollection.org/images
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
https://www.rgbstock.com/about
https://pickupimage.com/
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сервісів пошуку інформаційних даних показує, що їх можна 

широко використовувати для підготовки мультимедійних 

матеріалів.  
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У наш час безперервної інформатизації та швидкого 

збільшення інформації вимогою сучасного суспільства до освіти є 

постійне вдосконалення знань та професійних компетентностей 

педагогічних працівників на основі опанування ними нових 

освітніх і інформаційно-цифрових (ІЦТ) технологій. ІЦТ та медіа-

технології відкривають для педагогів можливість доступу до 

великого обсягу даних, дозволяють розвивати професійні компе-

тентності та підвищувати якість власного життя. Сьогодні ми 

спостерігаємо постійне збільшення впливу медіа на формування 

світогляду молодого покоління. Саме медіа стають засобами 

дистанційної і джерелом неформальної освіти. У цих умовах 

медіаосвіта має направляти цей процес на забезпечення 

відкритості освіти, відповідності знань сучасному стану розвитку 

техніки і технологій та формування критичного сприйняття 

інформації суб’єктами навчання. 
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Проблемам розвитку медіаграмотності та медіакомпе-

тентності присвячені роботи таких науковців як Д. Мак-Квейл, 

О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонової, Г.В. Мироненко, О. Є. Го-

лубєвої, В. В. Різуна, В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк, О. К. Яни-

шина, І.А. Сахневич, І.М. Наумук, Ю.М. Казакова та інших.  

Поняття «медіаграмотність» дуже широко використовується 

у наукових колах. У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 

медіаграмотність визначається як рівень (складова) «...медіакуль-

тури, який відображає вміння користуватися інформаційно-

цифровою технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою 

медіазасобів, успішно отримувати необхідну інформацію,свідомо 

сприймати і критично тлумачити інформацію, отримувати її з 

різних медіаджерел, відділяти реальність від її віртуальності 

(реальність, що сконструйована медіа), осмислювати відносини 

між владою і суспільством, міфи і типи контролю, які між ними 

культивуються, використовувати медіазасоби у своїй професійній 

діяльності» [2].  

Мережеві ресурси, мультимедійні технології, відеозаписи, 

відеоконференції на початку ХХІ ст. почали активно вкорі-

нюватися в університетських аудиторіях. Перед викладачем 

виникло завдання постійно вдосконалювати власну медіакомпе-

тентність, стати для студентів «провідником» і консультантом в 

світі інформації, але нині ці завдання ще більше актуалізувались. 

Під час карантину було виявлено невміння більшості студентів 

працювати з інформацією, їх низький рівень медіакультури та 

медіаграмотності. 

Студент нині одночасно виступає в ролі споживача інформа-

ційного контенту, інформаційних технологій і автора, творця 

медійних продуктів. Залучення студентів до сучасного інформа-

ційного простору відбувається часто стихійно і не супровод-

жується педагогічною підтримкою. Тому важливою є проблема 

навчання студентів етичних норм комунікації, безпечної поведін-

ки в мережі, ефективного пошуку і відбору інформації. Обов’яз-

ковим стає оволодіння студентською спільнотою нетикетом 

(«netiquette»; від англ. network etiquette) – системою правил 
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поведінки, спілкування, дотримання традицій у мережі Інтернет 

[3, c.16]. Хоча допоки єдиного документа, що відображає усі 

правила мережевого етикету і є стандартом для усіх, не вироб-

лено, існують найбільш поширені правила, які має знати 

кожен користувач. Засвоєння цих правил є важливою складовою 

частиною сучасних медіакомпетентностей як викладачів, так і 

студентів. 

