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The existence of modern human society without the risk of 

presenting is quite difficult, and in some situations it is almost 

impossible. Any human activity as a natural component carries a certain 

danger, although at a fairly low level, which is not possible to say about 

the technical and technogenic activity of man. When evaluating and 

analyzing environmental risks, the most rational is a systematic 

approach, that is, important basic principles of organization, formation, 

manifestation of all types and subspecies of risks, is also the ability to 

dismember the ecosystem into components to simplify the mathematical 

processing of parameters of this system and further forecasting changes 

in it. 

Ecological risk is associated with the entry into the environment of 

substances and energy, which can affect natural resources, which can 

occur not only in the conditions of normal industrial activity of 

production, but also as a result of certain emergency situations at the 

enterprise. Therefore, there is a need to evaluate the risk both in the 

normal functioning of the object and in the event of emergencies. 

Determining environmental risk includes functionally related parts such 

as information resource and the ability to compare with estimates 

obtained by other ways. Since environmental risk is owed to human 

economic activity, it is directly related to the conditions of functioning 

and the state of man -made objects.  

Any technological process can be dangerous for both the industrial 

enterprise staff and the environment as a whole. The danger increases 

sharply when used in the production cycle of hazardous substances. 

Dangerous substances include fire and explosive substances that pose a 

threat to the destruction of equipment and production facilities with a 

shock wave during an explosion, or as a result of a fire. Another type of 
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danger is the potent poisonous substances used on the industrial facility. 

As a result of the release of poisonous substances into the atmosphere, 

there is a significant harm to the environment and human health. 

Given the peculiarities of the life cycle of the technogenic object, 

the stage at which it is: design; Regulatory operation (full -time work); 

emergency; utilization. A special case, which is characterized by 

significant uncertainty, is an emergency that can be the result of an 

emergency that caused both conditions of operation of the man -made 

object and external (both natural and man -made factors) factors. At the 

same time, at each stage there are threats of irreversible changes in the 

environment, which can be measured by the value of environmental risk. 

When developing methods for evaluating the interaction of the 

technogenic object and the ecological industrial system, the most 

acceptable is the object approach. If an object located in a particular 

territory can be described by a vector function of a species
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,
where 


 ‒ the vector of object parameters which, in general, is 

determined by (1): 
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xxxy - a function that describes i the property 

of an object that is determined by the totality k output variables. In the 

individual case, the function can be a constant. 

The values of the properties of the object are considered as 

depending on the stages of the life cycle, time, as well as the likelihood 

of some emergency event. 
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If the industrial ecological system is considered as a multi -

parametric object, it can be informationally described similarly (1), only 

functions will determine the properties of the industrial ecological 

system from its parameters. 

The interaction of the technogenic object and the industrial 

ecological system is described by the interaction matrix. In this case, the 

change in the properties of an industrial object will cause a change in the 

properties of the system. The interaction matrix has the following form: 
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where mij ‒ an element that shows whether the connection between 

the object and the system or not. The communication can be made by 

several parameters. 

This is especially true in the study of the processes of accident 

development. Establishing new patterns and developing a mathematical 

description of processes for modeling and researching processes of 

emergence, development, course and elimination of negative effects will 

allow real time to monitor events and make optimal decisions. 

It should be noted that the determination of the components of 

expressions (1) and (2) is such a complex task that there is considerable 

uncertainty for practical use, even for small objects. Given that the 

interaction of the components of the ecological system with the 

technogenic object is characterized by the corresponding risk value, it 

can be assumed that its determination and delineation in its size of 

"narrow place" can greatly simplify the problem. 
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The following stages of formation of quantitative assessments of 

environmental risks can be determined: determining the structure of 

environmental risk; formation of standards of the state of the natural 

environment; compilation of a system of quantitative indicators; 

development of form of aggregated information for management 

decisions; Formation of algorithms for transformation of the obtained 

quantitative evaluation into other systems of indicators. 

The man -made object as a thermodynamic system has an 

environment with the environment. Indirect anthropogenic effects on 

environmental factors are measured by the magnitude of the estimated 

environmental risk. Given that mathematically risk is a functionality that 

binds the likelihood of an adverse event P and mathematical expectation 

of losses from it U (r = {p, u}), and the losses from this event to take the 

function from random value P (U = Z {P}), environmental risk 

assessment will be decisive. 

Since the technogenic object - ecological system is considered, it is 

possible to expect a connection between the value of the random 

variable P and the variables of the state of the industrial enterprise Y, 

which give rise to anthropogenic influence. The universal characteristic 

of any random variable y is its distribution function f (y) (otherwise, the 

integral law of distribution), which is determined by the value of pro-

bability P that the random value y will take the value of less than y [2]: 

 

               ),()( yYPyF =  (3) 

 

In the practice of risk analysis usually use a somewhat modified 

characteristic of a random loss of loss, or an integral function, )( yF : 

 

             )()( yYPyF = , (4) 

 

Graphic interpretation is most often called a curve (diagram). 

However, according to these common names, as well as their graphic 

image, there is a classic function distribution function f (y) only built in 

coordinates  )(1; yFy − , )(1)( yFyF − . 
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Expression (4) in a detailed form represents dependence(5): 
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Thus the integral function of loss distribution )( yF  has the 

following properties: 

1. The integral function of loss distribution is a non -growing 

function with a positive area of determining its argument. 

2. At the plus infinity is zero. 

3. In zero argument accepts the value of the unit. 

4. The likelihood of a random variable at a given interval 

bYa   is equal to the module of increasing the integral 

distribution function )( yF  At this interval:

)()()( bFaFbYaP −= . 

Thus, to determine the probabilistic component of technogenic 

risk, you need to know the distribution function. It should be borne in 

mind that Time T is usually calculated in years, the value R (t) makes 

sense of annual technical risk and actually the importance of conditional 

individual risk per year. With the equivalence of events of the accident 

and death of the individual as a result of the accident, the intensity of 

technical risk becomes the importance of individual risk per year. Thus, 

in the case of rare events, the conditional individual risk (annual) is 
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approximately equal to the annual relative frequency of accidents. 

The level of risk safety is set at the legislative level, in particular in 

Ukraine according to [3]: 

• unacceptable - risk level more than 10-6; 

• acceptable-from 10-6 to 10-8; 

• certainly acceptable - risk level less than 10-8. 

The main task of further research is to establish a link between the 

random value of P and the variables of the state of industrial enterprise 

Y, which give rise to anthropogenic influence using the index method 

based on the index indicators of the object of danger of the object [4]. 

Ecological industrial system using an object approach. It is 

established that the main parameter that allows to evaluate the 

interaction of the technogenic object and the ecological industrial system 

is the value of risk. The conceptual model of risks of changes in the 

ecological industrial system when interacting with a man -made object 

is proposed. 
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Правосуддя перехідного періоду є один з ключових інститутів 

переходу від тоталітарного правління до демократії чи від стану 

війни до миру, захисту та відновлення прав людини та гуманітар-

ного права, відновлення справедливості, примирення у середині 

суспільств, відновлення довіри до правосуддя, як такого. Питання 

перехідного правосуддя особливо актуальне в наш час, коли наша 

держава Україна переживає повномасштабну агресію з боку 

Російської Федерації (РФ). За час військових дій на території 

країни зафіксовано величезну кількість військових злочинів та 

фактів порушення прав людини. Необхідність притягнення до 

відповідальності осіб, які були причетні до вчинення військових 

злочинів та відновлення справедливості вимагає запровадження 

інституту перехідного правосуддя . 

Отже, перехідне правосуддя (правосуддя перехідного пері-

оду) – комплекс принципів, процесів, заходів, практик, що 

спрямований на відновлення справедливості щодо жертв 

широкомасштабних або систематичних порушень прав людини та 

відновлення нормального демократичного розвитку суспільства в 

постконфліктний період або в період трансформації політичних 

режимів з недемократичних у демократичні. [1]  

Важливим аспектом механізму перехідного правосуддя є його 
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нормативно-правова основа, зокрема Загальна декларація прав 

людини та Статут Організації Об’єднаних Націй (ООН), а також 

міжнародні стандарти в галузі прав людини, принципи між-

народного гуманітарного права, міжнародного кримінального 

права, норми міжнародного права щодо статусу біженців. [2] Слід 

взяти до уваги, що Європейський суд з прав людини та Комітет з 

прав людини ООН всіляко сприяють та допомагають перехідному 

правосуддю. [3] 

Щодо теоретично-практичних аспектів перехідного правосуд-

дя сьогодні в Україні, беручи до уваги світовий досвід, і сформо-

вана концепція основними засадами якої є чотири елементи:  

– реалізація права знати правду про перебіг подій конфлікту; 

встановлення правди є частиною концепції і має на меті забезпе-

чення права потерпілих та їхніх родин знати правду про обставини 

скоєння порушень та долю осіб, що загинули чи зникли безвісти 

під час таких порушень. Організація і діяльність комісії з розсліду-

вання та встановлення правди, а також забезпечення доступу до 

архівів є реалізацією права на інформацію, яке є одним з основопо-

ложних прав людини, що, на нашу думку, стане гарантією 

запобігання безкарності; 

– інституційні реформи як гарантія неповторення збройного 

конфлікту; 

У такому розумінні цю концепцію можна сприймати як 

превентивний підхід. У цьому аспекті особливо важливе подолан-

ня безкарності, тобто суспільно-історичне осмислення порушень 

прав людини і покарання винних, призведе до відновлення 

верховенства права і забезпечення його довгостроковості в 

майбутньому; 

– заходи з відшкодування шкоди потерпілим від збройного 

конфлікту; відшкодування шкоди потерпілим включає в себе 

реституції, репарації, компенсації моральних та матеріальних 

збитків, психологічну реабілітацію, увічнення пам’яті загиблих у 

збройному конфлікті та вибачення винних перед потерпілими. 

Зазначений елемент є досить складним та вимагає певної 

деталізації. Зокрема, виникають питання щодо прав та обов’язків, 
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що випливають із зобов’язань відшкодовувати шкоду (зокрема, 

компенсації за майно, пошкоджене/зруйноване за наслідками 

подій на сході України, починаючи з 2014-го року та подальшої 

російської агресії), порядку відшкодування збитків, щодо того, чи 

буде надаватися вказаній процедурі гласність, а також питання, 

пов’язані з інституалізацією відповідного процесу відшкодування 

шкоди, а саме реформи законодавства, державних органів, із 

соціальною реінтеграцією дітей та іншими заходами; 

– притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні 

найтяжчих злочинів, базується на тому, що держава застосовує 

загальні стандарти належного правосуддя, які розроблені між-

народним співтовариством та втілені в нормах міжнародного 

права. 

Слід зазначити, для ефективної реалізації концепції перехід-

ного правосуддя всі ці елементи повинні працювати в комплексі. 

[1] 
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На початку третього тисячоліття туризм перетворився на 

могутнє соціально-економічне і політичне явище, що значно 

впливає на світовий устрій і політику не тільки за кордоном, а і в 

Україні. Туризм розвивається як система, яка надає усі можливості 

для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і 

релігійними цінностями різних країн і народів світу і дає прибуток 

в скарбницю держави. Туристська індустрія безпосередньо взаємо-

діє з більшістю інших галузей економіки, в тому числі, промисло-

вість, сільське господарство, будівництво, транспорт, страхування, 

зв'язок, торгівлю, харчування, культуру, мистецтво, і стимулює їх 

розвиток [1]. 

Оскільки зазначена сфера пов'язана з діяльністю більш ніж 50 

областей, її розвиток сприяє підвищенню рівня зайнятості, 

диверсифікації національної економіки, збереженню та розвитку 

культурного потенціалу, збереженню екологічно безпечного 

навколишнього природного середовища, а також підвищує рівень 

інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації 

відносин між різними країнами і народами. Крім того, туризм є 

одним із способів реалізації зовнішньої політики держави. 

Загострення кризових явищ в сфері туризму і курортів 

свідчить про необхідність удосконалення державної політики у 

зазначеній сфері, пріоритетів і принципів її реалізації, повнова-

жень і компетенції суб'єктів туристичної діяльності, введення 
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ефективних організаційно-правових, економічних, інформаційних 

механізмів розвитку сфери туризму і курортів як високорента-

бельної галузі національної економіки. 

Єдиний шлях вирішення системних проблем в сфері туризму 

і курортів – це стратегічно орієнтована державна політика, 

основним завданням якої є визначення туризму одним з основних 

пріоритетів держави, впровадження економіко-правових механіз-

мів успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних 

механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-

маркетингових заходів з формування туристичного іміджу країни. 

Україна розташована у центрі Європи та має всі умови для 

належного розвитку економіки за рахунок туризму, проте суттєво 

відстає від провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної 

інфраструктури та якості туристичних послуг. 

Загострення кризових явищ у сфері туризму та курортів 

свідчить про необхідність удосконалення державної політики у 

зазначеній сфері, пріоритетів і принципів її реалізації, повнова-

жень і компетенції суб’єктів туристичної діяльності, впровадження 

ефективних організаційно-правових, економічних, інформаційних 

механізмів розвитку сфери туризму та курортів як високорента-

бельної галузі національної економіки. 

Незважаючи на ресурсну забезпеченість та безмежні 

потенційні туристичні можливості, Україна на даний час не має 

можливості конкурувати з розвинутими туристичними державами. 

Для раціонального і ефективного використання туристичних, 

природних, лікувальних та рекреаційних ресурсів України необ-

хідно сформувати туристично-рекреаційний простір шляхом 

створення та забезпечення функціонування зон розвитку туризму 

та курортів і розробити, впровадити та запропонувати споживачеві 

конкурентоспроможний національний туристичний продукт. З 

огляду на це, основними завданнями Стратегії розвитку туризму та 

курортів є наступне: 

1) здійснення комплексу заходів щодо підтримки розвитку 

туристичної індустрії, зокрема створення привабливого інвести-

ційного клімату у сфері туризму і курортів;  
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2) забезпечення належного рівня міжгалузевої координації та 

міжрегіональної кооперації, який сприяє раціональному викорис-

танню туристичних ресурсів і дає можливість оптимізувати 

витрати з державного і місцевих бюджетів на здійснення заходів у 

сфері туризму і курортів;  

3) об'єднання зусиль органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, представників туристичного бізнесу, 

інших галузей економіки та інститутів громадянського суспільства 

для популяризації України в світі і формування іміджу України як 

країни, привабливої для туризму;  

4) гармонізація національного законодавства з європейським, 

дотримання цілей і принципів, проголошених стратегічними 

документами розвитку держави [2]. 

Для досягнення визначених цілей у рамках позначених 

пріоритетних напрямках необхідно забезпечити взаємодію право-

вого, організаційного, економічного і фінансового механізмів 

державного регулювання розвитку сфери туризму і курортів. 

Таким чином, результати реалізації даної стратегії нададуть 

змогу: підвищити конкурентно-спроможність національного і 

регіональних туристичних продуктів; підвищити якість життя 

населення шляхом забезпечення економічного зростання, еколо-

гічної безпеки, консолідації суспільства, надання доступу до 

послуг в сфері туризму і курортів; створити нові робочі місця, 

розширити можливості населення до працевлаштування і самозай-

нятості; створити сучасну туристичну інформаційну інфраструк-

туру, а також забезпечити поширення інформації про туристичні 

ресурси України у світовому інформаційному просторі. 
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Нині Україна приділяє значну увагу залученню якомога 

більшої кількості туристів до використання туристичних послуг, 

які вона надає, а на окремих територіях (Чорно-азовське узбереж-

жя, Карпати) – тобто розвитку традиційного масового туризму. 

Проте останнім часом на ринку туристичних послуг з’явилися 

й інші, немасові туристичні види, об’єднані під назвою екологічні, 

оскільки характеризуються м’яким впливом на навколишнє 

середовище та спрямовані на його охорону. Як переконливо 

свідчить світовий досвід та ситуація на ринку туристичних послуг, 

альтернативний (екологічний) туризм є успішною стратегією 

розвитку, оскільки відкриває нові можливості для залучення 

різноманітних категорій споживачів рекреаційних послуг, «індиві-

дуалізації» послуг, скорочення рекреаційних послуг. Навантажен-

ня в масовому рекреаційному розвитку за рахунок більш 

рівномірного територіального розподілу відпочиваючих, підви-

щення ефективності відпочинку, залучення нових рекреаційних 

ресурсів та більш ефективного використання наявних. На користь 

екологічних видів туризму говорить те, що їх принципи не 

суперечать принципам сталого розвитку, чого дотримується все 

більше країн, у тому числі Україна. 

На ринку туристичних послуг екологічні види туризму, у тому 

числі й найбільш популярний з них - екотуризм1, з’явились з 70-х 

років ХХ ст., і з тих пір попит на них невпинно зростає. Згідно 

даних Світового Інституту Ресурсів, в той час як туризм взагалі 
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зростає в темпі 4% на рік, екотуризм – більш ніж на 10% щороку 

[1, с.17].  

Теоретично зарубіжні та вітчизняні науковці виділяють 2 

різновиди екотуризму: біотуризм (wildlife tourism) та природний 

(nature) туризм. Біотуризм – туризм, об’єктами якого є будь-які 

прояви живої природи, чи то окремі види, чи біоценози [1, с.16]. 

Об’єктом природного туризму є будь-яка природа, жива й нежива. 

Слід зазначити, що у чистому вигляді біотуризм та абіотуризм 

зустрічаються вкрай рідко, а їх виділення має лише теоретичне 

значення. 

 Таким чином, екологічні види туризму мають керуватися 

наступними засадами: 

- мінімізації негативного впливу на природне середовище та 

його компоненти; 

- гармонійного поєднання людини, природного середовища та 

туристичної інфраструктури; 

- науково-пізнавального освоєння природного різноманіття й 

гуманістичного потенціалу рекреаційних територій; 

- використання частки доходів від туризму для охорони 

навколишнього середовища, наукових досліджень території та 

екологічної освіти туристів; 

- економічної ефективності і стійкого розвитку туристичних 

районів. 

Зазначимо, що наразі всі види екологічного туризму, які не 

мають належного розвитку в межах нашої держави, можна 

віднести до екологічних лише через їх невелику масштабність. 

Слід зазначити, що традиційний масовий відпочинок також можна 

віднести до екологічних умов їх організації та функціонування з 

урахуванням цих принципів. 

Основною основою екотуристичної діяльності є об'єкти 

природно-заповідного фонду, на яких обмежена або заборонена 

господарська діяльність (у тому числі туристична). Але саме ці 

сфери цікавлять людей. Таким чином, жорсткий режим волі 

зменшує кількість подорожуючих, а отже, і доходи від туризму, на 

які можна було б піти, в тому числі на розвиток заповідних 
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територій. З іншого боку, заповідники, як правило, екологічно 

крихкі, і збільшення кількості відвідувачів, хоча і збільшить дохід, 

негативно позначиться на природі. У випадку екотуризму тур-

оператори повинні керуватися екологічними міркуваннями. 

Екотуризм - вид туристичних послуг, який може існувати в 

«чистому» вигляді (туристи відмовляються від зручностей 

цивілізованого світу, вважаючи за краще спілкуватися з природою 

наодинці) і в невимушеному варіанті (екотуризм може бути 

частиною програми відпочинку або закінчуватися в сама по собі, 

але туристи воліють орієнтуватися на комфортні умови). Звичайно, 

перша група туристів буде меншою і матиме менше впливу на 

навколишнє середовище, ніж друга. Організація «чистого» екоту-

ризму вимагає незрівнянно менше грошей, ніж організація 

«м’якого» варіанту. Але це не означає, що потрібно обмежитися 

платою з мандрівників за перебування на території заповідника та 

використання природних ресурсів. Екотуризм в обох його варіан-

тах має бути організований. Бо з досвіду добре відомо, до чого 

призводять неорганізовані виїзди на природу (особливо в 

заміських зелених зонах). 

 Для запобігання негативному впливу екотуризму на природу 

необхідно влаштовувати туристичні маршрути на території з 

дозволеною рекреаційною діяльністю у спеціальних місцях, 

придатних для стоянки, приготування їжі, пральні, обладнаних 

сміттєвими баками, санвузлами тощо. У зонах з обмеженою 

рекреаційною активністю слід прокласти спеціальні екологічні 

стежки, які б дозволяли побачити найцікавіші об’єкти, але не 

заважали їх життю. 
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Аналіз Проекту Закону “Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо особливостей 

справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзви-

чайного стану” № 7311-д від 01.05.2022 [1] є вкрай важливим і 

актуальним для суспільства і держави, тому необхідно насамперед 

визначити його сильні і слабкі сторони для детального і 

всеохоплюючого аналізу і визначення необхідності прийняття.  

Великий резонанс і розголос цього законопроекту у суспільс-

тві і серед парламентарів викликаний недосконалістю Закону 

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законо-

давства на період дії воєнного стану” від 24.03.2022 [2], саме тому 

законодавці намагаються визначити найоптимальніші шляхи 

вирішення наявних проблем. 

У пояснювальній записці до цього законопроекту від 

1.05.2022 [3] вказано, що метою законопроекту є створення у 

період дії воєнного стану умов для належного забезпечення 

функціонування економіки, а також належного наповнення 

дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових та 

митних платежів.  

Сильними сторонами законопроекту є:  

1. Після прийняття цього проекту закону не потрібно буде 
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залучати додаткові кошти, отримувати додаткового фінансування 

з державного чи місцевого бюджетів. Навпаки реалізація цього 

закону дозволить збільшити надходження до Державного бюд-

жету України, що, на мою думку, в теперішньому стані економіки 

є критично важливими, адже це будуть постійні надходження до 

бюджету. 

2. Законопроект вирішує ще одну нагальну проблему, а саме 

скорочення черг. Через потік автомобілів, який утворився з 

набранням чинності закону, утворились черги, які гальмують 

митні пропуски з обох сторін кордону і доставку в Україну 

гуманітарних вантажів та зброї для ЗСУ (волонтери цілодобово 

стоять з гуманітарними вантажами на кордоні через те, що 

оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато 

часу, цьому не сприяє і законодавство ЄС, яке не дозволяє ство-

рювати окремі смуги для гуманітарних чи інших пріоритетних 

вантажів). 

Законопроект передбачає зменшення навантаження на мит-

ницю, що дозволить вирішити проблему з чергами і зменшити 

навантаження на митників, що допоможе розгрузити систему, і як 

наслідок дасть волонтерам можливість оперативніше доставляти 

гуманітарні вантажі, медичне обладнання, військове екіпування, 

пікапи для ЗСУ, а військовим зброю, це дасть виграш у часі, що в 

умовах війни має величезне значення.  

До того ж творці законопроекту пропонують дозволити 

залишити пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року 

випуску, необхідних для потреб збройних сил. Це дозволяє 

волонтерам і далі закуповувати авто на потреби ЗСУ, а ”ділки”, які 

наживались на війні лишаться без роботи, що є дуже позитивним 

як з боку суспільної моралі, так і забезпечує постійні додаткові 

надходження до бюджету. 

3. У законопроєкті №7311 від 24.04.2022 [4] було скасо-

вано 7% ставку ПДВ та нульову ставку акцизного податку на 

паливо.  

Законопроєктом №7311-д, який ми розглядаємо, ці зміни 

скасовуються, які пропонуються у законопроєкті №7311. 
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У законопроекті №7311-д залишили без змін норму про 

зменшення ПДВ до 7% та скасування акцизу на пальне. Це 

дозволяє вирішити ще два проблемних питання, з якими 

стикнулись суспільство і держава. Це дозволить зменшити вартість 

палива, на яке існують захмарні ціни, а отже і відбудеться 

зменшення всіх цін, при цьому забезпечуючи такі необхідні 

надходження до бюджету, шляхом часткової компенсації цих 

втрат за рахунок 7% ПДВ, що дозволить нормально функціонувати 

економіці і розвиватись. 

4. Також творці проекту закону пропонують відшкодовувати 

ПДВ за січень 2022 року через механізм облігацій внутрішньої 

державної позики, виданої на 3 роки з можливістю дострокового 

погашення. 

Фактично, держава не може забезпечити відшкодування 

заявлених сум, оскільки йде війна і цілі змінились, все працює на 

фронт, на перемогу, проте пропонується компроміс, який є 

реальним як для держави, так і для економіки. Для бізнесу 

зберігається теоретична можливість, що держава поверне кошти 

раніше, за 3 роки, що в умовах війни, коли це об'єктивно не може 

бути здійснено зараз для відновлення бізнесу, є цілком адекватним 

і прийнятним. 

5. Законопроектом передбачається посилення контролю за 

обігом спирту. Це посилення контролю за спиртом у період війни 

є величезним плюсом і кроком вперед, що забезпечить розвиток 

цієї галузі, зменшить вироблення сурогату і підроблених виробів, 

зменшить кількість ухилень від сплату подактів і інших 

правопорушень, лише за умови що контроль буде проводитися 

якісно, чесно і без тиску на виробників.  

Слабкими сторонами законопроекту є:  

1. Законопроектом передбачено скасування норми про звіль-

нення від оподаткування податком на додану вартість імпортних 

товарів. 

Фактично, це означатиме зупинку або ліквідацію окремих 

компаній, які виготовляли продукцію на ринок України. Вони 

через проблем із логістикою через війну, зменшення ринків збуту, 
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підвищення цін паливо мають і так великі проблеми, а через 

скасування норми про звільнення від оподаткування ПДВ 

імпортних товарів можуть зупинити свою діяльність, оскількии ці 

товари стануть дорожчими, а відповідно і нерентабельними, що 

призведе до нелогічності їх ввезення. У кінцевому результаті це 

призведе до збільшення цін відповідно на всі товари, а отже і 

зменшиться благополуччя і купівельна спроможність громадян. 

2. Разом з пришвидшення черг на кордоні, все-таки пропону-

ється уповільнити митне оформлення товарів. Законопроектом 

скасовуються норми про оперативне митне оформлення товарів, 

яке держава зобов’язувалась виконувати. Це погано вплине на 

швидкість переміщення товарів з-за кордону, на митне оформ-

лення товарів, що уповільнить проходження митниці, що може 

вплинути на ціноутворення. 

3. Ставка військового збору підвищується з 1,5% до 3%. Це 

означатиме додаткове податкове навантаження на бізнес, на фонд 

заробітної плати, що може мати вкрай негативні наслідки, адже 

збільшення податків, наприклад для бізнесу, який відновлює свою 

роботу після пошкоджень чи створюється з нуля через війну, 

зменшаться темпи відновлення і росту, що негативно як для самого 

бізнесу, так і для економіки держави, для якої важливо реально 

існуючий і функціонуючий бізнес в умовах війни. Для населення 

це означатиме менші заробітні плати, що може мати наслідком 

зменшенням рівня життя, купівельної спроможності, збільшенням 

відсотку бідності, безробіття. 

4. Також відновлюються камеральні перевірки платників 

податків, які працюють на територіях, де відсутні бойові дії або які 

не є тимчасово окупованими. 

Камеральні перевірки можуть негативно позначитись на 

бізнесі, адже ми не можемо говорити про те, що бізнес не 

постраждав, якщо там немає окупації чи бойових дій, адже було 

порушено ринки збуту, логістику, були і фізичні руйнування, 

частина персоналу виїхала закордон чи вступила до лав ЗСУ, 

зв'язки між компаніями порушено, постачання товарів з деких 

підприємств зупинилось, збільшилась вартість пального і інших 
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матеріалів. Тому говорити про те, що бізнес не постраждав, не 

можна, про, що свідчить і статистика. 

Тому камеральні перевірки тільки збільшать тиск на бізнес, 

збільшать навантаження на економіку бізнесу, збільшать ризик 

корупційних діянь, щоб “домовитись” про функціонування 

бізнесу, який лиш відновлюється. 

5. Також прибирається пільга щодо відстрочення на 6 місяці 

(після воєнного стану) термінів сплати податків у разі 

неможливості сплати зараз (лишається лиш для тих, хто перебуває 

на території, де відбуваються бойові дії). На мою думку, ситуація 

не дозволяє вдаватись до запровадження таких положень, оскільки 

не всі мають фінансові спроможності, особливо підприємства і 

особи, які постраждали від російської агресії сплачувати податки, 

а таке відстрочення дало б можливість стати на ноги постраждалим 

і тоді сплатити податки, а не повністю звалити з ніг з самого 

початку. 

6. Скасування норми про звільнення від оподаткування ПДВ, 

акцизним податком та ввізним митом на авто, крім повнопри-

відних джипів до 2017 року випуску, окрім того, що має позитивні 

моменти, зазначені вище, так само має і негатив. 

Фактчино, держава гальмує автомобільний ринок (де працює 

велика кількість людей), який почав відновлюватись, адже 

постраждало близько 500000 авто через війну і не всі можуть 

купити авто ще й сплатити всі податки за нього. Законопроект не 

сприяє купівлі автомобілей особами, авто яких постраждали від 

війни. Також, можуть постраждати і бізнеси, які пов'язані з авто, 

наприклад магазини запчастин, СТО, це у свою чергу велика 

кількість робочих місць, які втратять роботу, а держава відповідні 

надходження. 

Висновок. Через наявність значних недоліків в Законі 

України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законо-

давства на період дії воєнного стану” від 24.03.2022, було створено 

даний законпроект. Проаналізувавши його слабкі і сильні сторони, 

я прийшов до висновку, що даний законопроект не є досконалим і 
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не відповідає вимогам, які ставлять перед ним суспільство і 

держава, оскільки його сильні сторони нівелюються слабкими. 

Тому, на мою думку, цей законопроект в такому вигляді не має 

бути прийнятим і потрібно доопрацювати його для вирішення 

слабких сторін.  
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УДК 657  Економічні науки 

 

ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 

 

Белей Я. В.,  

студентка економічного факультету  

Ужгородський національний університет  

м. Ужгород, Україна 

Сучасні трансформаційні процеси та глобалізація стали 

причиною виникнення якісно нової характеристики економіки 

ХХІ століття, а саме фінансіалізації. Уособленням даного явища 

можна вважати проникнення фінансових відносин у всі сфери 

суспільної діяльності, посилення їх самостійності, незалежності 

від господарської діяльності, збільшення частки фінансового 

сектора в економіці передових країн і у світовій економіці в 

цілому, зростання ролі фінансових інститутів.  

У сучасних умовах господарювання, для яких характерними є 

циклічність та кризовість економіки, значно зростає роль та 

важливість управління фінансами для забезпечення ефективного 

використання матеріальних і трудових ресурсів організацій, 

держави та суспільства, а також для забезпечення стабільності і 

стійкості господарської діяльності економічних суб’єктів та 

створення інвестиційних можливостей для їх розвитку. Тому перед 

представниками бізнесу, органами державної влади та окремими 

суб’єктами часто виникає необхідність в отриманні консульта-

ційних послуг та залученні спеціалізованих експертів.  

У відповідь на потреби суспільства виникло явище фінансо-

вого консалтингу, що являє собою комплекс заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності фінансового управління. 

Сучасні умови господарювання викликають значне зростання 

попиту на консалтингові послуги, що обумовлено розвитком 

бізнесу та необхідністю підвищення ефективності його роботи. 

Науковці, що досліджують дане питання, виділяють два підходи до 

визначення консалтингових послуг: широкий і вузький. Згідно 

широкого функціонального підходу, представниками якого є 
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Ф. Стееле і П. Блок, консалтинг розуміється як сукупність практич-

них порад і допомоги. Ф. Стееле також визначає консалтинг як 

будь-яку форму надання допомоги, процесу або структури 

завдання або серії завдань, при якій консультант сам не відповідає 

за виконання завдання, але допомагає тим, хто несе за неї 

відповідальність [4, с.106] 

Згідно вузького професійного підходу, представниками якого 

є Л. Грейнер і Р. Метцгер, консалтинг характеризується як 

професійна консультативна служба, що працює за контрактом і 

надає послуги організаціям за допомогою кваліфікованих фахівців, 

які виявляють фінансові проблеми в організації замовника, аналі-

зують їх діяльність, дають рекомендації щодо вирішення існуючих 

проблем, а при необхідності сприяють їх виконанню [4, с.107]. 

Таким чином, під консалтингом прийнято вважати сукупність 

послуг аналітико-рекомендаційного напрямку. Такі послуги нада-

ються спеціалізованими консалтинговими фірмами виробникам, 

продавцям, покупцям і включають вирішення питань у сфері 

економіки, фінансів, права, податків, управління, зовнішньоеконо-

мічних зв'язків тощо. Консалтингові фірми проводять маркетин-

гові дослідження, супроводжують процеси злиття і поглинання, 

проводять роботу з оптимізації управління персоналом в компанії 

та надають інші послуги. 

Процес фінансового консалтингу містить декілька послідов-

них етапів його реалізації (попередній етап - вибір консалтингової 

фірми) [1, с.76]:  

1. Етап - укладення договору з консалтинговою компанією. 

Договір – основний документ, що регламентує відносини замов-

ника з консультантами, та повинен відображати: терміни прове-

дення робіт; повний перелік послуг та їх вартість; умови 

дострокового розірвання угоди; обов'язки сторін. 

Великі компанії часто укладають з консалтерами тривалі 

контракти, згідно з якими фінансові радники перевіряють грошові 

справи фірми з певною періодичністю – скажімо, раз на півроку 

або на квартал. 

2. Етап - постановка цілей і завдань. Після підписання 
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договору потрібно остаточно визначитися з довгостроковими 

цілями заходу і поточними завданнями. За бажанням замовники 

можуть скласти докладний план (технічне завдання) з пунктами і 

підпунктами.  

3. Етап - фінансова діагностика стану діяльності компанії. Є 

обов’язковим етапом фінансового консалтингу, на якому за 

допомогою фінансового аудиту з'ясувують, наскільки раціонально 

підприємство використовує свої ресурси, який рівень конкуренто-

спроможності об'єкта, як компанія виконує свої зобов'язання перед 

контрагентами і державою. 

4. Етап - прогнозування і планування подальшого розвитку 

фірми. На основі проведеного фінансового аналізу консалтери 

складають економічно обґрунтований прогноз, і в разі його 

несприятливості, пропонують ряд заходів для стабілізації стану 

підприємства. 

5. Етап - пошук шляхів усунення дефіциту оборотного 

капіталу. При виявленні дефіциту оборотних коштів, консультанти 

розробляють комплекс заходів щодо його усунення, який зазвичай 

передбачає: оптимізацію поточних витрат (запровадження режиму 

економії, ліквідація збиткових галузей виробництва), залучення 

інвестицій; випуск акцій, облігацій або векселів; зміна фінансової 

структури компанії. 

6. Етап - оптимізація документообігу та системи внутрішньої 

звітності. Передбачає проведення інвентаризації документообігу 

та, за необхідності, модернізацію і автоматизацію системи внут-

рішньої звітності (що дозволяє підвищити ефективність контролю 

витрат і доходів). 

7. Етап - надання звіту про виконану роботу замовнику. 

Фінальний етап процесу – надання замовнику докладного звіту про 

виконану роботу. 

За методологією виконання фінансової консультаційної 

послуги розрізняють експертне, процесне і навчальне консульту-

вання (рис. 1.1.). 
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Рис.1.1. Види консультування за методологією виконання 

Джерело: складено автором на основі [3, с.12] 

 

На рисунку 1.2. наведено дані Державної служби статистики 

щодо кількості юридичних осіб за видами економічної діяльності 

станом на 1 квітня 2022. 

 

 
Рис. 1.2. Кількість зареєстрованих юридичних осіб  

Джерело:складено автором за даними Держстату [2] 
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Таким чином, можна стверджувати, що безперечним лідером 

у сфері консультаційних послуг виступають юридичні компанії, 

що надають консультаційні послуги правового характеру. Друге 

місце у рейтингу за кількість фірм посідають консультаційні 

послуги у сфері управління та комерційної діяльності. Значна 

кількість компаній надає консультації в інформаційному, реклам-

ному та інжиніринговому секторах. 
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Відповідно до Конституції України кожен має право на 

працю, яка включає в себе можливість заробляти працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується [1, ст. 43], також в 

вищому законі України зазначено про державні гарантії трудової 

діяльності. Тож, в цій роботі перед автором постало завдання 

дослідити трудові правовідносини працівників прокуратури. Інак-

ше кажучи, потребуємо дослідження яким чином розповсюд-

жуються норми трудового законодавства на працівників 

прокуратури. 

Для дослідження питання трудових правовідносин, на нашу 

думку для початку треба дослідити визначення трудових право-

відносин. Дослідженням цього визначення займались такі науковці 

як: А. В. Акуліч, В. І. Прокопенко, В. В. Юровська. Наприклад, В. І. 

Прокопенко називає трудовими правовідносинами двосторонні 

відносини працівника з власником або створеним ним підпри-

ємством з виконання роботи за обумовленою спеціальністю, або 

посадою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, що 

виступають формою закріплення суб’єктивних трудових прав [4, 

с. 181]. Але правильним, на нашу думку є визначення В. В. 

Юровська, а саме: вид правових відносин, що виникають між 

особою та роботодавцем з приводу надання ним певного виду 

робіт, обов’язково мають добровільний характер і регулюються 

нормами трудового права [5]. В той час, А. В. Акуліч підкреслює, 

що поява правового статусу працівника прокуратури є наслідком 
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виникнення саме трудових правовідносин, а не адміністративні 

правовідносин. Також, В. В. Юровська визначила характерні 

ознаки трудових правовідносин: добровільна основа; регулюються 

нормами трудового законодавства країни; двосторонність (робіт-

ник та роботодавець); часотриваючі; шляхом укладання трудового 

договору; сторони наділені суб’єктивними правами; відплатний 

характер; відповідальність за порушення норм законодавства. 

Щодо спеціального правового статусу працівників прокура-

тури, як суб’єктів трудових правовідносин обумовлено наявністю 

спеціального правового регулювання на рівні із загальними 

правовим регулюванням [3]. Також для повноцінного досліджен-

ня, слід визначити поняття «працівника прокуратури», адже для 

виконання функцій прокуратури залучаються багато спеціалістів, 

але не всі вони безпосередньо виконують функції передбачені 

статтею 131-1 Конституції України, та Закону України «Про 

прокуратуру». Саме до такого висновку дійшов К. О. Кизименко у 

своєму дисертаційному дослідженні, де пропонує розмежувати 

поняття «працівник прокуратури», як особу, яка виконує завдання, 

покладені на органи прокуратури, та «працівник прокуратури», як 

особа, що перебуває у трудових відносинах з органом прокуратури 

та працює на підставі трудового договору. Отже, на думку 

К. О. Козименко «працівник прокуратури» є особа чи особи, що 

обіймають посади згідно з статті 15 ЗУ «Про прокуратуру» [2, 

c.20]. 

При працевлаштуванні на посаду прокурора, особам потрібно 

мати певну правосуб’єктність завдяки якій вона зможе виконувати 

функції покладені на нею Конституцією та іншими нормативно-

правовими актами. Таким чином, після проведеного аналізу 

законодавства, що регулює питання діяльності прокуратури в 

України, можна дійти висновку, що серед основних ознак 

правосуб’єктності прокурора є: Громадянство України; вища 

юридична освіта, визначення якої можна знайти у п. 1 ч. 1 статті 27 

Закону України «Про прокуратуру»; стаж роботи в галузі права, 

визначення якого визначено у п. 2 ч. 1 статті 27 Закону України 

«Про прокуратуру»; володіння державною мовою, для підтверд-
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ження якої потрібен сертифікат виданий Національною комісією зі 

стандартів державної мови відповідно згідно з частині 2 статті 10 

Закону України «Про функціонування української мови як 

державної» [7]. Це є основні ознаки правосуб’єктності прокурора, 

які збільшуються у відповідності підвищення в посаді, тобто 

переведення на вищий рівень [6]. 

Наразі, порядок призначення прокурорів регулюється Поло-

женням про організацію кадрової роботи в органах прокуратури 

України затвердженого Наказом Генерального прокурора №25 від 

10 лютого 2022 року [8]. Слід зазначити, що згадане положення, 

яке має на меті регулювання організації кадрової роботи в органах 

прокуратури України, та загалом вказані положення є тотожними 

із положеннями в ЗУ «Про прокуратуру». Але важливим є те, що в 

цьому наказі є визначення, що Кодекс законів про працю України 

є одним із правових основ організації кадрової роботи прокуратури 

України. 

Часотриваючі відносини працівників прокуратури обумов-

лені наявністю правосуб’єктності, адже відповідно до законо-

давства прокурор зобов’язаний своєю кваліфікацією відповідати 

своїй посаді. Для визначення правосуб’єктності особи, що виконує 

функції прокурора законодавством України передбачені періо-

дичні підготовки у Тренінговому центрі прокурорів України. 

Однак в разі невідповідності особи, що виконує функції покладені 

на неї Конституцією, трудовий договір може бути розірваний на 

підставі невідповідності особи (п.2 ч.1 статті 40 КЗпП). 

Тож, у висновку слід зазначити, що в разі якщо брати за 

основу визначення трудових правовідносин В. В. Юровської, то на 

працівників прокуратури розповсюджуються норми трудового 

права, однак є винятки визначені законодавством України. 

Оскільки, в разі якщо брати до уваги ознаки виділенні В. В. Юров-

ською, то особи, на яких покладені функції прокуратури дійсно їм 

відповідають, серед них наступні: добровільна основа; регулю-

ються нормами трудового законодавства країни; двосторонність 

(робітник та роботодавець); часотриваючі; шляхом укладання 

трудового договору; сторони наділені суб’єктивними правами; 
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відплатний характер; відповідальність за порушення норм 

законодавства. 

Література: 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. 

№254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. №30. Ст.141. 

2. Кизименко К. О. Правове регулювання трудових відносин 

прокурорських працівників в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / ІДП ім. В. М. Корецького. Київ, 2012. 20 с.; 

3. Лозовой С. В. Правовий статус працівника прокуратури як 

суб’єкта трудових правовідносин. Харків, 2018; 

4. Прокопенко В. І. Трудове право України : підруч. Харків : 

Консум, 2002. 528 с.; 

5. Юровська В. В. Поняття та ознаки трудових правовід-

носин. Право та інновації. 2016. № 1. С. 67-72. 

6. Про прокуратуру: Закон України від 28 грудня 2014р. 

№1697-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/1697-18#Text. (Дата звернення 20.05.2022); 

7. Про забезпечення функціонування української мови як 

державної: Закон України від 07 травня 2022 р. № 2704-VII / 

Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/2704-19#Text. (Дата звернення 20.05.2022); 

8. Про затвердження Положення про організацію кадрової 
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Прокурора України № 25 від 10.02.2022. Київ, 2022р. URL: 
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Юридичні науки 

 

ПОРІВНЯННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МІЖ 

СТУДЕНТАМИ ТА КУРСАНТАМИ 

 

                            Будулатій Я.Р. 

курсант  

Науковий керівник: Вознюк К.Г.  

викладач кафедри спеціальної  

фізичної підготовки  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Підготовка майбутнього військового – це зосереджений і 

складний процес, який вимагає комплексного та ретельного 

підходу. Фізичне виховання займає одне з провідних місць у ряді 

завдань, пов’язаних з досконалим оволодінням військовою 

професією [1]. 

Зазначається, що високі особистісні якості, що характеризу-

ють морально-психологічний портрет спеціаліста, психофізіоло-

гічні особливості, що визначають стійкість організму до стресів, а 

також професійні знання, навички та вміння за параметрами 

надійності, а також динамічного здоров’я та довголіття, реалізують 

найбільш ефективно формуються засобами фізичної підготовки 

[2]. 

На думку деяких експертів, тільки в інтеграційній єдності всіх 

видів професійної підготовки з фізичною підготовкою можна 

розв’язати глобальні проблеми особистого і людського чин-

ників[4]. 

Фізична підготовка, як основний предмет бойової підготовки, 

повинна посідати чільне місце в системі військово-професійної 

підготовки курсантів. 

Прискорення науково-технічного прогресу зараз вимагає від 

фізичної підготовки курсантів і студентів вирішувати щонай-

менше три проблеми, пов’язані з людським фактором: 
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- швидке освоєння обраної професії на рівні, що відповідає 

ступеню розвитку даної галузі знань; 

- професійна чесність, передача хороших знань, умінь і 

навичок в екстремальних умовах; 

- Збереження та продовження професійного довголіття. 

На даний час фізичне виховання студентів програми офіцерів 

запасу не в повній мірі виконує свої функції в загальноспеціалі-

зованій підготовці. В основному це пов’язано з відсутністю 

відповідних комплексних програм, оскільки лише останні можуть 

сприяти повноцінному навчанню. 

Відомо, що ефективність системи фізичної підготовки війсь-

ковослужбовця залежить від багатьох факторів: фізичної підготов-

леності молодого поповнення; Матеріальний стан і технічна база; 

Фізкультурні майданчики в системі бойової підготовки; фінансові 

ресурси, що виділяються на його організацію та функціонування; 

Професіоналізм керівників; рівень мотивації військовослужбовців 

до занять фізичною культурою і спортом, ефективність його форм 

[3]. 

Фізичне виховання в цивільному університеті спрямоване на 

розвиток прикладних фізичних характеристик випускників. При 

цьому студенти програми офіцерів запасу не завжди отримують 

необхідну тижневу фізичну активність. Причин для цього 

декілька: відсутність постійного контролю з боку викладача курсу, 

відсутність бажання займатися вранці, майже відсутність фізичних 

тренувань у другій половині дня тощо [5]. 

  За програмою навчання на військовий факультет можуть 

вступати студенти цивільних вишів. Навчання триває два роки, 

що дає їм військове звання «лейтенант запасу», що дозволяє 

продовжувати службу в органах державної безпеки. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СТАНОВЛЕННІ ІНСТИТУТУ 

МЕДІАЦІЇ 
 

Бумба М.І. ,  

здобувач освітнього ступеню «Бакалавр»,  

Науковий керівник : Руденко О.А. 

к.ю.н., старший викладач кафедри права  

Галицький коледж імені В.Чорновола  

м.Тернопіль ,Україна 

У кожному суспільстві, великому чи малому, рано або пізно 

виникають конфлікти та спори. Для збереження добробуту 

спільноти, такі конфлікти вирішуються в певний спосіб. Часто 

буває так, що одна зі сторін просто поступається, або починає 

процес оскарження чи переговорів, або іноді навіть подає в суд. 

Порівняно новим варіантом у цій сфері є медіація, хоча що в 

зарубіжних країнах медіація, як інститут вирішення спорів існує 

давно. 
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Медіація почала розвиватися у другій половині ХХ ст. 

насамперед у країнах англосаксонської системи права, а пізніше 

поширилася і в країнах романо-германської правової сім’ї. Перші 

спроби застосування медіації в Польщі та Німеччині мали місце 

лише під час розв’язання спорів, що виникали в сімейних справах. 

Згодом медіація стала популярною під час розв’язання більш 

широкого кола спорів, починаючи від сімейних конфліктів і 

закінчуючи складними багатосторонніми конфліктами в комер-

ційній і публічній сферах. Наприклад, медіація в Німеччині 

застосовується під час розв’язання корпоративних спорів, трудо-

вих конфліктів, сімейних і спадкових спорів, медіація між жертвою 

та кривдником, спорів щодо будівництва, банкрутства, страхуван-

ня, інтелектуальної власності, охорони здоров’я, адміністративних 

відносин та охорони довкілля [2]. 

У сучасному праві різних країн світу медіація – це один із 

визнаних альтернативних судовому методу інструмент вирішення 

конфліктів, спорів із залученням професійних посередників, яких 

називають «медіаторами». Медіатором є спеціаліст, який допо-

магає проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб 

сторони конфлікту змогли самостійно вирішити такий спір і таке 

рішення обов’язково задовольнило обидві сторони. При цьому 

дотримуються постулати примирювального, а не змагального 

характеру, що і має надзвичайну ефективність. 

Науковець P. Kotite у своїх працях зазначає, що профілактика 

конфліктів є основним спрямуванням діяльності системи 

Організації Об’єднаних Націй, що вимагає планування світової 

просвітницької освіти в галузі їх запобігання. Це сприятиме 

сталому загальному економічному розвитку та прийняттю зваже-

них політичних рішень. Автор визначає три стадії запобігання 

конфліктам: рання ідентифікація причин, миротворчі дії та 

післяконфліктна реконструкція. Традиційно спеціалісти зосеред-

жуються на двох останніх стадіях, проте P. Kotite наголошує на 

значущості першого етапу. На його думку, необхідно запроваджу-

вати нові методи запобігання конфліктам, зокрема поширювати 

медіацію, та підтримувати освітні програми, які реалізуються у 
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цьому напрямі. Він виділяє структурну профілактику – визначення 

основних соціальних, політичних та економічних причин неста-

більності й оперативну профілактику – використання стратегій 

посередництва (медіації) для аналізу важливих факторів та 

запобігання діям, які можуть призвести до загострення конфлікту. 

Саме освіта у напрямі запобігання конфліктам вплине на струк-

турні соціальні протиріччя, взаємодію між людьми, покращить 

відносини, заохотить зміни у ставленні до способів, які можуть 

зменшити ризик конфлікту, та допоможе у створенні сталого миру 

[3]. Міжнародний інститут із попередження та вирішення 

конфліктів (далі – CPR) розробив «Керівництво з медіації та АРС 

у Європі», в якому докладно описано інструментарій, який 

використовують юристи на кожному етапі медіації, а також окремі 

випадки із їхньої практики. Обґрунтована доцільність викорис-

тання медіації як техніки запобігання конфліктам. Тому розпов-

сюдження медіації, її інтеграція у правову культуру є одним із 

виявів гнучкого реагування правової практики на запити сучасного 

світу [4]. 

Інститут законодавчого закріплення медіації був предметом 

дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, як В.М. 

Баранової, Р. Безпальчої, В.В. Землянської, Г.І. Єрьоменко, О.М. 

Лисенко, Т.О. Подковенко, Ю.Д. Притики, О.В. Белінська , Л.К. 

Юхтенко, Ф.Л. Штефек та інших. Однак потрібно приділити 

значну увагу саме дослідженню досвіду країн, які вже доволі давно 

та успішно впровадили в свою правову систему медіацію та 

отримали позитивні результати та визначити вплив законодавчого 

регулювання медіації в цих країнах на її впровадження та 

ефективність. Під поняттям«медіація» розуміють добровільну та 

конфіденційну процедуру розв’язання конфліктних ситуацій, де 

сторони, що конфліктують, залучають медіатора, який допомагає 

учасникам конфлікту вступити у прямі перемовини з метою 

вироблення спільного розв’язання щодо проблеми [5]. Наприклад, 

польське законодавство не містить жодного визначення медіації. 

Однак представники польської правової науки вважають, що 

медіація являє собою спробу розв’язати конфлікт мирним шляхом, 
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за допомогою добровільних переговорів за участі неупередженого 

та нейтрального медіатора [6]. 

В Угорщині, на відміну від згаданих вище країн, існував 

певний опір альтернативним методам вирішення спорів з боку 

правоохоронних структур та політиків, проте завдяки роботі 

вчених та викладачів університетів медіацію вдавалося поступово 

популяризувати. Досить важливим є внесок у розвиток альтерна-

тивних способів вирішення спорів, що зробили неурядові 

організацій та колеги-медіатори із Заходу, зокрема згадана Partners 

for Democratic Change, завдяки якій у 1996 р. медіація почала своє 

становлення в Угорщині [7]. А вже у жовтні 1999 р. на запрошення 

американських колег двоє угорських спеціалістів мали можливість 

пройти навчання з відновного правосуддя у Фонді громадських 

служб у Бетлегемі, штат Пенсільванія, і згодом застосовувати 

набуті знання у пенітенціарному центрі для юнаків у місті Асод [8, 

с. 260]. Важливу роль у поширенні ідеї медіації у суспільстві та 

створенні правового підґрунтя для її функціонування у країнах 

Вишеградського регіону відіграли професійні об’єднання 

медіаторів та центрів медіації. Так, у Чехії Асоціація медіаторів 

Чеської Республіки (Asociaci mediátorů ČR) сформувалась у 

результаті конференції «Медіація та її перспективи в Чеській 

Республіці», що відбувалася у травні 2000 р. в Опаві, де було 

запропоновано створити громадську асоціацію під назвою 

«Асоціація медіаторів Чеської Республіки». Підготовчий комітет 

активно працював над реалізацією цієї ідеї і вже у грудні 

Асоціацію зареєструвало Міністерство внутрішніх справ за 

номером VS/1-1/45614/00-P [9]. Асоціація зосереджує свою 

діяльність на розвитку та поширенні медіації як способу 

вирішення конфліктів, співпрацює з іншими організаціями та 

установами на регіональному та глобальному рівнях, вона 

визначає професійні, освітні та етичні стандарти і гарантує їх 

дотримання членами Асоціації [10]. 

У Чехії, на відміну від інших країн регіону, медіація у 

цивільно-правових спорах тривалий час не була законодавчо 

врегульована, проте вона діяла й активно розвивалася. Окремий 
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закон, який би регулював медіацію в цивільних спорах, був 

прийнятий лише у 2012 р. До його прийняття відбулась тривала 

дискусія між експертами, адже частина з них вважала, що окремий 

закон про медіацію не потрібен, оскільки чинні закони дозволяють 

(не виключають) використання медіації. Друга група підтримала 

створення окремого закону про медіацію, який чітко виклав би 

основні принципи та організацію його використання у цивільних 

спорах [11, с. 18]. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід становлення та право-

вого регулювання медіації, можна зазначити, що така процедура є 

доволі поширеною в інших країнах і використовується як 

альтернативний судовому спосіб урегулювання спорів. Це допома-

гає розвантажувати судову систему, а також забезпечує громадя-

нам швидке й ефективне вирішення спору без звернення до 

судових органів. Також медіація застосовується поряд із розглядом 

справи в суді. Процес імплементації медіації до правових систем 

Польщі, Чехії, Німеччини та Угорщині був доволі тривалим і 

непростим, умовно його можна поділити на кілька етапів: 

поширення ідеї альтернативних методів вирішення спорів у 

суспільстві, впровадження пілотних проєктів із медіації, створення 

професійних об’єднань та центрів медіації, прийняття нормативно-

правових актів. З огляду на це можна виокремити передумови, 

необхідні для розвитку цього інституту: по-перше, це інформа-

ційна кампанія із популяризації послуг медіації серед населення та 

підвищення рівня довіри; по-друге, належна теоретична й 

практична підготовка медіаторів професійними установами; по-

третє, створення правового підґрунтя для розвитку інституту 

медіації шляхом прийняття спеціального закону або внесення 

відповідних положень про медіацію до процесуальних кодексів. 

Практичний досвід запровадження медіації у зарубіжних країнах є 

корисними для України, проте тут важливо врахувати національні 

особливості правової системи, розвитку соціальних інституцій та 

менталітету. 

Сьогодні в процесуальному законодавстві нашої держави 

передбачено, що сторони можуть примиритися на будь-якій стадії 
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судового процесу (ч. 7 ст. 49 ЦПК України) [1] . Національне 

законодавство потребує вдосконалення в питаннях створення 

органу контролю медіаторів на рівні держави, вимог до медіаторів 

у частині їх обов’язків до підвищення своєї кваліфікації, 

покладення обов’язку на вповноважених осіб (суддів, прокурорів, 

поліцейських, адвокатів та ін.) з інформування громадян про 

наявність і можливості медіаційної процедури тощо. 
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В останні роки проблемі державної підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності дедалі більше приділяють увагу 

вчених та практиків [1-5]. Це обумовлено тим, що підприємництво 

є важливим елементом ринкової економіки, без якого не може 

розвиватися держава. А формування сприятливих умов його 
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розвитку забезпечує для населення отримання доходів, а держав-

ному бюджету – податки. Таким чином, реалізується дві основні 

державні функції: соціальна та економічна. 

За останнє десятиліття в Україні сформувалися основні 

загальноприйняті в країнах із розвиненою ринковою економікою 

елементи системи державної підтримки підприємництва. Врахо-

вуючи сучасні умови та проблеми розвитку бізнесу, а також 

недостатню ефективність державних заходів щодо його підтрим-

ки, подальший розвиток та вдосконалення всієї системи державної 

підтримки підприємництва стає ключовим фактором успішного 

розвитку підприємництва в Україні.  

Державна підтримка підприємництва – це свідоме створення 

економічних пріоритетів і правових умов, стимулювання розвитку 

підприємництва, інвестування матеріально-фінансових ресурсів на 

вигідних умовах. [1] 

Якщо держава буде стимулювати зміни в суспільній 

свідомості, спрямовуючи їх на життєво важливі інтереси та 

цінності середнього класу, формуючи позитивне ставлення до 

підприємницької діяльності серед усіх класів і груп, а не лише як 

джерело попиту на продукти, а й можливий спосіб життя. 

Необхідно допомогти громадянам зробити усвідомлений вибір – 

стати підприємцем або залишитися найманим працівником, 

інвестувати у виробництво чи використовувати його для особис-

того споживання. Політика розвинених країн спрямована на 

створення сприятливого середовища для науково технологічного 

розвитку, важлива роль у такому процесі надається державі. [2] 

Аналіз економічної літератури [1-3; 6] надав можливість 

узагальнити класифікацію видів державної підтримки підпри-

ємницької діяльності, представлено на рис. 1. 

Окремо слід підкреслити, що напрями державної підтримки 

повинні залежати від галузі економіки (сільське господарство, 

промисловість, машинобудування, торгівля тощо) та розміру 

суб’єкту підприємницької діяльності (мікропідприємництво, мале 

підприємництво, середнє підприємництво та велике). Адже, 

наприклад, існуючі програми державної підтримки в Україні 
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здебільшого зорієнтовані на розвиток мікро та(або) малого 

підприємництва. Це призводить к активізації малого бізнесу, проте 

може призвести до скорочення кількості середніх та великих 

підприємств. 
 

 
Рис. 1. Класифікація державної підтримки  

підприємницької діяльності (складено за даними [1-3; 6]) 

 

Дуже важливо розвивати позитивну самосвідомість підпри-

ємців на основі принципів соціальної відповідальності та бізнес-

етики. Звісно ж, що у разі підприємці можуть зрости в самостійну 

соціально-активну групу із загальними інтересами, здатну стати 

опорою держави й невід'ємним елементом громадянського 

суспільства. Для покращення співпраці між суб'єктами підпри-

ємництва та держави було створено низку організаційних структур 

із чіткою ієрархією. До опосередкованих економічних стимулів 

можна віднести зниження податкового навантаження, спрощення 

звітності, пільгове кредитування, принцип «одного вікна» у разі 

відкриття підприємств. [3] 

З погляду підприємця, саме держава повинна створювати 

умови, в яких він зможе ефективно досягати своїх цілей 
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(максимізації прибутку, ефективності інвестицій, мінімізації 

ризику, захисту власності та особистості тощо). Державна під-

тримка малого підприємництва охоплює цілу низку економічних 

стимулів, серед яких пільгове оподаткування та пільгове 

кредитування. [4] 

З погляду держави підприємець покликаний забезпечити 

реалізацію цілей та інтересів вищого порядку (зростання суспіль-

ного добробуту, підтримання зайнятості, зміцнення національної 

безпеки, економічна допомога тощо). 

У сфері перетину цілей та інтересів держави та бізнесу може 

здійснюватися ефективна державна політика. Звідси випливає 

стратегія та тактика держави щодо підприємництва. 

Отже, однією з основних складових економічної політики є 

державна підтримка приватного підприємництва. Світовий досвід 

системи розвитку національної економіки свідчить, що рівень 

розвитку впливає на процес формування конкурентного середо-

вища в різних галузях економіки, сприяючи наповненню ринку 

вітчизняними товарами та послугами. Справжньою метою еконо-

мічної реформи є створення ефективної економіки, що забезпечує 

високий рівень та якість життя, тому Україна безумовно заслуго-

вує на участь у світовому економічному співтоваристві. Розвинене 

підприємництво є унікальним і ефективним інструментом для 

досягнення цих цілей. Економіка та суспільство в цілому не 

можуть нормально існувати та розвиватися, адже великі, середні та 

малі підприємства є невід’ємною частиною сучасної економічної 

ринкової системи. 
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Інформаційні технології стрімко розвиваються, тому інтернет 

стає все більш важливим як у приватному житті, так і у бізнесі. 

Концепція електронної комерції (e-business) зародилася у США у 

1980-х роках і стала результатом розвитку ідеї глобальної 

інформаційної економіки, заснованої на використанні локальних 

та глобальних мереж із поєднанням відповідних ІКТ. Термін 

«електронний бізнес» був винайдений у 1997 році Луїсом 

Герштнером, тодішнім генеральним директором IBM (США). [1] 

Стрімке зростання ролі інтернету у 1990-ті роки пов’язано з 

появою веб-технологій, що змусило підприємців та керівників 
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переглянути стратегії розвитку електронного бізнесу. Так, 

з'явилася нова форма електронного бізнесу – онлайн-трейдинг. 

На сьогоднішній день більшість компаній в Україні вже 

мають власні сайти, які виступають у ролі своєрідних вітрин, що 

презентують компанію та надають необхідну інформацію про 

товари та(або) послуги, а також відіграють роль двосторонньої 

комунікації між підприємцем та споживачем. У міру того, як 

компанії розширюють свою присутність у кіберпросторі, перед 

ними відкриваються нові можливості в сфері електронного 

бізнесу, це в свою чергу сприяє отриманню додаткового прибутку.  

Аналіз літератури [1; 2; 3] надало можливість виокремити ряд 

проблем, які вирішуть компанії в результаті використання 

існуючих методів ведення бізнесу в інтернеті: 

збереження та динамічне розширення позицій на ринку; 

пошук нових каналів реалізації продукції і послуг; 

міжнародна співпраця; 

співпраця з діловими партнерами, постачальниками і 

виконавцями; 

значне зниження витрат (оренда офісу, дороговартісна 

реклама і т.д.); 

автоматизація бізнес-процесів; 

підвищення ефективності діяльності підприємства; 

прискорення документообігу і обміну інформацією між 

працівниками та підрозділами; 

забезпечення конкурентних переваг; 

зростання мобільності компанії; 

пошук і залучення інвестицій; 

виконання різнопланових маркетингових завдань. 

Таким чином, ведення підприємницької діяльності в інтернеті 

– вже не ноу-хау, а невід’ємна частина сучасного бізнесу, що 

спрямована забезпечити приріст прибутку і підвищення 

ефективності господарської діяльності. 

Слід звернути увагу, що на практиці терміни «електронний 

бізнес» та «електронна комерція» часто використовуються як 

взаємозамінні. Проте більшість дослідників визначають 
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електронну комерцію як торгівлю електронними інформаційними 

технологіями. Наприклад, Козіє Д. [4] стверджує, що електронна 

комерція починається з продажу та переказу коштів через 

комп'ютерні мережі. Згодом цей термін значно розширився, 

включивши до нього торгівлю принципово новими видами 

товарів, наприклад, інформацією в електронному вигляді. 

Позицію, висловлену Козьє Д., розділяють Волокітін А., 

Манюшкін А. та Солдатіков А. У контексті електронної комерції 

розуміють технологію, що забезпечує повністю замкнутий цикл 

операцій, що включає замовлення товарів чи послуг, здійснення 

платежів і участь в управлінні постачанням товарів або наданням 

послуг. Ці операції здійснюються в електронній та комп'ютери-

зованій формі та забезпечують перехід права власності або права 

користування від однієї юридичної особи (фізичної особи) до 

іншої.  

Поряд з цим точка зору Успенського І. В. на це поняття 

близька до бачення інтернет-комерції закордонних авторів, як 

Хейг, Дункан та Саммер. Так, їх пояснення Е-комерції зводиться 

до будь-яких форм угод, при яких взаємодія сторін здійснюється 

електронним способом замість фізичного обміну або безпосеред-

нього фізичного контакту, і в результаті право власності або право 

користування товаром чи послугою передається від однієї особи 

іншій. Перевага цього визначення полягає у відсутності 

обмеження сферою торгівлі. Проте, замість цього, вводиться 

обмеження формою діяльності – укладанням та виконанням угод – 

що диктує необхідність передачі права власності чи права 

користування товаром або послугою. Ось, наприклад, в процесі 

вивчення ринку, проведення переговорів ніякі права не переда-

ються, хоча ця діяльність може здійснюватися з використанням 

електронних інформаційних технологій. 

Сьогодні структура комерційних відносин відповідно зміню-

ється у силу того, що десятки мільйонів персональних комп'ютерів 

підключаються до інтернету, об'єднуючи підприємства одне з 

одним та з усіма споживачами. Зараз є можливість спостерігати за 

появою безлічі електронних «дошок оголошень», де можна 
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розміщувати свої оголошення та вибирати потрібні товари. На 

цьому рівні досить прості процеси, а в інтернеті так чи інакше є 

своя інфраструктура (це окремі програмні ресурси у вигляді 

інтернет-магазинів, куди можна вносити інформацію про свої 

товари, а отже, за дуже низькою ціною рекламувати у себе вдома 

та за кордоном). Вітчизняні компанії мають невеликий досвід 

використання можливостей електронної комерції та в результаті 

програють у конкурентній боротьбі. Хоч Україна і відстає від 

західних країн за рівнем електронної комерції, сьогодні 

український інтернет-бізнес розвивається досить активно, навіть 

швидше, ніж у країнах із вищим рівнем доходу. 

У відповідь на стрімке зростання кількості користувачів, 

український ринок повторює світові тенденції розвитку глобальної 

мережі та робить успіхи у збільшенні, інтеграції та зниженні 

вартості послуг. Розроблено спеціальну нормативну базу, без якої 

неможливий розвиток електронної комерції в Україні. Також, 

вчені та практики [1; 3] приділяють багато уваги методам та 

моделям ведення бізнесу в мережі інтернет, результати 

узагальнення представлено у табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Бізнес-моделі електронного бізнесу (складено за даними [3, с.43]) 
Бізнес-моделі 

B2C (business to 

consumer) 

Бізнес для споживача 

B2B (business to 

business) 

Бізнес для бізнесу 

C2C (consumer to 

consumer) 

Бізнес, що забезпечує взаємодію між споживачами 

C2B (consumer to 

business) 

Системи опрацювання цінових заявок, за якими 

споживачі хотіли б придбати товарні послуги 

В2А (business to 

administration) 

Бізнес між приватними компаніями і урядовими 

організаціями 

С2А (consumer to 

administration) 

Бізнес фізичних осіб та державних служб 

G2C (government to 

consumer) 

Надання урядовими установами послуг кінцевим 

споживачам через інтернет 

C2G (consumer to 

government) 

Надання громадянами послуг державі 

G2G (government-to- Автоматизація відносин і документообігу між 
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government) державними відомствами 

B2G (business-to-

govermnent) 

Надання комерційними компаніями товарів та 

послуг державним установам 

G2B (govermnent-to-

business) 

Надання послуг державними органами бізнес-

організаціям автоматизація розрахунків за 

податками, сертифікацію) 

Проте, з аналізу світового ринку, можна дійти висновку, що 

модель В2В є найпоширенішою та основною серед компаній, що 

працюють на міжкорпоративному ринку, де одні юридичні особи 

роблять послуги і продають товари іншим юридичним особам. 

Найбільш поширеним методом ведення бізнесу в 

кіберпросторі є інтернет-магазин. Інтернет-магазин – це сайт, на 

якому встановлено спеціалізовану програму (скрипт), так званий 

«Віртуальний магазин». На Веб-сайті перераховані товари, 

рекламні оголошення, форма замовлення і способи оплати. 

В інтернет-магазині користувачі можуть вибрати товар, 

оформити замовлення, сплатити за нього за допомогою 

електронних платіжних систем або іншими способами, вказаними 

на сайті продавця. Інтернет-магазини зазвичай використовують 

прямий продаж, тобто організацію продажу товарів від виробника 

безпосередньо до споживача. Можна сказати, що це класичний 

бізнес, тільки майже вся його діяльність ведеться в онлайн-

середовищі. 

Наступний варіант ведення бізнесу в інтернеті – створення 

лендінгу. Лендінги дещо схожі з інтернет-магазинами. Як і 

інтернет-магазини, лендінги створюються для продажу певних 

товарів через сайт. На відміну від перших, лендінги складаються 

тільки з однієї сторінки. 

Досить часто вітчизняні компанії використовують для 

просування свого бізнесу різні платформи і сайти оголошень. Вони 

можуть використовуватися як основне джерело генерації 

продажів, так і як додаткове, особливо на етапі розвитку бізнесу. 

Соціальні мережі в плані продажів мають досить обмежений 

функціонал, але користуються значним попитом на сьогоднішній 

день. Суть цього методу полягає в тому, щоб створити публічну 
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сторінку або спільноту, працювати над збільшенням кількості 

учасників та пропонувати товари або послуги залученій аудиторії. 

Такий спосіб ведення бізнесу зазвичай використовується у 

сегменті B2C. 

Електронна комерція включає всі напрямки ділової 

активності, що здійснюється в кіберпросторі.  

Ведення бізнесу в інтернеті дозволяє компаніям пропонувати 

конкурентні переваги пропозицій, які знижують витрати, 

розширюють ринки та сфери бізнесу, а також знаходять нові 

канали продажу, залучають нових клієнтів та покращують їх 

обслуговування. Перевагою електронної комерції є її мобільність 

та оперативність, завдяки яким приймаються ефективні 

управлінські рішення. 

Таким чином, вивчення специфіки розвитку та функціону-

вання ринку електронної комерції ґрунтується безпосередньо на 

вивченні інформаційного середовища. Тож виділення інтернет-

середовища як основи торгового простору електронної комерції 

необхідно проаналізувати її організаційну структуру, характер 

взаємодії учасників ринку, специфіку конкурентного середовища 

та інфраструктури. 

Отже можна сказати, що за допомогою використання методів 

ведення бізнесу в мережі інтернет, компанії можуть отримувати 

додатковий дохід від продажу фізичних чи електронних товарів, 

знижувати витрати та скорочувати час транзакцій у різних сферах 

діяльності: у дистрибуції товарів, в управлінні взаємовідносинами 

з клієнтами, у створенні нових продуктів, в поширенні інформації 

тощо. Підприємства, які прагнуть створити або зміцнити свої 

власні бренди, використовують інтернет як канал маркетингових 

комунікацій, постійного діалогу та довгострокових відносин з 

клієнтами, поширення інформації та багато іншого. 
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Одним з сучасних методів управління персоналом підпри-

ємства є мотиваційний менеджмент. Проте вітчизняні підпри-

ємства в свої практичній діяльності застосування його можливості 

не в повній мірі або не досить ефективно. Це призводить до цілої 

низки соціальних та економічних проблем, і як наслідок, знижує 
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ефективність діяльності та унеможливлює використання всього 

потенціалу підприємства. 

Насамперед доцільно сказати, що тлумачення поняття 

«мотивації» зустрічається у багатьох літературних джерелах, а 

визначення «мотиваційний менеджмент» значно менше. Саме 

тому доцільно розглянути сутність та зміст цього поняття. На 

сьогоднішній день існуючі точки зору щодо тлумачення сутності 

поняття «мотиваційний менеджмент» значно відрізняються.  

Так, наприклад, Сладкевич В.П. [7] вважає, що мотиваційний 

менеджмент – це вид управлінської діяльності, пов'язаний з 

формуванням і розвитком системи мотивування і стимулювання 

персоналу організації, спрямований на досягнення індивідуальних, 

групових та організаційних цілей. Тобто, ключовим моментом є 

його визначення, як виду управлінської діяльності, де мотива-

ційний менеджмент являє собою елемент системи управління 

підприємством чи організацією.  

На думку Полюхович М. В. [6] мотиваційний менеджмент – 

це процес, що охоплює мотивацію співробітників і розглядається 

як основний елемент ефективного використання трудових ресурсів 

в системі організації персоналу. Так автор наголошує, що мотива-

ційний менеджмент – це процес управління персоналом на засадах 

мотивації праці. Схожої точки зору дотримується Кузнєцова Н.В. 

[2] і визначає мотиваційний менеджмент як процес мотивації, 

тобто активації вже наявних мотивів працівника, а також як 

дослідження цих мотивів. Отже у обидвох авторів йдеться про 

процес. 

Проте, наприклад, Лукьянова Н. А. [3] розглядає мотивацій-

ний менеджмент, як систему дій спрямованих на активізацію 

мотивів іншої людини. Отже, авторка наголошує, що це система, 

що містить два основних елемента: керуюча (яка впливає) та 

керована система (на яку впливають). 

В свою чергу Колот А. М. [5] розглядає мотиваційний 

менеджмент як складова корпоративного менеджменту має 

сприяти досягненню фінансових, економічних, виробничих і 

комерційних цілей підприємства. Тож автор бачить мотиваційний 
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менеджменту елементом більшої системи – корпоративного 

менеджменту. 

Лютко О. М. [4] мотиваційний менеджмент – управління, 

побудоване на пріоритетах мотивації професійної поведінки, тобто 

на формуванні та підтримці мотиваційного клімату в закладі. Тут 

автор зазначає, що мотиваційний менеджмент це не просто 

мотивація персоналу, а ціле середовище, яке забезпечує максимі-

зацію ефективності персоналу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що мотиваційний 

менеджмент в науковій літературі розглядають за допомогою 

процесного, системного та ситуаційного підходів, це свідчить про 

багатогранність та складність досліджуваного явища. У загаль-

ному виді мотиваційний менеджмент можна розглядавати, як 

процес управління системою мотивації персоналом, з урахуванням 

досягнення поставлених фінансових, економічних, виробничих і 

комерційних цілей підприємства. 

Як система управління персоналом організації, мотиваційний 

менеджмент зосереджується насамперед на мотивації співробіт-

ників, як засобі максимізації ефективності використання наявних у 

підприємства кадрових ресурсів. При цьому подібний підхід до 

організації праці не є повною мірою менеджментом організації, 

оскільки стосується виключно питань роботи зі співробітниками. З 

погляду відповідальності, мотиваційний менеджмент може 

реалізовуватися як безпосереднім керівником підприємства або 

окремим його структурним підрозділом, так і кадровими співробіт-

никами або окремими виділеними фахівцями в даному питанні. 

Або ж – залучення сторонніх фахівців із механізму аутсорсингу. 

Для визначення теоретичних і прикладних аспектів мотива-

ційного менеджменту доцільно розглянути його мету, задачі та 

функції, рис.1. 

Таким чином, головними складовими мотиваційного 

менеджменту є: розвиток системи мотивування і стимулювання 

персоналу, ефективне використання трудових ресурсів та  

активізацію мотивів іншої людини. Узагальнення існуючих 

точок зору щодо сутності поняття «мотиваційний менеджмент», 
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що це досить складний процес, який вирішує дуже важливі задачі, 

зосереджений на пошуку золотої середини у питаннях мотивації 

працівників підприємства, їх винагороди та покарання за 

порушення та звертається до внутрішніх мотивів людини і 

спрямований на їх активізацію. 
 

 
Рис. 1. Організаційне забезпечення мотиваційного менеджменту 

(складено за даними [1; 5: 7]) 
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м. Ужгород, Україна 

Вступ: Закреп- це занадто мала частота випорожнень 

(≤2/тиж.; тяжкий закреп — це ≤2-х випорожнень на місяць) 

або тверді випорожнення, що потребують додаткових зусиль, 

часто з відчуттям неповного випорожнення. 

Про функціональні закрепи говорять у випадку, коли під час 

обстеження виключено органічні пошкодження кишечнику та 

зв’язок з іншим захворюванням або з прийомом лікарських 

засобів. У 95% пацієнтів, які звертаються до лікаря з проблемою 



 

67 

закрепів, не виявляють органічного захворювання. [1,2] 

Етіологія:Функціональний закреп часто виникає в осіб 

молодого та середнього віку, які займаються розумовою працею, 

підлягають нервово-психічним впливам, ведуть малорухливий 

спосіб життя, робота яких пов’язана з відрядженнями з 

некомфортними умовами. Причинами порушення кишкового 

транзиту є також нерегулярне харчування, голодування, 

недостатнє вживання рослинної клітковини і рідини, що веде до 

зменшення калових мас і їх ущільнення. В осіб похилого віку 

закреп виникає в результаті зниження моторики й тонусу 

кишківника на фоні обмеження рухової активності і депресії. [3]  

Суттєву роль у їх виникненні відіграє генетична схильність. 

Причинами також є аномалії, вади розвитку товстої кишки та її 

іннервації. 

Патогенез: згідно з сучасними уявленнями патогенетичні 

механізми закрепу включають три найважливіші складові: 

I. перша – це порушення вологості вмісту кишечника за 

рахунок порушення балансу між секрецією і всмоктуванням 

рідини. Причиною цього можуть бути і вже згадані дефіцит 

харчових волокон та недостатнє споживання рідини; [4] 

II. другою причиною є порушення моторики. При закрепі з 

нормальним часом транзиту пропульсивна активність товстої 

кишки збережена. Варіант такого закрепу може розвиватися 

при неправильному, нерегулярному харчуванні, гіподинамії, у 

хворих, що перебувають на постільному режимі. При синдромі 

подразненого кишечника закреп зумовлений переважанням 

сегментарних скорочень кишки над пропульсивною активністю. 

Симптомами закрепу зі збереженою пропульсивною активністю 

вважаються рідкі дефекації в поєднанні зі зміною консистенції 

калових мас (щільний, сухий, «овечий» кал). При закрепі 

з уповільненим транзитом пропульсивна активність товстої кишки 

послаблена. Відзначається значне порідшання дефекацій. При 

цьому консистенція калу може бути різною. Закреп за типом 

обструкції виходу розвивається у пацієнтів як з органічною так і з 

функціональною патологією аноректальної зони. У цьому випадку 

https://urgent.com.ua/ua/archive/2015/6%2848%29/pages-33-39/zakrep-klinichni-aspekti-ta-suchasni-pidhodi-do-terapiyi-#lit-2
https://urgent.com.ua/ua/archive/2015/6%2848%29/pages-33-39/zakrep-klinichni-aspekti-ta-suchasni-pidhodi-do-terapiyi-#lit-2
https://urgent.com.ua/ua/archive/2015/6%2848%29/pages-33-39/zakrep-klinichni-aspekti-ta-suchasni-pidhodi-do-terapiyi-#lit-2
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в кишці існує перешкода для виходу калових мас – стеноз, 

пухлина, пролапс слизової оболонки прямої кишки. До порушень 

функціонального характеру належить диссинергія м’язів тазового 

дна, порушення розслаблення внутрішнього анального сфінктера, 

рефлекторний закреп при болючій дефекації [4,5]; 

III. третьою причиною є дисбіоз. Нині вивчається, як вплив 

дисбіозу на формування запору, так і необхідність застосування 

препаратів, що впливають на стан кишкової мікрофлори. Окремо 

визначають дисбіотичні закрепи, які розвіваються внаслідок 

порушення балансу кишкової мікрофлори, що спостерігається при 

запальних захворюваннях кишечника та інших органів шлунково-

кишкового тракту; при тривалому застосуванні антибіотиків, 

нераціональному харчуванні. Дисбіотічна мікрофлора порушує 

нормальну діяльність кишечника, зокрема його моторну функцію; 

загальмовує регенерацію кишкового епітелію. [5,6] 

Висновок: функціональний закреп найчастіший тип закрепів, 

що діагностується у >90 % пацієнтів. [6] 

Функціональний закреп часто виникає в осіб молодого та 

середнього віку.  

В основі фукціонального закрепу лежить: порушення мотор-

ної діяльності кишечника→гіпокінетична дискінезия→ зниження 

тонусу кишкової стенки→порушення центральної і вегетативної 

регуляції травлення→гормональні зсуви→хронічна гіпоксия→ 

м’язова гіпотонія, гіподинамія. [6] 

Література: 
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https://urgent.com.ua/ua/archive/2015/6%2848%29/pages-33-39/zakrep-klinichni-aspekti-ta-suchasni-pidhodi-do-terapiyi-#lit-2
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З початку війни в Україні, а згодом - її переходу у затяжну 

фазу, економіка нашої держави зазнає непоправних збитків, а саме:  

• падіння ВВП на 16% за перший квартал 2022 р.; 

• 1 трлн. дол. загальних втрат України від російського 

вторгнення; 

• 100 млрд. дол. зруйнованої інфраструктури; 

• 33, 9 млрд. дол. зруйнованого житла; 

• 10,7 млрд. дол. зруйнованих підприємств; 

• зростання цін і дефіцит на певні товари; 

• різке скорочення виручки від поставок товарів на зовнішні 

ринки; 

• зниження надходжень від експорту чорних металів 

практично на третину (29,7%); 

• скорочення аграрного експорту у три рази в березні та квітні; 

• закриття великих металургійних підприємств; 

• скорочення бізнесу загалом [1]. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Отже, всі вищезазначені фактори та багато інших, суттєво 

впливають на стан економіки загалом та розвиток бізнесу зокрема. 

Саме тому, Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного 

стану» [2], яким внесено зміни до Податкового кодексу України, а 

саме доповнено п. 9, який визначає особливості справляння 

єдиного податку під час воєнного чи надзвичайного стану на 

території України.  

Відповідно до даного пункту, тимчасово, з 01.04.2022 р. до 

припинення або скасування воєнного чи надзвичайного стану на 

території України, платники податку третьої групи можуть 

перейти зі ставок 3% та 5% на сплату податку за ставкою у розмірі 

2%. Зокрема, платниками єдиного податку третьої групи можуть 

бути ФОПи та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, в яких протягом календарного 

року обсяг доходу не перевищує 10 млрд. грн. [3]. 

Проте, слід відмітити ряд обмежень, а саме визначити види 

діяльності, які не зможуть використовувати спрощену систему 

оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2% доходу: 

• суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОПи), які 

здійснюють: 

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей 

(крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі 

тоталізатора); 

- обмін іноземної валюти; 

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів 

(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в 

ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з 

роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та 

столових вин); 

- видобуток, реалізацію корисних копалин; 

• страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, 

ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові 

компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, 
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інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені 

законом; реєстратори цінних паперів; 

• представництва, філії, відділення та інші відокремлені 

підрозділи юридичні особи, яка не є платником єдиного податку; 

• фізичні та юридичні особи-нерезиденти [4]. 

Процедура переходу на спрощену систему оподаткування за 

ставкою 2 відсотки доходу відбувається через подання до 

контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи 

оподаткування за вибором у паперовій формі або засобами 

електронного зв’язку в електронній формі. 

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом 

порядку суб’єктів господарювання термін для подання заяви 

становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб’єкти 

господарювання вважатимуться платниками єдиного податку 

третьої групи з дня їх державної реєстрації. Податковим періодом 

визначено календарний місяць. 

Враховуючи зміни, які були внесені до Податкового кодексу 

України, розробляється нова форма податкової декларації 

платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного та 

надзвичайного станів [5]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що 

економіка України зазнає неповторних втрат, а держава – 

страшних руйнувань. Саме тому, кожен крок з мінімізації втрат 

бізнесу несе за собою позитивні зміни для підтримки економіки у 

такий важкий час. 
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grupi-3-pri-vonnomu-stani 

4. Як перейти на спрощену систему оподаткування по 

єдиному податку за ставкою 2 % та як будемо звітувати (терміни 

подання та форми)? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://art-zvit.com.ua/novyny/jak-perejti-na-sproshhenu-sistemu-

opodatkuvannja-po-iedinomu-podatku-za-stavkoju-2-ta-jak-budemo-

zvituvati-termini-podannja-ta-formi/ 

5. Перехід на ставку 2%: період і терміни звітування. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://medoc.ua/blog/pe-
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______________________________________________________ 

УДК 94(4) Історичні науки 

 

ПPOСТИТУЦІЯ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ: ДОЗВОЛИТИ НЕ 

МОЖНА ЗАБОРОНИТИ 
 

Вайс К.В. 

аспірантка факультет 

 історії та міжнародних відносин  

Державний вищий навчальний заклад  

«Ужгородський національний університет» 

м. Ужгород, Україна 

Після закінчення Першої світової війни і здобуття незалеж-

ності, Другій Речі Посполитій довелося зіткнутися з рядом 

економічний та соціальних проблем. Війна – це не тільки 

економічні, демографічні втрати, але ж і послаблення та деформа-

ція моральних норм. Ведучи мову про жіночу проституцію в 

міжвоєнній Польщі, потрібно зрозуміти, що для жінок це була 

можливість забезпечити своє матеріальне становище, та своєї сім’ї, 

особливо у великих містах. 

У міжвоєнній Польщі боротьба з проституцію розпочалася з 

рескрипту міністра внутрішніх справ від 12 грудня 1918 р. (№ 

11544), який передав контроль над повіями до Міністерства 

охорони здоров’я [1, с.161]. Це був ефективний крок для 

вирішення проблеми, адже система контролю за проституцію під 

https://art-zvit.com.ua/novyny/jak-perejti-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannja-po-iedinomu-podatku-za-stavkoju-2-ta-jak-budemo-zvituvati-termini-podannja-ta-formi/
https://art-zvit.com.ua/novyny/jak-perejti-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannja-po-iedinomu-podatku-za-stavkoju-2-ta-jak-budemo-zvituvati-termini-podannja-ta-formi/
https://art-zvit.com.ua/novyny/jak-perejti-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannja-po-iedinomu-podatku-za-stavkoju-2-ta-jak-budemo-zvituvati-termini-podannja-ta-formi/
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час поділів Польщі різнилася, і потрібен був єдиний орган, який би 

займався питанням проституції.  

Потрібно додати, що до тих пір не існувала дефініція 

«проституції», а перші спроби охарактеризувати це явище можна 

знайти у міжвоєнному законодавстві, а саме в інструкції для 

лікарів і службовців кабінетів і санітарних установ від 4 квітня 

1919 р. професійну повію характеризували як особу, «яка про-

дасться багатьом особам через короткі проміжки часу (в один і той 

же день або тиждень)» [2, с.34]. Окрім того, у Польщі з 1919 року 

в законі використовується термін «професійна розпуста» [3, с.94].  

19 липня 1919 р. був опублікований основний санітарний акт, 

який окреслив компетенції Міністерства охорони здоров’я, серед 

яких зустрічається «санітарна та медична боротьба з розпустою» 

(art 2, p. 7), крім того накладав на органи місцевого самоврядування 

обов’язок «співпрацювати з державними органами в боротьбі з 

проституцією та венеричними хворобами» (art 3, p. 5) [4]. Варто 

додати, що це скоріше був превентивний метод боротьби з 

проституцією. 

Наступним етапом цієї боротьби була постанова міністра 

охорони здоров’я за погодженням з міністром внутрішніх справ від 

6 вересня 1922 р. про нагляд за проституцією [5]. Як підкреслює 

Михаль Файст (Michał Fajst), ці постанови забороняли ведення 

публічних будинків та зобов’язували місцеві адміністративні 

органи створювати санітарно-моральні комісії, до складу яких 

входили: староста, лікар та представники державної поліції, органи 

місцевого самоврядування та громадські організації, які займа-

ються питаннями розпусти. Окрмі того, комітети мали право 

сертифікувати професійну проституцію та вирішувати питання 

про обов'язок проходження медичного огляду [6, с. 154].  

Наступне положення, яке стосувалося санітарно-моральної 

комісії від від 2 січня 1923 р. мало на мені уточнити визначення 

повії, як особи яка підтримує оплачувані статеві стосунки з 

різними чоловіками, та отримує від них всі або більшу частину 

засобів для свого існування [3, с. 95].  

Згідно закону про боротьбу з проституцією 1938 року, 
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«проституція — це статеві зносини з будь-якою кількістю людей з 

метою наживи» [2, с. 34]. На відміну від попередніх законів, які 

стосувалися лише розпусти жінок, цей закон також включала 

явище чоловічої розпусти [3, с. 95].  

Слід детальніше розглянути процес регулювання проституції. 

Насамперед проституцією могли займатися лише зареєстровані 

повії. Згідно тодішніх норм, повії повинні були проходити 

обов’язкові медичні огляди та бути внесеними до реєстру 

професійних повій [2, с. 40]. З 1926 року вони повинні були мати 

дійсну медичну книжку, яку повія повинна була завжди мати при 

собі [6, с. 154]. Для того, аби зареєструватися, потрібно було 

надати 3 фотокартки, одну з яких вклеїти в книгу, а дві інші додали 

до поліцейських файлів. Але це положення часто неможливо було 

виконати, через відмову надання жінками фотографій, аргументу-

ючи це браком коштів [7, с. 116]. Жінка, які займалися незаконною 

проституцією, або ті які не мали поточного запису ревізійній книзі, 

підлягали утискам з боку міліції, примусовій госпіталізації та 

кримінальнії чи адміністративнії відповідальності [6, с. 155]. 

Ревізійна книга мала на меті вести офіційний контроль за 

здоров’ям повій. Вони повинні були завжди носити цю книгу з 

собою і показати її на вимогу поліцейського або клієнта. Раз на 

тиждень (і при кожному додатковому дзвінку) повія була 

зобов’язана з’являтися в міліцію на огляд свого здоров’я до лікаря 

під страхом примусового привезення [7, с. 116].  

Для того, аби звільнитися з-під поліцейсько-санітарного 

контролю, потрібно було довести, що в жінки змінилися моральні 

норми, і вона встала на інший шлях. Для цього потрібно було 

навести докази, що жінка справді змінилася, а саме, що вона має 

гідну працю, і в змозі нею себе забезпечити, або ж вийшла заміж 

[7, с. 118].  

Проституція як явище присутня в історії всіх країн і народів. 

В кожній країні вона має свої характерні особливості, які залежать 

від економічної ситуації, політичного режиму, ідеології, традицій і 

т.п. Проституція є частиною суспільства, незважаючи на негативні 

медичні та соціальні наслідки. 
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Проституція та сексуальне рабство були однією з найбільших 

соціальних проблем Польщі міжвоєнного часу, яка знаходилася у 

важкому економічному становищі після Першої світової війни. 

Хоч як суспільство негативно ставилося до цієї проблеми, але 

проституція була законною в Польщі, каралося лише примушу-

вання до проституції.  

Діяли санітарно-моральні комітети, які мали на меті запобігти 

поширенню венеричних хвороб та зменшити масштаби 

проституції.  
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УДК 347.77     Юридичні науки 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Вакарєва К.О., 

аспірант 2го року навчання 

НДІ ІВ НАПрН України 

Сучасний етап розвитку суспільних відносин вирізняється 

стрімкою активізацією цифрових технологій. Основними 

ознаками новітнього суспільства стали технологічний прогрес та 

інтенсивний поступ науки. Невидима інфраструктура спрямовує 

нас вулицями, підказуючи водіям напрямок за навігаційними 

картами, знаходить правильний зміст у наших словах з помилками 

та визначає, що нам слід купувати, дивитися, слухати і читати на 

підставі аналізу наших потреб, уподобань і попередніх замовлень. 

Усе це – прояви штучного інтелекту, який почав третю 

комп’ютерну еру [4, с. 90-91]. Й, безумовно, такий науково-

технічний прогрес потребує належного правового регулювання.  

У Європейському Союзі активні законодавчі зрушення у 

сфері штучного інтелекту почалися близько п’яти років тому. 16 

лютого 2017 року Європейський Парламент прийняв Резолюцію 

щодо законодавчої ініціативи, в якій рекомендував Європейській 

Комісії ряд законодавчих ініціатив у галузі робототехніки та 

інтелектуальної власності [8]. Крім цього, Європарламент закликав 

прийняти пропозицію щодо законодавчого інструменту, що 

передбачає норми цивільного законодавства про відповідальність 

роботів та штучного інтелекту, встановити критерії для класи-

фікації роботів, які потрібно було б зареєструвати, запропонувати 

статут, що складається з кодексу поведінки інженерів-робото-

техніків та розглянути створення конкретного правового статусу 

роботів у довгостроковій перспективі, щоб принаймні найсклад-

ніші та найрозумніші автоматизовані системи могли бути 

встановлені як такі, що мають статус електронних осіб [3,  

с. 80-81]. Доцільність прийняття вищезазначеної Резолюції була 
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обумовлена швидким розвитком штучного інтелекту, появою 

високотехнологічних роботів та їх впливом на економіку і 

суспільство. Крім того, зазначається про наявну необхідність 

дати загальноприйняте визначення поняттям «робот» та 

«штучний інтелект», які б мали універсальний характер та не 

перешкоджали розвитку інновацій [5, с. 117]. Примітним є те, що 

у Резолюції згадуються три закони робототехніки, які вперше 

сформулював А. Азімов. Це обов’язкові правила поведінки для 

роботів, відповідно до яких «розумна машина»: 1. не може 

заподіяти шкоду людині; 2. повинна підкорятися наказам 

людини, за винятком тих, які можуть нашкодити іншим особам; 

3. має захищати сама себе, тільки якщо ці дії не завдають шкоди 

людству. 

Слід відзначити, що ці закони адресовані радше людям, що 

задіяні до розробки, виробництва, програмування та управління 

машинами, в основі яких закладені технології штучного інтелекту. 

Звідси слідує, що відповідальність за будь-які дії робота нестиме 

людина, яка повинна на всіх вищевказаних етапах прослідкувати 

відповідність дій штучного інтелекту етичним та правовим 

укладам. Втім, у цьому документі немає однозначної відповіді на 

питання про визначення кола відповідальних осіб. Є лише основні 

засади, відповідно до яких концепція відповідальності повинна 

розроблятися, а також фактори, які при цьому мають врахову-

ватися. Тож, чим вище здатність робота до самонавчання або чим 

вищий рівень його автономності, тим більша відповідальність 

покладається на людину, яка його навчала. При цьому звертається 

увага на необхідність розмежування тих навиків, які робот здатний 

розвивати виключно у процесі самонавчання, від навиків, яким 

його навчили [5, с. 119].  

На мою думку, істотним у Резолюції є визначення розумного 

автономного робота. Зокрема, пропонується врахувати такі його 

характеристики: здатність ставати автономним, обмінюватися 

даними зі своїм середовищем, аналізувати ці дані та самонавчатися 

на підставі здобутого досвіду, здатність адаптувати свої дії і 

поведінку відповідно до умов навколишнього середовища [8]. За 
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задумом парламентарів, окремим категоріям роботів слід 

присвоїти індивідуальний реєстраційний номер, який заносити-

меться до спеціального реєстру, де можна буде знайти детальну 

інформацію про робота, включаючи дані про виробника, власника 

й умови виплати компенсації у разі спричинення шкоди. А 

підтримкою системи штучного інтелекту та її контролем має 

займатися спеціалізоване агентство з робототехніки [2]. Втім таку 

пропозицію Єврокомісія відхилила, й натомість, запропонувала 

створити окремі групи експертів із країн-членів ЄС із представ-

ників промисловості та стандартизаторів [9].  