Отже, до сучасного викладача висуваються вимоги не тільки 

самому бути медіаграмотним, а виступати як інтелектуальний 

поводир студента по гіпермедіальних інформаційних структурах, 

які стають дедалі складніше побудованими. Студент, у свою чергу, 

має бути відповідальним за «персональний «цифровий слід»: за 

все, що він завантажує у відкритий доступ. Є думка, що студенти 

більш схильні до конструювання контенту, ніж до простого 

споживання. Вони стають творцями різного контенту як у формі 

відеороликів і онлайн-блогів, так і інших цифрових засобів само-

вираження» [4, c.89]. Контент, який студент може розмістити, 

одразу може стати доступним широкій аудиторії. У цьому сенсі 

інтернет є великою глобальною відповідальністю.  

Таким чином, розвиток медіаграмотності та медіакомпетент-

ності студентів і викладачів варто розглядати як важливе і 

самостійне освітнє завдання в сучасному університеті. Формув-

ання медійної культури нині є важливим завданням різних закладів 

вищої освіти України. 
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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
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студент економічного факультету  

Донецький національний університет 

 імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Постановка проблеми. За останні роки спостерігаються 

тенденції до підвищення рівня експорту України після падіння у 

2016 році. Однак у 2020 р. він складав лише 72,47 % від макси-

мального показника, котрий був зафіксований в 2012 р.. Під час 

ведення зовнішньоекономічної діяльності виникають абсолютно 

нові економічні, транспортні умови та відповідно ризики, що 

пов’язані з ними. Однак, разом з тим підвищення експорту 

продукції спроможне забезпечити технологічний розвиток та 

зростання національної економіки. Безумовно мінімізація ризиків 

повинна передбачати впровадження інноваційного устаткування, 

що відповідає світовим стандартам та відновлення застарілих і 

зруйнованих об’єктів. Однак, виникають й інші труднощі під час 

експорту продукції, тому дослідження та пошук методів їх 

мінімізації актуальне. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства займались 

наступні закордонні вчені: Т. Бартон, Р. Брейлі, Ж. Перар,  
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Д. Пікфорд, Т. Райє Ф. Найт, Ф. Хайек, М. Салун. Ризикологія, 

також, широко вивчалась й українськими науковцями: O. М. Деся-

тнюка, Л. І. Дoнця, С. М. Ілляшенка, В. В. Лук‘янoвої, A. O. Стaрoс-

тіної, Д. А. Штефaнича, О. М. Ястремської, та ін. 

Мета дослідження. Дослідити ключові ризики зовнішньо-

економічної діяльності підприємства та розробити механізм для їх 

мінімізації на прикладі ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат». 

Основна частина. Ризики зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства – негативні фактори, що при виникненні можуть 

спричинити нездійснення зовнішньоекономічної угоди підпри-

ємства, економічну загрозу, втрату ресурсів, банкрутство, недос-

татню конкурентоспроможність на світовому ринку, неперед-

бачуваність зовнішньоекономічної операції, помилки контрагента. 

Ризики ЗЕД підприємства поділяються на три ключові типи: -

за відношенням до договірного процесу;-за напрямками 

зовнішньоторговельних операцій;-за видами ЗЕД. 

За відношенням до договірного процесу ризики поділяються 

на контактні та зовнішні щодо контакту. Перші виникають при 

укладені умов контракту та виконанні контракту обома сторонами. 

Другі можуть бути спричинені політичними, загальноеко-

номічними, форс-мажорними природно-суспільними обставинами 

та недосконалістю правового регулювання. За напрямленням 

зовнішньоторговельних операцій розрізняють ризики експорту, 

імпорту, реекспорту, реімпорту, товарообміну. За видами ЗЕД у 

підприємства можуть виникнути проблеми під час виробничо-збу-

тової та науково-технічної кооперації. Також, необхідно детально 

прораховувати кожен крок під час орендних, лізингових, кредит-

них операцій та міжнародних операцій з цінними паперами. Під 

час проведення аукціонів та торгів можливі надмірні витрати або 

ж неотримання бажаного результату.  

Для мінімізації перерахованих ризиків за Міжнародними 

стандартами професійної діяльності повинен проводитись внут-

рішній аудит для забезпечення підприємству поставлених цілей та 

підсилити систему управління ризиками використовуючи 
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системний і послідовний підходи до управління. Для цього роз-

роблені Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів 

«ІНКОТЕРМС».  