Однією із сильних сторін штучного інтелекту є можливість 

безперервного збору даних. Адже, чим ширше база даних, тим 

результативнішою вважається робота «розумної машини». В 

даному контексті, захист баз даних став ще одним наріжним 

каменем, що потребував врегулювання. У зв’язку з цим 25 травня 

2018 року набув чинності Загальний регламент ЄС про захист 

даних (GDPR), який застосовується без необхідного законодавства 

відповідно до Договору про функціонування Європейського 

Союзу [11]. Вважаю, що законодавство про захист баз даних є 

одним із найважливіших кроків Європейського Союзу на шляху до 

врегулювання сфери штучного інтелекту. У межах GDPR люди 

мають право знати, яким чином їх особисті дані використовуються 

технологіями штучного інтелекту, а процедура GDPR забезпечує 

цю необхідну прозору та справедливу обробку.  

Особливої уваги заслуговує те, що у положеннях Резолюції 

закріплено норми, які регламентують створення чітких умов, 

згідно з якими підприємства зможуть розвивати свої власні 

проекти та планувати комерційні моделі. Таким чином, слід 

вважати, що сфера штучного інтелекту в ЄС розглядається крізь 

призму об’єктивних потреб бізнесу.  

У 2018 році Експертна група з питань штучного інтелекту, до 

складу якої увійшли 52 експерти з різних наукових шкіл, представ-

ників громадськості та промисловості, оприлюднила проект 

керівних принципів з етики, в яких викладено основи для розробки 

надійного штучного інтелекту. Відповідно до зазначених принци-
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пів, надійний штучний інтелект повинен «поважати основні права, 

принципи та цінності, забезпечуючи «етичну» мету», та «бути 

технічно надійним» [10].  

У 2021 році Єврокомісія продовжила робити ставку на 

етичний концепт та запропонувала першу у світі нормативно-

правову базу щодо штучного інтелекту, яка охопить ризики та буде 

позиціонувати Європу провідним світовим гравцем. Нормативна 

пропозиція має намір презентувати розробникам, операторам та 

користувачам штучного інтелекту чіткі вимоги та зобов’язання 

щодо конкретного використання штучного інтелекту. Акцент 

зробили на довірі споживачів до діяльності автоматизованих 

технологій. Проект правил встановлює обмеження щодо викорис-

тання штучного інтелекту в цілому ряді видів діяльності, від 

самостійного керування автомобілями до прийняття рішень про 

найм. Він також стосуватиметься використання штучного інтелек-

ту правоохоронними та судовими сферами, які вважаються «висо-

коризиковими», оскільки можуть загрожувати безпеці людей чи їх 

основним правам [1]. Тобто, встановить безпечні та етичні правила 

використання технологій штучного інтелекту. Ці правила мають 

створити умови для безпечного та етичного використання штучно-

го інтелекту в інтересах громадян Євросоюзу. Вони передбачають 

критерії з оцінки ризиків використання технологій штучного 

інтелекту: 

1. Штучний інтелект «неприйнятного ризику» - системи 

штучного інтелекту, що спричиняють загрозу для безпеки, способу 

життя або для прав людей. Наприклад, програми та застосунки, що 

маніпулюють поведінкою людей, або технології, що дозволяють 

владі сегментацію суспільства за ознакою вироблених системами 

штучного інтелекту «соціальних рейтингів». 

2. Штучний інтелект «високого ризику» - системи штучного 

інтелекту, що застосовуються у сферах громадського транспорту 

та в інших об’єктах критичної інфраструктури, у сфері освіти, 

безпеки та працевлаштування, громадського порядку та інших, 

які прямо зачіпають права людини. На ці технології наклада-

тимуть суворі зобов’язання перед запуском на ринок (детальна 
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документація, заходи контролю, протоколювання діяльності 

систем штучного інтелекту); 

3. Штучний інтелект «обмеженого» ризику – системи 

штучного інтелекту з конкретними зобов’язаннями щодо 

прозорості. До них зараховують чат-боти, відеоігри, фільтри 

комп’ютерного спаму [7].  

Пропозиції щодо безпечного та етичного використання 

технологій штучного інтелекту має розглянути та ухвалити 

Європарламент, а також їх мають підтримати всі країни ЄС. За 

прогнозами, у другій половині 2022 року проект набуде чинності в 

рамках перехідного періоду. У цей час будуть встановлюватися та 

розроблятися стандарти і почнуть свою діяльність новостворені 

структури управління. Друга половина 2024 року - найближчий 

час, коли нові правила регулювання можуть набути остаточної 

чинності й після того будуть діяти на всій території Європейського 

Союзу [6].   
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студентка Інституту права 

КНУ імені Тараса Шевченка 

м.Київ, Україна 

Актуальність теми дослідження обумовлена значною пробле-

мою у сфері охорони навколишнього природного середовища, що 

спричинена небезпечним забрудненням довкілля свинофермами та 

їх згубним впливом на життя і здоров’я людей. Наразі сучасне 

сільськогосподарське виробництво намагається підвищити 

ефективність власної сировини, зовсім не беручи до уваги ризики 

спричинення комплексних незворотних змін у природі внаслідок 

порушення вимог екологічної безпеки. 

Правове регулювання діяльності свиноферм в Україні здійс-

нюється на підставі таких нормативно-правових актів: ЗУ «Про 

охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991, 

ЗУ «Про ветеринарну медицину» від 04.02.2021, ЗУ «Про особисте 

селянське господарство» від 15.05.2003, ЗУ «Про фермерське 

господарство» від 19.06.2003, ЗУ «Про ідентифікацію та 

реєстрацію тварин» від 04.06.2009, ЗУ «про охорону атмосферного 

повітря» від 16.10.1992, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 

від 18.01.2001, ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» від 24.02.1994, ЗУ «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23.05.2017, Державні санітарні правила планування 

та забудови населених пунктів від 19.06.1996, Ветеринарно-

санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх 

проектування від 03.07.2001. 

Свиноферма є об’єктом підвищеної небезпеки, адже на ній 

переробляються, зберігаються і транспортуються небезпечні 

речовини у кількості, що перевищує нормативно встановлені 
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порогові маси, а також є реальною загрозою виникнення надзви-

чайної ситуації природного характеру. В спеціальній літературі 

виділяють такі екологічні ризики у сфері тваринництва: 1) ризик 

понадлімітного забруднення навколишнього середовища шкід-

ливими відходами тваринницьких свинокомплексів; 2) ризик 

перевищення допустимих рівнів викидів вірусів тваринницькими 

комплексами; 3) ризик для споживачів продуктів тваринництва від 

використання у кормах тварин антибіотиків та гормональних 

препаратів. [4, с.29] 

Одним із вагомих аспектів дослідження даної проблеми є 

аналіз наслідків протиправної діяльності свиноферм. Як відомо, 

головними джерелами забруднення довкілля на тваринницьких 

фермах є неочищені та необроблені гноєві маси, хвороботворні 

бактерії (сальмонели, бруцели, лептоспіри, кишкова паличка), 

віруси (трансмісивний гастроентерит, везикулярна хвороба свиней, 

свинячий грип), паразити (легеневі смоктальники, фасциола 

печінкова, аскариди), яйця гельмінтів тощо. [3] 

Екологи запевняють, що гній є побічним продуктом тварин-

ного походження, що несе найбільшу загрозу екологічній безпеці 

та понадлімітно забруднює природні ресурси. Лише один 

свинарський комплекс на 100 тис. голів може забруднити навко-

лишнє середовище на рівні великого промислового центру з 

населенням 400-500 тис. осіб. Слід відокремити, що найбільш 

небезпечними сполуками, що містяться у гною свиней, є H2S 

(сірководень), СO2(вуглекислий газ), NH3 (аміак), СH4 (метан). 

Дані елементи гною здатні випаровуватись і потрапляти в атмо-

сферне повітря, забруднюючи його, призводити до бактеріального 

зараження ґрунту, підвищувати кількість отруйних речовин та 

зменшувати кількість кисню у водоймах. [2] 

Досліджуючи дане питання, вважаємо за доцільне виокре-

мити поняття антибіотиків - ліків, що наразі активно використову-

ються для профілактики та лікування бактеріальних інфекцій. 

Проте дані Всесвітньої організації охорони здоров’я стверджують, 

що більша половина усіх антибіотиків, які виробляються у світі, 

спрямована не для лікування, а з метою стимуляції росту тварин. 
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Надмірне використання даних препаратів у субтераптевтичних 

дозах та застосування людських антибіотиків до тварин є 

першопричиною формування стійких бактерій, котрі є загрозою 

спричинення шкоди життю і здоров’ю людей. 

Варто зауважити, що у 2021 році Всесвітня організація 

охорони здоров’я визнала антибіотикорезистентність однією із 

головних загроз здоров’ю людини. 6 березня 2019 року КМУ було 

затверджено Національний план дій щодо боротьби зі стійкістю до 

протимікробних препаратів, що передбачає гармонізацію законо-

давства України із законодавством Європейського Союзу щодо 

використання антибіотиків під час лікування хвороб людини. 

Окрім цього, задля протидії стрімкому поширенню стійких до 

антибіотиків мікроорганізмів у ЄС ухвалили директиву, якою з 

2022 року буде заборонено годування тварин антибіотиками для 

профілактики. Даний міжнародний акт визначає, що застосування 

препаратів буде можливим лише за приписом лікаря окремим 

тваринам або групам у разі діагностування конкретного захворю-

вання. Натомість, в Україні використання антибіотиків у 

тваринництві для профілактики досі залишається нормальним 

явищем. [1] 

Наступним вагомим аспектом в контексті дослідження даного 

питання є незаконне розміщення свиноферми на території 

населених пунктів. Дуже часто забудовники незважають на 

обов’язковість отримання спеціального дозволу на використання 

природних ресурсів та будівництво об’єкта підвищеної небезпеки, 

а також нехтують пропозиціями та зауваженнями громадської 

думки щодо діяльності свиноферм. Проте, маємо зазначити, що 

розміщення даного комплексу на території населеного пункту є 

неможливим без згоди органу місцевого самоврядування – 

депутатів місцевої ради, обраних представляти ваші інтереси. Так, 

звернувшись до п. 38 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997, узагальнюємо, що виключно на пленарних 

засіданнях сільських, селищних, міських рад вирішуються питання 

надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на 

території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного 
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впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає 

відповідну територію. Окрім того, громадяни мають право 

висловити свою точку зору стосовно детального плану території, 

без якого передача земельних ділянок із земель державної чи 

комунальної власності у власність чи користування фізичним та 

юридичним особам для містобудівних потреб є заборонена. Більше 

того, проведення громадських слухань щодо проектів містобудів-

ної документації на місцевому рівні є обов’язковим. Дані 

положення передбачені ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 та ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997. 

Спеціалістами було розроблено різні схеми очищення 

гнойових стоків. Найефективнішою є схема, згідно з якою основу 

очистки становлять гноєсховища і ставки-нагромаджувачі, звідки 

рідка фаза надходить на поля фільтрації і після цього у водойми, а 

тверда вивозиться на поля. Після 3-4 місяців зберігання гній можна 

використати як добриво, як в рідкому, так і в розділеному на фракції 

стані. 

Враховуючи вищевикладене, зауважуємо, що для покращення 

даної ситуації слід посилити заходи контролю, що стосуються 

перевірки діяльності свиноферм, закріпити за кожною громадою 

ветлікаря, який особисто контролюватиме господарства у 

підпорядкованих йому територіях, а також здійснювати моніторинг 

дотримання вимог ідеальної свиноферми, визначеної Держпрод-

споживслужбою у 2017 році. Окрім цього, слід якомога частіше на 

практиці для застосовувати один із найдієвіших способів захисту 

екологічних прав – колективний позов, який сприяє ефективному і 

справедливому розгляду справи та притягненню до відпові-

дальності тих осіб, що не дотримуються норм у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 

Відповідно до п.3 ст.3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 

потужність для вирощування тварин (1 тисяча місць і більше для 

свиней та 500 місць і більше для свиноматок місць) підлягає оцінці 

впливу на довкілля, адже має значний вплив на нього. Тому 

пропонуємо внести зміни до ст.3 ЗУ «Про оцінку впливу на 
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довкілля» шляхом зменшення кількості свиней на свинофермах. 

Таким чином, надто високі показники екологічних ризиків 

поступово зменшуватимуться. 

Література: 

1. Використання антибіотиків на тваринницьких фермах – 

проблеми для здоров’я та довкілля [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://epl.org.ua/announces/vykorystannya-

antybiotykiv-na-tvarynnytskyh-fermah-problemy-dlya-zdorov-ya-ta-

dovkillya/ 

2. Вплив тваринництва на довкілля [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://pidru4niki.com/70545/eko-

logiya/vpliv_tvarinnitstva_dovkillya 

3. Збудники інфекцій у відходах тваринництва та їх 

знешкодження біогазовим виробництвом [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://ecodevelop.ua/zbudnyki-infekciy-

v-biogaz-140717/ 

4. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері 

сільськогосподарського виробництва в Україні: монографія. – 

Чернівці: Кондратьєв А.В, 2017. – 192 с. 
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА 

ЗАКАРПАТТІ ТА ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ 
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                                   студентка медичного факультету 

                             Ужгородський національний університет 

                                               м. Ужгород, Україна 

Вступ: Охорона здоров'я є одним з найголовніших чинників 

забезпечення добробуту населення, а також формування перед-

умов для відтворення та розвитку людського потенціалу країни. 

Люди відчувають себе незахищеними державою і розраховують 

тільки на власні сили: українці власними коштами фінансують 

http://epl.org.ua/announces/vykorystannya-antybiotykiv-na-tvarynnytskyh-fermah-problemy-dlya-zdorov-ya-ta-dovkillya/
http://epl.org.ua/announces/vykorystannya-antybiotykiv-na-tvarynnytskyh-fermah-problemy-dlya-zdorov-ya-ta-dovkillya/
http://epl.org.ua/announces/vykorystannya-antybiotykiv-na-tvarynnytskyh-fermah-problemy-dlya-zdorov-ya-ta-dovkillya/
https://pidru4niki.com/70545/ekologiya/vpliv_tvarinnitstva_dovkillya
https://pidru4niki.com/70545/ekologiya/vpliv_tvarinnitstva_dovkillya
https://ecodevelop.ua/zbudnyki-infekciy-v-biogaz-140717/
https://ecodevelop.ua/zbudnyki-infekciy-v-biogaz-140717/
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систему охорони здоров'я на 60 %, держава - на 40 % (за 2018 рік 

згідно Національним рахункам охорони здоров'я домогоспо-

дарства витратили на охорону здоров'я більш ніж 135,5 млрд грн). 

[1] В результаті медична допомога для українців стала 

катастрофічно недоступною економічно та фізично. 

Мета роботи : визначити та дослідити особливості 

фінансування закладів ОЗ на Закарпатті та в Україні. 

Матеріали і методи дослідження: було взяти до розгляду 

фінансові плани за 2021 р. 2-х лікарень: Івано-Франківська 

центральна міська лікарня та Мукачівська міська лікарня ім. 

Святого Мартина. [2]До розгляду було взяти до розгляду фінансові 

плани за 2021р. 2-х лікарень: Івано-Франківська центральна міська 

лікарня та Мукачівська міська лікарня ім. Святого Мартина. 

 
Показники Івано-Франківська 

лікарня 

Мукачівська 

лікарня  

1.Доходи (загальна сума)грн 167108,20 тис.грн. 249 006,1 тис грн. 

В тому числі : За договором з 

НСЗУ 

152373,70 тис.грн. 230683,3 тис.грн. 

Дохід з місцевого бюджету 11152,60 тис.грн. 136015,9 тис.грн. 

Відшкодування комунальних 

послуг  

9790,60 тис.грн 10 738,7 тис.грн. 

Капітальні видатки 9500 тис. грн.  20412,8 тис.грн 

Інші програми  1362 тис.грн 0 тис.грн 

Дохід з місцевого бюджету за 

діючими міськими цільовими 

програмами 

1971 тис.грн.  2877,2 тис.грн   

Інші доходи 1610 тис грн. 0 тис.грн.  

Дохід від операційної оренди 

активів дохід від реалізації 

необоротних активів інші доходи 

у сфері охорони здоров'я (резерв, 

відсотки банку)  

 0 тис.грн 0 тис.грн 

Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

1610 тис.грн 4707 тис.грн 

Субвенція з державного бюджету Відсутня Відсутня 

Видатки за договором НСЗУ 138700 тис.грн. 0 тис.грн 
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Заробітня плата  84500 тис.грн 
 

2.Видатки: 

Нарахування на оплату праці 

19580 тис грн. 124 123,0 тис грн. 

Відрахування на соціальні заходи  0 тис.грн 27307 тис.грн 

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар  

2000 тис. грн. 90 тис. грн. 

Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали  

18500 тис. грн. 37895,0 тис грн 

Продукти харчування  3250 тис. грн. 5000 тис.грн. 

Оплата послуг ( окрім 

комунальних) 

3750 тис. грн. 0 тис.грн. 

Видатки на відрядження  100 тис. грн. 1180 тис. грн. 

Виплата пенсії та допомог  120 тис. грн. 320 тис.грн. 

Інші видатки  1610 тис. грн.  19323 тис.грн 

Видатки з місцевого бюджету  1000 тис. грн.. 0 тис.грн 

Інші програми  3333,90 тис. грн. 0 тис.грн 

Операційні витрати(матеріальні 

затрати , оплата праці, соц. 

Заходи та інше)  

0 тис.грн 228543,3 тис.грн. 

Витрати на комунальні послуги 

та електроносіїв  

9790. 69 тис. грн.  12648,4 тис.грн. 

Кількість штатних працівників 788 881 

Усього видатків 167108,20 тис. грн 249006,1 тис.грн 

 

Висновок: Отже, Порівнюючи дані Міські лікарні, можна 

зробити такі висновки: Дохід Мукачівської міської лікарні ім. 

Святого Мартина є більший (249 006,1 тис грн.) аніж Комунальне 

некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня 

Івано-Франківської міської ради(167108,20 тис грн.). [3] Більшу 

частину доходів ці лікарні отримали за договором з НСЗУ. В обох 

випадках доходи повністю перекривають витрати. 

                  Література: 

1. https://vashkovetska-gromada.gov.ua/news/1609086058/ 

2.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23447/1/%D0%

A1%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20
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%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D

0%9E%D0%9E%D0%97.pdf 

3.https://zakarpattya.net.ua/News/197939-Z-1-kvitnia-2020-roku-

mekhanizm 

______________________________________________________ 

Журналістика 

 

СТРУКТУРА ЯК ВАГОМА СКЛАДОВА У РОБОТІ НАД 

СЦЕНАРІЄМ 

 

Вишнякова Юлія Сергіївна 

викладач кафедри  

реклами і зв’язків з громадськістю 

Факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету 

Україна 

Вступ. На сьогодні, у зв’язку із технічним прогресом, 

кіноіндустрія розвивається стрімко і швидко. Фільми знімаються 

повсякчас у різних стилях і жанрах та на кожен є свій глядач. 

Кінопродукти відрізняються продакшенами, жанрами, ціловою, 

ціннісними спрямуваннями режисера і тд, але усі обєднує одне – 

якісний добре пропрацьований сценарій. Задля гарно написаного 

сценарію важливо структурувати авторські ідеї у чітку схему, яка 

згодом перетвориться у драматургічний твір.  

Актуальність дослідження зумовлена потребою дослідити 

та проаналізувати вагомість прописання структури при створенні 

сценарію.  

Мета дослідження – розглянути доцільність та значимість 

чіткої структури сценарію майбутнього кінопродукту.  

Ступінь опрацювання теми. На відміну від книги, яка 

потребує точного перекладу, кінематографічна історія може бути 

зрозумілою в чистій візуалізації дії. Парадокс «мови кіно» полягає 

в тому, що її можна «прочитати», навіть не знаючи рідної мови 

сценариста. Тобто добре і професійно написаний сценарій, 
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втілений в так само добре і професійно зроблений фільм, можна 

зрозуміти навіть з вимкнутим звуком. Досягти такої майстерності 

і такої «кіномови» можливо лише в тому разі, коли сценаристи 

обізнані в усіх нюансах науки, котра називається кінодрама-

тургією. Адже для створення гарного сценарію самих лише 

фантазії та бажання працювати в цій галузі початківцям 

недостатньо [6]. 

 Чітка структура сценарію важлива для точного оповідання 

історії та передачі глядачам закладеної ідеї та меседжів. Тому, 

надто важливо мати теоретичний базис і розуміння вагомості 

аспектів та етапів написання сценарію, аби мова готового 

літературного твору була зрозумілою і легко могла перетворитися 

у режисерський сценарій, а, як наслідок, кінопродукт. В такому 

виді мистецтва, як кіно, важливо вміти розповісти історію 

структуровано, вклавши її в чітку систему координат, що 

залишаються незмінними з часів Лопе де Вега, який колись дав 

просту і зрозумілу формулу успішного драматургічного твору: «В 

першому акті почніть інтригу. В другому сплетіть інтригу так, щоб 

до середини третього акту передбачити розв’язку було неможливо. 

Завжди обманюйте очікування! Наслідком цього буде те, що все, 

що відбувається, не збігатиметься з очікуванням. І дасть роботу 

розуму глядачів» [1, 5]. Мова йде про трьохактну драматичну і 

поступову розбудову розвитку історії від висхідної події й аж до 

фіналу. Це дві головні точки оповідки, які суттєво відрізняються 

одна від одної. Умовно – це початок і кінець не лише історії, а і 

етапу чи навіть життя у цілому героя. Але вигадати фантастичний 

сюжет не є запорокую успіху сценарію. І лише строго виписана 

схема дозволить автору розказати свою історію. 

Ведення героя від точки А до точки В має бути чітким шляхом 

колізій та труднощів, які він долає протягом «своєї подорожі». Усі 

події та дії мають причинно-наслідковий зв'язок і логіку. Отож 

будь-яка навіть найкоротша історія має у собі три етапи, три кити: 

початок-розвиток дії-кінець. Ми починаємо з експозиції і задаємо 

певні правила гри для глядача – це може бути реальний чи 

ірреальний світ, герої люди чи коти, які поводять себе як люди, 
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предмети чи чудовиська. Далі ми знайомимо зі звичним станом 

справ нашого героя – побут і рутину. Наступне, що переведе героя 

до розвитку подій – каталізатор – подія, яка трапляється з нашим 

героєм і вибиває з колії. Він має подумати, прийти в себе, прийняти 

рішення і стати на шлях до боротьби. Далі, ми спостерігаємо, як 

герой проходить ряд подій, як долає перешкоди, як вчиться, 

втрачає і зростає духовно. І, власне, фінал історії як результат 

пройденого шляху в залежності від жанру історії: герой або 

досягає мети, або ні, лишається з перемогою чи програє. Отож для 

чіткої побудови історії потрібна структура – скелет історії. Саме на 

етапі прописання скелету автор бачить усі недоліки та 

недоопрацювання історії. Тут ми якраз можемо простежити усю 

логіку подій, їхню послідовність, градацію та результат.  

Проте, не лише трьохактна структура умова добре побудо-

ваного сценарію, адже найперше сюжет рухають поворотні точки 

– неочікувані для героя та глядача події, які загострюють проблему 

героя і змушують наполегливіше та рішучіше протистояти їй. Це 

події несподіванки, альтернативи та «маленька смерть», що 

найчастіше стається перед фіналом. Зрозуміло і чітко, до прикладу, 

пропонує Блейк Снайдер розписувати свої історії. Він радить 

ділити ту саму трьохактну структуру на 15 основних пунктів: 

сцена, що відкриває, формулювання теми, установка, каталізатор, 

роздуми, перехід до другого акту, побічна сюжетна лінія, «розваги 

і приколи», поворотна точка, «погані хлопці наступають», «Усе 

втрачено», «Душа в пітьмі», перехід до третього акту, фінал, 

завершальна сцена. Ці етапи дозволяють автору вичерпно 

виписати усі важливі елементи сюжету, що триматимуть 

майбутнього глядача у напрузі та цікавості до самого фіналу. У 

загальному, варто зазначити, найбіль детальна структура 

дозволить автору розібратися у своїй історіїї та зробити її 

захоплюючою та цікавою. У структурі сценарію виражається вся 

майстерність автора, його терпляча праця, уміння заворожити 

історією, і висловити це у кіно. Тому вам просто необхідно набути 

навички складання структури [5]. 

Висновки. Отже, недостатньо знайти геніальну ідею, 
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вигадати карколомний сюжет чи, щоби на його основі створити 

сценарій. Ключовим фактором для успіху фільму є розуміння 

сценаристом важливості правильної побудови структури сценарію 

і подальшого збереження її у ході написання історії та подальшого 

втілення у кінопродукті. Будь-яка історія містить у собі ключові 

три етапи, які варто розпечити на ще декілька, аби «під 

мікроскопом» роздивитися свою оповідку і вибудувати чіткий та 

якісний сюжет.  
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УДК 657    Економічні науки 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК РЕГУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Віхтюк А.С., 

студентка факультету  

управління та економіки 

Хмельницький університет управління 

 і права імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна 

В умовах ринкових відносин, насамперед у перехідний період 

до ринку, податкова система є одним із найважливіших еконо-

мічних регуляторів та основою фінансово-кредитних механізмів, 

за допомогою яких держава регулює економіку. Як основне 

джерело інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, 

важливим важелем регулювання розподілу прибутку держави та 

різних форм власності є податок на прибуток підприємств. 

Цей податок історично був основою оподаткування суб’єктів 

господарювання, оскільки прибуток традиційно вважався основ-

ною характеристикою суб’єкта господарювання. Поліпшення 

сучасного стану податку на прибуток підприємств є одним із 

найважливіших соціально-економічних питань, і його швидке 

вирішення багато в чому залежить від подальшого розвитку 

українського малого та середнього бізнесу. 

У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних 

частин бюджету будь-якої країни. Підприємство є платником 

податку на прибуток, оскільки здійснює діяльність, спрямовану на 

отримання прибутку. Податок на прибуток підприємств має 

серйозний вплив на розвиток підприємництва, як стимулюючи, так 

і гальмуючи його розвиток. 

Також податок на прибуток підприємств має численні можли-

вості для регулювання та стимулювання підприємницької діяль-

ності. Такого ефекту можна досягти або за рахунок відмінностей у 

ставках оподаткування для різних видів діяльності, або за рахунок 



 

94 

надання пільг у виробництві пріоритетних товарів. Однак в Україні 

можливість використання податку на прибуток як коригувального 

коефіцієнта обмежена його більшою бюджетною вартістю, тому 

прийнято єдину ставку податку на прибуток підприємств [1]. 

Сьогодні податок на прибуток підприємств є одним із 

найважливіших прямих податків в податковій системі України. 

Цей податок неоднозначний: з одного боку, це частина податкової 

системи, специфічна форма виробничих відносин, а з іншого боку, 

це частина національного доходу у формі грошей, що характе-

ризується своїм матеріальним змістом [2]. 

В результаті податкової реформи в Україні суттєво змінився 

порядок стягнення податку на прибуток підприємств, що впливає 

на особливості функціонування цього податку та його податкове 

значення. Тому ключовою зміною режиму оподаткування 

прибутку в Україні є запровадження нового принципу визначення 

податку на прибуток, який розраховується на основі фінансових 

результатів бухгалтерського обліку (за національними П(С)БО або 

МСФЗ) і може коригуватися відповідно до податкової різниці. 

Базова ставка податку на прибуток в останні роки залишається 

незмінною (18%) і є однією із найнижчих у Європі (рис.1).  

 

 
Рис.1. Динаміка зміни відсоткової ставки податку на прибуток 

підприємств в Україні [3]. 
 

Але просте зниження процентних ставок не гарантує віднов-

лення умов бізнесу. Тому Україні, особливо уряду та суміжним 
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відомствам, необхідно зосередитися не лише на зниженні номі-

нального податкового навантаження, а й використовувати цю 

податкову ставку як потужний механізм підвищення привабли-

вості країни шляхом гармонізації податкового та корпоративного 

обліку доходів.  

Отже, метою оподаткування є не лише наповнення націо-

нального бюджету, а й стимулювання економіки, у тому числі 

покращення інвестиційного середовища країни та підприєм-

ництва. Україна також має зосередитися на реформуванні 

податкового адміністрування, усуненні шахрайства, приховуванні 

доходів та розробці простої та зрозумілої правової бази щодо 

податку на прибуток підприємств. 

Податкова політика з податку на прибуток є стимулом для 

будь-якої підприємницької діяльності і її слід ретельно впровад-

жувати. Крім того, це має бути одним із інструментів створення 

сприятливого середовища для залучення інвестицій. Подальше 

поглиблення реформування системи податку на прибуток 

підприємств, встановлення оптимальної ставки податку, усунення 

неправомірних інтересів, оптимізація бази оподаткування, удоско-

налення процедур збору та управління - усе це дасть змогу досягти 

стабільності податкового законодавства, системної координації 

оподаткування та бухгалтерського обліку, посилення наглядової 

функції податку на прибуток. 
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1. Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система: нав-

чальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2007. 360с. 

2. Мельникова Л.О. Економічна сутність та роль податку на 

прибуток підприємств у системі державних фінансів України. 

Культура народов Причерноморья. 2011. № 205. С. 69-71. 

3. Податковий кодекс України від 25 травня 2022 р. № 2755-

VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 

15-16, № 17, ст.112/URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#Text 



 

96 

______________________________________________________ 

  Юридичні науки 

 

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Вознюк К.Г. 

Викладач 

 кафедри спеціальної фізичної підготовки 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна  

При виконанні завдань, покладених на працівників Націо-

нальної поліції України в умовах проведення Операції об’єднаних 

сил (ООС) на сході України та інших регіонах держави, часто 

застосовуються тактичні прийоми захоплення (знищення) против-

ника, що в свою чергу вимагає від правоохоронців високопро-

фесійного та надійного технічного арсеналу для застосування 

правоохоронних заходів. 

На мою думку, важливо організувати різноманітну та ефек-

тивну підготовку курсантів – майбутніх офіцерів МВС України 

(НПУ), які в подальшому, відповідно до службових обов’язків, 

навчатимуть підлеглий особовий склад в система професійної 

підготовки правильного застосування правоохоронних заходів 

відповідно до специфіки покладених на правоохоронців службово-

бойових завдань [1, c.28]. 

Чинним законодавством зазначається, що фізична підготовка 

передбачає формування та вдосконалення рухових якостей і 

навичок, необхідних у повсякденній діяльності та при виникненні 

екстремальних та надзвичайних ситуацій. 

Відповідаючи на питання про роль фізичної підготовки в 

надзвичайній ситуації, можна зробити висновок, що вона 

актуальна як ніколи. 

Щодня, виконуючи повсякденну роботу, функціональні та 

службові обов’язки, працівники НПУ повинні бути готові до 

відсічі збройної агресії, запобігання та припинення правопорушень 
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і злочинів, а для цього необхідно мати здатність витримувати 

фізичні навантаження, здоров’я та володіти заходами фізичного 

впливу на належному рівні [2, c.11]. 

Крім того, кожен поліцейський, незалежно від того, перебуває 

він на службі чи вільний від неї, може стати жертвою як збройного 

нападу, так і збройного опору, тому вдосконалення таких навичок 

фізичної підготовки, як розвиток фізичних якостей, самоприйоми 

страхування, кидки, удушення, звільнення від захватів та інші 

захисні дії є життєвоважливими інструментами для самозахисту, 

захисту інших і припинення правопорушень [3, c.91]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що спеціальна фізична 

підготовка, роль якої надзвичайно важлива в умовах сьогодення, є 

ключовим напрямом підготовки курсантів вищих навчальних 

закладів зі специфічними умовами навчання, які готують 

працівників поліції та осіб, які проходять службу на відповідних 

посадах у поліції. 
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УДК 37.02 Педагогічні науки 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ 

ГЕОМЕТРІЇ В ШКОЛІ 

 

Волошена В. В. 

старший науковий співробітник  

відділу математичної та інформатичної освіти 

інституту педагогіки НАПН України 

м. Київ, Україна 

У становлення шкільного курсу геометрії значний внесок 

зробили українські методисти-математики О .М. Астряб, І. Ф. Тес-

ленко, О. С. Дубинчук, О. В. Погорєлов, З. І. Слєпкань, Г. П. Бевз, 

М. І. Бурда та інші [1,2,3]. Сучасні дослідження особливостей 

навчання учнів геометрії спираються на роботи вітчизняних 

учених з теорії і методики навчання математики в школі, серед 

яких провідну роль грають дослідження В. Г. Бевз, М. І. Бурди, 

М. І. Жалдака, О. І. Матяш, Н. А. Тарасенкової, О. С. Чашечни-

кової, В. О. Швеця та ін [4,5]. 

Нині створюються модельні навчальні програми з 

математики, які при всьому різноманітті освітніх цілей вирішують 

три основні завдання навчання геометрії: подолання існуючого 

розриву між вивченням плоских і просторових фігур; створення в 

учнів гнучких просторових образів; поєднання інваріантного і 

варіативного навчального матеріалу, що дозволяє враховувати 

пізнавальний профіль учня, його індивідуальну вибірковість. За 

останні тридцять років в Україні впроваджено диференційоване 

навчання; проводиться конкурс альтернативних підручників з 

геометрії; значно удосконалено структуру і завдання навчальних 

програм з математики для школи. 

Незважаючи на всі зусилля дослідників, педагогів-практиків в 

Україні з'явилися численні публікації, що свідчать про зниження 

рівня шкільної геометричної освіти. Автори багатьох наукових 

педагогічних досліджень стверджують про низьку якість 

геометричних знань та умінь випускників школи. 
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У процесі вивчення геометрії доводиться зіткнутися з низкою 

проблем, які, можливо, і мають основний вплив на сприйняття 

геометрії як застарілої та вузькоспрямованої науки. Складається 

враження, що оволодіння такою багатосторонньою наукою на 

даний момент є чи неможливим завданням через ряд проблем, 

пов'язаних з наявними методичними матеріалами. 

Звичайні навчальні посібники не дозволяють повною мірою 

сприймати викладену інформацію через недостатню наочність. Це 

пов'язано з тим, що зручність читання та супровідний матеріал є 

дуже важливим аспектом при вивченні геометрії, так як велика 

кількість інформації міститься в тому числі на малюнках та інших 

візуальних елементах. Найчастіше в підручниках на великий обсяг 

тексту припадає лише один-два супровідні малюнки, що є 

помилкою, адже значний обсяг матеріалу з геометрії міститься 

переважно саме у графіці – малюнках, кресленнях. Таким чином, 

переважна більшість друкованих видань, присвячених геометрії, 

мають ряд значних недоліків, через що використовувати їх для 

вивчення геометрії з фундаментальних позицій неможливо. Нав-

чальні посібники, підручники, методична література невблаганно 

старіють, а більш сучасні ресурси, такі як веб-сервіси або відео-

матеріали, – практично повністю відсутні. Причому це поширю-

ється як на вітчизняні ресурси, а й у закордонні. Недостатня 

кількість навчальних матеріалів, придатних для освоєння науки 

геометрії у всіх її проявах, випливає через низький рівень 

поширення та популярності цієї науки, і, як результат, досить 

вузького кола фахівців у такій великій галузі. 

В результаті виходить наступна картина: більшість матеріалів 

з геометрії представлені в підручниках, які на даний момент 

вважаються застарілим способом подання інформації і вже не 

сприймаються як єдині джерела знань. В університетах найчастіше 

цю дисципліну не висвітлюють зовсім, а шкільних знань явно 

замало. Сучасних ресурсів, присвячених геометрії, практично 

немає, а якість наявних залишає бажати кращого, а також вони не 

реалізують навіть третини тих можливостей, які видаються на 

даний момент. Можна припустити, що саме тому геометрія 
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більшістю сприймається як наука застаріла, яка не має перспектив 

і нежиттєздатна в сучасних реаліях. 

Перетворення сучасної системи освіти спрямоване на 

підвищення ефективності процесу навчання та реалізується через 

оновлення змісту навчання та запровадження нових педагогічних 

технологій. Істотно змінюється роль вчителя та учня в освітньому 

процесі. Відбувається зміщення акцентів із змісту освіти на 

діяльнісний компонент процесу навчання. У такій ситуації велике 

значення має вибір технології навчання. В умовах оновлення 

процесу освіти значної ролі грають технології навчання. Вибір 

технології навчання обумовлений безліччю факторів. Важливо 

одне – технологія має бути ефективною, давати очікуваний 

результат, у своїй слід оцінювати як предметні компетенції учнів, 

а й також враховувати його розвиток як цілісної особистості, 

рівень самореалізації, ступінь психологічного комфорту. Інформа-

ційно-комунікаційні технології є невід'ємною частиною всіх сфер 

життєдіяльності людини, у тому числі і сучасного освітнього 

процесу, і за їх доцільне використання сприяють підвищенню 

ефективності навчання. Безперервне розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій щоразу відкриває нові можливості в 

організації процесу навчання, такі як візуалізація навчального 

матеріалу, дистанційне навчання, комп'ютерне моделювання 

реальних та нереальних процесів. Використання комп'ютерних 

моделей дозволяє поставити учня в роль дослідника та вивести 

процес навчання на новий рівень, коли учень є його активним 

учасником, а не пасивним об'єктом педагогічного впливу. 

В результаті, можна зробити висновок, що геометрія справді 

може бути цікавою та сучасною, проте для підтримки її розвитку 

необхідно вирішити деякі проблеми, що виникають на етапі 

ознайомлення із цією наукою зацікавлених людей. Роль геометрії, 

як раніше, так і сьогодні, дуже велика для суспільства, вона 

застосовується в багатьох сферах життєдіяльності людини і 

насправді не є вузькоспрямованою дисципліною, якою її прийнято 

вважати. В даний час необхідно привертати увагу до цієї науки, 

зацікавлювати більшу кількість людей. У зв'язку із швидким 
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«старінням» навчальної літератури, а також неможливістю вивча-

ти геометрію виключно з вчителями, слід зробити більший наголос 

на сучасних технологіях: веб-ресурси, відеоматеріали та засоби 

автоматизації. Якщо дані технології будуть зручними і зрозуміли-

ми для учнів, тим буде простіше і цікавіше вивчати дану науку. 

Однією з важливих умов ефективного вдосконалення теорії і 

практики навчання геометрії в школі є успішне розв’язання 

проблеми ефективного використання задач у навчанні геометрії. 

Прикладну спрямованість навчання геометрії будемо розглядати 

як один із шляхів удосконалення процесу формування знань та 

умінь учнів із геометрії в школі. 

Таким чином, перспективи геометричної освіти учнів у сучас-

них середніх загальноосвітніх школах ми вбачаємо у підвищенні 

якості навчального матеріалу, а саме: підручників, навчальних 

посібників; застосуванні новітніх технологій на уроках, створенні 

баз даних, платформ з сучасною наочністю, а також від підготовки 

вчителя геометрії в педагогічному університеті. 
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Пріапізм — тривала та болюча ерекція статевого члена, що не 

супроводжується статевим збудженням та статевим потягом. 

Назва походить від ім'я давньогрецького бога плодовитості Пріапа, 

відомого своїми тривалими ерекціями.  

Існує різниця між тривалою ерекцією та пріапізмом, однак 

достовірних наукових параметрів не виведено, тому частина 

науковців вважає, що «…ерекція пеніса, що триває більше 6 годин, 

може бути віднесена до пріапізму» [1] 

Розрізняють три типи: 

1) ішемічний (95 % усіх випадків ) 

2) неішемічний 

3) рецидивуючий ішемічний (переміжний) [2] 

Етіологія [3, 4] 

1. Нейрогенні стани, до яких відносяться травми та пухлини 

головного та спинного мозку, розсіяний склероз, спиномозкові 

сухоти, менінгіт, енцефаліт, стискання спинного мозку чи «кінсь-

кого хвоста».  

2. Психогенні фактори: істерія, неврастенія, психоневроз на 

підставі еротичних фантазій, тривала стимуляція статевих центрів. 

3. Травматичні фактори: ушкодження статевого члена, про-

межини, калитки, крововиливи в порожнину тазу та позаочерев-

ного простору, надмірна статева активність. 

4. Запальні захворювання: простатит, тромбофлебіт тазових 

вен, навколоуретральний абсцес, апендицит, епідемічний паротит, 

сифіліс, тиф, сказ, туляремія. 

5. Гематологічні фактори: серпоподібноклітинна анемія (в 
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тому числі носійство), лейкоз, коагулопатія, мієломна хвороба, 

первинна тромбоцитемія, первинна тромбоцитемія, гиперфібрино-

генемія, застостосування антикоагулянтів при гемодіалізі або 

плазмоферезі. Близько 30 % всіх випадків пріапізму викликано 

гематологічними захворюваннями. 

6. Новоутворення: первинний рак статевого члена або 

уретри, метастази пухлини передміхурової залози, сечового міхура 

або прямої кишки; внаслідок цього — порушення венозного 

відтоку з кавернозних тіл. 

7. Дія лікарняних препаратів (до 25 % випадків пріапізму), 

токсинів та хімічних речовин. 

8. Ідіопатичний пріапізм (етіологічний фактор не 

встановлений). 

Розрізнюють два типи патологічної гемодинаміки. 

Ішемічний пріапізм — венозний відтік з кавернозних тіл 

порушений, що призводить до стазу крові. 

Неішемічний — підвищений артеріальний приплив крові при 

збереженому або навіть підвищеному венозному кровотоку 

(висококровотічний). Виникає найчастіше при травмах малого 

тазу, промежини, коли може утворюватися патологічне 

сполучення між артерією та кавернозними тілами. По цьому 

сполученні в кавернозні тіла постійно поступає додаткова 

артеріальна кров, яка не докінця квакуйовується через незмінене 

венозне русло. Внаслідок цього дисбалансу і виникає патологічна 

ерекція, яка не припиняється після статевого акту чи маструбації. 

Ці стани обумовлені порушенням регуляторної діяльності 

клапаноподібних утворень (polsters) артерій та вен що забезпе-

чують кровообіг статевого члена, діяльність яких підпорядкована 

регуляції спінальними, кірковими та підкірковими центрами. Будь-

яка причина, що призводить до надмірно тривалої ерекції викликає 

стаз крові в кавернозних тілах, що, в свою чергу, призводить до 

підвищення в'язкості крові. Підвищується рівень гістаміну, який 

спричиняє набряк перетинок кавернозних тіл та призводить до ще 

більшого порушення відтоку крові, статевий член набуває при 

цьому синюшного кольору. Тривала ерекція протягом кількох 
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днів, внаслідок гіпоксії, може привести до розростання сполучно-

тканинних волокон, фіброзній індурації кавернозних тіл і в 

наслідку — до сексуального розладу. Крім цього, цей стан може 

ускладнитись тромбозом глибокої вени статевого члена та 

періпростатичних венозних судин. 

Випадок гострого пріапізму вимагає термінової госпіталізації 

хворих і початку лікувальних заходів. Нелікований або погано 

лікований пріапізм може продовжуватися кілька годин, днів, 

місяців, після чого болі й ерекція поступово зменшуються. 

Адекватна ерекція після цього часто не відновлюється. Якщо 

пріапізм триває не більш 24 годин, зміни тканини кавернозного 

тіла мінімальні. У випадку тривалості приступу більш 36 - 48 годин 

зміни часто стають необоротними. [2] 

Лікування повинне включати заходи для негайного припи-

нення ерекції і корекцію основного захворювання, що з'явилося 

причиною пріапізму. Насамперед пацієнтові призначають холодні 

компреси, накладення п'явок до кореня статевого члена, седативні 

засоби (препарати брому, валеріани, транквілізатори й ін.), 

аналгетики (анальгін, баралгин, наркотики), спазмолітичні 

препарати (галідор, но-шпа, папаверин і ін.) і гіпотензивні засоби. 

Доцільне призначення антикоагулянтів (дикумарин, неодику-

марин, фібринолізин, гепарини, фенилин, клексан, фраксіпарін та 

ін.) під контролем за протротромбіновим часом. Використову-

ються протеолітичні ферменти (трипсин, хімотрипсин, терелін та 

ін.). Проводяться новокаїнові блокади: пресакральна, паранеф-

ральна, ішиоректальна. У деяких випадках до успіху приводить 

спиномозкова, перидуральна анестезія або інтубаційний наркоз. 

Нова ера в лікуванні пріапізму настала після початку 

застосування альфа-адренергічних агентів. Внутрікавернозно 

вводяться эпінефрін, фенілэфрін, эфедрін. Ефективним може 

виявитися внутрікавернозне введення дофаміна (2 — 4 мкг/кг) або 

адреналіна ( 0,25 — 0,5 мл. 0,1% розчину на 20 мл. фізрозчина ). 

Ерекція може зникути через кілька хвилин після введення. Варто 

здійснювати контроль за артеріальним тиском. 

Іноді купування приступу відбувається в результаті аспірації 
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крові з кавернозних тіл і постійної перфузії розчину новокаїну з 

гепарином до появи яскравочервоної рідкої крові. [3] 

При відсутності ефекту від консервативної терапії через 36 

годин після початку захворювання показане оперативне лікування. 

Серед хірургічних методів використовують форсований масаж 

статевого члена на тлі антикоагулянтів, поздовжні розрізи білкової 

оболонки, перев'язка або эмболізація артерій статевого члена. 

Однією з розповсюджених операцій є спонгіокавернозний 

шунт, принцип якого полягає в утворенні анастомозу між 

спонгіозним і кавернозним тілами. Патогенетично цей метод 

обґрунтований тим, що відтік крові по спонгіозному тілу не 

порушується. Існує кілька модифікацій цього методу.  

Принцип операції по Вінтеру полягає в утворенні фістули 

між спонгіозним і кавернозним тілами за допомогою біопсийной 

голки через голівку статевого члена з двох сторін. Провадиться 

аспірація крові і промивання кавернозних тіл ізотонічним 

розчином хлориду натрію. [5] 

Відповідно до методу Аль Хораба розріз роблять на 

спінальній стороні голівки статевого члена, оголюють кавернозне 

тіло і видаляють частину білкової оболонки. Вичавлюють кров і 

розріз голівки ушивають 

Спосіб Ebbehoj нагадує попередній, однак у даному випадку 

провадиться розріз губчатого і кавернозного тіл одним скальпелем. 

Спонгіокавернозний розріз по Квакелсу полягає в 

утворенні півовальних отворів у кавернозних і спонгіозних тілах і 

формуванні анастомозу між ними. Операцію проводять в області 

промежини. 

При використовуванні цих методик, іноді, необхідна ще одна 

операція по закриттю фістули, що утворилася в результаті першої 

операції і посилює витік крові. [5] 

Застосовується також інший тип операцій — сафенокавер-

нозний анастомоз по Грайнаку. Він полягає у відведенні крові з 

кавернозного тіла у велику підшкірну вену стегна. Для цього 

перев’язують і перетинають вени, що впадають у велику підшкірну 

вену, мобілізують її, перев’язують, відтинають периферичний 



 

106 

кінець і через підшкірний тунель підводять до кавернозного тіла. 

Там попередньо формують эліпсовидне віконце і видавлюють 

темну густу кров. Далі утворюють анастомоз. Ця методика опера-

тивного втручання найбільш поширена і дає найкращі результати. 

Останнім часом при гострому пріапізмі з посиленим 

артеріальним припливом виконується эмболізація внутрішніх 

статевих артерій аутологічним тромбом, тобто виготовленим із 

крові самого хворого, шляхом селективної катетеризації внутріш-

ніх здухвинних артерій, що припиняє приплив крові і знімає 

приступ. Надалі наступає аутоліз тромбу, відновлюється кровообіг 

і здатність до фізіологічної ерекції. Але цей метод іноді призводить 

до стійкого тромбозу артерій і подальшій гангрені статевого члена. 

[5] 
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ЛАЗЕРНЕ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ 
 

Гал В.О., 

студент медичного факультету 

Ужгородського національног  

університету 

м. Ужгород, Україна 

Лазерна коагуляція сітківки є єдиним ефективним способом 

лікування діабетичної ретинопатії на сучасному етапі. Тільки її 

своєчасне застосування може зупинити прогресування діабетичної 

ретинопатії і уникнути сліпоти. 

Принцип лазерокоагуляції сітківки полягає в тому, що при 

точно дозованому опроміненні лазером енергія поглинається 

ретинальними структурами. Тепло, що при цьому звільняється, 

приводить до підвищення температури і утворення локальних 

ділянок опіку з послідуючим запаленням, які протягом кількох 

послідуючих днів перетворюються в обмежені рубцеві вогнища. 

Лазеркоагуляція при діабетичній ретинопатії направлена на 

виключення зон ретинальної ішемії, подавлення неоваскуляризації 

і облітерацію судин з підвищеною проникливістю. Для лікування 

діабетичної ретинопатії переважно використовують аргонові 

лазери з довжиною хвилі 488-514 нм, які дають випромінювання в 

синьо-зеленій частині спектру твердотільні лазери на алюмоіттри-

євому гранаті з подвоєною частотою (довжина хвилі зеленої 

частини спектру 532нм) і діодні (довжина хвилі випромінювання в 

інфрачервоній зоні спектру 810 нм) лазери. [1,2]. 

Існують три основних методи лазеркоагуляції, які викорис-

товують для лікування діабетичних уражень сітківки. 

Панретинальна лазерокоагуляція сітківки використовується для 

лікування проліферативної ретинопатії, а також препроліфера-

тивної ретинопатії з наявністю обширних вогнищ ішемії з 

тенденцією до прогресування. Фокальна лазерокоагуляція засто-

совується для лікування макулярного набряку з локальною 
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проникливістю судин. Коагуляція по типу «решітки» проводиться 

при дифузному макулярному набряку [3,4]. 

 
Традиційне лазерне лікування 

Методика Клінічні переваги Побічні ефекти 

Фокальний/сітковий 

лазер  

Зменшують ризик 

помірної втрати зору, 

збільшують шанси на 

поліпшення зору, 

зменшують частоту 

стійкого макулярного 

набряку 

1. Втрата ГЗ 

2. Втрата полів 

зору 

Панретинальна 

фотокоагуляція 

Зменшуєчастоту 

тяжкого порушення 

зору при ПДР і 

зменшує прогресування 

ДР  

1. Втрата ГЗ 

2. Звуження 

периферичного поля 

зору 

Нові лазерні підходи 

PASCAL Точне управління 

лазером; Зменшення 

часу лікування 

- 

D-MPL Мінімалізація 

побічного ефекту 

- 

NAVILAS Висока точність - 

 

Панретинальна лазеркоагуляція сітківки заключається у 

нанесенні опіків практично по всій площі сітківки, крім макулярної 

області. Здійснюється розрушення лазером усіх зон сітківки з 

порушенням кровопостачання. Лазерний вплив на них приводить 

до того, що сітківка припиняє виробляти речовини, які 

стимулюють ріст новоутворених судин, а уже наявні ділянки 

неоваскуляризації зникають чи зменшуються. При своєчасному 

виявленні новоутворених судин лазерне лікування дозволяє 

попередити сліпоту у переважній більшості випадків. 

У панретинальної лазеркоагуляції сітківки існують певні 

побічні ефекти, тому цей метод використовуються тільки тоді, 

коли уже є новоутворені судини або ризик їх появи вкрай великий. 

Розвиток сліпоти при появі нововоутворених судин настільки 

ймовірний, що це виправдовує застосування лазерного лікування, 

незважаючи на побічні ефекти. Панретинальна лазерокоагуляція 
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сітківки не покращує зору, але попереджує його подальшу втрату, 

оскільки панретинальну лазерокоагуляцію виконують не в 

центральній частині сітківки, а на її периферії, то всі побічні 

ефекти пов’язані саме з цією зоною. Після лазерокоагуляції окремі 

пацієнти відмічають погіршення бокового зору і зору при низькій 

освітлюваності. Частина пацієнтів скаржаться на затуманювання 

зору. Як правило воно швидко зникає, але у незначної частини 

пацієнтів може зберігатись достатньо довго. [2]. 

Фокальна лазерокоагуляція– це обробка окремих точок 

просочування, які виявляються при огляді чи з допомогою 

флюоресцентної ангіографії. Лазерним променем прицільно 

впливають на мікроаневризму чи локальну ділянку сітківки. 

Коагуляція по типу «решітки». Якщо кровоносні судини 

просочуються по всій центральній області, а не тільки в окремих 

зонах, тоді лазерні опіки наносять по всій поверхні макули з 

набряком в перехрестя уявної решітки. Такий вплив дає хороший 

результат в плані зворотного розвитку макулярного набряку і 

збереження стабільності гостроти зору. Ймовірне також виконання 

комбінованого впливу – коагуляції по типу «решітки» і фокальної. 

Необхідно підкреслити, що при ішемічній макулопатій лазерне 

лікування не показане внаслідок його малої ефективності. [5]. 

 

Показання до лазерного лікування [4]. 

Стадія ДР Зміни на очному дні Методика Строк 

проведення від 

моменту 

діагностики 

1 Розширення 

капілярів, наявність 

твердих ексудатів 

сітківки, 

макулопатія 

Локальна і/або 

фокальна 

Не більше 2 міс. 

При макулопатії 

- терміново або 

впродовж 

декілької тижнів 

2 Ретинальні 

крововиливи, 

мікроаневризми в 

парамакулярній та 

інших ділянках, 

м'які ексудати 

Фокальна і/або 

панретинальна 

Невідкладно або 

впродовж 

декількох тижнів 
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3 Ріст новоутворених 

судин в площині 

сітківки, 

початковий фіброз 

без тракції сітківки, 

преретинальні 

крововиливи 

Панретинальна Невідкладно або 

впродовж 

декількох тижнів 
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НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 3 

КЛАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ 

                      

                                  Гапшенко О.В., 

          студентка факультету дошкільної,  

початкової освіти і мистецтв  

      Національний університет «Чернігівський 

 колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

                                                    м. Чернігів, Україна 

Актуaльність проблеми вивчення укрaїнської мови в почaтко-

вій школі є умовою успішної соціaлізaції дитини і нaвчання, 

дозволяє досягти кращої взaємодії з одноліткaми і дорослими. 

Курс української мови – вaжлива склaдова загaльного змісту 

початкової освіти, оскільки мовa є не тільки окремим нaвчальним 

предметом, а й основним засобом опaнування всіх інших шкільних 

дисциплін [1].  

Згідно з Державним стандартом початкової освіти мовно-

літературна освітня галузь передбачає, що учні повинні вміти усно 

комунікувати з іншими; сприймати, аналізувати, критично 

оцінювати інформацію та використовувати її для збагачення 

власного досвіду. Метою вивчення української мови є формування 

комунікативної, читацької та ключових компетентностей, важли-

вими серед яких є здатність володіти та користуватися державною 

мовою, що передбачає уміння усно та письмово висловлювати свої 

думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, 

пізнавати навколишній світ, вирішувати життєво важливі 

завдання, розвивати мовленнєво-творчі здібності [2]. 

У типовій програмі, розробленою Савченко О.Я., змістова 

лінія «Взаємодіємо усно» передбачає формування в учнів 3 класу 

такі навички та вміння мовлення: 1. Сприймання усної інформації 

(уважно слухає репліки співрозмовника, виконує навчальні дії 

відповідно до прослуханої інструкції, сприймає уважно моноло-

гічне висловлення з конкретною метою). 2. Аналіз та інтерпретація 
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(розкриття змісту) почутого (вміння дитини відтворювати зміст 

прослуханого своїми словами, добирати заголовки до частин 

прослуханого тексту, вибирати необхідну інформацію з почутого). 

3. Оцінювати усну інформацію (визначати позицію мовця) та 

виражати власну думку щодо змісту прослуханого. 4. Практичне 

оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами 

культури спілкування. 5. Створення усних монологічних вислов-

лень (розповідь, опис, міркування, есе) самостійно та з опорою на 

дидактичні матеріали (даним початком, основною частиною або 

кінцівкою, складеним планом). Отже, наявність сформованих 

комунікативних навичок включає добре розвинену мову, вміння 

працювати в групі, висловлювати свою точку зору і відстоювати її, 

а також приймати точку зору інших дітей [3].  

У навчальній програмі важливе місце в системі роботи над 

розвитком мовленнєвої діяльності учнів відводиться урокам 

розвитку зв’язного мовлення, які рекомендується у 3 класі 

проводити не менше одного разу на два тижні. Метою цих уроків 

є формування вміння будувати усні діалогічні і монологічні 

висловлювання. Мається на увазі переказ готових текстів, власні 

зв’язні висловлювання на добре знайомі учням теми: на основі 

прочитаних чи прослуханих творів, переглянутих фільмів, 

розповідей родичів, знайомих про ті чи інші події, про випадки із 

повсякденного життя школярів тощо. Ця робота виконується 

учнями самостійно або з опорою на різні допоміжні матеріали, 

пропоновані вчителем, – план, запитання, опорні слова, ключові 

словосполучення, речення, початок чи кінець майбутнього 

висловлювання, малюнок чи серія малюнків тощо [1].  

Одним із ефективних шляхів формування монологічного 

мовлення є метод проєктів — система навчання, за якою учні 

набувають знання, уміння і навички у процесі планування й 

виконання практичних завдань — проєктів, що постійно усклад-

нюються. Під час роботи за методом проєктів важливою є 

самодіяльність учнів та їхня активність, ініціативність, захоп-

леність [4]. Проєктна робота є надзвичайно важливою, оскільки 

передбачає роботу над побудовою власних зв’язних усних 
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монологічних висловлювань, а також добре мотивує учнів до 

говоріння. У 3 класі для виконання пропонуються творчі, рольово-

ігрові та інформаційні проєкти. Молодші школярі виконують 

обрані проєкти індивідуально, у парах чи групах, що дає 

можливість висловитись більшості учнів класу. Робота над 

проєктом відбувається у певній послідовності: 

- постановка теми і мети, постановка завдань, обговорення 

плану виконання, розподіл обов’язків між учасниками проєкту, 

обговорення кінцевого практичного результату; 

- збір інформації, накопичення матеріалів, пошук додаткової 

інформації, обговорення первинних результатів; 

- виконання роботи, оформлення продукту проєктної 

діяльності, підготовка презентації; 

- демонстрація проєкту, підведення підсумків.   

Запропонований порядок та вимоги проведення проєкту є 

орієнтовними, оскільки вони можуть бути змінені залежно від 

підготовки вчителя і творчих можливостей учнів та їхніх побажань 

[5].  

Наведемо приклад творчого індивідуального проєкту 

«Розповідаю про пікнік», який включає такі завдання: розглянути 

серію малюнків осінньої прогулянки та поставити до них 

запитання; користуючись словниковою скарбницею, скласти усну 

розповідь за малюнками та складеними запитаннями; намалювати 

малюнок та довести – чому найкращий відпочинок на природі. Як 

результат діти презентують свої малюнки та обґрунтовують власну 

думку. 

Таким чином проєкт націлений на нaбуття учнями нових 

знань на основі реальної життєвої практики та є ефективним 

методом нaвчання учнів почaткових клaсів монологічного 

мовлення. В учнів з’являється потреба у говорінні - ділитися 

своїми враженнями, знаннями, висловлювати власну думку, 

збирати і систематизувати матеріал, відбирати головне, підбирати 

та використовувати мовні засоби; вміння логічно побудувати 

монолог, робити висновки. І як наслідок, будуючи прості речення, 

він формує монологічне мовлення. 
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органів місцевого самоврядування та організацій в Україні за 

виняткових обставин, пов’язаних лише із зовнішніми обставинами 

– необхідністю відсічі агресії проти України або запобігання 

безпосередньої загрози агресії. 

Діяльність органів держави та місцевого самоврядування в 

умовах воєнного стану зводиться до допомоги органам влади, 

створеним на певній території, у безпосередньому вирішенні 

завдань оборони держави. Міністерство внутрішніх справ - 

системи державних органів, що діють у цій ситуації, посідають 

особливе місце за змістом своїх функцій у розглянутих умовах 

діяльності. Безпосереднє забезпечення внутрішньої безпеки 

критично залежить від ефективності її роботи[1,с.250]. 

Для цих цілей необхідно уточнити компетенцію сил і органів 

безпеки, оскільки лише наявність роз’яснених повноважень 

забезпечує правові гарантії законності при здійсненні функцій 

служб і управлінь сил безпеки. Безсумнівно, що для виконання 

завдань, покладених на правоохоронні органи в умовах воєнного 

стану, їхні обов’язки та права мають поважати фундаментальний 

принцип, що з новими обов’язками приходять нові права. Що ще 

важливіше, розширення юрисдикції правоохоронних органів на 

введення воєнного стану входить до системи примусових заходів. 

Поліція не повинна перевищувати дозволені межі методів і засобів 

своєї охоронної діяльності. На нашу думку, за цих умов його сферу 

слід розширити, оскільки його використання не завжди пов’язане 

з порушеннями, а може бути результатом оцінки ситуації. 

Ускладнення компетенції правоохоронців проявляється у 

внутрішньому управлінні кожним із них. 

Деталі організації діяльності правоохоронних органів з 

охорони громадського порядку в умовах воєнного стану 

регулюються чинним законодавством, переважно Законом «Про 

правовий режим воєнного стану», і залежать від оперативної 

обстановки завдань, що підлягають виконанню. Залежно від 

оперативної обстановки, наявної інформації, політичних, 

економічних, соціальних умов, географічного положення та інших 

обставин за допомогою працівників поліції та матеріально-
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технічного забезпечення складаються спеціальні плани[2,с.379]. 

Після оголошення 24 лютого воєнного стану в Україні поліція 

почала працювати в посиленому режимі, єдиним механізмом з 

іншими правоохоронними органами. 

Наразі збільшено кількість патрулів, які забезпечують 

публічну безпеку та порядок на вулицях. Розгорнуто додаткові 

ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної 

обстановки на Черкащині. Взято під охорону об’єкти критичної 

інфраструктури, органів державної влади та місцевого самовряду-

вання. 

Зауважимо, що Верховна Рада збільшила кількість підстав для 

зупинки поліцією авто та дозволила застосовувати зброю проти 

російських окупантів. Зі змінами до законів "Про Національну 

поліцію" та "Про Дисциплінарний статут Національної поліції 

України" можна детально ознайомитись на сайті Верховної Ради. 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про Національну 

поліцію України» спеціальні заходи застосовуються у випадках, 

коли всі інші форми попереднього зараження злочинців були 

використані та не дали бажаних результатів. Перелік причин 

застосування співробітниками поліціі спеціальних заходів є 

вичерпним і не може бути розширений [3,с.358]. 

Усі військові заходи, які застосовуються спеціальними 

правоохоронними органами, можна розділити на дві групи: заходи 

активної оборони та заходи спеціальних операцій. До активного 

оборонного спорядження належать гумові палиці, наручники, 

заклинаючі пристрої, ручні гранати та боєприпаси з газовими 

гранатами, балончики зі сльозогінним газом та стрілецькою 

зброєю (газові пістолети та револьвери), електрошокери. Засоби 

забезпечення спеціальних операцій - рюкзаки, відбивачі, гумові 

боєприпаси, водомети, броня та інше спеціальне обладнання, 

пристрої для примусового затримання транспортних засобів, 

пристрої для розкриття захоплених злочинцями приміщень. 

Тому головна роль Міністерства внутрішніх справ у 

забезпеченні воєнного стану — протидія внутрішнім загрозам, що 

досягається такими завданнями, як боротьба зі злочинністю, 



 

117 

зокрема її організованими формами; боротьба з різними формами 

тероризму; Забезпечення безпеки громадян тощо. 
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CRM визначається як система, що реалізує комплексну 

стратегію управління взаємовідносинами з клієнтами [1]. Метою 

цієї стратегії є створення цінності для компанії та клієнтів. Це 

включає у себе процес залучення клієнтів, утримання клієнтів та 

партнерства з ними [2]. Сьогодні неможливо уявити масштабну 

компанію, організацію чи бізнес, які б не використовували 

програмні рішення для управління відносинами з клієнтами. Це 

обумовлено особливостями сучасної економіки – високим рівнем 
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глобалізації, швидкими темпами розвитку технологій, зростанням 

рівня конкуренції. Тому менеджери комерційних компаній 

стараються «тримати руку на пульсі» нових технологічних віянь й 

імплементувати їх у своїй компанії.  

Як видно з результатів дослідження впливу систем управління 

відносинами з клієнтами на український ринок [3], у 92% компаній, 

що почали використовувати технологій CRM, відбулось зростання 

ефективності бізнесу. Серед позитивних наслідків впровадження 

CRM опитані, зокрема, відзначають: покращення загальної 

організованості бізнесу та процесів, зменшення витрат часу на 

контроль бізнес-процесів, зростання продажів, розширення списку 

клієнтів, підвищення лояльності та задоволеності клієнтів, та інші 

переваги. 

Однак, донорська діяльність має свої особливості і застосу-

вавти до неї загальнокомерційні підходи було б неправильно. 

Адже, у цій галузі на кону знаходяться людські життя. Як правило, 

людина бере на себе роль донора з благодійних, а не комерційних 

мотивів. Тому, в цій сфері важливим рушієм є не конкуренція за 

множину клієнтів або «меркантильні інтереси», а бажання 

залучити якомога більше людей до добровільних донацій, задля 

збереження життів. 

Донорство крові – це надання людиною своєї крові чи її 

компонентів для подальшого переливання пацієнтам, що цього 

потребують. За статистикою Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, кожен третій житель нашої планети хоча б раз у житті 

потребує донорської крові. Нині в Україні питання залучення 

нових людей до звершення добровільних донацій крові набуло 

додаткової актуальності у зв’язку з воєнним станом. Тому є 

доцільним, щоб донорські і трансплантаційні центри активно 

використовувати широкий асортимент нових технологічних й 

програмних рішень задля розширення кола людей, що роблять 

донації крові, і збільшення продуктивності існуючих донорів. 

Концепція CRM-систем добре підходить для вирішення 

завдання покращення роботи донорських центрів. Така система 

може принести користь практично будь-якому підрозділу центрів 
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– від ведення звітних документів та статистики, до обслуговування 

клієнтів, рекрутингу й маркетингу. 

Поряд з явними перевагами CRM-концепції, багато організа-

цій стикаються і з критичними проблемами: з труднощами 

проектування та впровадження, підтримки точної й актуальної 

інформації, а також проблемою «недружніх» для користувача 

інтерфейсів, складних у використанні для людини, яка не є 

спеціалістом у галузі інформаційних технологій. 

На українському ринку найбільш популярними та успішними 

з точки зору покращення ведення бізнесу є наступні системи: 

Bitrix24 CRM, Creatio CRM (Terrasoft), Amo CRM, Megaplan CRM, 

RetailCRM. У роботі [4] розглядаються і порівнюються реалізації 

окремих функцій розповсюджених CRM систем. Узагальнюючи 

дані цього досліідження, слід відзначити, що розглянуті функції 

лише у 23% випадків були охарактеризовані як зручні для 

використання за умови певної підготовки користувача (користувач 

вивчив інструкцію). 34% функцій реалізовані так, що для їх 

використання самостійної підготовки користувача виявиться 

недостатньо – необхідно буде докладати додаткових зусиль з боку 

програміста і/або консультанта. У 43% випадків присутня у 

системі функція реалізована настільки складно, або, навпаки, 

настільки примітивно, що користувачі взагалі практично не 

можуть нею скористатись. 

Нами запропонована власна розробка для центрів донорства 

крові – CRM-система «ЦДК», у якій зроблено спробу врахувати 

недоліки та проблеми існуючих систем. Продукт розроблено на 

базі програмної платформи Creatio Studio. Функціонал ЦДК покри-

ває всю множину внутрішніх задач медичного центру донорства 

крові. Серед особливостей системи виділяється простота занесен-

ня та проведення даних про сеанси донацій або переливання крові 

та її продуктів, зручність для масштабування клієнтської бази; 

також система забезпечує зберігання історії відвідування центру, 

як для окремого клієнта, так і загального плану роботи центру. 

Крім того, в продукті реалізовано автоматичний процес підра-

хунку статистичних даних центру за категоріями відвідування, 
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донацій, переливань, тощо. На рис. 1 подано діаграму послідов-

ностей створеної системи. 

 

 
Рис. 1. Діаграма послідовностей ЦДК 

 

Важливим напрямом розвитку ЦДК є робота з клієнтами. У 

системі реалізовано функцію пошуку по донорській базі центру та 

її фільтрації, що задовольняє потребу швидко знайти донорів, 

готових до переливання крові чи її компонентів. 
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One of the essential modernization features of the modern school 

is the introduction of distance learning, which significantly expands the 

information boundaries of the educational content of a particular subject 

and program topic, improves the educational services quality. 

According to the relevant Regulation, distance learning is defined as 

“individualized process of acquiring knowledge, skills, abilities and 

methods of human cognitive activity, which occurs mainly through 

indirect interaction of distant participants in the learning process in a 

specialized environment operating on modern psychological and 

pedagogical and information and communication technologies”.  

The urgency of introducing distance learning as an alternative at 

the final stages of complete basic secondary education is discussed in 

the Conceptual Principles of Secondary Education Reform “New 

Ukrainian School”. The document emphasizes the need to develop 

infrastructure “to provide various learning forms”, including the 

creation of an online educational platform “with educational and 
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methodological materials for students, teachers, parents and heads of 

educational institutions”. 

Distance education is a new form of the educational process 

organization based on the principles of pupils’ independent activity. The 

environment of such training is characterized by the fact that often pupils 

for various reasons (having limited physical health, studying on an 

individual schedule in preparation for intellectual or sports competition, 

being with family in the occupied territories and nowadays during the 

war period) are distant from the teacher in space or time, but have the 

opportunity at any time to keep in touch with the teacher, using the 

achievements of modern information technology. Distance learning has 

advantages because it provides access to educational resources to all 

who have chosen this path of self-improvement, increases the 

opportunities of traditional full-time education through informatization 

of the educational environment in which pupils can study the necessary 

material independently and under the teachers’ guidance. great social 

significance, because it makes it possible to fully meet the educational 

needs of the population. 

Note the main advantages of distance learning on the platform: - 

accessibility; - individual learning process; - expansion and multilevel 

knowledge, taking into account the possibilities of using modern 

Internet technologies; - improving the teachers’ professional level who 

implement information technology in the educational process; - 

democratization and universalization of the initial dialogue based on the 

interaction of all participants in the educational space “teacher – class 

teacher - pupils – parents”; - introduction of leading educational 

technologies. Among the shortcomings of distance learning, under the 

war conditions, are the following: - pupils from uncontrolled territories, 

studying in two secondary schools at the same time, almost do not work 

with theoretical materials of distance learning courses; - difficult 

identification of distant students, as such a model of remote 

communication limits the class-teacher in monitoring the learning 

process and its effectiveness; - insufficient level of direct contact 

between the pupils and the class-teacher due to the professional 

workload of the latter; - the need for standardization and unification of 
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requirements for educational materials necessary for the implementation 

of high-level goals and objectives of distance learning. 

So, making the conclusion we have to highlight that use of modern 

innovative technologies, in particular distant learning, combining their 

potential with traditional pedagogical techniques allows the teacher to 

create effective, diverse and interesting modern classes, as well as to 

solve the problem of learning clarity; promotes high intellectual 

development of pupils and provides mastering of self-development 

skills, an opportunity to think critically, to create; qualitative 

competencies formation. 
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Анотація: У статті розглянуто поняття ігрової графики та її 

застосування у такій сфері, як веб-дизайн. Охарактеризовано 

загальні принципи проєктування веб-сайтів. Розкрито проблему 
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Інтернет-мережа без інформації була абсолютно марним 

винаходом, його необхідно було наповнювати. Вирішенням цього 

питання вирішив зайнятися женевський вчений із Тімоті Бернерс-

Лі з Європейської лабораторії елементарних частинок. Перед тим, 

як створити перший у світі веб-сайт, він встиг підготувати цілу 

низку інших, не менш важливих інструментів, що лежать в основі 

найпопулярніших на сьогоднішній день програм. Саме Бернерсу-
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Лі слід дякувати за створення всесвітньої мережі Інтернет, 

розробку URL, HTTP та винахід мови програмування, відомої нам 

як HTML[1]. 

Актуальність теми полягає в тому, що світовий ринок 

комп'ютерних ігор стає глибшим і масштабнішим, а це породжує 

потребу у створенні безпосереднього сайту ігрового проєкту. В 

останні п'ять років, за оцінками Newzoo, цей ринок зростав у 

середньому на 11% на рік і в 2019 р. досяг позначки в 152 млрд 

дол., обігнавши низку інших конкурентних контентних ринків, 

зокрема йдеться про кіно- та музичну індустрію, чий сумарний 

обсяг ринків становив лише 62 млрд дол [2]. 

Що стосується тенденцій, які визначають розвиток глобальної 

ігрової індустрії, то тут насамперед необхідно відзначити техно-

логії: мобільні, хмарні, віртуальні, графічні, штучний інтелект та 

ін. Безпосереднє використання яких дозволяє комп'ютерним іграм 

інтегруватися у соцмережі. Також з'явився і зворотний тренд, коли 

вони самі стають соціальними мережами. 

Сучасні ігрові ресурси створено настільки якісно, що їх 

розробку можна віднести до справжнього мистецтва. Щоб 

залучити максимальну кількість користувачів, розробка сайтів для 

ігор має відбуватися кілька послідовних етапів. 

Гейм-дизайн сьогодні затребуваний не менш промислового 

чи графічного дизайну. Для цього потрібна певна кількість 

навичок. Це програмування, 3D-дизайн та багато іншого. 

 Сьогодні «Цифровим мистецтвом» (англ. digital art) назива-

ють художні практики з використанням цифрових технологій. З 

1960-х років, крім аналогових матеріалів - олівців і фарб, металу і 

глини, магнітної стрічки для запису звуку і відео - в руках 

художників з'явилися нові інструменти - пристрої-посередники, 

робота яких пов'язана з електронними розрахунками і поданням 

даних у коді. Так уже більше як півстоліття цифрове мистецтво 

називають по-різному: комп’ютерне, мультимедійне чи кібер-арт. 

Тепер ці визначення були замінені широко вживаними термінами 

«медіа-мистецтво» або «нове медіа-мистецтво»[3]. 

Ще нещодавно веб-дизайном правив мінімалізм. Сайти 
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спрощувалися настільки, що ставали навіть дещо примітивними та 

шаблонними. А з розвитком конструкторів таких веб-сайтів стало 

багато.  

Через це зникла магія бренду та унікальність. Дизайнерам 

потрібно було виправити цей перекос, при цьому зберігши пере-

ваги естетики мінімалізму, тому ринок захопили тренди, які 

повністю не змінюють стилістику, а за рахунок певних рішень 

створюють креативність і відображають позиціонування бренду. 

Це виявляється у використанні нестандартної типографіки, 

незвичайної обробки фотографій, анімаційних ефектів. Тобто 

мінімалізм як основна течія був і залишається актуальним, однак у 

поєднанні з роботою дизайнера над акцентами, сай набуває 

унікальності, життя, глибини, динаміки. Саме тому, майбутнє за 

креативом та продуманим дизайном. 

За час розвитку ігрової індустрії з’явилися десятки жанрів та 

мільйони проєктів, що вплинули на її розвиток. Доволі швидко 

з’явилась потреба розповісти про свою ігру, тому незабаром 

з’явилися веб-сайти, присвячені ігровим проєктам.  

Створення ігрового сайту з точки зору виконання технічних 

моментів мало чим відрізняється від розробки будь-якого іншого 

типу сайту. Але деякі моменти все ж таки відрізняються. 

Найважливішими відмінними рисами ігрового сайту є дизайн – 

ультрасучасний, яскравий, барвистий, насичений і, звісно, зміст 

самого сайту, тобто його контент. 

На сьогодні майже кожна гра має свій офіціальний сайт, де 

можна ознайомитись з новинами, спілкуватись з іншими користу-

вачами, ділитись своїм ігровим процессом та безпосередньо 

завантажити гру. 

При створенні сайту на ігрову тематику потрібно думати 

насамперед про користувачів, уявляти на сайті якнайбільше 

корисної інформації про гру. 

Перед його розробкою потрібно спочатку зібрати інформа-

цію, яку буде безпосередньо продемонстровано на сайті, 

продумати структуру сайту та розробити концепцію. 

Реклама допоможе швидко та ефективно надати сайту ігор 
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певну популярність. Це не безкоштовно, але ефективно. 

Бажано намагатися створити щось нове, незвичайне. Сайт ігор 

– не така вже й рідкість, тому не варто повторюватися. 

Веб-сайт гри – це ефективний інструмент розкрутки проєкту. 

На ньому в можна знайти анонси майбутніх доповнень, ділитися з 

користувачами гри новинами, давати гравцям підказки з проход-

ження тощо. Коли гра отримує певну популярність, на сайті можна 

буде зберігати інформацію про умови обслуговування, розпові-

дати своїм клієнтам про політику конфіденційності, а також 

надавати юридичну та іншу інформацію формального характеру. 

Оскільки невдало зроблений ігровий веб-сайт може зіпсувати 

враження від гри в цілому, тому він має бути якомога більш 

функціональним, зрозумілим та лаконічним. А для цього 

необхідно вивчити досвід найближчих і непрямих конкурентів, 

проаналізувати цільову аудиторію, підготувати якісний контент. 
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З метою забезпечення дієвості та повноти здійснення 

кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення 

кримінального провадження. В аспекті захисту прав людини у 

сфері кримінального судочинства законодавець встановлює 

обмежений перелік осіб, відносно яких такі заходи можуть 

застосовуватись. Будучи одним із видів заходів забезпечення 

кримінального провадження, арешт майна пов’язаний з обмежен-

ням можливостей особи, на майно якої накладено арешт, здійсню-

вати певні правомочності, зокрема, відчуження, розпорядження 

та/або користування ним. Арешт майна як захід забезпечення 

кримінального провадження характеризується динамікою норма-

тивного регулювання, враховуючи ту кількість змін і доповнень, 

які вносилися до глави 17 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК). 

Тому метою даної роботи є дослідження арешту майна у 

кримінальному провадженні. 

Задля досягнення поставленої мети нами було сформовано 

наступні завдання: 

- описати поняття та значення арешту майна у кримінальному 

провадженні; 

- охарактеризувати новації правового регулювання порядку 

накладення арешту на майно у кримінальному провадженні. 

Об’єктом роботи є суспільні відносини, що виникають під час 

реалізації положень правових норм в кримінальному провадженні. 

Предметом роботи є дослідження арешту майна у кримінальному 

провадженні. 

Обрана нами проблематика дослідження неодноразово 
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висвітлювалась у наукових працях О. Верхогляд-Герасименко, 

І.  Войтовича, І. Воробйової, Р. Герасимова, І. Гловюк, Я. Замкової, 

Т. Ільєвої, О. Комарницької, Г. Куцкір, М. Лепея, М. Макарова, 

Ю. Мирошниченка, Н. Моргун, О. Музиченка, А. Пономаренка, С. 

Смокова, М. Соф’їна, А. Стєбєлєва, О. Тищенко, О. Шило, А. Щас-

ної та інших учених. Проте, низка питань, пов’язаних із: поперед-

нім арештом майна; розшуком майна, на який накладено арешт; 

забезпеченням прав осіб, щодо майна яких вирішується питання 

про арешт, залишаються малодослідженими. Відтак, метою цієї 

статті є виявлення проблем нормативної регламентації арешту 

майна у кримінальному провадженні України та розробка 

пропозицій щодо їх вирішення. 

Для забезпечення оперативного та ефективного розслідування 

кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Націо-

нального антикорупційного бюро України, у КПК України було 

запроваджено механізм попереднього арешту майна, який натепер 

передбачений ч. 9 ст. 170 КПК [1]. Проте, нормативна регламен-

тація попереднього арешту майна має певні змістовні та техніко-

юридичні неузгодженості.  

Розглядаючи питання щодо мети такого арешту, слід звернути 

увагу на те, що вона звужена порівняно із загальною метою арешту 

майна і не передбачає відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з 

юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Разом з тим 

правильно ставиться питання у літературі, чому механізм 

попереднього характеру арешту майна не може бути поширений, 

по-перше, на інші кримінальні провадження, по-друге, на випадки 

необхідності забезпечення цивільного позову [2, с. 158].  

Відповідно, пропонується правом накладення попереднього 

арешту на майно чи кошти на рахунках фізичних або юридичних 

осіб у фінансових установах строком до 48 годин у невідкладних 

випадках і винятково з метою збереження доказів або забезпечення 

можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримі-

нальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину також наділити прокурора у кримінальному провадженні 
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[3, с. 117]. При аналізі цих пропозицій важливо визначитися з 

відповідністю їх положення Протоколу 1 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, ст. 1 якого передбачає: 

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності 

інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 

законом і загальними принципами міжнародного права». 

Застосування арешту майна здійснюється для запобігання 

можливості його приховування, пошкодження, псування, знищен-

ня, перетворення, відчуження для забезпечення збереження 

речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як 

виду покарання або заходу кримінально-правового характеру 

щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з 

юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Разом з тим 

таке важливе питання, як розшук майна, на яке накладено арешт, у 

КПК не регламентовано.  

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою 

виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у 

кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування 

необхідної інформації у Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів, інших державних органів та 

органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 

1 ст. 170 КПК), але ця норма стосується підготовчих до вирішення 

питання про арешт майна процесуальних дій [1]. У разі, якщо 

ухвалою суду накладається арешт на майно, згідно зі ст. 175 КПК 

України обов’язок виконання ухвали про арешт майна виконується 

слідчим, прокурором, проте у випадку виявлення, що місцезна-

ходження даного майна невідоме, незрозумілими залишаються дії 

слідчого, які не передбачені КПК України, при тому, що до 

повноважень слідчого судді давання дозволу на розшук такого 

майна також не віднесено.  

Згідно зі ст. 40 КПК України слідчий уповноважений 

доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 
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слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. В 

такому випадку доцільно покласти обов’язок розшуку майна, на 

підставі постанови слідчого, відносно якого винесена слідчим 

суддею ухвала про накладення арешту, відповідним оперативним 

підрозділам. Проте, розшук майна не відноситься до кола слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, доручити 

виконання яких можна відповідним оперативним підрозділам. У 

літературі неодноразово пропонувалося внесення змін КПК щодо 

можливості надання слідчим, прокурором доручення для 

виконання інших процесуальних дій [4, с. 232; 5, с. 6]; проте, ці 

пропозиції не враховують необхідність також окремої вказівки на 

доручення проведення також розшукових дій. 

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, 

судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за 

участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо 

клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого 

власника майна, і за наявності ‒ також захисника, законного 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійсню-

ється провадження. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного 

позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може 

розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, 

іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійсню-

ється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення 

арешту майна. Проте, не вирішеним все ще залишається питання 

щодо забезпечення можливості цих осіб ознайомитися із 

клопотанням про арешт майна, адже обов’язок його вручення чи 

направлення у КПК відсутній.  

У літературі пропонується ст. 171 КПК доповнити положен-

нями про надання підозрюваному, іншому власнику майна копії 

клопотання про арешт майна та копій матеріалів, якими слідчий, 

прокурор обґрунтовує свої доводи [3, с. 109], що, на думку О. Вер-

хогляд-Герасименко, забезпечить можливість підозрюваному, 

обвинуваченому, засудженому, третім особам, юридичній особі, 

щодо якої здійснюється провадження, фізичній або юридичній 
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особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду 

завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, 

засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-

небезпечне діяння під час його розгляду, подавати слідчому судді 

докази щодо обставин, викладених слідчим, прокурором, а також 

відстоювати свою позицію щодо його суті [6, с. 20]. Пропонується 

і строк – не пізніше ніж за три години до початку розгляду 

клопотання [2, с. 16].  

У цілому з цими пропозиціями можна погодитися, але з 

певними уточненнями. Зокрема, у силу того, що з метою забезпе-

чення збереження речових доказів арешт накладається на майно 

будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх 

підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 

98 КПК, і власник цього майна може бути невідомий та, крім того, 

враховуючи необхідність оперативного вирішення питання про 

збереження майна, яке має ознаки речових доказів, таке вручення 

(направлення) копії клопотання з додатками слід обмежити 

випадками арешту майна за п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК.  

Серед проблемних питань накладення арешту на майно слід 

зазначити помилкову практику звернення до слідчого судді з 

клопотаннями про арешт майна, дозвіл на вилучення якого прямо 

надано в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку у цьому 

кримінальному провадженні. 

У підсумку зазначимо, що інститут арешту майна, хоч і не є 

новим у кримінальному процесуальному законодавстві, потребує 

удосконалення. Для удосконалення нормативної регламентації 

попереднього арешту майна пропонується: передбачити у кримі-

нальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, 

незалежно від родової підслідності застосування попереднього 

арешту майна за постановою слідчого, погодженою з прокурором, 

із дотриманням передбаченого механізму щодо подальшого судо-

вого контролю такого арешту майна; уточнити спосіб поперед-

нього арешту майна залежно від його мети, а саме: позбавлення 

права на відчуження, розпорядження та/або користування майном 

– у разі забезпечення збереження речових доказів, і позбавлення 
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права на відчуження, розпорядження майном ‒ у разі забезпечення 

можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна, а також 

для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального 

правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної 

особи отриманої неправомірної вигоди.  

Для оцінки наявності невідкладних випадків для застосування 

попереднього арешту майна слід виходити з того, що невідкладні 

випадки мають місце за наявності реальної і підтвердженої загрози 

оперативного приховування, пошкодження, псування, знищення, 

перетворення, відчуження майна, яку неможливо усунути до 

вирішення питання про арешт майна у загальному порядку. Крім 

того, мають бути уточнені повноваження оперативних підрозділів 

шляхом доповнення ч. 1 ст. 41 КПК положенням про можливість 

доручення проведення оперативним підрозділам розшукових дій.  

З метою оптимізації процесу забезпечення кримінального 

провадження через накладення арешту на майно потребує 

удосконалення кримінальне процесуальне законодавство в частині 

уточнення підстав накладення арешту на майно, його критеріїв, а 

також закріплення повноважень прокурора щодо накладення 

попереднього арешту на майно. Відповідні зміни нададуть змогу 

слідчим та прокурорам більш оперативно та ефективно використо-

вувати свої повноваження з метою виконання завдань криміналь-

ного провадження, передбачених у ст. 2 КПК України. 
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Гендерні стереотипи є різновидом соціальних стереотипів. 

Поняття «соціальний стереотип» у науковий обіг було введено У. 

Ліппманом, який вважав стереотипізацію (більш широко – 

категоризацію) фактично єдиним способом пізнання людиною 

нескінченної різноманітності світу.  

Згідно з Ліппманом, стереотип як стійкий упорядкований 

образ, схема, модель, крім того, служить для економії зусиль при 

оцінці нових ситуацій, особливо високодинамічних, а також для 

«розмітки світу». Останнє означає, що за допомогою стереотипів 

ми формуємо в нашій свідомості картину світу, відповідно до якої 
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живемо і діємо, транслюємо зовні свої переваги, самостверджу-

ємося, визначаємо групові цінності, відстоюємо групові інтереси і 

свої права. Звідси властивостями стереотипів є їх узгодженість 

(внутрішня та міжособистісна), особистісна і групова стійкість, 

вибіркова спрямованість, емоційно-оцінний зміст[3]. 

Гендерний стереотип є явищем культурного порядку та 

формується від впливом історичних умов. Гендерний стереотип 

має соціальну природу, є продуктом соціально-культурних норм та 

очікувань. Такі характеристики змінюються з часом та залежно від 

країни, її культурного, економічного, політичного, ідеологічного 

середовища.  

Гендерні стереотипи засвоюються в процесі соціалізації, через 

систему розподілу матеріальних цінностей та влади, моральні 

норми та приписи, що існують в суспільстві. 

І. С. Клеціна виділяє три групи гендерних стереотипів. До 

першої групи відносяться стереотипи маскулінності-фемінності. 

Чоловікам та жінкам приписуються конкретні соціально-психо-

логічні якості та властивості особистості, стиль поведінки. 

«Чоловіче» (маскулінне) або ототожнюване з ним вважається 

позитивним, значущим, домінуючим, раціональним, духовним, 

культурним, активно-творчим, а «жіноче» (фемінність) пов'язу-

ється з негативним, вторинним, чуттєвим, тілесним, гріховним, 

природним, пасивно-репродуктивним[4].  

Друга група гендерних стереотипів пов'язана із закріпленням 

сімейних та професійних ролей відповідно до статі. Вважається, 

що у жінок основною роллю вважається сімейна, а у чоловіків – 

професійна, відповідно, та оцінка успішності особистості пов'язана 

з виконанням цієї ролі.  

Третя група гендерних стереотипів пов'язана зі статевими 

відмінностями у змісті праці. Як правило, жінці належить експре-

сивна сфера діяльності (виконавча та обслуговуюча праця), а 

чоловікові – інструментальна сфера діяльності (творча, силова, 

керівна праця) [2].  

Усі три групи стереотипів тісно переплетені між собою, 

мають міцні позиції в суспільстві, а тому суттєво впливають на 
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нього. При цьому вплив є прихованим і тому дуже важко 

піддається коригуванню. 

Дослідники виділяють такі функції гендерних стереотипів: 

когнітивну, яка полягає у впорядкуванні інформації; афективну, 

що протиставляє «свого» і «чужого»; соціальну, що розмежовує 

внутрішньогрупові та позагрупові явища.  

Значна частина дослідників вважає, що найбільше важливою 

функцією гендерних стереотипів є функція виправдання та захисту 

існуючого стану речей, зокрема, фактичної нерівності між статями.  

Проте, регулятивна функція гендерних стереотипів має 

позитивний бік. Спеціальні дослідження показують, що засвоєння 

особистістю зразка, чи прикладу, має дуже важливу психологічну 

функцію.  

Виокремлюють ціннісно-захисну функцію, яка пов'язана зі 

створенням і підтримкою цінностей індивіда і групи. Стереотипи 

активуються не тільки для пояснення, але і для виправдання, і 

захисту своїх поглядів і поведінки, а також для підтримки групо-

вих цінностей, виправдання і раціоналізації поведінки відносно 

чужої групи (як виправдання дискримінаційної поведінки) [5]. 

У структурі гендерних стереотипів можна виділити два рівні: 

персональний (особисті уявлення) та культурний (соціально-

навіяні уявлення). Останні можуть існувати у вигляді уявлень про 

особистісні якості чоловіків і жінок, у тому числі фізичні, уявлення 

про гендерну специфіку соціальних ролей та занять[1]. 

Можна зробити висновок, що гендерні стереотипи мають 

значний вплив на ідентифікацію та соціалізацію особистості. 

Існуючі в суспільстві гендерні стереотипи часто породжують 

надто умовне і спрощене уявлення про чоловіків і жінок, форму-

ючи очікування та настанови щодо них, сприяють спрощеному 

сприйняттю, обмежуючи розвиток особистості та самореалізацію 

як чоловіків, так і жінок.  
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КУЛЬТУРА НІКЕЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

        Голтвянський О.М., 

                              Голова Центру геополітичних досліджень              

                 та сучасної конфліктології 

   В історії світової культури візантійська цивілізація посідає 

чільне місце.По-перше,вона була логічним та історичним 

продовжененям греко-римської античності, по-друге, репрезенту-

вала протягом усього існування своєрідний синтез західних і 

східних духовних начал, по-третє, справила великий , подекуди 

вирішальний, вплив на цивілізації Південної і Східної Европи,по-

четверте, Візантія – це осібний і самоцінний тип культури, що 

пояснюється багатонаціональним характером візантійської 

держави.2 У Візантії існувала мовна та релігійна спільність. 

Етнічну основу цієї держави становили греки та еллінізоване 

населення областей, де панували грецька мова й античні звичаї. 

Тут довго зберігалася романізація адміністративного апарату, армії 

та судочинства. Державною мовою з VII ст. була грецька. У 

духовному житті візантійського суспільства панувало христи-

янство, антична культурна спадщина була піддана відчутному 

впливу його греко-православного різновиду. Нищівного удару 

Візантійській імперії на початку XIII ст. завдали хрестові походи. 

Храми і палаци були пограбовані, художні цінності — вивезені, 
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майстри, які залишилися живими, емігрували. Проте вже на межі 

XIII і XIV ст. у візантійській культурі почалося своєрідне 

відродження мистецтва. 

   Перебіг Четвертого хрестового походу (1202-1204 рр.) був 

трагічний для Візантійської імперії: прямуючи до Палестини, 

військо західноєвропейських хрестоносців 13 квітня 1204 року 

захопило Константинополь. На території Візантійської імперії 

утворилося три грецьких держави - Епірське царство, Нікейська і 

Трапезундська імперії та чотири латинських. Ці події істотно 

змінили характер духовного розвитку Візантії, порушило основ-

ний стрижень візантійської культури, яка у ХІ-ХІІ ст. переживала 

найвищий розвиток, зумовлений розквітом візантійським міст. А 

вже з кінця ХІІ – початку ХІІІ століття розпочалася смуга 

культурного занепаду, пов’язана з економічною, політичною 

деградацією імперії, погіршеного захопленнями та варварським 

пограбуванням хрестоносцями візантійських міст.  

   В період існування Нікейської імперії з 1204 по 1261 рр. 

духовне життя візантійців набуває усе більше єдиний характер, 

особливо в Нікеях та Фессалоніках, де воно надихається ідеєю 

боротьби з латинянами. Візантійці частіше називають себе 

еллінами, а не ромеями. Відродження еллінської самосвідомості 

проявляється як у політиці, так і в культурі. 

   Після розпаду Візантійської імперії, Нікейська імперія стає 

найбільшим та найбільш життєздатним з середньовічних грецьких 

державних утворень; її імператори продовжували вважати себе 

справжніми правителями Візантії (Романії).Саме Нікейська 

імперія стає новим центром візантійської культури, куди після 

захоплення столиці починається посилена еміграція грецьких 

майстрів, які не в силах були переносити знущання хрестоносців. 