До методів, які використовуються для оцінки ЗЕД підпри-

ємства належать кількісні (статистичні, комбінований, доцільності 

витрат, аналітичний, аналогій) та якісні (експертних оцінок, метод 

«дерева рішень», сценаріїв). 

Також важливу роль відіграє ймовірність настання того чи 

іншого ризику: 

-0% – подія взагалі не виникає; 

-25% –подія ще не відбулася, протягом 10 наступних років 

малоймовірна; 

-50% – існує історія настання події і вона може відбутися 

кілька разів протягом певного часу. Ймовірність виникнення точно 

сказати не можна або існує ймовірність настання протягом 10 

років;  

-75% – подія відбулася недавно та може настати знову 

(щороку); 

-100% – подія відбудеться в силу недавно виявлених причин.  

Розглянемо ПрАТ Вінницький «ОЖК». Дане підприємство є 

одним з найбільших і найпотужніших підприємств з переробки 

олійних культур і виробництва рослинних олій та жирів в Україні. 

Продукція експортується більше ніж в 20 країн світу. В 2020 році 

експорт продукції склав 1317653 тис. грн. – 64% від загальних 

обсягів продажу. Однак, за результатами діяльності прослідко-

вується збільшення чистого фінансового збитку (100156 тис.грн. у 

2020 році). Оскільки, добробут підприємства та його функціону-

вання залежать від успіхів у зовнішній економічній діяльності 

необхідно провести аналіз з метою виявлення ризиків та 

перспектив виробництва. 

Світовий тенденції ринку олійних культур демонструють 

нестабільний попит та цінову мінливість у відношенні до 

неочищеної олії. Експорт даного продукту виникає через низьку 

якість насіння для переробки. Фермери продають подрібнене або 

неподрібнене насіння, що буде неконкурентним на світовому 
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ринку після сплати 10% експортного мита підприємствам 

монополістам, котрі отримують з нього перероблену продукцію 

низької якості та низької ціни. Це підтверджують експортні 

котирування на сиру олію, що опустилися нижче 1500 доларів за 

тону на базисі FOB. Відповідно через зменшення внутрішньої ціни 

втрачаються можливості для модернізації та розвитку як у 

фермерів, так і у переробного комбінату. Для виходу з кризи варто 

збільшувати додану вартість продукції, що можливо зробити 

шляхом виробництва рафінованого та бутильованого продукту. За 

період 2020-2021 років серед внутрішніх виробників рафінованого 

продукту частка Вінницького «ОЖК» зросла на 0,8% та становить 

5,1%, що є 5-им показником з відставанням від лідера на 3,2%.  

Позицію №3 ПрАТ «Вінницький ОЖК» займає серед 

внутрішніх виробників ріпакової олії – 17% продукції. На даний 

продукт спостерігається значне підвищення цін та зростання 

загальнодержавного експорту. Основними покупцями олії є країни 

ЄС та Китай, котрі зазнали неврожаю даної культури два роки 

поспіль. Також, є суттєві перспективи та прибутки від експорту 

ріпакового шроту до Китаю. Вони пов’язані із офіційним відкрит-

тям даного ринку у листопаді 2019 року для 4-ох Українських 

виробників до числа яких входить досліджуване підприємство. 

Загалом світовий ринок олійних культур та в більшій мірі 

соняшникової олії зазнав значних коливань протягом останніх 5-7 

років. Дані зміни безумовно сильно відбиваються на підпри-

ємствах нашої держави, адже вона займає перше місце за 

розмірами експорту у 2021 році, що більше на 60% за попередній 

показник. Відбувається зростання попиту через брак пропозиції та 

відкриття закладів харчової сфери через зниження рівня Covid-19. 