    У Нікеї зосередилося візантійське суспільне та культурне 

життя. Це місто перетворюється на своєрідні нові Афіни. Сюди з 

Константинополя прибувають кращі представники тодішньої 

інтелігенції, що тікали від латинського панування: історик і 

богослов Микита Хоніат, його послідовник Георгій Акрополіт, 

письменник і церковний діяч Микола Месаріт. З Афін до столиці 
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Нікейської імперії прибуває Георгію Вардан -полеміст і поет. У 

Нікеї створюються Богословська й філософська академії.1 

    Саме у ХІІІ ст. відбувається перехід до нового розуміння 

античної культури, результути якого позначаться у ХІУ-ХУ ст. 

Поки що антична спадщина використовується переважно 

фрагментарно: беруться на озброєння окремі мотиви,ідеї, 

жанри,міфи, персонажі, тільки вже більш загальновідомі. 

    Важливою особистістю нікейської культури є синтез 

західних і східних елементів у різних сферах матеріального й 

духовного життя суспільства.Головну роль у цьому відігравали 

греко-римські традиції,що перемогли ,поглинули інші впливи та 

сприяли збереженню у Візантії античної культурної спадщини. 

Традиції античної цивілізації послужили основою розвитку 

гуманістичних ідей, а передані на Захід, вони багато в чому 

запліднили европейську культуру епохи Ренесансу. 

   У Нікейській імперії при все зростаючому впливі христи-

янства ніколи не згасала світська художня творчість. Культ імперії 

та імператора давав імпульси як розвитку світської придворної 

столичної культури, так і зближенню світської і церковної 

ідеології. Світська культура й освіченість жили повнокровним 

життям,маючи зв’ язок, з одного боку ,з візантійською аристокра-

тією і міською інтелагенцією, а з іншого – з народною культурою. 

Міста завжди залишалися центрами культури й освіченості.1 

   Культура Нікеї стала прямим продовженням культури 

Візантії. Ласкариси засновували школи та скрипторії, були 

адептами та захисниками еллінської культури. У нікейській імперії 

розширюється коло літературних творів народною мовою.Це 

передусім художня література; історіографія, риторика, філософія, 

філологія, які розвивалися традиційною класичною мовою. 

Прагнення досконалого володіння грецькою мовою стає аспектом 

відчуття еллінської культурної спадкоємності.2 

   Саме у Нікейській культурі зародилися перші паростки 

гуманістичних тенденцій та того культурного руху,який потім 

призвів до так званого «Палеологівському відродження». Благод-

атним грунтом, на якому могли зійті паростки нового, було 
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бурхливе відродження еллінізма, грецького патріотизму у 

Нікейській імперії. В умовах панування латинян звернення до 

еллінітичних традицій, протиставлення їх латинській культурі, 

було не тільки природним, але й неминучим. Запекла боротьба 

проти завойовників визвала підйом еллінської самосвідомості, та 

одночасно привела до думки, що мрію про всесвітню імперію, 

спадкоємицю Стародавнього Риму, необхідно облишити. Полі-

тична ситуація, що склалася після 1204 року, надала новий імпульс 

для відмови від універсалізму та заміни imperium universale на 

imperium unicum, яку потрібно було створити. Саме на реалізацію 

цього були направлені суспільно-політичні, дипломатичні зусилля 

династії Ласкарів, представники якої намагалися відновити 

Візантійську імперію на тій території, що існувала до 1204 року, як 

незалежну та єдину державу з одним імператором та патріархом. 

Після 1204 року візантійці все частіше називають себе не 

«ромеями» а «еллінами», тим словом, яке раніше було синонімом 

язичника. Нікея по великій кількості вчених та культурних 

особистостей вважається сучасникам «древніми Афінами», а сама 

імперія ідентифікується з Елладою. Нікейські вчені та письмен-

ники побачили у далекій історичній дійсності свій ідеал. Глубока 

увага до еллінського минулого проявилася у ціленаправлених 

пошуках та збору старовинникх рукописів з текстами давньо-

грецьких вчених мислителів.Никифор Влеммід навіть іздив за 

рукописами на Балкани.Філософське мислення оберталося 

навколо найбвльших ідеалістів стародавнього світу – Арістотеля 

та Платона. В одному листі Феодора ІІ Ласкаря є згадування про 

існування при никійському дворі матеріалістичних направлень у 

філослфії. У літературі Нікейської імперії з’явились гуманістичні 

тенденції. Літератори того часу намагалися висловити свій 

духовний світ у слові та письмі. Автобіографія Никифора Влем-

міда знаменувала початок у розвитку Георгія Акрополіта, Георгія 

Кипрського, Георгія Пахимера, Михайла VIII Палиолога Потреба 

    У часи свого правління імператор Іоанн III Дука Ватаца 

зібрав навколо себе блискучий гурток вчених. Вихователями його 

сина і спадкоємця, Феодора II Ласкаріса, були письменник 
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Никифор Влеммід і хроніст Георгій Акрополит. Никифор Влеммід 

(1197-1272) є одним з найбільш характерних представників 

нікейського періоду візантійської літератури. Він заснував в 

Імафійском монастирі школу, згадувану сучасником з високою 

похвалою. Підготовлені ним на основі античних зразків навчальні 

посібники набули поширення не тільки у Візантії, але і на Заході. 

Власне, літературна діяльність цього працьовитого просвітителя 

включає риторичні декламації, придворні вірші, твори з теології. 

Традиційний характер носять повчання владикам про збереженя 

чеснот, витримане в звичному для середньовічних літератур жанрі 

«зерцала» ( «Слово, іменоване Статуї царя»). Іоанн ІІІ Дука Ватац 

був покровителем наук та мистецтв, видатним ерудитом та 

письменником був Феодор ІІ Ласкарис, біля якого склався гурток 

грецьких інтелектуалів, духовні інтереси якого лежали у області 

науки та літератури. Листи, які вони писали один одному є 

літературним твором. Чудовим літературним скарбом є листи 

Феодора ІІ. Імператор, вихований у кращих елліністичних 

традиціях, захоплений античними поетами, ораторами, музикою, 

тонко передає моменти свого життя, свого душевного настрою. В 

них бачимо то легку іронію, що переходить у сатиру, то філо-

софські роздуми про сутність буття. До наших часів збереглося 227 

листів імператора, які передають естетичне сприйняття життя, 

цікавість до минулого, красі пам'ятників та ландшафтів.   Нікейські 

письменники активно використовують античну спадщину: цитати 

стародавніх авторов, переказують міфи, звертаються до образів та 

прикладів з історії, поезії та прози. 5 

  Інший наставник Феодора II Ласкаріса, Георгій Акрополит, 

виконував під час царювання свого учня і пізніше важливі 

дипломатичні і військові доручення. Головний його твір - 

«Хроніка», викладає події від 1203 р до зворотного відвоювання 

Константинополя візантійцями у 1261 році. Акрополит займався 

також богословської полемікою, писав промови, склав віршоване 

вступ до листів Феодора Ласкаріса. 

    Ідеалом візантійських письменників був імператор, 

захоплений науками, покровитель знань.В суспільстві,де багато 
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залежало від особистої ініціативи правлячого василевса,його 

ставлення до гшрамотності та освіченості, передусім відбивалося 

на становищі вчених, долі освіти, культури. Покровительство та 

допомога монархів у Нікейській імперії надавали можливість 

розвиватися як освіті, так і культурі.  

    Візантійська література справила значний вплив на євро-

пейську, в тому числі на літературу слов’ ян, своїми пам’ятками, 

що належать переважно до ХІІІ ст. Але заглиблення в давню мову 

та культуру, їх ідеалізація загострювала складну й неподолану у 

всій Візантії проблему двомовності, наявності двох культур, 

причетність чи непричетність до яких визначались ступенем 

освіченості та соціальної належності.2 

   Незважаючи на поширення в ХІ столітті бомбідінового 

паперу, книги переписувались переважно на пергаменті й були 

надзвичайно дорогі, бібліотеки монастирів і приватних осі 

невеличкі.Але мистецтво оформлення книги піднялося до великих 

художніх висот .Книжкові мініатюри виконувалися з великою 

живописною майстерністю і тонкощами .Художники розробляли 

не тільки сюжети композицій, але і систему взаємозв'язку тексту і 

мініатюр, їх розташування, домагаючись художньої єдності. 

  Пам’ ятки нікейського музичного мистецтва майже цілком 

обмежуються релігійними зразками. Про роль музики у світсь-

кому побуті відомо небагато, збереглося кілька мелодій і музич-

них вітальних окликів – «акламацій», обов’язкових у двірському 

церемоніалі. У Нікеї спостерігається розквіт мелодійної творчості 

у музичному мистецтві, пов’ ий з посиленням зовнішньої розкоші 

релігійного культу. Цьому часові належать «прості» співи і 

«багаті», де на один склад припадає ціла нотна група.В історії 

візантійської музики ХІІ століття відоме великою подією, 

значення якої неможливо переоцінити. Саме відтоді починається 

поширення нового типу нотного письма,названого у ХХ столітті 

«середньовізантійською нотацією», яка відрізнялася від поперед-

ньої незрівнянно багатшими можливостями. Якщо «палеовізан-

тійська нотація»» описувала найважливіші явища музичного 

процесу лише приблизно, то нова «середньовізантійська», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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фіксувала їх досить точно. Її втілення в художню практику 

означало корінний перелом у музичному житті.Тепер мелурги 

(узики, композитори) не відчували жодних ускладнень у записі 

музичного матеріалу.Все це сприяло вивільненню творчої 

фантазії .Творець музики міг бути впевненим, що рукопис донесе 

до співців всі деталі його задуму, починаючи від точної величини 

інтервалу між звуками, закінчуючи характерними прийомами 

виконання. У Нікейській імперії сформувалась розвинена 

система співів, яка застосовувалдась у державній і культурній 

сфері. Її специфіка була в обмеженості жанрів, які зароджувались 

ще на попередніх історичних етапах розвитку(псалом,канон,гімн 

стихіра) й слугували основним ядром музичної практики. Однак 

виконання того чи іншого жанрув кожному окремому випадку, 

час і місце його виконання, своєрідність і тематика змісту, 

особливості тексту й й засобів виконання – все це сприяло закріп-

ленню за співами певних назв –«славословні», «всемилостиві», 

«величальні», «блаженні» тропарі, «на хвалітех», «стихири», 

«нехибні», «херувимські» тощо. Друга група співі сформувалася 

в залежності від часуїх виконання: «ранкові», «відпускальні», 

«екзапостеларії». Співи іншої кгрупи називалися за своєю основ-

ною темою: «катавасії», «хафізми», «несідальні». Музика не мала 

доміувати над текстом, кожному складу тексту відповідав один 

звук.Візантійські,зокрема Нікійські, мелодії і гімни справили 

великий вплив на розвиток латинської, східнослов’янської 

церковної музики.2   

В революціях другої половини ХІІ століття і в переворотавх 

1204-1261 рр.народжується мистецтво пізньовізантійського «тре-

тього розквіту». Елліністичне начало яскраво проявлялося ранніх 

фресках і мозаїках — жанрові сцени, реалістичне зображення 

людей, правильні пропорції.Але мистецтво того періоду неспро-

можно виробити ті нові форми, котрі відповідали б новим 

потребам.Воно не в змозі відмовитися від традиційного повороту 

людської постаті, не може вийти за межі нерозвиненого репер-

туару рухів тілав, безсило в побтривімірного простору в площині. 

Мистецтво Нікеї міцно пов’ язане закоріненими традиціями. Але 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%8F
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західноєвропейські майстри того періоду вчаться на візантійських 

зразках ХІІІ ст. 2 

   Візантійська культурна традиція, частиною якої є культура 

Нікейської імперії, виявилася сильнішою від самої держави. 

Після перетворення Константинополя в столицю Османської 

турецької імперії вона набрала подальшого розвитку у наро-

дів Східної Європи, в тому числі українського, де поширилася 

разом з християнством. Її самобутні культурні традиції стали 

підсумком складної взаємодії античних традицій і християнства. 

Їх співвідношення виявлялося по-різному, на тому або іншому 

етапі одна із сторін висувалася на перший план, або навпаки — 

придушувалася. Ці процеси, що проходили у всіх без винятку 

галузях культури, склали принципову лінію розвитку 

візантійської культури. Важкі часи 1204-1261 рр. не пройшли для 

культурного розвтку Візантії без сліда. З одного боку, воєнні 

конфлікти між Заходом та Сходом, при всій безглуздості руй-

нування, неминуче супроводжувались культурними контактами. 

З іншого боеку, візантійська культура, сприйнявши деякі 

імпульси західної культури, знайшла опору для «еллінського» 

патріотизму, по-новому звертаючись до своїх витоків, вступаючи 

у нову фазу свого розвитку.8 

   Слід підкреслити, що культура Візантії — це своєрідний 

міст від античності до середньовіччя. Одночасно цей міст єднає 

культури Заходу і Сходу, є особливим проявом їхнього синтезу, 

зумовленого географічним положенням і багатонаціональним 

характером Візантійської держави. Переплетення європейських та 

азіатських впливів, греко-римських і східних традицій наклало 

відбиток на суспільне життя, релігійно-філософські ідеї, літера-

туру та мистецтво Візантії. Своєрідність візантійської цивілізації 

полягає в тому, що вона відрізняється від середньовічної культури 

Західної Європи елементами східних цивілізацій і спадкоємністю 

культур Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Нікейська 

імперія, незважаючи на невеликий проміжок часу її існування, 

залишила велику культурну спадщину. Як написано було Нікітой 

Хоніатом у його «Исторії»: перед очима лежить рухливий, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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нестабільний, суперечливий, строкатий світ, до явищ якого погано 

застосовуються однозначні оцінки. 
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Останнім часом професія менеджера набуває все більшої 

популярності та має стрімкий розвиток. Адже це такий вид 

професійної діяльності який є актуальним у будь-якій сфері 

національної економіки.  
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Менеджер – це людина, яка посідає керівну посаду на певному 

рівні управління, наділена повноваженнями в межах своєї компе-

тенції і приймає рішення за окремими видами діяльності в 

організації, підприємстві чи установі. Особливістю професійної 

діяльності менеджера в сучасних умовах є гнучкість, як швидка 

реакція на зміни ринкових відносин та уміння приймати виважені 

управлінські рішення з урахуванням кон'юнктури, динаміку 

попиту та пропозицій на вимоги ринку [1]. 

Інша особливість професії менеджера полягає в тому, що, на 

відміну від інших, вона не ставить чітких вимог до неї за ознакою 

кваліфікації. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціа-

лізацією і розглядається як ступінь та вид професійної навченості, 

сукупності професійних якостей, необхідних для виконання 

менеджерської діяльності. Розроблені в Україні Єдині тарифно-

кваліфікаційні довідники робіт і професій робітників (ЄТКД) і 

кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та 

службовців (КД), є основними нормативними документами щодо 

регулювання професійної діяльності менеджерів. Ці документи 

слугують в основному цілям визначення тарифікації робіт або 

категорії фахівця, однак, як засвідчує аналіз, у них не подано 

повної характеристики діяльності і вимог до професії. Тому, крім 

знання теорії, сформованості умінь виконання певних операцій 

(дій) за фахом, функціональних обов’язків, є надзвичайно важли-

вим формування і розвиток здібностей та особистих управлінських 

якостей керівника нової генерації [2]. 

Практика менеджерської діяльності переконує, що багато 

проблем виникає через неефективне управління. Щоб підпри-

ємство ефективно працювало менеджери повинні володіти такими 

компетенціями:  

- мати стратегічне мислення, завдяки якому можна наперед 

спрогнозувати майбутній розвиток ринку; 

- здатність до гнучкості та адаптованості бізнес-середовища, а 

саме вміти спостерігати за неочікуваними змінами та миттєво 

реагувати в прийнятті рішень; 

- «йти нога в ногу» з інформаційними технологіями, надавати 
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перевагу сучасним методам; 

- сприяти розвитку потенціалу співробітників, підтримувати 

саморозвиток, створювати «інноваційну» атмосферу в колективі; 

- здатність до вирішення нестандартних проблем; 

- вміти працювати в команді. Якщо люди вміють разом йти до 

спільної мети, ефективність та продуктивність значно підвищуєть-

ся. Саме менеджер несе головну відповідальність за формування 

команди, спонукає, згуртовує людей до взаємодії, а в результаті 

справедливо винагороджує; 

- керівник має бути лідером та прикладом для інших, він має 

поєднувати в собі як власні, так і колективні здібності, створювати 

мотивацію та комфортні умови для своїх працівників [3]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що у діяльності всіх менедже-

рів, незалежно від управлінського рівня посади, яку обіймають, 

галузі у якій вони працюють, є дещо спільне – власне те, що і 

становить фундамент науки про управління та складає її основи. 
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В наш час люди стали більше приділяти увагу спорту, 

фізичній формі, здорового способу життя. На відведених спортив-

них майданчиках та залах організуються групові спортивні заходи. 

Але із запровадженням низки обмежень, громадські місця для 

занять спортом стали недоступні для відвідування, до великого 

жаль. Більшість людей, які бажають зберегти свою фізичну форму, 

стали займатися у домашніх умовах. 

Сидячий спосіб життя та низький рівень фізичної активності 

надають серйозний негативний вплив на здоров'я, якість та 

тривалість життя. Карантинний режим у багатьох людей спрово-

кував психологічні проблеми, пов'язані з стресом від перебування 

в замкнутому просторі та постійному страху за своє здоров'я та 

своїх близьких.  

Під загрозою виявилося психічне здоров'я людини. У такій 

ситуації фізичні вправи та техніки розслаблення можуть відволікти 

від негативних думок, допомогти зберегти внутрішній спокій і, 

звичайно ж, захистити здоров'я, зміцнюючи імунну систему 

організму [1].  

Регулярні тренування особливо важливі у період обмежуваль-

них заходів. Фізичні заняття сприяють виробленню ендорфінів – 

гормонів радості, а гарний настрій та позитивні емоції, як відомо, 

позитивно позначаються імунітет людини. 



 

148 

Ніколи не пізно почати заняття вперше в житті або після 

тривалої перерви. Тривале перебування будинку, у замкнутому 

просторі не привід для того, щоб припинити стежити за собою, 

своєю фігурою. 

Спортивні заняття стимулюють самодисципліну, що також є 

актуальним для студентів. Вдома ніхто не ставитиме прогули за 

пропуск тренування, але брак фізичної активності буде заповне-

ний. А це просто необхідно для молодого організму, що 

розвивається [1]. 

Заняття спортом на вулиці у міру зняття заборон з 

відвідування публічних місць для занять спортом, можна робити 

невеликі ранкові оздоровчі пробіжки. Також ходьба може сприяти 

зміцненню здоров'я [2].  

Навіть у невеликих приміщеннях ходіння по периметру, 

легкий біг чи ходьба на місці зберігають активність. Краще стояти 

або ходити по кімнаті, а не сидіти. Час, що проводиться в сидячому 

положенні, краще скоротити, віддаючи перевагу положенню 

стоячи. А щоб працювати в такому положенні, можна 

використовувати стіл на високих ніжках або використовувати як 

підставок книги або інші пристрої. 

З вище сказаного можна дійти невтішного висновку, що 

заняття спортом допомагають не тільки спалювати необхідну 

кількість калорій. Нестача фізичних навантажень більш серйозно 

впливає на ваше здоров'я, ніж може здаватися на перший погляд.  

Тому заняття спортом просто потрібні. Особливо, під час 

карантину, оскільки фізична активність допомагає не лише 

підтримувати свої м'язи в тонусі, але й допомагає зберігати 

психічне здоров'я. Лінь і поганий настрій не є ґрунтовними 

причинами, через які не варто займатися спортом. Всього кілька 

хвилин у день, недовга відмова від гаджетів, і ваше фізичний стан 

покращиться, як і настрій, імунітет та здоров'я в цілому. 

Для того, щоб люди могли дистанційно виконувати фізичні 

вправи, з'явилося безліч онлайн-тренувань, відеокурсів, в 

інформаційну епоху все це знаходиться в вільному доступі.  

Кожен може вибрати зручний йому хід фізичних занять 
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культурою, будь то онлайн-тренування, читання необхідної 

літератури та самостійне виконання вправ, або при можливості 

відвідування спортзалів та фітнес-центрів, але при обов'язковому 

дотриманні правил, які максимально знизить ризик зараження [3].  

Незважаючи на всі умови, що виникли, важливо 

продовжувати заняття спортом, тому що організм, який будь-якої 

миті може зіткнутися з небезпечним вірусом, зараз найбільше 

потребує зміцненні та підтримці, йому необхідно залишатися 

сильним, а без спортивних вправ це є здійсненним. 
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та фахівців для підготовки фахівців  

органів національної поліції 

Науковий керівник: 

Волков Юрій Михайлович 

старший викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

м. Дніпро, Україна 

Діяльність органів державної влади та місцевого самовряду-

вання в умовах введення воєнного стану зводиться до сприяння 

органам управління, створеним на визначеній території, в 

безпосередньому вирішенні завдань оборони держави.  

На сучасному етапі розвиток законодавства про спеціальні 

адміністративно-правові режими ґрунтується, насамперед, на 

загальновизнаних міжнародно-правових та конституційних поло-

женнях, які дають первинну легалізацію режимів, а також встанов-

люють основи та принципи ´режимнихª обмежень права і свободи 

людини і громадянина. 

За юридичною природою серед правових актів, що регулюють 

адміністративно-правові режими, можна виділити правовстановлю-

ючі, які містять первинні режимні норми, та правозастосовні акти.  

Крім міжнародних актів та Конституції, до правовстановлю-

ючих відносяться загальнотематичні та спеціальні закони, які 

визначають вид правового режиму, його носіїв, підстави вступу, 

суб'єктів, які здійснюють режимне управління, режимні заходи та 

правила діяльності. Серед правозастосовних актів виділяються 

укази Президента, ухвали Уряди та інших. підзаконні акти, вста-
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новлюють конкретні заходи реалізації адміністративно-правових 

режимів. 

Незалежно від того, з яких підстав та в якому територіальному 

масштабі введено надзвичайний стан, можливо повне або часткове 

зупинення повноважень органів виконавчої влади суб'єкта 

(Суб'єктів) та органів місцевого самоврядування [1]. 

При цьому також забезпечуються посилення охорони 

громадського порядку та військових об'єктів, встановлення обме-

жень для фінансово-економічної діяльності, запровадження особ-

ливого порядку продажу та розподілу продовольства та предметів 

першої необхідності. 

Обмежується проведення зборів, мітингів, інших масових за-

ходів, забороняються страйки. Запроваджуються обмеження на рух 

транспортних засобів, здійснюється їх огляд. Припиняється діяль-

ність хімічних, біологічних та інших небезпечних виробництв.  

Здійснюється евакуація матеріальних та культурних цін-

ностей найбезпечніші райони. Вибори та референдум в умовах 

надзвичайного становища не проводяться. Президент у період 

надзвичайного стану вправі призупиняти правові акти органів 

державної влади суб'єктів та органів місцевого самоврядування [3]. 

Якщо режим надзвичайного стану введено у зв'язку з 

надзвичайними ситуаціями природного та техногенного харак-

теру, можуть бути додатково здійснено такі заходи: тимчасове 

відселення мешканців у безпечні райони, введення карантину, 

інших санітарно-протиепідемічних заходів, залучення матеріаль-

них ресурсів організацій незалежно від форми власності, зміна 

режиму роботи, тимчасове відсторонення від роботи керівників, 

які не забезпечують необхідні заходи, трудова повинность 

громадян та залучення їх транспортних засобів [2]. 

При введенні надзвичайного стану може бути утворений 

спеціальний орган (тимчасова адміністрація) або призначено 

коменданта району надзвичайного стану. Їхні розпорядження 

обов'язкові для виконання.  

Залежно від підстав введення надзвичайного стану, можуть 

бути здійснені додаткові заходи.  
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Якщо причиною його введення послужили насильницькі дії 

(озброєний заколот, масові безлади, тероризм та ін.), можуть бути 

введені комендантська година (заборона перебувати на вулицях та 

в громадських місцях у певний час) та попередня цензура. Закон 

допускає також застосування таких заходів, як вилучення 

розмножувальних (друкованих та інших.) коштів, призупинення 

діяльності політичних партій та інших громадських об'єднань, 

перевірка документів та особистий огляд, обмеження чи заборона 

продажу зброї, отруйних речовин, наркотичних засобів, видво-

рення з території осіб, які порушують режим надзвичайного стану, 

продовження строку тримання під вартою деяких осіб [2]. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ НАРЯДІВ ПАТРУЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ 
 

Андрій ХЕЙЛО 

здобувач вищої освіти 1 курсу 

Навчально-наукового інституту права 

та підготовки фахівців  

для органів національної поліції 

Науковий керівник: Євген ГІДЕНКО 

викладач кафедри 

тактико - спеціальної підготовки  

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

Важливим кроком у реформуванні правоохоронних органів є 

створення Національної поліції – центрального органу виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку.  

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну 

поліцію» систему поліції складають: центральний орган 

управління поліцією та територіальні органи поліції [1]. 

На території районів, міст, районів у містах, де не створено 

підрозділи патрульної служби Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України, поліцейські послуги надаються 

відокремленими структурними підрозділами головних управлінь 

Національної поліції в областях (далі – відділи, відділення поліції), 

які функціонують за новою структурною побудовою [1]. 

Безсумнівна значення в цьому зв'язку має вивчення закордон-

ного досвіду в області теорії, правової регламентації, організації та 

функціонування поліції - одного з найважливіших елементів і 

дієвих правоохоронних механізмів всіх країн світу [2]. Це 

сприятиме розширенню сукупності наших уявлень про шляхи 

державного будівництва в сфері забезпечення правопорядку, 

збагатить і надасть нової якості знань про форми і методи боротьби 
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з правопорушеннями, що, в свою чергу, дасть можливість творчої 

думки продуктивніше працювати над удосконаленням вітчиз-

няних інститутів, знаходити більш конструктивні теоретичні і 

практичні рішення [3]. 

Хоча, як відомо, іноземні держави мають інший рівень 

розвитку, відмінні від російських політичні, правові, історичні та 

культурні традиції, чисельність населення, географічні масштаби, 

інфраструктуру, інші специфічні риси, що, природно, додає своє-

рідність вигляду, стратегії і тактиці їх поліцейських формувань , 

об'єктивні передумови для застосування відповідного досвіду, тим 

не менш, існують. 

Особливої актуальності в даний час набуває розширення і 

зміцнення взаємодії громадської міліції з поліціями зарубіжних 

держав в сфері боротьби з організованою злочинністю, незакон-

ним обігом наркотиків, розкраданням і контрабандою культурних 

цінностей, економічними злочинами, тероризмом та іншими 

злочинами, що мають транснаціональний характер. Можна з 

упевненістю стверджувати, що в силу взаємної зацікавленості в 

результатах співпраці в боротьбі саме з такими злочинами, наші 

іноземні партнери проявлять в ньому найбільшу активність [4]. 

Пріоритетний вплив при здійсненні співробітництва МВС з 

поліціями зарубіжних держав в названій області слід приділяти 

таким його формам як: постійний обмін інформацією, що 

відноситься до кримінальним проявам та боротьбі з ними, в межах, 

допустимих російським законодавством; обмін представляють 

взаємний інтерес оперативними даними щодо можливих контактів 

злочинців різних країн; спільне дослідження питань, що 

стосуються розвитку подібних контактів; обмін оперативною 

інформацією та досвідом щодо захисту осіб, об'єктів і майна від 

різного роду злочинних посягань, про незаконні фінансові 

операції, підробка грошових знаків і цінних паперів, крадіжок 

творів мистецтва, їх контрабандного переміщення та інших 

злочинів, в розкритті і розслідуванні яких є взаємний інтерес; 

проведення взаємних консультацій з конкретних питань; 

постійний обмін досвідом організації та тактики боротьби з 
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правопорушеннями, а також інформацією про нормативно-

правової регламентації заходів протидії кримінальним проявам; 

організація спільних зустрічей, нарад, семінарів з найважливіших 

проблем забезпечення правопорядку; обмін співробітниками для 

участі в курсах підвищення кваліфікації та ін. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що з впровадженням нових 

форм роботи суспільство очікує від Національної поліції 

серйозних результатів. На сьогодні, правоохоронна система 

набуває тотальних змін, реформування здійснюється швидкими 

темпами, нові вимоги докорінно змінюють критерії оцінки 

діяльності поліції. На мою думку, завдяки спільним зусиллям буде 

побудовано принципово новий правоохоронний орган, в якому 

кожен поліцейський професійно і чесно служитиме українському 

народу. Реформування допоможе поліції стати справжнім 

партнером для суспільства, відновити довіру населення до органів 

правопорядку, щоб кожний громадянин відчував у поліцейському 

реального та надійного захисника своїх прав та інтересів. 
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 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Сьогодні ми на власні очі спостерігаємо творення якісно 

нового етапу в українській історії. Повномасштабне військове 

вторгнення Російської Федерації стало докорінно змінило стан 

українського суспільства, його характер і риси. Утвердження 

демократичних цінностей та традицій в Україні відбувалося за 

умов неусталеності та незавершеності багатьох важливих 

соціально-політичних процесів, що почались із відновленням 

незалежності. Наслідком цього стала відсутність чітких ціннісних 

координат-регуляторів людської поведінки, що безпосередньо 

впливали б на соціокультурну ситуацію в Україні.  

Оскільки будь-які серйозні зміни, пов’язані зі встановленням 

нового суспільного ладу, відбуваються нерозривно з культурними 

трансформаціями, в українському суспільстві й досі відбувається 

переоцінка цінностей, відхід від «комуністичних» орієнтирів в бік 

загальнолюдських, відмова від радянських наративів на користь 

розбудови власної національної ідентичності. 

Використовуючи результати соціологічних опитувань, ми 

можемо прослідкувати появу нових суспільних тенденцій та 

спрогнозувати їхні наслідки для держави в майбутньому. 

Національна ідентичність — це усвідомлення особистістю 

себе як такої, що належить до людського колективу, об’єднаного 

за ознакою спільної національної належності, яке поділяється й 

іншими членами цього колективу. Таке усвідомлення спирається 

передусім на мову, історію, культуру, пам’ять, спільну територію, 
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економіку тощо, тобто на фактори інтеграції спільноти [1, c.490]. 

Після розпаду Радянського Союзу в українському суспільстві 

різко постало питання національної ідентичності. Попри те, що 

відновлення незалежності України відбулося у 1991 році, станом 

на 2010 рік лише 57% опитаних українців ідентифікувало себе, 

перш за все, як громадян своєї держави [2, c.15]. Натомість 

кількість респондентів, які самоідентифікувалися в якості 

«радянських людей» склала 8% [2, c.15]. Пострадянські віяння 

були основною причиною туги за «спільним минулим» серед 

частини населення, яке втілювалося в найрізноманітніших формах 

і, зокрема, в бажанні утворення спільної держави з Росією та 

Білоруссю. У 2011 році показник схвалення цієї ідеї склав 48% 

опитаних українців і в подальшому лише зменшувався — 44% у 

червні 2012 рок і 41% станом на жовтень того ж року [3, c.11]. 

Найбільш вірогідними причинами подібного падіння підтримки є 

проросійська політика чинного на той момент уряду і зростання 

протестних настроїв серед населення.  

Із початком війни на сході України настрої серед українців 

зазнали змін. В умовах невизначеності та дієвості ворожої 

пропаганди протягом перших місяців війни з Росією лише 57% 

респондентів відповіли, що вважають, що між Росією та Україною 

відбувається війна. На момент початку процесу декомунізації 

можна спостерігати лише зародження позитивних змін на користь 

утвердження окремішньої національної самоідентифікації україн-

ців. Рівень ностальгії за СРСР знизився із 46% у 2010 році до 31% 

станом на жовтень 2015 [4]. У листопаді 2016 року 48% 

респондентів підтримало заборону комуністичної ідеології в 

Україні [5, c.7]. Проте все ж необхідно відзначити, що взятий 

державою курс на розрив спільного з Росією та СРСР минулого не 

став на той момент загальнонаціональним.  

Кардинальні зміни у ситуації спостерігаємо із початком 

повномасштабного вторгнення Росії. Рівень самоідентифікації в 

якості громадянина України зріс із середнього значення у 7,9 

пунктів (за шкалою від 0 до 10) станом на серпень 2021 року до 9,8 

станом на квітень 2022 року [6, c.7]. Натомість аналогічні 
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показники самоідентифікації в якості радянської людини 

знизилися з 2,9 до 1,1 за аналогічний проміжок часу [6, c.7]. Варто 

також відзначити, що показник позитивного ставлення до 

Володимира Путіна серед українців склав 14% станом на січень 

2022 року і 0% станом на квітень 2022 року [7, c.22], а кількість 

прихильників тези про те, що «українці і росіяни — один народ» 

знизилася з 41% у 2021 році до 8% станом на квітень 2022 [6, c.9] .  

Можна прогнозувати, що показники негативного ставлення 

до Російської Федерації будуть лише зростати з часом. Дедалі 

меншим ставатиме рівень прихильності до радянського минулого 

і комуністичної ідеології, які станом на сьогодні є одними із 

головних елементів пропаганди Російської федерації. Можемо 

також спостерігати поновлення дискурсу «декомунізація-

дерусифікація-деколонізація», що дає підстави для створення 

сприятливих умов для розвитку української ідентичності.  

Одним із найважливіших елементів національної самоіденти-

фікації є мова. Мовне питання було споконвічним предметом 

суперечок та політичних маніпуляцій в українському суспільстві. 

Мовна політика є надзвичайно важливим елементом соціокультур-

них трансформацій. Саме мова виступає важелем конструювання 

соціальної реальності, виконуючи не тільки комунікативну та 

символічну функції, але й ідентифікаційну, естетичну, культуро-

творчу.  

Якщо кількість громадян України, які визначали російську 

мову в якості рідної, була прямим наслідком розпаду СРСР, то 

питання надання російській мові статусу другої державної було 

каменем спотикання для українського суспільства починаючи з 

1991 року. Факт того, що наше суспільство є білінгвальним — 

беззаперечний. В умовах зростання білінгвального населення і, 

відповідно, при зменшенні одномовного, відбувається втрата 

мовної стабільності, наслідком якої може бути повний перехід на 

більш вживану мову та забуття іншої. Проте саме державна мова 

визначає окремий народ як самостійний, прямо вказуючи на його 

історію. Використання мови ворога – це крок до компромісу з ним, 

який, на жаль, уже давно було зроблено. У східних та південних 
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районах України ми спостерігали переважання російської мови 

над українською, що призводило до стрімкого занепаду як літера-

турної української мови, так і автентичних місцевих діалектів.  

З 2009-2010 років рівень підтримки надання російській мові 

статусу другої державної зменшився з 52-54% до 41% у 2012 році 

[3, c.14]. У липні 2014 за цю ініціативу виступило 21% 

респондентів, ще 27% підтримало ідею надання російській мові 

статусу офіційної в окремих регіонах [8, c.11]. З 2014 до 2019 року 

кількість респондентів, що підтримували впровадження російської 

мови на офіційному рівні знижувалася. Проте станом на вересень 

2021 року ці показники склали 22% і 12% відповідно [8, c.11].  

З початком повномасштабної агресії Росії проти України 

ситуація кардинально змінилася — рівень прихильників російської 

мови як другої державної на всій території України впав до 7%, а в 

окремих регіонах — до 8% [8, c.12]. Разом із цим мусимо 

відзначити, що кількість резидентів, які називали українську мову 

своєю рідною, щороку зростає: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 

році, — на відміну від російської, яка за цей самий термін втратила 

свої позиції: з 42% до 20% відповідно [8, c.4].  

Позитивну динаміку також спостерігаємо і в питанні мови 

повсякденного вжитку: якщо станом на лютий 2012 року 39% у 

побуті користувалося російською, а 15% послуговувалися і 

російською, і українською, то вже в 2022 спостерігаємо значний 

«відтік» російськомовних (18%) у бік двомовності (32%) [8, c.8]. 

Вірогідно, у подальшому ці показники змінюватимуться на 

користь української: дві третини респондентів, які використову-

ють у побуті і російську, і українську, заявили про бажання 

найближчим часом перейти виключно на українську. Таке ж 

бажання висловила і третина російськомовних респондентів. 

Можна констатувати, що в кризовій ситуації мова не лише 

виступила засобом ідентифікації під час виявлення диверсійних 

груп у перші тижні війни, але й стала об’єднавчим чинником для 

нації протягом майбутніх її етапів.  

Аби забезпечити високий рівень національної свідомості, 

необхідно розуміти взаємозалежність між нею та мовною 
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свідомістю. Народ, який використовує у вжитку мову, інакшу від 

тієї, якою користуються усі інші народи, обов’язково відчуває 

власну самобутність та цілісність [9]. Мова утверджує та поширює 

самобутню національну культуру, а отже сама по собі є цінністю. 

Її майбутнє напряму залежить від того, яке ставлення мають до неї 

самі мовці.  

Перехід українського суспільства до українськомовної 

стійкості є тривалим і важким процесом, який включає у себе 

багато факторів, проте початок повномасштабної агресії Росії 

проти України значно його пришвидшив.  

Таким чином, на наших очах народжується нове українське 

суспільство, яке дедалі частіше демонструє власну відмінність від 

своєї довоєнної версії. Війна стала стимулом для формування 

української національної свідомості і поклала край ряду супереч-

ностей всередині суспільства. Загальнонаціональний спротив 

продовжує ставати підґрунтям для розвитку української ідентич-

ності, культури та мови. Сьогодні ми зустрічаємо нову еру 

української історії. Якщо раніше головними домінантами 

української соціокультурної ситуації були «невизначеність та 

нестабільність», то тепер це чітка позиція — відстоювання своєї 

незалежності та утвердження власної національної ідентичності.  
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мінеральні палива, нафту і продукти її перегонки на суму 701,7 

млн. доларів, що складає 18% від усього імпорту країни. У 2021 

році з росії надходило 62% дизпального та 50% бензину. З Литви 

доправляли морем ще 10% палива, а у загальному підрахунку було 

покрито до 80% потреб у нафтопродуктах України [1]. 

Однак, уряд запевняв, що після перекриття доступу до 

пального країн-агресорів (росії та Білорусії) паливна криза буде 

тимчасовою. Саме з цих міркувань в середині березня акциз на 

пальне було скасовано, а ПДВ знижено до 7%. 

Однією з причин дефіциту пального стали обстріли 

нафтопереробних заводів та нафтобаз, через що власникам бізнесу 

нічого не залишилося, як розподілити залишки пального між 

автозаправними комплексами. Попит на бензин та дизпальне 

стрімко зріс, що зумовило скачок цін. Аналізуючи динаміку зміни 

цін (рис.1.) з початку війни, можна чітко побачити коли саме 

почали закінчуватися запаси пального, що вплинуло на ріст цін.  

 

 
Рис.1. Динаміка зміни цін на паливо в Україні  

за лютий-травень 2022 року, грн/літр 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Для визначення обсягів пального, якого не вистачає, доцільно 

розглянути споживання пального в динаміці за 2021 рік (рис.2, 3).  
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Рис.2. Обсяг використаного бензину моторного за 2021 рік, тис. тон 

Джерело: складено автором на основі [3] 

 

 
Рис.3. Обсяг використаного дизельного пального  

за 2021 рік, тис. тон 

Джерело: складено автором на основі [3] 

 

Аналізуючи діаграми (рис.2, 3), можна визначити, що у 

середньому в місяць у країні було спожито 31,2 тис. тон бензину та 

349,01 тис. тон дизельного пального, а за рік 374,8 тис. тон та 

4188,2 тис. тон відповідно. З неофіційних джерел відомо, що 

23

25

27

29

31

33

35

Використано бензнину моторного (тис. тон)

150
200
250
300
350
400
450
500

Використано ДП (тис.тон.)



 

164 

наразі, у 2022 році, Україні необхідно близько 1 млн. тон палива на 

місяць, що в 2,5 рази перевищує місячні обсяги споживання 

нафтопродуктів у 2021 році. 

За даними статистики 2020 року за окремими видами 

економічної діяльності було використано 39,6 тис. тон бензину 

моторного та 135,8 тис. тон газойлі (паливо дизельне). Частка 

використання палива за окремими галузями економіки зображена 

графічно (рис. 4, 5). 

Аналізуючи діаграми, можна зазначити, що найбільше 

бензину використовувалося саме у промисловості та підпри-

ємствами, організаціями інших видів діяльності. Що стосується 

дизельного пального, то найбільш вагомими споживачами палива 

були промисловість, транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність та сільське, лісове та рибне господарство. 

Дефіцит пального наразі вагомо впливає на діяльність цих галузей, 

що свою чергу впливає на загальний стан економіки країни. 

 

 
Рис. 4. Частка використання бензину моторного по галузям  

за 2020 рік, % 

Джерело: складено автором на основі [3] 
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Рис. 5. Частка використання газойлі (дизельного пального) по галузям  

за 2020 рік, % 

Джерело: складено автором на основі [3] 

 

Вирішенням дефіциту палива в Україні під час воєнних дій 

може стати імпорт нафтопереробних продуктів з країн Європи. 

Однак виникає проблема логістики при доставці пального. А саме 

брак вагонів, обмежена пропускна здатність прикордонних 

пунктів, відсутність достатніх резервів палива у країнах Європи, 

оголошення мобілізації, розбіжність у вимогах технічного, еколо-

гічного й іншого стану бензовозів. 

Так, наприклад, Німеччина зазначає, що виникла залізнична 

проблема через відсутність достатньої кількості вагонів, локомо-

тивів для перевезення нафтопродуктів в Україну та неможливість 

українських потягів поїхати за кордон. 

Порти, залізнична інфраструктура, цистерни, тяга у Східній 

Європі не готові до переробки такої кількості нафтопродуктів, 

тому що Україна фактично споживала один мільйон тон дизелю, 

бензину та скрапленого газу щомісяця [4]. 

Затримка також пов’язана з оголошеною мобілізацією та 

розбіжністю у вимогах технічного, екологічного й іншого стану 
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бензовозів. Наприклад, деякий час займає переобладнання україн-

ських бензовозів, оскільки законодавством європейських країн 

вимагається наливання нафтопродуктів в машину знизу тоді, як в 

Україні передбачено налив через гору майже у всіх бензовозах.  

Звісно, наразі склалася доволі складна ситуація з постачанням 

пального, однак, уряд працює над створенням додаткового страте-

гічного запасу пального, який зможе забезпечити стабільність і 

наявність нафтопродуктів на найближчий час та який неможливо 

буде розбомбити та зруйнувати. 

Також уряд намагається спростити процес завезення пального 

на територію України та залучити більшу кількість країн-

імпортерів. А саме імпорт планується з країн Європи, Азербай-

джану, країн Близького Сходу та Перської затоки. 

Важливим кроком подолання дефіциту пального є польські 

домовленості. Завдяки ним найближчим часом пришвидшиться 

доставка польських паливних ресурсів та нафтопродуктів із 

заводів США, Німеччини, країн Балтії та Скандинавії, що, в свою 

чергу, призведе до значного зменшення черг на українських АЗС. 
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м.Дніпро, Україна 

Значення документа в житті сучасної людини має вагомий 

сенс. Життя не лише юридичних осіб оточене паперами, а й 

звичайного громадянина будь-якої країни. Рівень вагомості доку-

мента у різних країнах залежить від їх показника розвиненості, 

однак існування людини не можливе без втручання юридичних 

документів.  

Існує багато теорій визначенню поняття «документ», проте 

аналізуючи різні думки і вислови, можна сміливо зазначити 

документ як основного носія будь-якої інформації. Як стверджує 

Гиляка О.С. документ – це засіб закріплення різними способами на 

відповідному матеріалі факти, події, явища об’єктивної дійсності 

та розумову діяльність людини [1, с.4]. Сучасне документознав-

ство демонструє багатогранність видів юридичних документів, які 

в свою чергу мають певний сенс. Співвідношення юридичного та 

правового документа не має однакового змісту. Це пояснюється 

тим, що не будь-який юридичний документ несе правову 

інформацію. Однак на думку В.Бабаєва, юридичним документом є 

будь-який документ, пов’язаний із правовим регулюванням, 

зокрема регламентацією суспільних відносин, правовими відноси-

нами і дією юридичних норм [2, с.66]. Ця думка є влучною, так як 

сама назва «юридичний документ» пов’язується з діяльністю 

юридичної особи «юрист». Враховуючи цей факт, юридичний 
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документ ґрунтується на засадах правового врегулювання, згідно 

якого несе правовий характер.  

Ознайомившись з теорією навчальної дисципліни юридичне 

документознавство, можна виділити один з видів документа як 

правовстановлюючий. Його суть полягає у правовому зв'язку 

конкретного майна з особою його власника та складений у 

порядку, передбаченому законодавством. Визначивши статистику 

сучасного суспільства щодо з'ясування відносин у справі поділу 

майна, значення даного документа грає одну з вирішальних ролей. 

Взагалі утворенню правовстановлюючого документа слугує 

розвиток цивільних відносин, незважаючи на появу злочину чи 

недотриманню правил поведінки. Крім того, науковці розрізняють 

правопосвідчувальні документи у широкому та вузькому розу-

мінні. Зокрема, вони зазначають у своїй статті, що право-

посвідчувальними документами у широкому розумінні слід вва-

жати такі, що засвідчують певне право чи обов’язок (це можуть 

бути: розписка, вексель, акція та інші документи). Право посвідчу-

вальними документами ж у вузькому розумінні є документи, які 

засвідчують те чи інше право, яке пройшло державну реєстрацію 

(наприклад, свідоцтво про право власності на квартиру або 

транспортний засіб, державний акт про право власності на землю 

тощо) [3, c. 91].  

Варто зазначити, що вище зазначене фіксує мету правовста-

новлюючого документа лише як «гарантію на наявне». Однак саме 

цей документ несе правову інформацію, яка представляється перед 

законодавством у разі неузгодженості. У випадку розділення 

майна, або ж крадіжки, саме інформація правовстановлюючого 

документа підштовхує правохоронні органи до наступних дій.  

Отже, різноманітність документів майже у всіх випадках 

слугує основним носієм правової інформації. Якщо справа йде 

про правовстановлюючий документ, то аналізуючи 

вищенаведений матеріал, правова інформація це і є призначення 

даного документа. З його наявністю можливо майже повністю 

усунути передбачені конфлікти, або ж підтвердити наявність 

свого майна. Таким чином, розподіл документів на даний вид та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
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його впровадження у дію є влучним дослідженням у розвитку 

права України.  
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Постановка проблеми. Сучасний стан захисту прав, свобод і 

законних інтересів громадян від протиправних посягань характе-

ризується як незадовільний. Питання самозахисту громадян від 

протиправних посягань потребують поглибленого вивчення, 

особливо в частині характеристики умов правомірності застосу-

вання вогнепальної зброї у разі затримання правопорушника. 

Застосування вогнепальної зброї працівниками правоохоронних 

органів свідчить про недостатній рівень їхньої професійної та 

психологічної підготовки, незнання тактики і застосування 

прийомів під час затримання та перевищення повноважень в 
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умовах необхідної оборони та крайньої необхідності.  

Дослідження. Сучасна криміногенна ситуація, що наявна в 

Україні є загрозливою, ризиковою і небезпечною не лише для її 

державних інститутів, але й для всього населення країни. Про 

неефективність державної політики у соціальних і гуманітарних 

сферах мова йшла у Законі України “Про основи національної 

безпеки” від 19 червня 2003 року [2]. Про те, що змін на краще не 

відбувається, свідчать праці, наукові повідомлення практичних 

працівників і вчених. Сутність суспільної безпеки залежить від 

стану суспільного середовища, за якого відсутні загрози і 

небезпека.  

Чинне законодавство України за останні роки передбачило 

правові норми, дотримання яких покликано суттєво зменшити 

загальний рівень злочинності та окремі його види. Водночас 

правовий нігілізм населення, недостатня ефективність діяльності 

правоохоронних органів, які перебувають у стані постійних 

“реформ”, “сприяють” зростанню кількості правопорушень та 

підвищенню їх суспільної небезпеки. Відтік примусовий і 

добровільний професіоналів із цих органів створюють загрози і 

небезпеку для населення України. Громадяни України в окремих 

випадках протидіють правопорушникам на “свій розсуд”, 

ризикуючи своїм здоров’ям та життям. 

Різноманітність ситуацій, у яких відбувається затримання 

озброєного правопорушника, свідчить не лише про суспільну 

небезпеку вчинених особою протиправних дій [18, с. 12], але й про 

самостійність прийняття рішення щодо застосування вогнепальної 

зброї особою, яка затримує правопорушника, про доцільні і 

послідовні варіанти її дій та професійну майстерність. Предметом 

тактики застосування вогнепальної зброї є всебічні і міцні знання, 

практичні навички та уміння працівника правоохоронного органу 

провести комплексні дії зі затримання правопорушника [19, с. 185–

187]. Доцільно запропонувати таке визначення тактики застосу-

вання вогнепальної зброї – це сукупність передбачених чинним 

законодавством правил, прийомів і засобів найбільш ефективних і 

оптимальних під час затримання правопорушника, для усунення 
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реальної небезпеки та припинення протиправних дій. 

Висновок. Низька ефективність охоронної функції держави 

призвела до зростання злочинності у суспільно найнебезпечніших 

формах. Загроза, ризик і недостатня особиста безпека громадян та 

працівників правоохоронних органів була і залишається однією з 

багатьох негативних проблем в українському суспільстві. Помітне 

значне поширення застосування вогнепальної зброї правопоруш-

никами, що заподіює шкоду життю, здоров’ю громадян. Дії 

працівників сучасних правоохоронних органів не завжди є своє-

часними і відповідними, особливо під час застосування вогне-

пальної зброї, що призводить до порушення умов правомірності 

застосування зброї. В окремих випадках працівники правоохорон-

них органів у разі використання вогнепальної зброї не володіють 

тактикою і прийомами її застосування. 
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текст). – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 212 с. – (Кодекси України). 
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УДАРИ РУКАМИ ТА НОГАМИ 
 

Дмитро ЕСАУЛОВ 

здобувач вищої освіти 1 курсу 
Навчально-наукового інституту права 

та підготовки фахівців для органів 
національної поліції 

Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Олександр ЖУРАВЕЛЬ 
старший викладач кафедри СФП 

Удари руками: усі удари руками починаються з удару ліктем. 

Перша дія на початку рукостискання — витягнути лікоть, після 

чого форму удару формується залежно від відстані та площини 

удару. Крім того, лікоть не можна використовувати без обертання 

всієї верхньої частини тіла, як говорить принцип плече-стегно або 

«від стегна». Лікоть виконується в лівій кишені (макебарі) і коліно 

поза п’ятою, з правильним диханням, правильним положенням 

передпліччя та захистом голови, шиї та печінки. 

Удари ногами: усі удари ногами починаються з удару коліна. 

Спочатку витягується коліно, а потім формується удар в залеж-

ності від виду удару. Існує чотири основних типи ударів ногою: 

прямий, бічний, задній і задній. Все інше — стрибки, оберти, 

стрибки під і над головою — від них. Через це вам доведеться 

навчитися бити ногами з колін. Після програми: правильна постава 

(стоячи), коліна на підлозі б. Мішок (мачеварі), правильне дихан-

ня, обертання всього тіла (п’ята назовні), удар по всій опорній ногі, 

передпліччя складені для захисту голови, шиї та печінки. 

Загальні правила виконання ударів: усі частини тіла почина-

ються, рухаються в унісон і закінчуються в унісон. Щоб досягти 

швидкості удару, обертання тулуба має початися з швидкого 

імпульсу (наприклад, під час стрибка), а основні м’язи всього тіла 

повинні зосередити свою силу (кіме) на останніх етапах удару. 

Точка удару відповідає довжині ходу. Удар повинен бути 



 

173 

настільки швидким, щоб його не можна було вловити рукою. 

Інакше страйк безглуздий. 

Комбінації ударів рук та ніг: удар має відбуватися за лавинним 

принципом (як камінь, що падає через гору, потік, з тією ж 

швидкістю і без прориву). Тому доцільно вдарити в комбінації, 

напр. B. пряма ліва рука, пряма права рука і пряма права нога. Як 

варіант: ліва рука широка, права вбік, права нога вбік. У цьому 

випадку удари виконуються на різних рівнях, напр. B. рукою до 

голови або ногою до верхньої частини тіла (або стегон). Найкраще 

виконувати короткі комбо (три удари). Співвідношення: два удари 

руками, одна нога Найважливіший принцип – виконувати 

комбінацію на одному диханні (всі три удари разом). Поєднання 

ударів, різання та метання. Про різання. При різанні комбінація не 

закінчується першою. Її номер завжди другий. Удар рукою по 

обличчю може відвернути увагу супротивника від фактичної 

розриву. Потім вона двічі б’є її рукою (перший раз тією рукою, 

якою вона порізала ногу). Обмежтеся лише основним. 

Метою удару є не перемогти супротивника, а вивести його з 

рівноваги, блокуючи його рухи та зламавши захист (при втраті 

рівноваги рука, яка захищає голову, повертається вбік і відкриває 

скроні та шию). Удари в передню ногу не можна використовувати 

як удари по гомілці. Стопу необхідно підчепити (під п’яту), а всю 

ногу відвести в сторону. Таким чином, розріз здійснюється шляхом 

одночасного обертання стегна і тулуба. Про комбінації ударів і 

кидків. У комбінації атаки спочатку серія атак руками (двічі), потім 

кидок і, нарешті, кінець руками або ногами (один або два рази). Це 

повністю залежить від різних ситуацій поєднання. Захист від атак 

противника: віддалення від лінії атаки з прийомом або без зупинки 

атакуючої кінцівки (наприклад, нирка під рукою), кидок, 

завершення удару рукою (ногою), контроль болю.  

Основні бойові дистанції в рукопашному бою: 

Існує (умовно) сім основних дистанцій: 

1.Дистанція боротьби в захваті та обхваті для задушливих 

прийомів, прийомів на шию та кидків; 

2.Дистанція для ударів головою, ліктем, коліном; 

https://sites.google.com/site/zahist56/rukopasnij-bij#h.p_ID_64
https://sites.google.com/site/zahist56/rukopasnij-bij#h.p_ID_64
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3. Дистанція для ударів рукою; 

4. Дистанція для ударів ногою; 

5. Дистанція для ударів холодною зброєю та в стрибку; 

6. Дистанція для метання холодної зброї: ножів, сокир, 

списів, сюрикенів тощо; 

7. Дистанція для використання вогнепальної зброї, арба-

летів тощо. 

Логічно, що послідовність навчання рукопашному бою 

повинна починатись з першої та закінчуватись сьомою. Саме 

тому, рукопашник повинен уміти вести бій на всіх вказаних 

дистанціях, з використанням зброї або без неї. 

Література: 

1. Селюков В. С., Кушніренко Р. О., Константинов Д. В. 

Фізичне виховання як напрям підготовки поліцейських в Україні. 

Порівняльно-аналітичне право, 2018. 338–340 с. 

2. Мартишко А. Ю., Рябуха О. С. Особливості формування 

теоретичних і методичних знань із фізичної підготовки поліцейсь-

ких. Юридична психологія, 2016. 91–99 с. 

3. Тьорло О. І. Організація фізичної підготовки з особовим 

складом підрозділів Національної поліції України: методичні реко-

мендації для самостійної роботи. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. 35с. 
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ДІЇ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО 

ДОТРИМАННЮ ЗАХОДІВ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС 

НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПО НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕКОЮ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ. 

 

ЕСАУЛОВ Дмитро 

здобувач вищої освіти  

1-го курсу навчально-наукового  

інституту права та фахівців для підготовки 

 фахівців органів  національної поліції  

Науковий керівник:  

НАМЛИНСЬКА Ольга Сергіївна 

Старший викладач кафедри: 

тактико-спеціальної підготовки,  

Дніпропетровський державний 

 Університет внутрішніх справ 

 У процесі контролю за безпекою дорожнього руху з метою 

особистої безпеки внутрішні працівники відомства мають такі 

обов’язки: на тротуарах, за їх відсутності, на узбіччі або на вулиці, 

острівцях безпеки. Залишатися на дорозі можна лише для здійс-

нення заходів спостереження, огляду місця ДТП або допомоги 

учасникам дорожнього руху.  

 Допомагати водіям у повідомленні про ДТП з достатньою 

кількістю транспортних конусів і дорожніх знаків «уникати 

перешкоди праворуч» та «уникати перешкоди ліворуч», а також 

встановити знаки аварійної зупинки та пристрої аварійного 

попередження. Відстежуйте рух у місцях, позначених картою 

смуг. Якщо під час тесту маршрут патрулювання не визначено 

картою, вчасно виберіть місце події, щоб усі учасники дорожнього 

руху були на виду та мали можливість вчасно зупинити право-

порушення. Розгляд документів та аналіз порушень на безпечних 

острівцях лише для автотранспорту з тротуарами та бордюрами 

(дорогами). Службові транспортні засоби (автобуси, мотоцикли) 

також повинні бути припарковані на тротуарі або узбіччі (дорозі) 
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у зручному для руху порядку. Транспортні засоби зупиняються 

сигналами сирени, щоб попередити учасників дорожнього руху.  

 Враховуйте швидкість транспортного засобу, тип, розмір, 

вагу, стан дороги, інтенсивність і щільність руху. По можливості 

уникайте руху по слизьких дорогах. Вибирайте добре освітлені 

ділянки дороги і дозволяйте транспортному засобу зупинятися в 

темних місцях, де не можна використовувати фари поліцейських 

або спеціальні світлофори. Під час зупинки та перевірки докумен-

тів: переконайтеся, що кришка багажника закрита, коли наближа-

єтеся до зупинки, і використовуйте ліхтарик, щоб освітлити салон 

після настання темряви, або попросіть водія увімкнути внутрішні 

освітлення.  

 Отримавши документи, підійдіть до припаркованого транс-

портного засобу з одного боку, щоб виключити ймовірність 

зіткнення, якщо двері раптово відкриються або автомобіль раптово 

почне рухатися. Якщо водій знаходиться поруч із працівником у 

підрозділі, виберіть позицію, яка дозволяє постійно контролювати 

рух водія, пасажира та транспортного засобу. Інші працівники 

групи повинні бути в змозі застрахувати один одного та запобігти 

пошкодженню застрахованого працівника у разі застосування 

зброї. Якщо ви їдете групою, працівник, який керує транспортним 

засобом, застрахований разом з іншими працівниками. Під час 

зупинки учасник дорожнього руху повинен увімкнути спеціальний 

світловий та звуковий сигнальний пристрій патрульної машини. 

Категорично забороняється перебувати попереду або позаду 

припаркованого транспортного засобу з учасником дорожнього 

руху та транспортним засобом позаду, паркувати патрульну 

машину перед припаркованим транспортним засобом, а також 

паркувати вночі більше двох транспортних засобів.  

 У темний час доби працівники поліції повинні носити 

світловідбиваючий одяг (жилети) незалежно від погодних умов. 

При вилученні названого транспортного засобу, доставленого 

вручну, або підозрюваного, працівники відділку поліції повинні 

вжити необхідних заходів для обшуку затриманої особи та, у разі 

необхідності, оглянути транспортний засіб для виявлення та 
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вилучення зброї. Необхідно дотримуватись вимог Закону України 

«Про Національну поліцію». Перевірка транспортних засобів 

проводиться після того, як екстрені служби перевіряють 

затриманого на стан алкогольного (наркотичного) сп’яніння. Якщо 

ситуація погіршується, працівникам служби безпеки рекоменду-

ється підсунути кобуру ближче до пряжки ременя, відстебнути її 

та витягти пістолет із запобіжника. У цьому випадку поліцейський 

може дістати вогнепальну зброю та тримати її на наготові, якщо 

він вважає, що вогнепальну зброю можна використати в ситуації, 

що склалася. Заходи безпеки для особового складу відділу 

розслідування дорожньо-транспортних пригод. Усі необхідні 

заходи на місці ДТП можуть проводитися лише після тимчасової 

зміни ПДР на місці ДТП із застосуванням технічних засобів 

регулювання дорожнього руху (далі – ПДР).  

 Перші заходи, які вживають підрозділи СОГ на місці ДТП для 

забезпечення безпеки дорожнього руху: прикриття припаркованих 

на дорозі службових автомобілів, використання проблискових та 

аварійного освітлення. Поліція не може сідати в службові машини, 

які використовуються як прикриття. Перевірте місце ДТП та 

встановіть сигнальні конуси для позначення кордону. Якщо місце 

ДТП знаходиться на узбіччі дороги, конуси слід розташовувати на 

відстані 5-10 м перед транспортним засобом (до 20 м за межами 

населених пунктів). Якщо місце ДТП знаходиться по обидва боки 

проїжджої частини, сигнальні конуси слід розміщувати в одному 

напрямку від в’їзду на місце ДТП для критих транспортних 

засобів, а в протилежному – на відстані 15-20 м від вул. місце ДТП. 

Місце ДТП та околиці Співробітники адміністративно-контроль-

них органів знаходяться на краю дороги. CDR використовується 

для регулювання дорожнього руху на місці ДТП. Довжина місця 

ДТП має бути якомога меншою, щоб забезпечити безпеку 

персоналу на місці ДТП та безпечний проїзд пішоходів і 

транспортних засобів. У голові місця ДТП (150-300 м за межами 

населеного пункту, 50-100 м усередині населеного пункту) 

розміщується попереджувальний знак «Інші небезпеки». Знаки 

розміщують якомога ближче до краю дороги. Враховуючи 
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кількість смуг (більше двох смуг на одну сторону) та наближення 

місця ДТП до осі дороги, на осі дорожнього полотна слід 

розмістити попереджувальний знак «Інша небезпека» (район 

ризику ДТП). дорога. Знак "Обережно!" «Запис дорожньо-транс-

портної пригоди» розміщується разом із попереджувальним 

знаком «Інші небезпеки» (чорні точки ДТП). Установка дошки 

оголошень "Обережно!" на осі дороги населеного пункту (50 м за 

межами населеного пункту) на відстані 25 м від напрямку 

встановлення попереджувального знака «реєстрація ДТП» «Інші 

небезпеки» (зона ризику ДТП).  

 У темний час доби та при поганій видимості на всіх дорогах 

необхідно використовувати спеціальні оптичні сигнальні пристрої 

з освітленням або без нього. Їх використання також є обов’язковим 

на ділянках доріг під віадуками, естакадами, мостами та тунелями. 

Кількість спеціальних візуальних сигналізаторів, які встановлю-

ються в місцях ДТП, має бути не менше п’яти для кожного 

напрямку руху. Місце розташування системи вказується на 

сигнальних конусах для розмітки місця ДТП – «Обережно, ДТП 

триває» – та смуги ДТП. Огороджувальну стрічку слід використо-

вувати на ділянці від проїжджої частини до тротуару на місці ДТП 

або там, де є необхідність перешкодити пішоходам використо-

вувати огороджувальну стрічку на інших місцях ДТП. Персонал, 

який займається реєстрацією нещасних випадків, повинен завжди 

носити світловідбиваючий одяг. 
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України. – 1996. – о № 30. – Ст. 141. 

3. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в 

органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, 
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пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу: Наказ 

МВС України від 16.03.2007 р. № 81; 

______________________________________________________ 
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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРИЙОМІВ СТРАХОВКИ ТА 

САМОСТРАХОВКИ 
 

ЕСАУЛОВ Дмитро 

здобувач вищої освіти  

1-го курсу навчально-наукового  

інституту права та фахівців для підготовки 

 фахівців органів національної поліції  

Науковий керівник:  

ЖУРАВЕЛЬ Олександр Анатолійович  

старший викладач кафедри  

спеціальної фізичної підготовки 

1. Вивчення групування. 

Сядьте на килим, зігніть ноги, витягніть руки вперед і по-

кладіть підборіддя на груди. Прогніть спину і перекочуйтеся від 

стегон до плечей і спини. При правильному згрупуванні котушка 

буде гладкою і без вібрацій. З присідання згорнути таким же 

чином. Сядьте на килим, поставивши п’яти якомога ближче один 

до одного. З основної стійки присядьте, обхопіть ноги руками, 

перекотіться від талії до плечей і перекотіться з положення сидячи 

на килимі. 

 2. Перекочуючись вперед, переконайтеся, що ви викорис-

товуєте правильне положення рук. 

 Станьте на коліна, щоб стегна, таз і тулуб були на одній лінії. 

Зігніть лікті і підніміть руки вперед, долоні посередині, щоб 

кінчики пальців були на рівні очей. Коли ви падаєте вперед, 

торкніться килима долонею (постукайте рукою по килиму), а потім 

— усім передпліччям. При падінні вперед (після падіння) тіло учня 

має бути на передпліччях і колінах. Ні в якому разі лікоть не 

повинен торкатися килима до того, як долоня торкнеться килима. 
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Також падіння виконується зі стрибком плеча зі штанги вліво або 

вправо. Для виконання падіння вперед зі штанги (після падіння) 

тулуб атлета слід розташувати так, щоб передпліччя, шкарпетки та 

обидві ноги були розведені. 

3. Перевірка положення рук у положенні лежачи. 

  Ляжте спиною на килим, зігніть коліна і притисніть 

підборіддя до грудей. Витягніть обидві руки вгору і енергійно 

вдартеся по килиму. При ударі поверніться долонями вниз так, щоб 

кут між тулубом і руками становив приблизно 45-50°4. 

4. впасти на спину. 

 Сядьте на килим, ноги зігнуті, підборіддя притиснуте до 

грудей, руки витягніть перед собою. Перекат з прогнутою спиною, 

не змінюючи положення при групуванні. Як і вище, торкніться 

леза килима і вдарте його витягнутою рукою. У момент удару по 

руці хрест потрібно підняти над килимом. Таким же чином 

перекиньтеся на спину і витягніть руки вперед-назад (щоб не 

вдаритися об килим). 

 Починаючи з присідання, притисніть підборіддя до грудей і 

витягніть руки вперед. З цього положення сядьте п’ятами якомога 

ближче до килима і переверніться. Постукайте по килиму обома 

руками, щоб завершити падіння. Таким же чином поверніться на 

спину і витягніть руки вперед-назад (не стукайте ними по килиму). 

Кінцеве положення обличчя при падінні на спину 

 Позиція з основної рами Стійка в головному положенні, 

притиснувши підборіддя до грудей і витягнувши руки перед 

собою. З цього положення плавно опустіться в глибоке присідання, 

сядьте на килимок, вдартеся руками по килимку, не порушуючи 

руху, і округліть спину, щоб завершити рух. 

5. Перевірка кінцевого положення в бічному положенні. 

 Ляжте на правий бік. Зігніть коліно правої ноги до грудей і 

поставте ліву ногу на килим біля гомілки правої ноги. Нахиліть 

тулуб вперед і притисніть підборіддя до грудей. Підніміть ліве 

коліно і покладіть праве коліно на килим. Покладіть праву руку на 

килим долонею вниз під кутом 45-50° до тулуба і підніміть ліву 

руку. Ви повинні бути в змозі потрапити в це положення швидко і 
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точно, якщо впадете на правий або лівий бік. 

 Згорнути на одну сторону. Сядьте на килим, поставте ноги 

вгору, підборіддя на грудях, вигніть спину і витягніть руки перед 

собою. Перенесіть вагу на праве стегно, перекочуйтеся з талії на 

праву лопатку і поверніться в положення сидячи. Зробіть те ж саме 

з лівого боку. З положення сидячи переверніться на один бік. 

  Сядьте на килим, як вище. Перенесіть свою вагу на праве 

стегно і поверніться до правої лопатки. Коли ваша права лопатка 

тільки торкнеться килима, витягніть праву руку і сильно вдартеся, 

щоб ви впали праворуч. 

 Сидячи, дозвольте собі падати на бік. Повністю присідайте, 

притисніть підборіддя до грудей і витягніть руки вперед. З цього 

положення сядьте на килим, приклавши праве стегно якомога 

ближче до правої п’яти, перекотіться та опустіться на правий бік 

без зупинки руху. Знову ж таки, всі падіння повинні бути з лівого 

боку. 

6. Накручуємо з одного боку. 

 У кінцевому положенні падіння ляжте на лівий бік. Потім 

лівою рукою і обома ногами відсуньте килимок назовні і 

перекотіться на правий бік, лежачи на спині. Коли ви впевнені, що 

правий бік правильний, правою рукою та обома ногами штовхніть 

килим і покатайте його, наприклад. Б. в ліву сторону. Це перекочу-

вання вперед-назад має відбуватися поступово і прискорено. 

Покататися вліво і вправо 

 7. Встаньте на четвереньки з партнером і перекотіться на один 

бік. 

 Партнер повинен стояти високо (не забудьте випрямити руки 

і коліна). Людина, яка виконує падіння, повинна бути біля правого 

боку, спиною до вас. Візьміться лівою рукою за праве плече 

партнера, підніміть праву ногу вперед і витягніть праву руку 

вперед. Прогніть спину і зробіть крок назад. Права рука повинна 

передбачати рух падаючого тулуба і наносити удари по всій 

поверхні килима (долоня звернена до килима і пряма при ударі). 

Ковдра повинна доходити до тулуба і, зрештою, до ніг. Виконайте 

аналогічне падіння через партнера зліва. Почніть близько до лівого 
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флангу партнера і покладіть праву руку на сорочку партнера. 

 8. Впасти набік з палиці. 

 Партнер тримає палицю обома руками, стежачи, щоб вона не 

торкалася ключиці. Встаньте спиною до палиці так, щоб партнер 

був праворуч від вас. Поставте ліве коліно на палицю і візьміться 

за палицю правою рукою під правим стегном. Витягніть ліву руку 

і праву ногу вперед і притисніть підборіддя до грудей. Зігніть 

спину, правою рукою тримайте палицю і починайте опускатися, 

спостерігаючи за положенням опускається тулуба. Ліва рука 

обганяє рух тулуба і сильно б'ється об поверхню килима. В 

останній момент падіння потягніть праву руку до палиці, щоб 

пом’якшити падіння. Виконайте подібне падіння правою палицею. 

 9. Перекат над головою Сядьте, поставивши ноги разом і не 

розводьте коліна. Покладіть долоні на килим, притисніть 

підборіддя до грудей і вигніть спину. Не вигинаючи спину, злегка 

підніміть ноги і притуліть потилицю до килима. Зніміть шкарпетки 

і перекотіться вперед, щоб спина не була прямою. Поверніться, 

згинаючи ноги. Щоб стати на швидкість перекату, потрібно 

обхопити ікри руками і притиснути п’яти до сідниць. 

 Перевернути догори дном, щоб відволіктися. Під час 

вивчення деяких прийомів метання, наприклад, з положення 

стоячи, доцільно використовувати кидок зверху з відволіканням 

уваги для самовпевненості. Почніть так само, як і перекат головою. 

Як тільки ваші лопатки опиняться на килимі, різко нахиліться 

вперед і випряміть ноги зі зігнутими в колінах. Здійснене таким 

чином падіння повністю запобігає удару хреста об килим. 

 10. Перекат у вихідне положення - каркас хоста Сядьте на 

килим якомога ближче до п'ят і обхопіть руками ікри. 

Перекочуйтеся від лопаток назад до голови, тримаючи долоні 

близько до вух і тримаючи руки легкими, щоб полегшити переки-

дання по голові. Встаньте і поверніться у вихідне положення. 

 11. Перекатки плечами Виконайте від правого коліна вгору в 

положенні стійки. Встаньте на праве коліно і покладіть обидві 

долоні на килим. Покладіть долоні на килим, праву руку помістіть 

між ніг і покладіть праве плече на килим. Одночасно перенесіть 
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голову до лівого плеча і притисніть підборіддя до грудей. 

Відштовхнутися лівою ногою і перекотитися від правого плеча до 

лівого стегна. Сильно вдартеся по килиму витягнутою лівою 

рукою і завершите перекат, опустившись на лівий бік. 

 З правої стійки перекиньтеся через плече. Вихідне положення 

- основний каркас. Виведіть праву ногу вперед і поверніть обидві 

ноги на 45° вліво. Покладіть праву долоню на килим біля правої 

ноги і направте пальці на ліву ногу. З цієї позиції обережно 

перекочуйтеся з правого плеча на ліве стегно (наче вириваєтеся з 

правого коліна), зачекайте хвилину, потім зі швидкістю стрибка 

стрибніть до основного снаряда, падаючи ліворуч. Практикуйте 

обертання лівого плеча, одночасно обертаючи праве плече. 
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інституту права та фахівців для підготовки 

 фахівців органів національної поліції  
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ЖУРАВЕЛЬ Олександр Анатолійович  
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 Якщо слід очікувати нападу, його можна запобігти різними 

ударами по чутливих ділянках, напр. B. шляхом тиску рукою на 

голову, ногою на литку, пах або живіт або за допомогою предмета, 

який тримають в руках (наприклад, портфеля). Якщо супротивник 

захоплює плече, груди, шию або передню частину рукава, 

потрібно вийти, показавши на ніс, вуха, основу очей (великий, 

вказівний і середній пальці), нижню губу та грудинно-ключично-

соскоподібний м’яз. суперник пресує. Віджимання та віджимання 

можуть допомогти розпочати процес. 

 Щоб послабити хват, нанесіть удар чолом, руками та ногами 

(слабкі місця, як-от обличчя, ніс, горло, живіт, гомілки, пах і 

ступні) і додайте біль, утримуючи передні або задні ноги або 

кидайте. Після удару і звільнення з полону вони можуть раптово 

відступити, щоб отримати зброю і погрожувати нею застосувати. 

Хват вперед і сила хвата - вірний спосіб правильно схопити 

геніталії суперника. Для цього натискаючим рухом поверніть 

долоню всередину або назовні (при цьому можна сильно потягну-

тися). Поширені прийоми болю включають «згинання руки назад», 

«нахилення руки всередину» та «розгинання руки назовні». 

Звільнення від захоплення передпліч, кистей рук зверху: 

 Спосіб 1: підніміть праву руку вгору і поверніть її до великого 

пальця, щоб звільнити хват. Правою рукою візьміться за праву 
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кисть супротивника біля основи мізинця і притисніть до зап’ястя, 

поки ліва рука знаходиться трохи над зап’ястям, створюючи 

«внутрішнє обертання важелів руки», яке згинає руку назад». 

 Спосіб 2: постукайте ногою, поверніть руку вгору до великого 

пальця і зачекайте, поки вона відпустить. Візьміть правою рукою 

за футболку суперника і притуліть її до грудей, сильно потягніть і 

нанесіть удар коліном. Покладіть праву руку на руку супротив-

ника, а ліву – між передпліччям і тулубом, зігнувши руку назад. 

 Спосіб 3: енергійно витягніть обидві руки в сторони, одно-

часно нанесіть удари ногами (пах) і відразу ж знову підніміть руки. 

Долонею лівої руки вигніть тіло назовні. Чотири пальці правої 

руки візьміться за кисть біля основи великого пальця правої руки 

супротивника і великим пальцем натисніть на основу безіменного 

пальця противника. Лівою рукою захопіть пальці правої руки 

суперника. Виконайте «тягну руку», коли кут між плечем і 

передпліччям становить 90°. Всі рухи виконуються без перерви. 

Іди в арешт. Свобода від захоплення однією тією ж рукою. 

 Коли супротивник правою кистю круговими рухами ліворуч і 

праворуч захоплює праве передпліччя працівника, він повинен 

притиснути ліву руку суперника до його правої руки. Коли рука 

рухається вперед, зігніть руку супротивника приблизно під кутом 

90°, потім відведіть назад і натисніть руку вниз, змушуючи 

противника випрямитися (пасти вперед). Посуньте основу долоні 

лівої руки під зігнутий лікоть атакуючої руки, щоб зігнути руку 

назад. Хват правої руки робітника звільняється від хвата іншої 

руки. Ліва рука обхоплює ліве передпліччя супротивника, 

охопленого круговим рухом кисті, і тримає ліву руку і праву разом. 

Коли руки рухаються вперед, зігніть руки супротивника 

приблизно під кутом 90°, потім відведіть назад і відштовхніть руки 

вниз, змушуючи противника випрямитися (пасти вперед). 

Поставивши коліно до голови, візьміться лівою рукою за основу 

лівого мізинця суперника, відпустіть хват, відпустіться лівою 

ногою і поверніть руку всередину. Просуньте п’яту правої руки під 

лікоть схопленої руки, зігнувши руку назад.  

Звільніть хват на передпліччях і опустіть руки вниз: 
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 Спосіб 1: ударіть ногою по гомілці (паху) і візьміться за праве 

зап’ястя суперника. Поверніть праву ногу у вихідне положення і 

поверніться вправо. Притисніть ліве передпліччя до правого ліктя 

суперника зверху, відпустіть ліву руку і утримуйте «палицю 

зсередини», притисніть основу лівої долоні до його руки знизу від 

згину ліктя і виконайте «згинання руки назад». 

 Спосіб 2: нанесіть удар ногою, потягніть праву руку донизу, 

поверніть її до великого пальця супротивника, відпустіть руку і 

візьміться за зап’ястя (мізинець долоні) руки супротивника. 

Супротивник, який повертає важіль, кладе руку за спину. 

 Щоб уникнути захоплення передпліччя двома руками знизу і 

зверху: 

 Спосіб 1: іншою рукою тримайте кулак схопленої руки, 

штовхайте і енергійно тягніть вгору-вниз до великого пальця, щоб 

вивільнитися з хватки. Це викликає біль і дозволяє кинути зброю 

або відійти на безпечну відстань, щоб дістатися до зброї. 

 Спосіб 2: обхопіть передпліччя обома руками, поверніть таз 

зверху, поверніть вліво, а праву ногу поверніть у вихідне 

положення. У той же час сядьте і використовуйте вагу власного 

тіла, щоб виконати потужну тягу, поклавши руки під тіло і 

покрутивши передпліччя проти годинникової стрілки. Коли 

супротивник відпустить вашу руку, візьміться лівою рукою до 

його правого зап’ястя, правою ногою наступіть на його ліву ногу, 

поверніться вправо і вдарте його лікоть і підборіддя знизу вгору. 

Візьміться правою рукою за лівий лікоть суперника за футболку і 

виконайте техніку «Відгинаємо руку назад». Відпустіть руку, 

візьміться за сорочку за верхню частину передпліччя і сильно 

вдарте, або притисніть праву руку до зап’ястя і рухайте нею вгору-

вниз, а потім відпустіть ліву руку. Візьміть праву руку супротив-

ника і ударіть ногою свою ікри, щоб виконати «блокування 

середньої руки», а потім перейдіть до «руки з вигином ззаду». 

Для полегшення болю в горлі: 

 Спосіб 1: Притисніть підборіддя до грудей, праву руку (задній 

хват) на правому зап'ясті, ліву руку на праве зап'ястя суперника, 

праву ногою на пах або коліно супротивника і відпустіть пальці. 
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Тримайте «середню штангу» і відігніть руку назад. 

 Спосіб 2: плесніть рукою під лікоть суперника і опустіть хват. 

Витягніть праву ногу вперед і вдарте противника по підборідді 

правою долонею, притримуючи його лівою рукою за спину, в 

результаті чого він впаде на землю. 

Звільнення від захоплення волоссям: 

 Спосіб 1: Удари ногами, утримуючи руку суперника так, щоб 

обидва великі пальці були між великим і вказівним пальцями 

вашої руки. Поверніть руку всередину, щоб придушити ентузіазм, 

утримуйте «важіль, щоб ввести руку всередину», і перейдіть до 

«відгинання руки». 

 Спосіб 2: Покладіть руки на руки суперника, голову, 

підборіддя на грудях, передпліччя разом і стисніть якомога 

сильніше. Торкніться ногою об уступ і потягніть так сильно, що 

рука, яку ви схопили, зламалася. Не відпускаючи кисть, 

перетягніть кисть вниз і вліво та переходьте до затримання. 
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ІНТРОДУКЦІЯ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ 

RHODODENDRON L. В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО 

БОТАНІЧНОГО САДУ  

 

 Євсікова С.С., Панасенко Р.С.,  

Василюк О.О., Василюк С.О. 

Кременецький ботанічний сад. 

м. Кременець, вулиця Ботанічна 5. 

 У статті подано основні аспекти інтродукційних досліджень 

за трьома представниками роду Rhododendron (L.) в умовах 

Кременецького ботанічного саду, а також визначено ступінь 

акліматизації до даних умов. 

 Introduction of some members of the genus Rhododendron L. in 

the Kremenets Botanical Garden. The article presents the main aspects 

of introductory studies on three members of the genus Rhododendron L. 

in the Kremenets Botanical Garden, and determines the degree of 

acclimatization to these conditions. 

Ботанічний сад розміщений на північному заході Тернопіль-

щини в районі Кременецьких гір, які входять в склад Волино-

Подільської височини. Територія розміщена на кордоні двох 

кліматичних провінцій – західноєвропейської з вологим та помірно 

теплим і східно-континентальною з холодним континентальним 

кліматом. Характеризується більш м’якою зимою, з частими 

відлигами. Середньорічна температура повітря – близько +7,5 ˚С; 

в січні – 4,5 ˚С, в липні +18,5 ˚С. Середня річна кількість опадів – 

640 мм. Найбільша кількість випадає в літні місяці. Середньо-

річний показник відносної вологості повітря досягає 70 – 75 %. 

Ґрунти – нейтральні близькі до слабо лужних, сірі лісові середньо 

суглинкові. Взимку ґрунт промерзає на глибину – 40-60 см. 

Найхолодніший місяць (січень) - 4,8…-5,5 ˚С, найтепліший 

(липень) - +13 ̊ С…+24 ̊ С. Без морозний період триває близько 160 

днів. Середня річна кількість опадів – 460-565 мм. Середньорічний 

показник відносної вологості повітря досягав у межах 70-75 %. 
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Вегетаційний період розпочинається в першій декаді квітня і 

продовжується до останніх днів жовтня або середини листопада. 

Середньорічні – (+ 7,5), в січні – (-4,5), липні – (+18). Сума 

температур повітря више +5 складає 2770 ˚С [1]. 

Назва Рододендрон (Rhododendron L.) складається з двох 

грецьких слів: rhodon – троянда, dendron – дерево. Природнім 

ареалом є Східний Сибір (Саяни, Забайкалля), Далекий Схід 

(Амурська область, південь Хабаровського та Приморського 

краю), Монголія та Північно-Східний Китай. В культурі України з 

1970-х років [2, с.31]. 

В колекції Кременецького ботанічного саду є 13 видів та 1 

сорт представників роду Rhododendron L. У даній статті ми 

приділимо увагу особливостям інтродукції таким трьом видам, як: 

Rhododendron pоukhanense Levl., R. japonicum (Suringar. A. Gray), 

R. schlippenbachiі Maxim. 

Rhododendron pukhanense Levl. одержали у 1998 році з Київсь-

кого національного університету. Згідно фенологічних спостере-

жень [3, с.28] за тривалістю вегетації він є довго вегетуючим 

(понад 200 днів), за часом зацвітання – пізньо весняний (ІІІ декада 

травня); за тривалістю цвітіння – середньо квітучий (21 день), за 

тривалістю дозрівання плодів та насіння – тривало зав’язує плоди 

[4, с.283]. 

Для оцінки успішності інтродукції Rhododendron pukhanense 

Levl. використали п’ятибальну шкалу за методикою Кохно Н.А., 

Курдюк [5, с.184]. Оцінювались чотири показники: генеративний 

розвиток, зимостійкість, посухостійкість, ріст. За показниками 

генеративного розвитку рододендрон одержав 3 бали (плодоно-

шення нерегулярне, не утворюється схоже насіння), по посухостій-

кості – 4 бали, відносно посухостійкий (у засуху частково скидає 

листя);за зимостійкістю – 5 балів, цілком виражена зимостійкість; 

ріст – 4 бали, менш інтенсивний, ніж у природному ареалі, 

хороший. Згідно методики за даними показниками визначили 

ступінь акліматизації даного виду в умовах Кременецького 

ботанічного саду, що становить 85 балів - добра акліматизація. 

R. japonicum (Suringar. A. Gray), інтродукується з 1999 року, 
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привезений з Київського національного університету. Згідно 

фенологічних спостережень за тривалістю вегетації – довго вегету-

ючий, за часом зацвітання – середньо весняний, за тривалістю 

цвітіння – середньо квітучий, за тривалістю дозрівання плодів та 

насіння – довго тривало зав’язує насіння [3, с.28], [4, с.283], 

За показниками генеративного розвитку рододендрон 

одержав 3 бали (плодоношення нерегулярне, не утворюється 

схоже насіння), по посухостійкості – 4 бали, відносно посухостій-

кий (у засуху частково скидає листя); за зимостійкістю – 4 бали, 

частково обмерзають річні пагони; ріст – 4 бали, менш інтенсив-

ний, ніж у природному ареалі, хороший. Згідно методики за 

даними показниками визначили ступінь акліматизації даного виду 

в умовах Кременецького ботанічного саду, що становить 80% - 

добра акліматизація [5, с.184]. 

R. schlippenbachi Maxim. інтродукується в Кременецькому 

ботанічному саду з 2007 року, одержали з Київського націо-

нального університету.  

Згідно фенологічних спостережень за тривалістю вегетації – 

довго вегетуючий, за часом зацвітання – середньо весняний (І 

декада травня), за тривалістю цвітіння – середньо квітуючий, за 

тривалістю дозрівання плодів та насіння – тривало зав’язує плоди 

[3, с.28], [4, с.283]. 

За показниками генеративного розвитку рододендрон 

одержав 3 бали (плодоношення нерегулярне, не утворюється 

схоже насіння), по посухостійкості – 4 бали, відносно посухостій-

кий (у засуху частково скидає листя); за зимостійкістю – 4 бали, 

частково обмерзають річні пагони; ріст – 4 бали, менш інтенсив-

ний, ніж у природному ареалі, хороший. Згідно методики за 

даними показниками визначили ступінь акліматизації даного виду 

в умовах Кременецького ботанічного саду, що становить 75 % - 

добра акліматизація [5]. 

Досліджувані види є стійкими до фіто- і ентомологічних 

ушкоджень. 

Аналізуючи дані оцінки успішності інтродукції цих трьох 

видів рододендронів можна зробити висновок, що вони добре 
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почуваються в умовах Кременецького ботанічного саду і можуть 

використовуватись в озелененні.  
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ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ  

 

Анастасія ЄРМАКОВА 

здобувач вищої освіти 1 курсу 

Навчально-наукового інституту права 

та підготовки фахівців 

 для органів національної поліції 

Науковий керівник: Юрій ВОЛКОВ 

старший викладач кафедри 

тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

Характеризуючи процес навчання рухової дії, можна 

розділити на три етапи: етап початкового засвоєння дії, етап 
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глибокого засвоєння дії, а також етап остаточного опрацювання 

цієї дії. Основним завданням початкового навчання є формування 

в учнів правильних уявлень про техніку виконання фізичних 

вправ, сформованих переважно на основі зорової та слухової 

інформації. Формування способу рухових дій здійснюється 

наочними (природний показ вправ, кінопоказ тощо) і словесними 

(пояснення, розповідь) методами. При цьому в якості зразкового 

зразка використовується техніка руху висококваліфікованих 

спортсменів [3, с. 16]. 

Необхідно дотримуватися дидактичних принципів у застосу-

ванні поліцейськими фізичної сили проти злочинців та навчитися 

їх затримувати (техніки самооборони). Принципи навчання 

фізичного виховання включають: 1) активність (сильне виконання 

навчальних завдань, пізнавальна активність);  

2) свідомість (одна з провідних, оскільки від розуміння ними 

завдань і моделей навчально-виховного процесу, мотивованого 

ставлення до виконання виховних завдань залежить темп 

підготовки майбутніх поліцейських);  

3) наочність (тобто спрямована на створення чіткого уявлення 

про техніку рухових рухів); Підготовка працівників міліції в 

умовах реформування системи МВС України. Харків, 2018 98 

 4) доступність (адаптація до навчального навантаження 

потребує набуття фізичних навичок відповідно до можливостей 

залучених осіб);  

5) індивідуалізація (велике значення має на етапі поглиб-

леного вивчення професійних рухових дій та внаслідок різної 

психологічної, фізичної, технічної освіти учнів). режим руху, що 

забезпечує максимальне використання рухових здібностей);  

6) регулярність (тісно пов'язана із закономірностями віднов-

лювальних процесів, а також з руховою пам'яттю майбутніх 

поліцейських: занадто короткі інтервали відпочинку призводять до 

швидкої втоми та рухових помилок, занадто великі - до 

послаблення засвоєних навичок);  

7) послідовність (забезпечує правильну послідовність виник-

нення різних елементів досліджуваних рухових дій; оволодіння 
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технікою правильного виконання примусових заходів міліції); 

 8) поступовість (передбачає перехід від засвоєння учнями 

найпростіших елементів рухових дій до засвоєння все більш 

складних);  

9) міцність (тривалість) набутих умінь і навичок (гальмує або 

перешкоджає розвитку в учнів умінь довго адаптувати техніку 

руху до умов професійної та службової діяльності;). 

У процесі навчання поліцейських тактиці самооборони під час 

виконання професійних обов’язків використовується загально-

прийнята методика, що включає вивчення та виконання восьми 

конкретних завдань [4, с. 3]: 

1) засвоєння рухів, дистанцій; 

2) застосування правоохоронних заходів (фізична сила, 

спеціальні засоби, вогнепальна зброя); 

3) підтримка у співпраці або пасивний опір; 

4) застосування фізичної сили; 

 5) поверхневий огляд і затискання; 

6) використання спеціальних інструментів (гумових кийків); 

7) захист від нападу злочинця; 

 8) примусове відсторонення від керування. Під час 

формування цілісної рухової дії в контексті розв’язання кожного з 

восьми навчальних завдань велике значення мають точність і 

швидкість рухів, технічність дій. Неправильне засвоєння майбут-

німи поліцейськими на початковому етапі навчання найпростіших, 

базових рухових дій (наприклад, порушення рівноваги, відхилення 

від лінії атаки, зброї тощо) у подальшому важко виправити, що 

може призвести до непоправних наслідків. наслідки для їх життя 

та здоров’я. 

Як показує практика, сформувати надійні навички володіння 

вогнепальною зброєю протягом короткого терміну та в умовах 

групового навчання (склад групи – 30 осіб) представляє певні 

утруднення – окремі випускники курсів первинної профпідготовки 

мають недостатні знання ТТХ пістолетів та слабкі уявлення щодо 

правових підстав її застосування у реальних умовах несення 

служби. Також виникає занепокоєння й стан подальшого 
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удосконалення вмінь зі стрільби у підрозділах ПС, який практично 

припиняється.  

Щоб у подальшому вдосконалювати стрільбові навички 

поліцейських, їх необхідно доповнювати додатковими знаннями та 

навичками, активно використовуючи спеціальні навчальні 

майданчики, що дозволяють відпрацьовувати застосування зброї в 

реальних умовах у нестандартних ситуаціях, які можуть виник-

нути під час патрулювання. Вогнева підготовка поліцейських 

вимагає постійного вдосконалення навичок володіння вогнепаль-

ною зброєю, щоб правоохоронці були готові адекватно реагувати 

на поточні складні ситуації в УКП. 

Варто враховувати той факт, що людина з пістолетом може 

проявляти агресію в багатьох ситуаціях, і все це разом із впевне-

ністю в собі є негативними факторами для рішення чиновника 

щодо його застосування. Сьогодні національна поліція озброєна 

пістолетами Форт-12 (14) – високоефективною, високопробійною 

зброєю. У молодому віці (деякі працівники міліції 20-22 роки), без 

стійких навичок і відповідної психологічної підготовки, людина в 

небезпечних умовах схильна до застосування зброї. Тому можна 

очікувати повторення надзвичайних ситуацій, подібних до київсь-

ких. Тому ми вважаємо, що підготовка поліцейських має доповню-

ватися не лише психологічною підготовкою, а й навчальним 

курсом, наприклад, із психофізики ближнього бою. Практичні 

заняття мають займати більше 75%, а не 20-25%, як зараз 

Література: 
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24 березня набув чинності новий закон Президента України, 

який передбачає зміни у трудових відносинах у період воєнного 

стану - Закон "Про регулювання трудових відносин в умовах 

воєнного стану". Цей закон встановлює нові правила трудових 

відносин працівників усіх установ, організацій іта підприємств. І 
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У період воєнного стану умова випробувального терміну 

прийому працювати поширюється попри всі категорії працівників. 

Ця зміна була введена для того, щоб усунути нестачу працівників 

та активно залучати нових працівників. У воєнний час нестача 

робочої сили може виникнути внаслідок евакуації з місць ведення 

бойових дій, і навіть у результаті часткової мобілізації персоналу 

служби у територіальної обороні чи фронті. Таким чином, ми 

зможемо вирішити проблему безробіття на території України 

принаймні на час війни. 

Крім того, закон передбачає, що роботодавець може замінити 

роботу працівника іншою роботою без його згоди, якщо ця робота 

не пов'язана з переїздом до і району, де активно ведуться бойові дії. 

Однак ця робота не повинна бути заборонена працівникам за 

станом здоров'я або іншими умовами, що загрожують життю 

працівника. Крім того, роботодавець не повинен платити за нову 

роботу меншу зарплатню, ніж середня зарплата на попередньому 

місці роботи. 

Не менш істотні зміни були внесені до умов розірвання 

трудового договору з ініціативи працівника. В умовах воєнного 

часу працівник може розірвати договір за власною ініціативою у 

зв'язку з веденням бойових дій у зоні дислокації підприємства, 

установи або у період загрози життю та здоров'ю працівника, не 

будучи зобов'язаним відпрацьовувати два роки. Це допоможе 

уникнути утворення великої кількості жертв, особливо в областях, 

що мають стратегічне значення для країни. і 

Закон також передбачає, що під час воєнного стану, у період 

тимчасової відсутності працівника або у період відпустки праців-

ника, не пов'язаного з вагітністю та материнством, а також у період 

відпустки з догляду за дитиною, роботодавець може звільнити 

працівника за власною ініціативою, за умови, що офіційною датою 

звільнення працівника є перший робочий день після дня та закін-

чення змінної відсутності або перший робочий день після 

закінчення відпустки. і 

Згідно з новими правилами воєнного стану, тривалість 

робочого дня не може перевищувати 60 годин на добу. Для деяких 
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працівників, яким відповідно до Положення встановлено 

скорочений робочий день 

 Відповідно до законодавства, вона не може перевищувати 50 

років на добу.і Обов'язковий період щоденного відпочинку може 

становити 24 роки. 