Також зростанню ціни сприяв страйк аргентинських працівників 

на підприємствах з перероблення шроту, що сприяло зростанню 

експорту української продукції на 45% та підвищенню загальних 

біржових цін. Проте з вересня по листопад 2021 року був виявлені 

певні негаразди. Знизився імпорт української продукції Китаєм (з 

503,5 тис. тонн до 252,3 тис. тонн впродовж аналогічного періоду 

минулого року) та Індією (до 413 тис. тонн порівняно із 466 тис. 
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тонн впродовж аналогічного періоду минулого року) знизився. 

Отже, виник ризик додаткових втрат через залишок продукції на 

підприємстві котру не встигнуть експортувати до нового врожаю, 

проте на Вінницький «ОЖК» він не поширюється, так як дане 

підприємство нарощує розміри експорту. 

Загрозою для підприємства є прийняття, переробка та 

подальший збут продукції із старого врожаю, адже ціни на нього 

на 300 доларів вищі ніж на аналогічну продукцію нового врожаю. 

Але разом з тим, на територіях країн найбільших експортерів олії 

зосереджені рекордні посіви цієї культури, що можуть спричинити 

обвал цін з осені. 

Безумовно нестабільність політичних умов у нашій державі в 

сукупності із підвищенням обсягів виробництва олійної продукції 

по всьому світу змушують виробників котрі хочуть залишитися «в 

грі» встановлювати більш технологічне обладнання. За даними 

сайту підприємства в 2014 році було проведено масштабну 

модернізацію: встановлений експандер ЕХР-350 МLЕ для 

формування ракушки; замінений охолоджувач ракушки; здійснено 

переобв’язку циклонів десольвентайзера; встановлений механіч-

ний фільтр ВНП-75 для фільтрування пресової олії; замінений 

шнек ракушки; автоматизована подача гріючої пари на жаровні; 

автоматизована подача матеріалу на жаровні; замінена норія 

м’ятки та інші. Звичайно необхідно розробляти план відкриття 

нових цехів, адже як можна побачити з показників Таблиці 1 

оновлення основних фондів відбувається. З даних показників 

можливо зробити висновок, що відбувається певне оновлення 

виробничих фондів, проте його динаміка негативна, адже майже 

17% основних фондів в 2020 році залишилися неоновленими. 

Тому, варто розпочати дослідження нових технологій та підбір 

інноваційних засобів для модернізації процесу, адже через кілька 

років дані основні засоби підприємства вже будуть застарілими.  

Зосередити увагу підприємству необхідно на митне оформ-

лення продукції та альтернативні канали транспортування 

продукції. На даний момент більшість перевезень здійснюється 

морським транспортом. Через нестабільну ситуацію на Чорному 
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морі що пов’язана із Анексією пів-острова Крим можуть можуть 

виникати непередбачувані затримки під час перевезень товарів – 

та зриви контрактів із іноземними партнерами. Виникає питання 

якості портової інфраструктури і перевалочних потужностей.  

 

Таблиця 1 – Знос та оновлення основних засобів виробництва тис.грн. 

Показники Роки 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основні 

засоби  

3222693 3786402 3712750 3661044 3556943 3447243 

Первісна 

вартість  

3286292 3866558 3942916 4043893 4099385 4150480 

Оновлення 

основних 

фондів(%) 

98,06 97,93 94,16 90,53 86,77 83,06 

 

Висновок. Отже, в результаті проведення дослідження 

визначено, що для підприємства Вінницький «ОЖК» не існує 

критичних ризиків ЗЕД, основні проблеми підприємства імовірно 

пов’язані із внутрішньою діяльністю та конкурентами. Однак на 

даному етапі прибутковість даного підприємства залежить саме від 

експорту продукції (64% від загального обсягу у 2020 р.) і тому 

важливо звертати увагу на загрози, котрі були виявлені та 

працювати над їх запобіганням. Зокрема варто контролювати 

підписання контрактів з врахуванням можливостей морського 

транспорту нашої держави. Також, варто розпочати повторну 

модернізацію устаткування, що дозволить підвищити ціну як 

переробленої продукції так і насіння що купується у фермерів. 

Дана дія спрямована на запуск підприємства на повну потужність, 

зменшення втрат в процесі виробництва і забезпечення подальшої 

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. 
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