У зв'язку з введенням військового стану стало дозволено 

залучати жінок на відповідальні роботи та роботи з небезпечними 

та травмонебезпечними умовами праці, за винятком вагітних 

жінок або жінок, які мають дітей віком до одного року. Ціі зміни 

вплинуть на економіку країни, але громадськість може бути 

незадоволена цим рішенням. Зрештою, багато чоловіків зараз 

мобілізовані, а матері є єдиними дорослими в сім'ї. Однак не можна 

змушувати жінок займатися важкою працею без їхньої згоди. Тому 

кожна жінка має право сама вирішувати, призначати її на важливу 

та небезпечну роботу чи ні. 

В умовах воєнного часу заробітна плата виплачується 

відповідно до умов трудового договору. Якщо виплата неможлива 

через військові дії, виплата заробітної плати може бути припинена 

на певний період. 

Література: 

1. ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» 
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 Фізичне виховання української поліці : розвиток теоретичних 

знань, практичних навичок оволодіння обраною професією. Якщо 

предмет, що викладається, забезпечує належне функціонування 

системи. Освіта спрямована на реалізацію права кожного на освіту 

та на задоволення потреб інших. [1 , 338] 

 Поліція складається з висококваліфікованих спеціалістів, які 

можуть ефективно виконувати свою роботу.Вони захищають 

права і свободи людини, інтереси держави, суспільства, займа-

ються боротьбою зі злочинністю, забезпечують громадську 

безпеку і порядок. [2, 338] 

 Навчання офіцера поліції починається з моменту, коли ви 

пройшли конкурс на прийняття до ВУЗу. Прийняття до поліції 

означає, що кандидат підходить на посаду в поліції. 

 Особливі вимоги: стан здоров’я, фізичний та психологічний 

рівень. У підготовка поліції важлвими і необхіними є фізичний 

розвиток, здоров'я.  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» визначає 

основні принципи діяльності країни у цьому напрямку. Діяльність 

у цій сфері, зокрема: фізкультура та спорт як пріоритет суспільної 

політики країни; стиль життя; [3, 92] 

Приділено увагу сучасним міжнародним стандартам з фізич-

ного виховання та спорту, змішаних предметів. 

Фізична підготовка є складовою системи службової підго-
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товки поліцейських. Організація службової підготовки працівни-

ків Національної поліції України здійснюється відповідно до 

наказу МВС України №50 від 26 січня 2016 р. Службова під-

готовка містить сукупність організаційних складових, видів, форм 

підготовок і контролю рівня службової (у тому числі фізичної) 

підготовленості поліцейських. Основними документами, які 

передбачають планування службової та фізичної підготовки, є: – 

наказ керівника органу (закладу, установи) поліції про організацію 

службової підготовки на навчальний рік; – тематичний план зі 

службової підготовки; – розклад занять зі службової підготовки; – 

графік проведення навчальних зборів. [4, 3] 

 Діяльність поліцейських часто пов’язана із затриманням 

озброєного злочинця, дефіцитом інформації та часу для прийняття 

відповідальних рішень, постійною зміною обстановки, несподіва-

ністю дій затриманого та іншими стрес-факторами, які як правило 

виникають в екстремальних ситуаціях. Успішна діяльність в таких 

умовах у багатьох випадках визначається умінням поліцейського 

керувати своїм емоційним станом, здібністю мобілізувати всі 

внутрішні можливості для досягнення перемоги, сміливістю, 

рішучістю, умінням влучно стріляти з табельної зброї, а також 

відмінним володінням прийомами самозахист.[5, 3] 
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При затриманні злочинці застосовують зброю, вибухові 

пристрої та інші засоби збройного опору не тільки з метою втекти 

з місця злочину, але і для знищення небажаних свідків, а в певних 

випадках і співучасників (наприклад, поранених). 

За чисельністю група захоплення створюється з розрахунку 

троє співробітників спецслужб на одного злочинця. З метою мас-

кування члени групи забезпечуються цивільним одягом. Група 

прикриття чисельністю від чотирьох до шести осіб створюється 

для блокування місця затримання та надання допомоги групі 

захоплення. 

Якщо злочинці надають збройний опір, то група захоплення 

пригнічує його точним прицільним вогнем. Після придушення 

опору здійснюється захоплення злочинців силою. При безпосеред-

ньому контакті з злочинцями членів групи захоплення повинні 

прикривати інші оперативні співробітники, готові відкрити 

прицільний або відволікаючий вогонь. 

При отриманні інформації про місце перебування озброєного 

злочинця вхід в квартиру, блокуюча група повинна бути прихована 

уздовж стін.  

Щоб запобігти втечі правопорушника з вікон, підвалу, даху, 

для огляду цих місць необхідно виділити поліцейських і пере-

шкоди. 
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За допомогою мешканців, працівників домоволодіння, 

потрібно швидко з’ясувати, чи відкриті двері на горище чи підвал,  

чи є в під'їзді ліфт і чи він працює, встановити розташування 

квартир на сходовій площадці. Слід зазначити, що наряди групи 

блокування розставляти треба на даху, біля вікон, на горищі і 

пожежних сходах будинку. Якщо затримання проводять у 

багатосекційному будинку і є можливість втечі злочинця через 

горище або підвал у іншій секції, необхідно вжити екстрених 

заходів щодо, перекриття цих ходів (закрити люки, лази тощо). У 

випадках, коли злочинець встиг потрапити на горище або у підвал, 

необхідно блокувати ці приміщення. Виконуючи ці дії ввечері, 

пам’ятайте: 

злочинець може пошкодити або виключити електропоста-

чання, внаслідок чого мешканці під’їзду можуть вийти з квартир, а 

це ставить їх життя і здоров’я під загрозу. Крім того, злочинці 

можуть непомітно або загрожуючи зброєю проникнути до квартир 

громадян. Щоб запобігти таким випадкам, керівник групи захоп-

лення повинен оголосити, що у під'їзді будинку знаходиться 

озброєний злочинець і мешканцям не слід відчиняти двері квартир 

і треба відійти від них у безпечні місця.  

Група захоплення повинна пересуватися по сходах безшумно, 

невеликими рівномірними перебіжками, притискаючись якомога 

ближче до стін але не тертися об них, використовувати для 

прикриття виступи, зброю тримати у стані готовності до стрільби. 

Група повинна рухатися ланцюжком, у якому інтервали між 

співробітниками відповідають половині прольоту сходів між 

поверхами.  

При виявленні злочинця необхідно, не підвищуючи голосу, 

щоб не привертати уваги мешканців, але достатньо різко, 

вимогливо й енергійно запропонувати йому кинути зброю і 

здатися, повідомити про те, що він оточений і чинити опір 

даремно. Якщо злочинець не чинить опору, необхідно одягти 

наручники, ретельно провести поверхневий огляд і конвоювати до 

органу внутрішніх справ. 

 У випадку, коли злочинець відкриває вогонь по групі 
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захоплення, то вживають заходи, які передбачають використання 

службової собаки, застосування спецзасобів, фізичної сили, вогне-

пальної зброї для його затримання, знешкодження або знищення.  
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО 

ПЛАТЕЖІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВІ ВИДОБУВНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Жидкова В.В. 

Аспірант кафедри інформаційних  

систем в управлінні та обліку 

Державний університет  

«Житомирська політехніка» 

м. Житомир, Україна 

В Україні відбувається активний процес трансформації націо-

нальної системи бухгалтерського обліку в контексті подальшої 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Згідно 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 

[1], Україною було взято зобов’язання щодо поступового набли-
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ження власного законодавства до законодавства ЄС шляхом 

імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС про щорічну 

фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’я-

зані з ними звіти визначених типів компаній [2] 

За європейськими нормами його подають підприємства, що 

працюють у видобувні галузі та підприємства, які займаються 

лісозаготівлею у незайманому лісі. В обох випадках – якщо вони 

належать до типу великих підприємств або підприємств, які 

становлять суспільний інтерес; виконання міжнародних зобов’я-

зань через приєднання України до так званої Ініціативи щодо 

забезпечення прозорості у видобувних галуззях (скорочено – 

ІПВГ, Ініціатива прозорості; англ. – Extractive Industries Transpa-

rency Initiative, скорочено EITI). це сталося ще у жовтні 2013 р. Як 

бачимо, вимога щодо подачі Звіту про платежі всім підприємствам 

видобувної галузі прийшла до нас не з Директиви 2013/34/ЄС, а 

через приєднання до Ініціативи прозорості. 

Необхідність імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС 

обумовила внесення змін у 2017 р. до Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.1999 № 996-XIV щодо складання звіту про платежі на 

користь держави. 

Законодавчими основами для складання Звіту про платежі на 

користь держави є: ст. 1, 5, 6 Закону “Про забезпечення прозорості 

у видобувних галузях” [4] від 18.09.2018 № 2545; ст. 1, ч. 2 ст. 11 

Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” від 16.07.1999 р. № 996. 

Таким чином прийнятий Закон про прозорість вимагає даний 

звіт від усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність 

у видобувних галузях. 

Форму і методику його складання розробляло профільне 

відомство – Міненерговугілля.  

Закон № 2164-VIII передбачає, що:  

– звіт про платежі на користь держави – це документ, що 

містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші 

платежі підприємств;  
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– за рівнем інтеграції звіт складається у вигляді окремого 

документа;  

– звітність не є фінансовою, хоча складається за даними 

бухгалтерського обліку;  

– звіт подається підприємствами, які відповідають одразу 

двом критеріям: проводять діяльність із видобутку корисних 

копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини та 

при цьому становлять суспільний інтерес [5]. 

За законодавством “Видобувний” звіт треба подавати не 

пізніше 1 вересня (ч. 1 ст. 12 Закону про прозорість). Зробити це 

треба двом отримувачам - Міненерговугілля; незалежному адміні-

стратору. Однак, ця дата – 1 вересня – стосується тільки “видобув-

ного” звіту. Також цей звіт має бути оприлюднений разом з 

фінансовою звітністю та Звітом про управління на веб-сторінці 

підприємства.  

Звіт про платежі не є фінансовим звітом, його не потрібно 

подавати разом з декларацією з податку на прибуток як додаток.  

За неподання Звіту про платежі на користь державі встанов-

лена відповідальність визначена ст. 14 Закону про прозорість: 

неподача або порушення строків – 85000 грн; неповна інформація – 

34000 грн.  

Як уже зазначалося, форму “видобувного” звіту визначає 

незалежний адміністратор. Стандарт EITI також не містить самої 

форми звіту, а тільки загальні вимоги до інформації, яка повинна 

бути у звіті ІПВГ. Це й становить орієнтиром для незалежного 

адміністратора по формуванню форми Звіту про платежі на 

користь державі. Однак, загальні вимоги містяться у ст. 6 Закону 

про прозорість. Також за ст. 41 Директиви 2013/34/ЄС у звіті 

мають бути будь-які платежі на користь державного та місцевих 

бюджетів (крім ПДВ та ПДФО, ЄСВ), наприклад, плата за землю, 

податок на прибуток, рентна, ліцензійні платежі і т.п., дивіденди 

на користь держави, частина прибуткової продукції. 

Звітування про платежі на користь державі створює 

передумови для відповідального використання корисних копалин 

загальнодержавного значення великими підприємствами та 
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підприємствами, що становлять суспільний інтерес, зайнятими в 

видобувній промисловості. Складання звіту надасть можливість 

доступу громадськості до інформації про використання корисних 

копалин загальнодержавного значення та про платежі підпри-

ємств, що працюють у видобувної промисловості, здійснені у 

грошовій або натуральній формі на користь державного або 

місцевих бюджетів. 
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Юридичні науки 
 

ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
 

Журавель Олександр Анатолійович 

старший викладач кафедри 

 спеціальної фізичної підготовки,  

кандидат юридичних наук 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

м.Дніпро, Україна 

Професійна діяльність співробітників поліції протікає в 

умовах цілого комплексу факторів, яких немає у повсякденному 

житті людини та характеризується високим нервово-емоційним 

навантаженням та рівнем фізичної активності. Співробітник 

поліції нерідко опиняється у різноманітних конфліктних ситуа-

ціях, які також можуть бути небезпечними для життя та здоров’я 

не тільки них самих, але й оточуючих. 

Проблема оцінки професійної компетентності вивчається 

фахівцями у межах контролю якості навчання та освіти. Якість 

професійного навчання співробітників поліції визначає необхід-

ність адекватного методичного та технологічного інструментарію 

оцінки готовності працівників до дій у галузі правомірного та 

ефективного застосування заходів безпосереднього примусу та 

забезпечення особистої безпеки в екстремальних ситуаціях. Крім 

того, дуже актуальним залишається і методологічний аспект 

вказаної проблеми. До теперішнього часу недостатньо явними 

видаються питання оцінювання сформованих компетенцій. 

Форми та процедури оцінки компетенцій конкретизуються 

організаціями самостійно.  

Це викликає чималі труднощі через інноваційне характеру 

самого компетентнісного підходу до освіти та навчання. 

Одним із шляхів удосконалення форм організації навчання 

такий дисципліни, як «Фізична підготовка», є комплексний підхід 

до методики викладання, що вимагає реалізації міжпредметних 
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зв'язків, що відповідає організації навчального процесу 

Про різні концепції та методи викладання цієї дисципліни 

писав В.П Вдовиченко. Він зазначав, що в освітніх організаціях 

МВС фізична підготовка повинна здійснюватися на основі 

глибокої інтеграції у рамках єдиної структурно-логічної схеми 

навчання. При цьому процесі фізичної підготовки активно 

реалізуються знання, вміння, навички, отримані курсантами у міру 

вивчення цієї дисципліни [2]. 

В умовах нестачі часу процес навчання курсанта повинен 

мати спрямованість на професійну підготовленість курсантів та 

слухачів. Це означає, що однією з основних вимог підготовки 

спеціаліста є цілеспрямований освітній процес, орієнтований на 

формування у курсантів та слухачів 

Навички, пов'язані з характером майбутньої професійної 

діяльності [4]. 

На сучасному етапі розвитку держави до співробітників ОВС 

пред'являються нові вимоги щодо організації, змісту та методику 

їхньої професійної підготовки. 

Проблема підготовки працівників поліції є об'єктом постійної 

уваги спеціалістів [1]. Особливо гостро ця проблема встала в 

останні роки, у зв'язку зі змінами характеру злочинної діяльності 

країні та застосуванням правопорушниками холодної та 

вогнепальної зброї. 

Зараз підготовці, як фізичної, так та психологічної, що надхо-

дять на службу органів внутрішніх справ курсантів приділяється 

велика увага. 

Фізична підготовка співробітника – це одна з основних якос-

тей, яка повинна постійно розвиватися та вдосконалюватися [3]. 

При проведенні заняття враховуються як індивідуальні 

можливості курсанта, так і вікова категорія. З кожним роком 

навантаження збільшується. 

Під час проведення заняття враховуються як індивідуальні 

можливості курсанта, так та вікова категорія. З кожним роком 

навантаження збільшується [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що пріоритет-
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ним напрямком діяльності вузів системи МВС залишається розви-

ток фізичної підготовленості шляхом використання спеціальних 

методів та засобів. Підвищення професійної готовності курсантів 

МВС до ефективним діям в екстремальних умовах є важливим 

напрямком вдосконалення системи фізичної підготовки [1]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що пріори-

тетним напрямком діяльності вищих навчальних закладів системи 

МВС залишається розвиток фізичної підготовленості шляхом 

використання спеціальних методів і засобів. Підвищення профе-

сійної готовності курсантів МВС до ефективним діям в 

екстремальних умовах є важливим напрямком вдосконалення 

системи фізичної підготовки. 
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«ТРАГЕДІЯ ЧОРНОЇ ПІХОТИ»: НОВИЙ ПОГЛЯД НА 

ОСОБЛИВОСТІ МОБІЛІЗАЦІЇ 1943-44 РР. ТА ПІДРАХУНОК 
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Дмитро Заборін 

аспірант Черкаського національного  

університету ім. Б. Хмельницького, 

керівник ВГО «Союз пошукових загонів України» 

м. Київ 

Феномен «чорної піхоти» або «чорносвиток» є однією з 

найбільш популярних серед українських авторів тем, пов’язаних з 

періодом Другої Світової війни та визволенням України у 1943-

1944 рр., але й одночасно однією з найбільш політизованих. 

Вказане визначення зазвичай застосовують до мешканців україн-

ських сіл, мобілізованих «польовими військовими комісаріатами, 

а фактично командирами об’єднань, з’єднань і частин у 1943–

1944 рр. після звільнення Червоною армією окупованих терито-

рій» [1, с. 156].  

Акцентується, що людей, поставлених до строю військової 

частини, яка проходила повз населений пункт, направляли у бій без 

проходження вишколу у запасних частинах, не переодягнених у 

військову форму, а головне – не облікованих, внаслідок чого 

прізвища загиблих лишались невідомими навіть для безпосередніх 

командирів. Як правило, таке явище вузько розглядається на 

прикладі Битви за Дніпро та захопленням Букринського і Лютізь-

кого плацдармів, з використанням не підкріплених документально 

цифр втрат від 250-270 тис. [2, c. 21] тільки при звільненні Києва 

до навіть мільйона загиблих, які не встигли стати військовими [3]. 

Незважаючи на значний суспільний резонанс, пов’язаний з 

висвітленням трагедії «чорної піхоти», саме проблема обліку 

безповоротних втрат залишається майже не дослідженою. Можна 

констатувати, що дуже добре було вивчено формальний бік, 

пов’язаний з чинними наказами та інструкціями щодо мобілізацій 
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на визволених територіях [4, c. 303–317]. В першу чергу, йдеться 

про наказ НКО №089 от 9 лютого 1942 р., що визначав спрощений 

порядок призову громадян на визволених територіях.  

У зв’язку з цим автор має на меті заповнити прогалину, 

увівши до наукового обігу ряд невідомих документів, виявлених в 

ході роботи над громадським проектом «Електронна Книга 

Пам’яті України» у архівах райвійськкоматів Київської області та 

у Державному архіві м. Києва. Спираючись на ці джерела, власний 

пошуковий досвід, ми корегуємо поняття, пов’язані з визначенням 

та пропонуємо методологію підрахунку втрат відповідної категорії 

мобілізованих чоловіків, які насправді є цілком обчислюваними. 

Перш за все, немає жодних підстав ставити знак рівності між 

«польовими військкоматами» та примусовою постановкою до 

строю безпосередньо військовим підрозділом. Такої організа-

ційно-штатної одиниці в структурі армії не існувало, а поняття у 

документах воєнного періоду не мало навіть сталого визначення. 

Наказ НКО №089 покладав мобілізацію на звільнених територіях 

на військові ради діючих армій та вказував негайно сформувати у 

всіх арміях «запасні полки, які повинні здійснювати практичний 

відсів, призов та бойову підготовку цих контингентів у смузі дії 

своїх армій» [5]. Цілком логічно, що займатися призовом мали 

уповноважені офіцери запасного полку, що й підтверджується 

знайденими нами документами. Акти призову в селах 

Богуславського району підписував голова сільради та уповно-

важений військової ради 27 Армії, як у с. Киданівка [6]. 

З таких списків та листування Богуславського РВК з 

сільськими радами чітко простежуються дві хвилі призову у січні 

1944 р.: незначну частину людей на порушення вимог наказу 

«мобілізували» військові частини під час визволення території; 

друга частина пройшла через руки «польового військкомату». Але 

вже 21 лютого 1944 р. Богуславський РВК відправив запит до усіх 

сільрад з приводу списків таких мобілізованих та отримав їх (або 

пояснення щодо відсутності роботи «польових військкоматів»).  

У х. Дібрівка шестеро мешканців «надійшли в розпорядження 

майора Лосєва», тобто були поставлені у стрій військовою 
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частиною, що проходила повз село, а ще 8 осіб направлені другою 

хвилею в 150-й запасний стрілецький полк (ЗСП) 27 Армії [7]. У с. 

Гути на порушення наказу №089 до строю в/ч 37366 були 

поставлені два чоловіки. Ще 77 мобілізовані «польовою комісією», 

що засвідчено підписами голови та секретаря сільради, та на 

направлені у запасний полк [8]. У с. Дешки і с. Тептіївка представ-

ник військової ради армії та голова сільради навіть зафіксували 

актом первинний відсів чоловічого населення [9].  

 Як перша, так і друга хвиля завдяки військкомату були 

своєчасно обліковані як призвані до армії. Серед документів РВК 

також наявні акти про складання військової присяги щойно 

прибулими командами мобілізованих безпосередньо у полку [10]. 

Решту чоловічого населення району, яка не пройшла через 

руки «польової комісії», було призвано у звичайному порядку 

третьою хвилею через Богуславський РВК. У лютому він розпочав 

планову роботу з проходженням призовниками тих самих 1894–

1925 р.н., що представлені й серед мобілізованих «польовими 

військкоматами», медичної комісії [11]. При цьому визнані придат-

ними до військової служби направлялися в той самий 150 ЗСП 27 

Армії [12].  

Підкреслимо, що т. зв. «польовий військкомат» у особі упов-

новаженого офіцера займався покладеними на нього функціями 

згідно наказу №089, тобто діяв цілком законно. Натомість 

мобілізація військовою частиною не була роботою «польового 

військкомату», а була грубим порушенням. Проте у будь-якому 

випадку стройова частина оформлювала солдатські документи, а у 

разі загибелі військовослужбовця повідомляла про це безпосе-

редньо сім’ї або у райвійськкомат за місцем проживання згідно з 

діючими наказами НКО.  

Тобто «чорною піхотою» окрема особа перебувала лише до 

моменту складання присяги та/або оформлення документів 

відповідною військовою частиною. Невизначений статус не міг 

зберігатися довго. А фіналізований облік був починаючи з 1944 р. 

та у перші повоєнні роки. Надзвичайно важливим документом є 

наказ командувача Київського військового округу від 13 травня 
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1944 р., у якому вказано, що під час боїв частина мобілізованих 

військовими частинами та з’єднаннями чоловіків призовного віку 

загинула без оформлення їхньої мобілізації військкоматами та 

радянськими органами. Тому пропонувалось визнати військово-

службовцями всіх таких загиблих, а для призначення сім'ям пенсій 

необхідно було надати довідку та отримати сповіщення про 

загибель встановленого зразка [14].  

На всіх встановлених таким чином осіб міські та районні 

військкомати мали складати іменні списки за формою №2/БП, 

встановленою наказом заступника НКО від 4 лютого 1944 р. та 

негайно надсилати їх до Управління з персонального обліку втрат 

сержантського та рядового складу Червоної армії НКО СРСР. Крім 

того, у післявоєнний період Управлінням велося листування з 

військкоматами, а також через них проводилося подворове 

опитування з метою уточнення відомостей про мобілізованих у в 

роки війни. Відповідні переліки, складені Богуславським РВК, 

відправлялися, наприклад, у 1946 р. та 1947 рр. [15] [16]  

Саме ці списки стали основою для внесення імен на пам'ят-

ники односельчанам, встановлені у кожному селі, та складання 

Книг Пам'яті починаючи з 1980-х рр. Методичний посібник з 

підготовки та видання таких книг прямо вказує, що книги обліку 

призваних на дійсну військову службу, алфавітні книги військко-

матів з обліку загиблих військовослужбовців та призначення їм 

пенсій, дворові (або інші) книги обліку населення сільських 

(селищних) Рад народних депутатів входять до масиву основних 

джерел [17, c 10].  

Таким чином, незважаючи на численні недоліки та неповну 

інформацію про загиблих, друковані томи Книги Пам'яті України 

також є загальнодоступним ресурсом для підрахунку втрат 

«чорної піхоти» хоча б на рівні визначення порядку цифр втрат з 

подальшим комплексним уточненням долі кожної людини через 

електронні бази даних, документи районних військкоматів та 

державних архівів. 

То ж наостанок можна підкреслити, що проблема обліку втрат 

відноситься до слабо вивчених не через відсутність можливостей 
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такого вивчення, а через те, що емоційні оцінки користуються 

більшим попитом, ніж факти. Запропоновані нами джерела та 

методика підрахунку втрат дозволяють більш об’єктивно оцінити 

кількість загиблих та зниклих безвісти уродженців України, 

зокрема тих, хто відноситься до «чорної піхоти».  
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ЛОРЕНСО ЛУЗУРІАГА ПРО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ФЕНОМЕН – ПОКОЛІННЯ 
 

Зайченко Н.І., 

доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук 

Національний університет “Чернігівський 

 колегіум” імені Т.Г. Шевченка 

м. Чернігів, Україна 

В оригінальній соціально-педагогічній концепції іспано-

аргентинського педагога Лоренсо Лузуріаги (Lorenzo Luzuriaga 

Medina) (1889–1959) знайшли відображення теоретичні ідеї про 

відношення “виховання – покоління”, “виховання – соціальні 

класи”, “виховання – маси” тощо. У монографії “Соціальна і 

політична педагогіка” (Буенос-Айрес, 1958 р., вперше видано 

1954 р.) Лоренсо Лузуріагою було представлено основні 

положення авторської соціально-педагогічної концепції. 

“Соціальна педагогіка має на меті дослідження виховання в 

його відношеннях із суспільством, діяльність соціальних груп із 

формування людини, а також вплив виховання на людське 

суспільство. Виховання, в дійсності, не є виключно пасивним 

елементом, на який впливає суспільство, а є динамічним фактором, 

котрий сприяє зміненню та перетворенню [соціуму]”, – 

стверджував науковець [1, с. 9]. 

На його переконання, відношення “виховання – суспільство” 

осягатиметься шляхом вивчення різних елементів, які конститую-

ють суспільство, зокрема соціальних груп, поколінь, мас, меншин, 
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родин, громад. Соціальне виховання націлюється завдяки своїй 

духовній дії на подолання суперечностей між різними суспільними 

класами, на творення єдності в соціумі [1, с. 11–12]. 

Покоління як елементи суспільства розглядаються Лоренсо 

Лузуріагою як феномен соціальної педагогіки і як феномен – 

духовної природи. Наслідуючи Хосе Ортегу-і-Гассета, педагог 

вважав, що “покоління” є найважливішим поняттям у суспільній 

історії, а часова відстань між поколіннями становить 30 років [1, 

с. 52–53]. 

Лоренсо Лузуріага схилявся до поширеної в історичній науці 

думки про вирізнення щонайменше трьох славетних “поколінь” в 

Іспанії у другій половині ХІХ – першій чверті ХХ ст., а саме: 

“покоління 1868”, “покоління 1898” та “покоління 1914”. У 

першому випадку – малося на увазі покоління інтелектуалів – 

послідовників філософії краузизму, яке постало під впливом 

революційних подій 1868 року (Н. Сальмерон, Ф. Хінер де лос 

Ріос, Г. Аскарате, М. Лабра, Х. Коста та інші). Саме з нього, на 

погляд Л. Лузуріаги, “починалася історія сучасної іспанської 

культури” [1, с. 53]. 

В іншому випадку – йшлося про плеяду творчих діячів, 

письменників, художників, яка увійшла в історію під назвою 

“покоління 1898 року”. Їхня творчість була цілковито спрямована 

на осмислення історичної долі Іспанського Королівства, котре 

внаслідок іспано-американської війни наприкінці ХІХ ст. утратило 

останні колоніальні володіння та з могутньої імперії 

перетворилося на відсталу європейську окраїну. Представники 

“покоління 1898” (Р. Вальє Інклан, П. Бароха, Асорін (Х. Мартінес 

Руїс), Р. Маесту, А. Мачадо та інші й попередники – А. Ганівет, 

М. Унамуно, Х. Бенавенте) вдавалися до критики іспанського 

традиціоналізму, багато полемізували та по суті продовжили 

ідейну боротьбу “покоління 1868” [1, с. 53–54]. 

“Покоління 1914” (Х. Ортега-і-Гассет, М. Гарсія Моренте, 

А. Кастро Кесада, К. Санчес Альборнос та інші) зросло на ідеях 

двох попередніх “поколінь”, проте в нових умовах історичного 

буття багато в чому відступило від ідейної основи попередників. 



 

217 

Зауважував Лоренсо Лузуріага і про те, що чимало видатних осіб – 

сучасників та ровесників представників “поколінь” – часто не 

поділяли їхніх ідейних переконань [1, с. 54]. 

Розглядаючи феномен покоління в соціально-педагогічному 

контексті, Лоренсо Лузуріага визначав кілька істотних властивос-

тей поколінь. По-перше, покоління здебільшого виокремлюється 

як соціальна група тоді, коли воно протиставляє себе попередньо-

му поколінню і тим самим кидає своєрідний виклик історичному 

часові [1, с. 56]. По-друге, виховання “покоління молоді” у 

певному політичному дусі – невіддільна умова розвинення 

політичних партій, релігійних організацій та тоталітарних держав 

(у демократичних державах ця тенденція зберігається) [1, с. 57]. 

Нарешті, в конкретний історичний час співіснують щонайменше 

три покоління людей, і яке з них справляє найбільший вплив на хід 

історії залежить від політичних обставин. Так, у періоди розквіту 

держав вагоміше значення справляють “зрілі покоління”, а в 

періоди історичного занепаду – “молодіжні покоління” [1, с. 58]. 

Відношення “виховання – покоління” Лоренсо Лузуріага 

розкривав, виходячи з розуміння закономірного історичного ходу 

речей. “Одні покоління змінюють інші, вони з’являються, 

розвиваються, а з часом – зникають із суспільства. Однак це не 

відбувається без впливу на наступні покоління, так само теперішні 

покоління зазнали впливу попередників. Кожне покоління є учнем 

попереднього і вчителем наступного. Поза цією взаємодією та поза 

міжпоколінним вихованням суспільство не змогло би існувати”, – 

пояснював педагог [1, с. 59]. 

У контексті соціальної педагогіки Лоренсо Лузуріага вів мову 

саме про міжпоколінне виховання, завдяки якому здійснюється 

трансмісія духовних цінностей від одного покоління до іншого, а 

також формується певний спосіб життя молодого покоління під 

проводом покоління батьківського. 

У праці “Педагогіка” (Буенос-Айрес, 1981 р., вперше видано 

1950 р.) Лоренсо Лузуріага наголошував, що для нормального 

функціонування суспільство потребує інкорпорації нових поко-

лінь і що ця інкорпорація здійснюється шляхом освоєння звичаїв, 
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традицій, мови та знання попередніх поколінь. Суспільство розви-

вається завдяки духовному впливу виховання на нові покоління [2, 

с. 38]. 

Звертав увагу Лоренсо Лузуріага й на ту обставину, що 

виховання є соціальним явищем, воно не може обмежуватися 

шкільним середовищем. У суспільстві обов’язково мають бути 

інші виховні інституції для дітей та молоді, які би в позашкільному 

середовищі сприяли особистісному зростанню людини та 

правильному спрямуванню її у вирі життя [1, с. 60]. 

Лоренсо Лузуріага надавав великого значення соціальному 

вихованню у справі формування молодого покоління. Соціальне 

виховання передбачає включення людини в суспільний світ за 

допомогою встановлення численних соціальних зв’язків. Най-

головніша ж його мета полягає в тому, щоби розвинути в 

особистості “соціальне почуття” – спроможність діяти спільно та 

солідарно з іншими людьми [2, с. 188]. 

Таким чином, у педагогічній концепції Лоренсо Лузуріаги 

значуще місце було відведено теоретичному аналізу соціально-

педагогічних феноменів, до яких визначний науковець відносив 

людські покоління, соціальні класи, маси, меншини, громади 

тощо. Стосовно соціально-педагогічного феномену покоління в 

інтерпретації Лоренсо Лузуріаги – варто зауважити, що педагогом 

детально розкривається концепт “міжпоколінного виховання” 

(“intereducacion”) [1, с. 59], який використовується одночасно з 

концептом “взаємодія поколінь” (“interaccion”). Обидва концепти 

мають міститися в серцевині соціально-педагогічного знання й 

отримати новітні тлумачення та пояснення в контексті сучасної 

соціально-педагогічної науки. 

Література: 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

СТУДЕНТІВ 
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курсант  

Науковий керівник: Вознюк К.Г. 

викладач кафедри  

спеціальної фізичної підготовки  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

У сучасний етап розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні покладено нові завдання щодо розвитку фізичного 

виховання і спорту серед студентської молоді. Сучасна система 

фізичного виховання студентської молоді є пріоритетною у 

формуванні фізичної культури і спорту як виду загальної культури 

молодої людини до здорового способу життя.  

Питанням покращення професійної підготовки студентів ЗВО 

займаються багато дослідників з різних галузей наук такі як: А. 

Галицька, В. Омельяненко, В. Сластьонін, а також із галузі 

фізичної культури – М. Виленский, Е. Гук, В. Іващенко, В. Ільїнич, 

В. Раєвський та ін.  

Низький рівень світогляду та мотивації в галузі здоров’я, 

оздоровчої фізичної культури, здорового способу життя негативно 

впливає на процес рухової активності студентської молоді, що 

своєю чергою погіршує стан здоров’я, рівень фізичного розвитку, 

фізичної підготовленості та збільшує кількість захворювань. Тому 

розробка здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихо-

ванні потребує вивчення наслідків недостатньої рухової актив-

ності студентів на стан їхнього здоров’я, кількісні показники 

захворюваності та їх вплив на працездатність [1]. Студентський 

спорт в структурі освітньої та професійної підготовки майбутніх 

фахівців, слугує великими можливостями для фізичного вдоскона-

лення та особистісного розвитку студентської молоді. Під час 
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спортивної діяльності у студентів створюються певні умови для 

всебічного розвитку, забезпечуються самореалізацією та само-

ствердженням засобами обраних видів спорту. Спортивна спрямо-

ваність у закладах вищої освіти повинна стати основою 

відродження та розвитку масового студентського спорту [2].  

Фізична підготовленість людини є одним з критеріїв здоров’я, 

а у практиці фізичного виховання студентів у закладах вищої 

освіти – основним критерієм його ефективності, розвитку 

фізичних якостей, формування рухових умінь, зміцнення здоров’я 

та майбутньої професійної діяльності. Тому методика організації 

та проведення занять з фізичного виховання у закладах вищої 

освіти потребує подальшого удосконалення, зокрема, розробка і 

наукове обґрунтування нових шляхів підвищення якості процесу 

фізичного виховання. Викликає необхідність пошуків нових форм 

і методів проведення занять, організації навчального процесу, щоб 

мінімальна кількість що тижневих занять давала максимальний 

ефект [3].  

Ефективність фізичної підготовленості проявляє себе за 

принципом спортивної спрямованості навчальних груп, як 

засвідчує досвід та аналіз останніх досліджень мають вищі 

показники фізичної та функціональної підготовленості порівняно 

зі студентами, які займалися за програмою загальної фізичної 

підготовки. Найчастіше в цих групах застосовувалися елементи 

спортивних ігор, різновиди гімнастики, інших видів спорту. 

Перевагою такої форми організації занять є високий емоційний 

фон і можливість врахування інтересів студентів. 

Фізичне виховання та спорт є складовою частиною виховного 

процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення 

нашої держави. Сьогодні, як ніколи, враховуючи посилення інфек-

цій, зниження рівня здоров’я, фізична культура і спорт є найбільш 

економічно доцільним та ефективним засобом профілактики 

захворюваності населення, зміцнення його генофонду [4].  

Фізичне виховання як складова частина загальної системи 

освіти в навчально-виховній сфері дітей та молоді повинно 

ґрунтуватися на зміцненні фізичного й психічного здоров’я, 
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комплексному підході до формування розумових і рухових 

якостей особистості, удосконаленню фізичної та психічної 

підготовленості до активного життя й професійної діяльності на 

принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої 

спрямованості, широкого використання різноманітних методів і 

форм фізичного вдосконалення [5].  

Фізична підготовленість визначає загальну працездатність. 

При високому рівні фізичної підготовленості людина здатна 

виконувати великий обсяг роботи, підвищується ефективність і 

швидкість відновлення її працездатності після значних фізичних 

навантажень, а також в інтервалах між ними [6].  

Отже, використовуючи засоби спортивної спрямованості до 

фізичних навантажень, враховуючи функціональні можливості, 

схильності та інтереси, можна підвищити фізичну активність 

студентів як за певними видами спорту, так і загальну фізичну 

підготовленість в цілому. Реалізувати поставлені завдання 

можливо при врахуванні інтересів студентів до занять різними 

видами рухової активності, що надасть змогу кожному студентові 

працювати в оптимальному режимі і забезпечити ефективний 

оздоровчий ефект. Заняття зі спортивною спрямованістю 

сприяють покращенню емоційного стану, при цьому якісно 

розвиваються та вдосконалюються фізичні якості, знижується 

психічне та моральне навантаження протягом робочого дня.  
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Фінансова безпека є елементом загальної фінансової політики 

корпорації, спрямованої на ефективність управління фінансовими 

ресурсами корпорації. Система фінансової безпеки визначає такий 

рівень фінансового стану, при якому корпорація може динамічно 

розвиватися, незважаючи на додаткові фінансові ризики. Розробка 

системи фінансової безпеки передбачає оптимальний баланс між 

залученням і розміщенням фінансових ресурсів та потоків з 

мінімальними ризиками і найбільшим економічним ефектом. Для 

забезпечення цієї умови корпорація повинна підтримувати 

гнучкість у прийнятті управлінських рішень, гарантувати високу 

фінансову незалежність корпорації. 

На думку Бланка, «фінансова безпека підприємства являє 

собою кількісно та якісно детермінований рівень фінансового 

стану, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних 

збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних 

та потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, 

параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії 

та створюють необхідні передумови фінансової підтримки сталого 

зростання у поточному та перспективному періоді» [1, с. 24]. 

Сучасна фінансова система України визначає необхідність 

формування механізму фінансової безпеки, що забезпечує високий 
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рівень захищеності корпоративних фінансів від впливу зовнішніх 

та внутрішніх чинників. Фінансова безпека передбачає ефективне 

використання фінансових потоків корпорації для зниження загроз 

та нормального функціонування сьогодні та з перспективою на 

майбутнє.  

Фінансова безпека характеризується системою кількісних та 

якісних критеріїв [2, С. 102-119], що визначають не лише рівень 

фінансового стану, але й такі категорії як надійність та мобільність 

капіталу корпорації. Для підвищення фінансової безпеки корпо-

рація повинна постійно забезпечувати максимальну фінансову 

гнучкість та стійкість за основними функціональними складовими 

фінансового потенціалу [6, C. 77]. 

До основних критеріїв фінансової безпеки корпорації відно-

сяться: ринкова капіталізація бізнесу, середньозважена вартість 

акціонерного капіталу, випереджаючі темпи зростання чистого 

прибутку, середньозважена вартість акціонерного капіталу та 

підвищення вартості бізнесу, зіставлення та деталізація ринкової та 

внутрішньої капіталізації бізнесу, зіставлення ринкової капіта-

лізації фондовими індикаторами та індексами [3, С. 20-30]. 

Розробка механізму фінансової безпеки передбачає форму-

вання оптимальної структури фінансових потоків та ресурсів 

корпорації із можливістю оперативно реагувати на зовнішні 

внутрішні зміни фінансових ринків. В основі критеріїв фінансової 

безпеки повинні лягти показники, коефіцієнти, що визначають 

оптимальність та ефективність фінансових потоків, платоспро-

можність, рентабельність діяльності загалом та прибутковість 

капіталу, зокрема, управління фінансовими потоками. Одним із 

найважливіших факторів фінансової безпеки є забезпеченість 

корпорації фінансовими ресурсами, можливість використання цих 

ресурсів не тільки для поточної діяльності, а й для розвитку 

корпорації у майбутньому [3, С. 20-30]. Корпорація має синхроні-

зувати фінансові надходження та виконання фінансових зобов’я-

зань, що дозволить визначити резерви підвищення фінансової 

безпеки, розробити адекватну фінансову стратегію та оптимізу-

вати використання грошових потоків [7]. 



 

224 

Слід також зазначити негативні зовнішні фактори, що 

знижують рівень фінансової безпеки, а саме: передача боргових 

зобов’язань корпорації третім особам, поява нових «небажаних» 

акціонерів, масовий продаж акцій, наявність необґрунтовано 

високого значення позикових коштів, відсутність або слабкий 

розвиток інфраструктури ринків капіталів, загальна недовіра 

потенційних інвесторів, відсутність правого захисту для інвесто-

рів, невизначеність фінансових ринків, економічна нестабільність, 

зовнішні санкції тощо [8]. Корпорація сама може негативно 

визначати фінансову безпеку. Це можуть бути помилки та 

прорахунки фінансового менеджменту, порушення структури 

активів та пасивів балансу корпорації, необґрунтоване завищення 

кредиторської та дебіторської заборгованості, низькодохідні або 

високоризикові інвестиційні проекти, неузгодженість амортиза-

ційної політики [4]. 

Розглядаючи фінансову безпеку корпорації, необхідно розгля-

нути тимчасовий аспект, оскільки категорія фінансової безпеки 

здебільшого належить до довгострокової перспективи. Забезпе-

чення фінансової безпеки у довгостроковій перспективі дозволить: 

скоригувати фінансове становище корпорації; підвищити фінансо-

ву стабільність; оптимізувати структуру акціонерного, залученого 

та позикового капіталу; досягти оптимальної маневреності 

фінансових потоків; підвищити інвестиційну привабливість, а 

отже, збільшити ринкову капіталізацію; оптимізувати відсоткові 

ставки щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів корпо-

рації; оптимізувати податкові виплати; зменшити фінансовий 

ризик корпорації; попередити загрозу неспроможності; забезпе-

чити прибутковість діючих інвестиційних проектів фірми [5]. 

Проте слід зазначити, що підвищення ринкової капіталізації 

корпорації для низки вітчизняних корпорацій ще не стала 

пріоритетним напрямом у їх діяльності. Така ситуація пояснюється 

нерозвиненістю ринку цінних паперів, що, своєю чергою, не 

дозволяє реалізовувати функцію контролю над ефективністю 

діяльності менеджерів. Менеджери корпорації, зазвичай, не 

зацікавлені у задоволенні інтересів засновників, у підвищенні 
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вартості бізнесу, а інколи не раціонально перерозподіляються 

активи. 
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Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах ринку 

неможливо досягти стабільного успіху в бізнесі, якщо не 

планувати його ефективний розвиток, не акумулювати постійно 

інформацію про власні перспективи і можливості, стан цільових 

ринків, про становище конкурентів і своєї конкурентоспро-

можності. 

Конкурентоспроможність підприємства – це концентрування 

проявлення переваг над конкурентами в економічній, техноло-

гічній, організаційних сферах діяльності підприємств, яке можна 

визначити економічними показниками (додатковий прибуток, 

ринкова частка, обсяг продажу) [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства, будучи багатогран-

ним поняттям, не тільки включає якісні та цінові параметри 

продукції, але залежить від рівня менеджменту, системи управ-

ління фінансовими потоками, що склалася, інвестиційної та 

інноваційної складовими його діяльності. Крім того, на конку-

рентоспроможність впливає кон'юнктура, що складається на тому 

чи іншому ринку, ступінь конкуренції, яку випробовує підпри-

ємство з боку інших учасників ринку, технічна оснащеність, 

ступінь впровадження інновацій, мотивація та кваліфікація 

персоналу, фінансова стійкість. 

Теоретичні проблеми забезпечення конкурентоспроможності 
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завжди посідали важливе місце у системі наукових досліджень 

практично усіх економічних шкіл i напрямків. Можна стверджу-

вати, що стан сучасної економічної науки в цілому, актуальність i 

невідкладність вирішення поставлених проблем її подальшого 

розвитку, аналіз ситуації, що склалась на підприємствах, вказують 

на необхідність забезпечення їх конкурентоспроможності. Слід 

урахувати й те, що в економічній науці, на нашу думку, ще чітко 

не сформувалася методологія формування системи управління 

конкурентоспроможністю підприємств. У процесі зародження 

знаходяться проблеми конкурентоспроможності, які визначаються 

окремими течіями та напрямами, що розвиваються на власних 

методологічних засадах або конкурують між собою [2]. 

За інших рівних умов найважливішу роль набуває маркетин-

гова складова конкурентоспроможності підприємства. Маркетинг 

орієнтований на виявлення найбільш значущих потреб клієнтів, 

облік змін споживчих переваг, оцінку перспективності сегментів 

ринку, розробку та втілення дієвих стратегій підвищення конку-

рентоспроможності. 

Необхідною умовою визначення конкурентоспроможності є 

наявність конкуренції. Конкуренція здійснюється на ринку — 

умовному місці купівлі-продажу конкретного виду товару, 

укладання торгових угод, що здійснюються у визначених за 

інтенсивністю умовах конкуренції з дотриманням етичних та 

правових норм та правил. 

Резерви конкурентоспроможності як невикористані можли-

вості пов’язані, з одного боку, з особливостями використання 

окремих елементів внутрішнього потенціалу підприємства, а з 

іншого, з використанням факторів зовнішнього ринкового 

середовища. Останні включають резерви використання правил i 

норм, що встановлюються державою i резерви самих ринкових 

механізмів [3]. 

До групи резервів ринкової ситуації відносяться резерви, 

пов'язані з тим, наскільки підприємство ефективно та повно 

використовує формальні правила діяльності, встановлені держа-

вою. Для ефективної роботи підприємства також важливо 
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визначити цільовий ринок своєї діяльності на основі аналізу 

відповідних показників ринків або їх сегментів, де воно може 

забезпечити найвищу рентабельність і на яке воно буде 

орієнтувати виробничу програму. 

З метою цілеспрямованого використання резервів для 

підвищення конкурентоспроможності пропонується їх поділити на 

дві групи: резерви, пов’язані із зовнішніми факторами конкуренто-

спроможності та резерви, пов’язані з невикористанням потенціалу 

підприємства. У реальній дійсності можливості підвищення 

конкурентоспроможності, закладені в зовнішніх i внутрішніх 

чинниках функціонування підприємств, реалізуються неоднаково 

i не повністю. Резерви, як невикористані можливостi підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, виникають тому, що 

завжди є розрив у часі між виникненням конкретних науково-тех-

нічних досягнень та їх використанням у виробничій практиці [4]. 

Проблеми пошуку i реалізації резервів з’являються перед 

кожним підприємством не тільки в кризові періоди, а й при роботі 

в стабільному економічному середовищі. В умовах сучасної 

економічної кризи виживання підприємств залежить багато в чому 

від використання внутрішніх виробничих резервів розвитку. На 

підприємствах повинні запрацювати механізми скорочення 

витрат, використання прихованих ресурсів, ефективного застосу-

вання знань навченого персоналу, посилення активності вищого 

менеджменту. Комплексний підхід до реалізації внутрішніх резер-

вів підприємства забезпечується в процесі модернізації виробни-

чих систем, що дає можливість підвищення конкурентоспро-

можності підприємств шляхом підвищення продуктивності праці 

та якості продукції без залучення масштабних інвестиційних 

ресурсів [5]. 

Основними напрямами пошуку резервів підвищення ефектив-

ності діяльності підприємства є декілька груп. Перша група 

резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства – 

резерви фінансово-економічного потенціалу. Виділяються такі 

групи резервів, що входять до цієї групи: 

- резерви фінансової стійкості підприємства (резерви 
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використання власного капіталу, резерви залучення позикового 

капіталу); 

-    резерви інвестиційної привабливості підприємства; 

- резерви використання цінових факторів підвищення 

конкурентоспроможності, у тому числі застосовуваних фірмами-

конкурентами (знижок із ціни, термінів та обсягів гарантій). 

Друга група резервів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства – резерви його кадрового потенціалу. Незважаючи 

на важливість всіх перерахованих вище груп резервів, особливу 

роль на сучасному етапі розвитку промислового виробництва слід 

відвести саме цій групі резервів конкурентоспроможності. Цей 

факт пояснюється тим, що техніко-економічний розвиток 

підприємства в сучасному швидко мінливому технологічному світі 

багато в чому залежить від якості його трудових ресурсів та 

інвестицій у людський капітал з метою підвищення цієї якості та 

посилення інтересу людей до творчості, інновацій та адаптації до 

нових технологій. Серед основних резервів цієї групи можна 

назвати: 

- резерви зменшення втрат робочого часу (зниження 

цілоденних втрат робочого часу; зниження внутрішньозмінних 

втрат робочого часу); 

- резерви підвищення кваліфікації кадрів; 

- резерви підвищення творчої активності кадрів. 

Для третьої групи резервів підвищення конкурентоспромож-

ності підприємства характерне використання резервів виробничо-

технологічного потенціалу підприємства. Якщо розглядати цю 

групу резервів більш детально, можна виділити у ній такі 

елементи: резерви використання основних фондів (резерви 

використання виробничих площ, фонду часу роботи устаткування, 

інструменту та пристосувань). 

Розглянута класифікація резервів підвищення конкуренто-

спроможності промислового підприємства є укрупненою. Вона 

може бути деталізована в залежності від конкретних умов ринку та 

особливостей діяльності суб'єкта економіки. 

Таким чином, під факторами конкурентоспроможності можна 
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розуміти ті явища та процеси виробничо-господарської діяльності 

підприємства та соціально-економічного життя суспільства, які 

викликають зміну абсолютної та відносної величини витрат на 

виробництво, а в результаті – підвищення рівня конкуренто-

спроможності підприємства. 
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 Тіло людини складається з багатьох м’язів, суглобів і м’язово-

суглобових з’єднань, які дозволяють йому рухатися в різних 

траєкторіях, напрямках і амплітудах. Однак амплітуда і напрямок 
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руху кожного суглоба є анатомічним і має певні природні межі. 

Спроба подолати ці обмеження за допомогою зовнішніх сил може 

призвести до гострого болю та травм. Крім того, в деяких частинах 

тіла є больові точки, вплив яких може бути настільки сильним, що 

з ними неможливо активно боротися. З цієї причини больові 

прийоми — це заходи, спрямовані на тимчасове обмеження (або 

зупинку) руху людини через біль у чутливих частинах тіла. Сюди 

входять м’язи, сухожилля, суглоби, нервові сплетення, органи та 

інші болючі ділянки. Насправді біль спричиняється тиском на 

хворобливу ділянку або певну частину тіла, або згинанням, 

розгинанням або скручуванням суглоба в його природному 

напрямку, але біль може бути викликаний надмірним обмеженням 

діапазону руху, або шляхом згинання, розгинання або скручування 

суглоба в неприродному напрямку. Всі ці рухи найчастіше 

відбуваються в кінцівках, включаючи дрібні суглоби (пальці) і 

великі суглоби (плечі, стегна і хребет). Однак на шиї та обличчі є 

багато чутливих точок тиску (наприклад, сонні артерії, сонні 

артерії, очі), і лікування тут також може бути дуже ефективним. 

Іншою важливою особливістю цієї техніки є те, що вона може 

виконуватися як сильніше, так і слабше в залежності від поведінки 

суперника, його фізичного та психічного стану та тактики 

поєдинку. Тому оволодіння технікою знеболення є важливим при 

затриманні та супроводі злочинців. Навчання навикам у галузі 

техніки утримання проходить у три етапи. На першому етапі 

працівник повинен спочатку навчитися застосовувати техніку до 

елементів, що потім зазвичай виконується в більш повільному 

темпі. На другому етапі навчання працівники виконують рухи 

після тренування. На третьому етапі, щоб наблизитися до 

реальності поєдинку зі злочинцем, умови утримання доведеться 

ускладнити. Згинання першого пальця великого пальця назад від 

його природного вигину та розгинання інших пальців (одного або 

кількох) з природним вигином викликає хворобливі ефекти долоні. 

Біль у променевому зап’ясті отримують шляхом розгинання кисті 

чотирма пальцями, фіксації передпліччя та ліктя схопленої кисті, 

згинання кисті в іншому напрямку з такою ж фіксацією, відведення 
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кисті і назовні до фіксованої ліктьової кістки передпліччя. 

скручений. Наслідки болю в ліктьовому та плечовому суглобах 

зазвичай комплексні – біль контролюється кількома сусідніми 

суглобами і може відчуватися в кількох площинах: розгинання – 

натискання на ліктьовий суглоб з одночасним розгинанням 

передпліччя, положення лежачи, розгинання кисті або пальці , 

Натискання при вивиху плечового суглоба. Біль у пальці, біль у 

променевому зап'ясті - Передпліччя, що поновлюється при 

згинанні або скручуванні руки - Коли лікоть суперника ідеально 

прямий - Зігніть руку назад і посуньте передпліччя вгору знизу - 

Використовуйте передпліччя ув'язненого як важіль, якщо ви ним 

користуєтесь , ви посилите біль у плечовому суглобі, ви будете 

спиратися лише ліктем на передпліччя, спрямованим трохи вгору. 

Слід зазначити, що тиск на ліктьовий суглоб суперника 

відбувається на ребра власного передпліччя, що додатково впливає 

на больову точку трохи вище ліктьового суглоба на тильній 

стороні кисті. Вплив на біль у ліктьовому та плечовому суглобі 

Вплив на біль у ногах зазвичай виникає, коли суперник лежить, 

кидає або кидає палицю: гомілка пошкоджує литкові м’язи інакше, 

ніж ваша власна м’язи – у всіх випадках ваше стегно має бути 

перпендикулярно до стегно зачепленої ноги суперника для 

посилення болю. 
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Якщо виникла ситуація в якій вам погрожують холодною 

зброєю, то краще просто віддати те що від вас потрібно, але якщо 

ситуації неможливо уникнути то є деякі способи та варіанти як 

уникнути поранення чи навіть смерті. 

   Перші дії які можна виокремити це психологічні які є 

певною підготовкою та ступенем до інших дій, до яких можна 

віднести пересування, кидки різного типу та інші застосування 

фізичної сили та прийомів для успішного усунення загрози життю 

та здоров’ю як себе, так і інших людей. 

   1.Психологічні дії – це такі дії за допомогою яких людина 

чи працівник правоохороної діяльності, тобто поліцейський 

виконує дії, які пов’язані зі здатністю умовити, заспокоїти чи 

переконати людину яка має велику перевагу в вигляді холодної 

зброї. Такі дії використовуються для того щоб відмовити від своїх 

намірів та дій. Варто зазначити що успішність таких дій залежить 

від того наскільки у вас сформована психічна стійкість в умовах 

надзвичайних чи екстремальних ситуацій. Така психологічна дія 

робить себе більш зібраним та психологічно готовим для того щоб 

здійснити успішне відбиття нападу або оцінити ситуацію, що 

скалалася для того щоб передбачити та прогнозувати всі можливі 

варіанти та способи захисних дій які виникли у такій ситуації. 
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   Другий етап це використання своїх можливостей після 

короткої, але детальної оцінки ситуації у даній обстановці, тобто 

напад з холодною зброєю на людину. Найпростіше, але не менш 

небезпечне можна привести в приклад використання захисту за 

допомогою пересувань. Таку дію потрібно виконувати дуже 

швидко та без зайвих рухів вона використовується для того щоб 

своєчасно і швидко вміти відступити назад або наприклад в бік. 

Для того щоб виконати такий відступ потрібно тренувати та 

відпрацьовувати рухову реакцію, також дуже важливо не 

напружуватися у таких екстремальних ситуаціях та швидкість 

пересування. 

   Виконання ударів для відволікання проводиться руками чи 

ногами, але для цього потрібно добре володіти ударною технікою. 

Такі удари мають бути швидкими, короткими та що найважливіше 

влучними для точного попадання в противника та їх потрібно 

наносити у вразливі місця.  

   Щодо атакуючих дій супротивника, то можна попередити 

жорстким ударом ноги в коліну коли його нога знаходиться 

спереду в положені опори, найчастіше якщо нога в положені 

опори, то вона знаходиться попереду та випрямлена або трішки 

зігнута. Удар повинен бути швидким та спрямований за 

діагоналлю зверху вниз із великим натиском на колліний суглоб 

спереду чи збоку. 

   Також удари використовуються для того щоб вибивати 

зброю з положення її утримання, тобто з рук. Для того щоб вибити 

зброю з рук удар повинен бути нанесений у руку, а саме у тильну 

частину кисті та ліктьовий суглоб, а також у м’язи передпліччя, але 

це не такий ефективний удар. 

   Ще є багато варіантів як уникнути ножового поранення в 

приклад можна навести такі елементи: Пересування із відбивом 

руки, захоплення руки з ножем, нанесення удару в уразливі міс-

ця після захоплення руки зі зброєю, больовий прийом або кидок. 

Якщо удар ножем наноситься зверху, то є декілька способів 

його блокувати:  

   Перший спосіб. Кроком лівої ноги вперед та правої назад 
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підставити під руку з холодною зброєю своє передпліччя лівої 

руки вверх та правою рукою захопити кисть цієї руки ( в якій 

знаходиться зброя ) зверху за основу де розташований мезинець. 

Нанести розслабляючий удар правою ногою в пах чи коліно, після 

чого виконати важіль руки всередину. Тиснучи правою рукою на 

тильну сторону кисті, та зробити так щоб людина яка тримпє ніж 

випустила його, після того як людина випустила ніж зробити загин 

руки за спину. Якщо супротивник тримає ніж в іншій рукі то 

потрібно виконати все так само тільки іншою рукою. 

   Другий спосіб передбачає те що під час замаху треба 

зробити крок правою ногою вперед при цьому підняти обидві руки 

вверх, лівою долонею руки нанести відволікаючий удар знизу у 

руку а саме ліктьовий суглоб, а правою захопити кисть знизу. 

Після цього лівою рукою підштовхнути вверх лікоть супротив-

ника, а правою рукою потягнути зап’ясток вниз до пахви лівої руки 

супротивника. Лівою ногою зробити  

 крок вперед, одночасно штовхаючи лівою рукою лікоть вверх 

вперед і вниз, правою потягнути руку супротивника праворуч. 

Випрямляючи руку і скручуючи її, провести «важіль руки усере-

дину». Дотисненням кисті відібрати ніж, перейти на «загин руки за 

стину».  

Спосіб 3. З кроком лівої ногою вперед зупинити удар 

передпліччям правої руки у момент його замаху. Загинаючи праву 

руку супротивника вверх і назад, захопити зап’ясток, просунути 

свою ліву руку під ліктьовий згин його руки, захопити передпліччя 

своєї правої руки зверху, тим самим зав’язавши «вузол». Зробити 

крок правою ногою вперед і правим ліктем нанести відволікаючий 

удар в обличчя супротивника, потягнути його руку за спину, до 

його правої лопатки, кинути на землю.  

Своєю лівою ногою заблокувати голову, правою – тулуб 

супротивника, зігнути руку і зафіксувати лікоть озброєної руки у 

нижній частині живота. Правою рукою провести дотиснення кисті, 

лівою захопити передпліччя своєї правої руки, обеззброїти 

супротивника.  

Посилюючи больовий вплив на кисть правої руки, притис-
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нути його лікоть до свого правого боку а лівою рукою захопити 

підборіддя супротивника через праве плече і скрутити голову 

ліворуч. Подаючи необхідні команди, примусити супротивника 

звестися у положення стоячи.  
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ЗАХОДИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ 

ДОКУМЕНТІВ 
 

Ярослав КАБАК, Максим СВИСТУН 

здобувач вищої освіти 1-го курсу 

навчально-наукового інституту права 

та фахівців для підготовки фахівців органів 

національної поліції 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Науковий керівник: Ольга НАМЛИНСЬКА 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Під час того як поліцейський проводе перевірку документів у 

особи, то обов’язково потрібно дотримуватися заходів особистої 

безпеки. До таких заходів можна віднести: 

➢ Постійно знаходитися в положені при якому було б легко 

затримати особу при виникненні такої ситуації. 

➢ Обов’язково виключити можливість при якій будь-хто 

також сама особа могла заподіяти шкоди або втручатися у 

перевірку документів. 

➢ Тримати ситуацію під своїм контролем та постійно 

контролювати поведінку особи яку ви перевіряєте. 

➢ Треба знаходитися від особи, яку ми перевіряємо, на відстані 

1.5 м. чи відстані двох витягнутих рук особи та поліцейського який 

перевіряє документи. 

➢ Стояти напівоберта з того боку, де був застібнутий верхній 

одяг підозрюваного чи особи та стежити уважно за його діями та 

реакцією на ваші дії.. 

➢ Спостерігати за особою та її діями перевод я чи погляд з 

документів на особу та навпаки. 

➢ Дотримання правила “трикутник безпеки”. 
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➢ Якщо особа яку перевіряє поліцейський намагається 

наблизитися до нього то це повино рішуче присікатися    

➢ поліцейський не повинен піднімати документи, які особа, 

яка перевіряється, кинула на землю, в такому разі потрібно 

запропонувати особі підняти їх, відступивши в разі цього на один, 

два кроки; 

Тактика взаємодії пішого наряду в складі двох поліцейських 

під час перевірки документів. 

Старший по наряду визначає ролі підпорядкованих йому 

співробітників по наряду для контакту з правопорушником. 

Беручи до уваги те що на розташування предметів екіпірування і, 

дотримуючись заходів особистої безпеки, наряд наближившся до 

правопорушника, яка підозрюється у правопорушенні. 

Працівник який вважається старшим по наряду контрактером, 

тобто особа яка контактує з правопорушником, повинна діяти у 

визначеному попередньо порядку.. 

Другий член наряду одночасно з контактером починає 

обирати позицію зі сторони місце знаходження старшого наряду 

на корпус ззаду від особи яка підозрюється у правопорушенні, 

дотримуючись відстані яка є безпечно, а саме двох, трьох кроків 

від нього, так, щоб бути на безпечній просторовій дистанції від 

правопорушника, мати свій власний сектор відбиття нападу чи 

обстрілу без ураження свого колеги чи сторони з громадян та, в 

разі певної необхідності, потрібно зреагувати на спробу раптового 

удару чи миттєво прийти на допомогу старшому по наряду. 

Спостерігається за поведінкою та припиняє спроби особи, яка 

перевіряється, спроби чинити опір чи позбавлення від речових 

доказів, упереджує та відбиває надад правопорушника і на себе та 

старшого по наряду, одночасно з тим, поліцейський спостерігає за 

оточуючими, через можливість спільників серед людей які можуть 

бути в оточенні правопорушника та не допускати таких людей до 

місця перевірки. 

Тактика взаємодії наряду з трьох поліцейських під час 

перевірки документів правопорушника. 

Старший офіцер загону та другий член загону діють 
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відповідно до тактики взаємодії піхотного загону у складі двох 

осіб, при необхідності перевіряють документи правопорушника. 

Третій член команди займає позицію з іншого боку від 

другого члена команди, перебуваючи на безпечній відстані трохи 

позаду правопорушника або з одного боку з другим працівником, 

збоку між ним і старшим, щоб кожен член команди перебував на 

безпечній просторовій відстані від правопорушника і в разі 

потреби міг відреагувати на спробу раптового удару або миттєво 

прийти на допомогу іншим членам загону, мав власний сектор 

відбиття атаки (обстрілу). ) без травмування колег або сторонніх 

осіб. 

Не рекомендується перевіряти документи правопорушника чи 

підозрюваного одним поліцейським без страховки напарника чи 

службової собаки. У цій ситуації у правопорушника та його 

можливих спільників виникає суттєва «спокуса» надати фізичний 

опір чи напад на працівника міліції з метою створення умов для 

втечі правопорушника, а загроза життю та здоров’ю поліцейського 

різко зростає 

У разі перевірки документів у громадських місцях потрібно: 

• завжди припускати, що перед вами злочинець, наміри якого 

невідомі, тому не виключено, що він агресивний, має зброю або 

спеціальні засоби нападу; 

• .триматися подалі від людини, яку ви перевіряєте з правого 

боку на відстані двох-трьох кроків і спостерігайте за його діями; 

• не стойте надто близько до особи, яку ви оглядаєте, оскільки 

це обмежить ваші дії та дозволить кривдникові здійснити 

несподіваний напад;  

• стежте за тим, як особа шукає документи, можливо, замість 

документів вилучять засоби нападу; 

• не беріть надані для огляду документи рукою, якою ви 

виймаєте зброю; 

• стежити за діями зброї. підозрюваний по черзі поглядає з 

документа на особу. Інші офіцери повинні бути готові надати 

допомогу у разі фізичного чи збройного опору, займаючи позицію 

з боку підозрюваного, спостерігаючи за іншими, оскільки серед 
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них можуть бути спільники підозрюваного; 

• проводити перевірку на деякій відстані від сторонніх осіб, і 

якщо можна в офісі; 

• не залишати сторонніх осіб, у тому числі заявників та 

потерпілих; 

• не вступати в суперечку і не доводити свою правоту людині, 

яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння, не погрожувати 

покаранням, передбаченим законом. Це призводить до залучення 

осіб до суперечки, погіршує умови для чітких і невідкладних дій; 

• при проходженні служби в бригаді автозатримання весь 

наряд бере участь в огляді документів та огляді автомобіля, огляді 

підозрюваних. 

Роз’єднуватися в цьому випадку не рекомендується (один 

перевіряє, а інший страхує). Типовий алгоритм особистої 

перевірки документів. 

1. Звертаємося до особи (водія) та повідомляємо підстави 

перевірки документів згідно із Законом: 

• «Добрий день (ранок, вечір, ніч)!» 

• назва посади прізвище; 

• «Як з вами зв’язатися?»;• підстава зупинки/оскарження, що 

підпадає під ст. 32 або ст. 35 Закону; 

• попередження про відеозйомку; 

• «Просимо документи для перевірки». 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД  

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 Касіян О. П.  

к.мед.н., доцент кафедри  

загальної гігієни з екологією 

Львівський національний медичний  

університет імені Данила Галицького 

м. Львів, Україна  

В останні роки спостерігається негативна динаміка щодо 

рівня здоров'я студентської молоді, зростання захворюваності в 

процесі їх професійної підготовки, подальше зниження функціо-

нальних можливостей організму та працездатності [1, с.4; 3, с.28]. 

Сучасні соціальні негаразди та економічна криза негативно 

позначилися на здоров’ї української нації взагалі, а найбільше 

занепокоєння викликає стан соціального, фізичного й емоційного 

самопочуття молодого покоління. Важливим завданням соціаль-

ного виховання є формування у молоді відповідального ставлення 

до особистого здоров’я, впровадження рекомендацій щодо його 

підтримки та профілактики негативних явищ, усвідомлення того, 

що здоров’я є найбільшою цінністю, дарованою людині природою 

[4, с.6; 5, с.76]. 

Гострою проблемою на сьогодні залишається широке 

розповсюдження шкідливих звичок серед підростаючого поко-

ління, у тому числі – тютюнопаління. [2, с.17; 3, с.28]. Негативний 

вплив паління на людський організм є загальновідомим фактом. 

Проте, ця згубна звичка дуже поширена у суспільстві та є однією з 

причин багатьох хронічних захворювань, таких як хронічні 

обструктивні захворювання бронхів та легенів, рак легенів, 

гортані, порожнини рота і стравоходу, ішемічна хвороба серця, 

інсульт, а також передчасної смертності населення. Тютюно-

паління вважається лідером з усіх причин смерті, які ще можна 

попередити. Приблизно 80,0 % дорослих курців починають палити 
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у віці до 18 років. Водночас значна частина молоді не до кінця 

усвідомлює ризик впливу паління на власне здоров'я [2, с.20; 3, 

с.28, 30].  

Метою роботи стало вивчення основних тенденцій впливу 

вживання тютюнових виробів на самопочуття та емоційну сферу 

студентів-медиків за результатами добровільного анонімного 

анкетного опитування. 

Матеріали та методи. Анкетне опитування проводили серед 

студентів-медиків (29 хлопців та 92 дівчат) VI курсу медичного 

факультету ЛНМУ імені Данила Галицького. Студенти відповіли 

на 42 запитання щодо оцінки власного здоров’я, фізичної актив-

ності, харчування, тривалості використання гаджетів, наявних 

шкідливих звичок, у тому числі - тютюнопаління. 

Відношення шансів (Odds Ratio - OR) виникнення різних 

симптомів та скарг серед респондентів із шкідливими звичками та 

без них розраховували за допомогою комп’ютерної програми Epi 

Info, що рекомендована ВООЗ, з оцінкою вірогідного інтервалу в 

межах 95% і з визначенням вірогідності [6]. Статистичне опрацю-

вання отриманих результатів здійснювали із застосуванням 

критерію Стьюдента за програмою Microsoft Excel. 

Результати та обговорення. З метою встановлення впливу 

паління на самопочуття студентів-медиків розраховано відношен-

ня шансів виникнення різних симптомів (біль голови, втомлю-

ваність, загальна слабкість) та скарг з боку емоційної сфери (апатія, 

перепади настрою, занепокоєння, безсоння) серед респондентів 

обох статей, які визнали факт тютюнопаління, у порівнянні із 

опитаними студентами, у яких такої шкідливої звички немає. 

Відношення шансів виникнення симптомів та скарг з боку 

емоційної сфери розраховували у дослідній групі - серед респон-

дентів обох статей, які визнали факт паління постійно (6,61%) або 

час від часу (16,53%), порівняно із контрольною групою - 

респондентів, які не палять (35,54%).  

Істотно, що відношення шансів виникнення апатії, перепадів 

настрою, занепокоєння, безсоння, болю голови серед опитаних 

респондентів, які засвідчили факт паління, є вищим у порівнянні із 
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опитаними без шкідливих звичок. Так, серед курців скарги 

виникають частіше на безсоння у 2,43 рази, занепокоєння у 1,62 

рази, апатію у 1,51 разів, загальну слабкість у 1,40 рази, перепади 

настрою у 1,30 рази та біль голови у 1,15 рази порівняно із 

респондентами, які не палять. 

Висновки. Результати дослідження щодо відношення шансів 

виникнення різних симптомів та скарг з боку емоційної сфери 

засвідчили, що студенти, які визнали факт паління, частіше 

вказують на апатію, перепад настрою, занепокоєння, безсоння, а 

також частіше скаржаться на біль голови у порівнянні із 

студентами, які ведуть здоровий спосіб життя та не мають 

шкідливих звичок.  

Таким чином, велику увагу серед молодого покоління 

необхідно приділяти формуванню навичок ведення здорового 

способу життя, поширенню знань про причини та прояви впливу 

шкідливих звичок, їх негативні соціальні наслідки та шкоду для 

власного здоров'я. 
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м. Дніпро, Україна 

«Глечик золота», що вийшов практично напередодні великої 

світової катастрофи, Першої світової війни, за влучним висловом 

Л. І. Скуратовської, протиставив її загрозі «ідею тендітної вічності 

людини й іншого, позаофіційного, виміру історії» [1, с. 171]. На 

цей час Стівенс – палкий республіканець, друг Томаса Макдони, 

одного з ватажків Великоднього повстання 1916 року, що заверши-

лося поразкою і стратою його керівників. Жадану незалежність від 

Англії Ірландія здобула через 21 рік потому, у 1937 р. 

Свій письменницький шлях Стівенс почав як поет і автор 

політичних есе у газеті Артура Ґріффіта «United Irishman», яка з 

1906 виходила під назвою «Sinn Féin». Ці есе загалом мали 

антианглійську спрямованість, у них критикувалося засилля 

англійської культури, що витісняла собою ірландську. Дійсно, 

становище ірландської мови і культури було катастрофічним через 

переселення в Ірландію великої кількості англійських колоністів-

протестантів, еміграцію ірландців до Америки, великий голод 

1845–1849 років, а також введення англійським урядом загальної 

освіти англійською мовою. 
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Згодом Стівенс починає поступово виходити з-під впливу 

Ґріффіта, у 1907 році знайомиться з ірландським письменником, 

художником і теософом Джорджем Расселом, який писав переваж-

но під псевдонімом Æ. Саме під наставництвом Рассела вийшла 

перша збірка поезій Стівенса «Повстання» («Insurrections», 1909). 

У квітні 1916 року в Ірландії відбувається Великоднє 

повстання. Сподіваючись на те, що Англія ослаблена військовими 

діями, адже йшла Перша світова війна, змовники захопили кілька 

стратегічних об’єктів Дубліна. Англійська армія розгромила 

загони повстанців, Томаса Макдону разом з шістьма іншими 

ватажками було страчено. Стівенс не розділяв радикальних 

поглядів Макдони і його соратників, але ця трагедія глибоко його 

вразила, і надихнула на створення елегії «Green Branches» та 

прозового твору «The Insurrection in Dublin» (1916). Ці події 

показали, що сподівання Ірландії на здобуття незалежності 

найближчим часом виявились марними. Можливо, саме це 

розчарування було причиною того, що з 1925 року Стівенс 

постійно мешкає поза межами Ірландії, переважно в Англії, 

стверджуючи, що в Ірландії немає об’єктів, достойних поетичного 

натхнення [2, с. 46]. 

До 1912 року Стівенс писав переважно поезії та публіцистику. 

На прозові твори, згідно з його власними спогадами, Стівенса 

надихнув «Гранатовий будиночок» Оскара Вайлда. «Після 

прочитання близько двадцяти сторінок, – пише Стівенс, – я закрив 

книгу, бо до мене прийшла осяйна думка, не зі сторінок, але, так 

би мовити, з-поміж рядків» [3, с. 383]. У 1912 році вийшли відразу 

два романи Стівенса, «Донька прибиральниці» («Charwoman's 

Daughter») і «Глечик золота» («The Crock of Gold»). 

«Глечик золота» був схвально прийнятий критиками і 

публікою. У 1913 році роман отримав у Парижі премію Едмона 

Поліньяка, яка присуджувалася переважно молодим талановитим 

авторам. Вдале поєднання фантазії й кельтського міфу, а також 

помережана гумором оповідь привернули увагу читачів і викли-

кали захоплення серед товаришів по перу. А у 1915 році видатний 

ірландський поет Вільям Батлер Їтс писав у листі до англійського 



 

246 

письменника і критика Едмунда Ґосса, що Джойс і Стівенс – це 

«найвидатніші люди, яких ми маємо в Ірландії» [4, с. 382]. 

Читаючи роман, легко помітити, що його автор був ідейно 

близьким до руху «Ірландського Відродження», метою якого було 

оживити міфи і легенди Ірландії й сприяти розвитку нової літера-

турної традиції, пов'язаної з національним визволенням. Ішлося 

передусім про відродження національної мови, збереження пам’-

ятників національної культури, збирання фольклору [5, с. 395]. 

Початок ірландського літературного відродження зазвичай 

датується 1893 р., коли вийшли у світ збірка есе В. Б. Їтса 

«Кельтські сутінки», переклади з ірландської Д. Гайда і було 

засновано Гельську лігу. Цьому передувала двотомна «Історія 

Ірландії» (1878–1881) С. Дж. О’Грейді, побудована на основі 

давньоірландського епосу, і поема «Подорожі Ойсина» (1889) 

В. Б. Їтса на сюжет ірландської саги. Характерне для цих творів 

романтичне ставлення до національного характеру, ірландської 

історії й літератури визначило перший етап Ірландського 

відродження, що тривав до самого початку XX ст. 

Настрій романтичного месіанізму пронизує творчість 

Джорджа Рассела (1867—1935). Його поезія й живопис відзначені 

печаттю містицизму. Рассела приваблювала східна містика як 

втілення божественного одкровення. У давніх ірландських міфах 

він шукав прихований релігійно-християнський смисл. Діти Ліра в 

однойменному вірші, що перетворені на лебедів, приречені на 

поневіряння і які врешті-решт знаходять шлях додому – це 

людство, що знаходить союз з божеством. У творах Рассела надія 

на порятунок Ірландії покладалась на прихід месії. Кухулін для 

нього, так само як і Прометей, символізує героїчний дух спасителя 

людства. 

Дух месіанізму, запозичений Стівенсом у свого вчителя, 

присутній і у «Глечику золота», особливо наприкінці роману. Л. І. 

Скуратовська зазначає, що, як і у творах видатного ірландського 

поета В. Б. Їтса, чия прозаїчна збірка «Міфологія» (1897) не раз 

згадується під час читання цієї книги, у Стівенса чітко видно 

бажання наблизити звільнення Ірландії, пробудивши дух народу за 
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допомогою літератури [1, с. 101]. Ось чому у поетичній побудові 

роману-фантазії Стівенса таким важливим є пророцтво про те, що 

«заснулі Еріна прокидаються», а хлопчик, який отримав його, 

повинен скласти поему для народу Еріна, щоб, коли заснулі 

прокинуться, вони зустріли друзів.  

На час написання «Глечика золота» Стівенс перебував під 

впливом теософії Джорджа Рассела, під наставництвом якого він 

ознайомився з філософськими поглядами та поезіями Вільяма 

Блейка. Стівенса зачарувала космологія Блейка, згідно з якою Дух, 

Уява і Розум суперничають протягом віків за допомогою своїх 

богоподібних архетипів та ворогуючих еманацій. Вплив алегорич-

ного стилю Блейка досить помітний як у «Глечику золота», так і у 

подальших прозових і віршованих творах Стівенса. Також у 

кінцівці роману втілено ідею блейкового Універсального Братства 

Едему, коли всі об'єднуються, діючи як один, і таким чином 

відновлюють гармонію. Але таке об'єднання відбувається лише 

після того, як Кейтілін обирає Анґуса Оґа, бога, що втілює любов 

до людей, і покидає Пана, грецького бога чуттєвих утіх. Таким 

чином, умовою загального щастя і процвітання Стівенс вважає 

свободу думки і творчу уяву, яка, вірить він, здатна змінити 

суспільство. Так, звільнення Філософа наприкінці роману не лише 

фізичне, але й духовне: військо під керівництвом Анґуса Оґа 

звільняє «the Philosopher from his prison, even the Intellect of Man 

they took from the hands of the doctors and lawyers, from the sly priests, 

from the professors whose mouths are gorged with sawdust, and the 

merchants who sell blades of grass – the awful people of the Fomor …» 

[6, с. 227], тобто звільняє розум людський від рамок, у які його 

заганяють тоталітарні закони та релігія. 

У романі помітна світоглядна відмінність від радикальних 

поглядів Ґріффіта. Так, герой-визволитель Анґус Оґ – не воїн, як 

герой ірландського епосу Кухулін. Він – бог молодості, кохання та 

поезії. Його армія – це шукачі натхнення, а не месники. Його 

антагоністом є грецький бог Пан, якого він перемагає не зброєю, а 

філософськими аргументами, а предмет їхньої суперечки – проста 

дівчина Кейтілін, дочка фермера, яка є втіленням Ірландії. 
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Надаючи перевагу місцевому богові перед чужоземним, Кейтілін 

обирає творче, життєстверджуюче начало, відкидаючи хаос і 

страждання. Отже, Стівенс бачив шлях до незалежності Ірландії не 

через збройне повстання, а через пробудження національної 

пам'яті, збагачення культурних надбань, освіту.  

Представники Ірландського Відродження досить вільно 

трактували «міфологічні і фольклорні сюжети, сміливо вводячи (як 

Джеймс Стівенс у «Глечику з золотом» чи Аймар О’Дафі у романі 

«Король Великий Яструб і птахи») героїв саг, святих духів, 

привиди в ірландську сучасність. Благодатний ґрунт для створення 

цих комічних фантазій забезпечується тим, що в Ірландії 

міфологічні і християнські тексти, народна поезія, засвоюючись і 

переосмислюючись, завжди залишались невичерпним джерелом 

сюжетів для художньої літератури, що «міфологічна свідомість» 

досі нагадує про себе – і не лише у народному, але і в 

інтелектуальному середовищі» [7, с. 17]. 
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Звернення до цивілістичних, а також загальнотеоретичних 

розробок правової природи суб’єктивних прав демонструє 

відносну усталеність наукового підходу до розуміння відповідного 

правового явища. Проте, це не означає, що наукова розробка 

відповідного юридичного феномену зупинилась. Багатоаспект-

ність наукових поглядів на правову природу суб’єктивного права 

демонструється сучасними пошуками відносно піднятої проблеми, 

в рамках яких підтримується один або одразу декілька історичних 

або ж сучасних концептів правової природи суб’єктивного права. 

Відповідні погляди мають глибший характер у порівнянні з 

окресленим компромісним підходом і в залежності від свого змісту 

належать до теорії волі, теорії інтересу, теорії влади тощо. 

Суб’єктивне цивільне право – його здійснення та захист – є 

предметом регулювання Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України) та Цивільного процесуального кодексу України (далі – 

ЦПК України). 

Тематика суб’єктивного цивільного права неoднoразoвo була 

предметoм дocлiдження таких вчених як: В. О. Кучер, С. В. Ва-

сильєв, І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак, Г. Б. Яновицька, 

О. С. Мазур, І. А. Бірюков, Ю. О. Заїка, О. В. Дзера, Н. С. Кузнє-
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цова, В. В. Луць, В. Я. Погребняк, Є. О. Мічурін, Н. Ф. Чубоха,  

К. Д. Пономаренко, В. М. Марченко, О. О. Кот, Є. В. Бернада,  

В. В. Надьон, Т. І. Ілларіонова, Й. О. Покровський, Я. В. П’янова, 

Я. М. Шевченко, М. К. Сулейменов, Л. О. Красавчикова, О. С. Іоф-

фе, Н. І. Матузов, С. Н. Братусь, Н. Г. Александров тoщo. 

Об’єкт цього дослідження – інститут суб’єктивного цивіль-

ного права як міра поведінки, що закріплюється за уповноваженою 

особою у цивільних правовідносинах і здатна закріплюватися у 

договорі між суб’єктами цивільного права. Предмет дослідження 

– норми насамперед цивільного права щодо визначення природи 

та порядку здійснення й захисту суб’єктивних цивільних прав. Цілі 

дослідження: а) уточнення поняття суб’єктивного цивільного 

права, його ознак; б) встановлення його місця у вітчизняній 

правовій системі; в) аналіз особливостей та закономірностей його 

функціонування. 

Категорії вид і міра поведінки особи показують два ключових 

моменти, пов’язаних із суб’єктивним цивільним правом, а саме: 

зовнішні прояви поведінки особи, в якій втілюється здійснення 

відповідного суб’єктивного цивільного права, а також межі такої 

поведінки. 

Проблема меж суб’єктивного цивільного права проходить 

«червоною ниткою» практично через всі основні спроби 

пояснення сутності суб’єктивного цивільного права. У радянській 

науковій літературі й наукових дослідженнях акцентувалась увага 

на тому, що суб’єктивне цивільне право, зокрема, є мірою 

(межами) дозволеної поведінки особи. У багатьох сучасних 

підручниках з цивільного права суб’єктивне цивільне право 

розглядається вже переважно як вид і міра можливої поведінки 

особи [1, с. 66]. 

Суб’єктивне цивільне право – вид можливої поведінки особи. 

Перевагою такого погляду є те, що суб’єктивне цивільне право 

розглядається через категорію можливої поведінки. Це означає, що 

право є певною можливістю особи, яка може знайти втілення в 

правовій реальності в процесі здійснення такого права. Така 

можливість може також бути припиненою, так і не знайшовши 
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втілення на практиці. Проте, незалежно від здійснення або 

нездійснення, відповідний феномен не перестає бути правом. 

Водночас розгляд суб’єктивного цивільного права через 

категорію поведінки не дозволяє розмежувати ідеальний і 

реальний компоненти в ньому. Мало того, за умови такого підходу 

суб’єктивне цивільне право практично ототожнюється з 

фактичною поведінкою. Адже в аналізованому погляді нічого не 

йдеться про правову поведінку, у зв’язку із чим відповідна 

поведінка набуває правового характеру лише в силу того, що вона 

визначається правом. Однак, у такому разі під час буквального 

розуміння суб’єктивного цивільного права як виду й міри 

можливої поведінки особи ми повинні визнати, що суб’єктивне 

цивільне право є, зокрема, можливою дією або бездіяльністю 

особи. Це приводить нас в площину процесу, під час якого 

суб’єктивне цивільне право й процес його здійснення фактично 

ототожнюються. Крім того, сама концепція розгляду суб’єктив-

ного цивільного права як дії або бездіяльності не враховує 

ідеального елементу [2, с. 189]. 

У теорії цивільного права превалює думка про те, що 

суб’єктивне цивільне право не може існувати поза правовідноси-

нами. Суб’єктивне цивільне право поза межами правовідношення, 

виключене з нього, перетворюється в ніщо, у «соціальний нуль». 

Ось чому дослідження суб’єктивних прав, так само як і 

протиставлених ним обов’язків, може привести до позитивних 

результатів лише за умови, що ці категорії будуть розглядатися як 

елементи правовідношення, як його юридичний зміст. 

Чинний ЦК України, на відміну від попередніх кодифікацій 

цивільного законодавства України, надав достатньо детальну 

регламентацію інституту здійснення та захисту цивільних прав. 

Відтак є підстави стверджувати, що норми чинного ЦК України 

(окремі з яких були на час його прийняття якщо не революційними, 

то, як мінімум, дуже прогресивними для пострадянського 

суспільства) дали суттєвий поштовх розвитку фундаментальних 

цивілістичних досліджень в Україні, зокрема, й вченню про захист 

суб’єктивних цивільних прав. 
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Разом з тим можна погодитись із відзначеною Т. І. 

Ілларіоновою тенденцією, коли у науковій літературі найчастіше 

замість визначення захисту даються дефініції права на захист чи 

безпосередньо засобів захисту [3, с. 185]. 

У тривалій дискусії з проблем належного здійснення суб’єк-

тивних прав основні акценти змістилися з дослідження специ-

фічних рис зловживання правом як цивільно-правового делікту на 

принципове питання, чи має словосполучення «зловживання 

правом» змістовне наповнення, чи є чимось надуманим, безпід-

ставним. 

Зокрема, виділяють дві основні точки зору: зловживання 

правом – це здійснення суб’єктивного права врозріз із принципами 

добросовісності та іншими морально-етичними критеріями або ж 

зловживання розглядається як цивільне правопорушення (делікт) 

[4, с. 135]. 

Убачається доцільним зупинитися саме на аналізі специфіч-

них законодавчих особливостей регулювання інституту зловжи-

вання суб’єктивним правом у цивільному праві України, оскільки 

саме законодавчі положення багато в чому визначають правову 

кваліфікацію терміна «зловживання правом». 

ЦК України використовує термін «зловживання правом». 

Відповідно до ст. 13 ЦК України особа здійснює цивільні права у 

межах, наданих їй договором або актами цивільного законо-

давства. При здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися 

від дій, які могли б порушити права інших осіб. Ця стаття прямо 

вказує на те, що не допускаються дії особи, що вчиняються з 

наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом 

в інших формах. 

Вважаємо, що у вказаній нормі ЦК України відображено 

загальноправовий принцип неприпустимості зловживання правом. 

Зазначений принцип являє собою «вимогу до суб’єктів не 

виходити за межі права в процесі виконання обов’язків і реалізації 

прав, реалізовувати свої права належним чином». При цьому саме 

виникнення і існування в цивільному праві України зазначеного 

принципу неприпустимості зловживання правом поряд із 
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принципами справедливості, добросовісності та розумності 

пов’язане насамперед з об’єктивною неможливістю законодавчо 

встановити конкретні межі здійснення цивільних прав. З цим 

пов’язані значення і основна функція принципу неприпустимості 

зловживання правом: на думку учених, цей принцип спрямований 

на створення умов для реагування на конкретні дії певних осіб, 

коли виявлено, що вони порушують законні інтереси, але законом 

такі дії прямо не заборонені. 

У підсумку зазначимо, що суб’єктивне цивільне право 

відіграє доволі важливу роль. Втім, не можна не відзначити впливу 

об’єктивного права на здійснення суб’єктивних цивільних прав. 

Так, надання можливостей фізичним особам набувати у власність 

земельні ділянки, скасування відповідних обмежень у законі 

дозволило надати реального втілення переходу земель у приватну 

власність через здійснення суб’єктивних цивільних прав. 

Під час реалізації суб’єктивних цивільних прав відбувається 

перетворення можливості особи діяти певним чином на конкретні 

права та обов’язки, що втілюються в окремих правовідносинах, які 

виникають між суб’єктами цивільного права. Тому суб’єктивне 

цивільне право нерозривно пов’язане із забезпеченням законом 

можливостей його здійснення. Цінність будьякого суб’єктивного 

права полягає не лише в його наявності, а в можливості здійснення 

цього суб’єктивного права. 

Право на захист необхідно відокремлювати від реальних дій, 

безпосередньо спрямованих на захист порушеного права. У такому 

контексті право на захист можна розглядати як передбачену 

законом можливість застосувати встановлені законом або догово-

ром примусові заходи, спрямовані на припинення правопору-

шення та відновлення порушеного права або, у разі неможливості 

його відновлення, на компенсацію заподіяних правопорушенням 

збитків та моральної шкоди. Водночас, захистом прав є дії 

управненої особи, спрямовані на досягнення зазначеної мети. 

Аналіз доктрини приватного права у сфері захисту суб’єк-

тивних цивільних прав на сучасному етапі дає підстави вважати, 

що загальним вектором її розвитку є забезпечення ефективного 
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захисту суб’єктивних цивільних прав. Відповідні зміни про-

низують увесь інститут захисту прав, починаючи від його 

доктринального тлумачення та взаємодії з іншими суміжними 

інститутами і закінчуючи впливом доктрини на формування нових 

законодавчих підходів та актуальної судової практики, оскільки 

превалюючим завданням судочинства за новим процесуальним 

законодавством є забезпечення ефективного захисту прав особи, 

яка звертається до суду. 
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Юридична відповідальність — це міра державного примусу 

на виконання вимог права, що містять осуд дій правопорушника 

перед державою та суспільством. Специфіка юридичної відпо-

відальності визначається її нерозривним зв’язком із державою, 

вона покладається за порушення правових норм.Відповідальність 

нотаріуса визначається Законом України «Про нотаріат» і 

залежить від правового статусу такої особи. 

Застосування до нотаріуса юридичної відповідальності в 

демократичній, правовій державі обов’язково має відповідати 

провіднимцілям і завданням, які встановлює держава щодо особи 

в суспільстві, станузаконності та правопорядку тощо. Юридичну 

відповідальність нотаріусаможна класифікувати за різними 

ознаками. Найдоцільнішою в практичному значенні можна вва-

жати класифікацію за характером санкцій і за галузевою ознакою. 

Згідноз галузевою ознакою, виділяють такі види юридичної 

відповідальності нотаріуса, як кримінальна, адміністративна, 

дисциплінарна, цивільно-правова. 

Адміністративна відповідальність уважається менш суворою 

(порівняно з кримінальною відповідальністю) і настає в разі вчи-

нення адміністративнихпроступків, передбачених законодавством 

про адміністративні правопорушення, і може виражатися у 
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винесенні попередження, накладенні штрафу,позбавленні спеці-

альних прав,адміністративному затриманні або арешті,огляді 

речей, а також у вилученні речей і документів. 

Загальновідомо, що норми, які встановлюють адміністратив-

ну відповідальність, зосереджені в різних кодексах і нормативних 

актах. Основним їх джерелом звісно ж є Кодекс України про 

адміністративні правопорушення. Паралельно з ним діють і ряд 

інших актів законодавства. Однією із ключових особливостей 

адміністративної відповідальності у сфері фінансового моніто-

рингу є те, що вона встановлюється на рівні КУпАП та Закону 

України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". В 

обох цих актах визначені склади правопорушень і санкції. 

Нотаріус як державний реєстратор за порушення законо-

давства у сфері державної реєстрації прав несе кримінальну 

відповідальність у порядку, встановленому законом. Шкода, зав-

дана державним реєстратором фізичній чи юридичній особі під час 

виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі 

рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановле-

ному законом. При цьому КК України не встановлено окремого 

складу злочину у сфері державної реєстрації речових прав на неру-

хоме майно та державної реєстрації бізнесу. Таким чином, 

нотаріуси як державні реєстратори можуть бути притягнуті до кри-

мінальної відповідальності лише за наявності в їх діях або безді-

яльності фактичного складу злочину, передбаченого КК України. 

Основна причина існуючих відмінностей в межах кримі-

налізації суспільно-небезпечних діянь, скоєних суб'єктами 

нотаріальної діяльності, полягає в наділенні останніх різним 

кримінально-правовим статусом: державні нотаріуси та інші 

суб'єкти нотаріальної діяльності, є посадовими особами, у той час 

як приватні нотаріуси не визнаються такими. Подібне рішення є 

необґрунтованим, оскільки при вчиненні нотаріальних дій всі 

нотаріуси мають рівні права і однакові обов'язки, та приватні 

нотаріуси нарівні з державними виконують публічно-правові 



 

257 

функції, включаючи функції представника влади і організаційно-

розпорядчі функції. Більше того, документи, оформлені держав-

ними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу, 

що передбачено ст. 1 Закону України «Про нотаріат». 

Дисциплінарна відповідальність нотаріуса настає в результаті 

недотримання нотаріальних правил і будь-яких дій, що суперечать 

гідності його звання чи правилам цього Кодексу. 

Уповноваженим суб’єктом, який може застосовувати заходи 

дисциплінарного характеру до нотаріусів у разі вчинення ними 

дисциплінарного проступкує Міністерством юстиції України. 

Основними видами дисциплінарних стягнень, що можуть бути 

застосовані до нотаріуса: 

– анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною 

діяльністю внаслідок неодноразового порушення нотаріусом 

чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого 

порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, 

підприємств, установ, організацій, громадян; 

– анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною 

діяльністю через знищення нотаріусом або з його вини архіву 

нотаріуса або окремих документів; 

– анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною 

діяльністю через розголошення відомостей, що становлять 

нотаріальну таємницю; 

– заходи реагування після проведення перевірок діяльності 

нотаріуса на предмет дотримання правил ведення нотаріального 

діловодства; 

– зупинення або припинення нотаріальної діяльності 

приватного нотаріуса.  

Особливістю цивільно-правової відповідальності є її майно-

вий характер, те, що санкція стягується на користь потерпілої 

сторони, а також компенсаційна природа, тобто спрямованість на 

відновлення майнової сфери потерпілого.Підставами для 

цивільно-правової відповідальності нотаріуса є:  

1. наявність майнової шкоди (у грошовому виразі – майнових 

збитків);  
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2. протиправність поведінки (дія чи бездіяльність); вина;  

3. причинний зв'язок між збитком і протиправною 

поведінкою.  

Тільки сукупність зазначених умов дає підстави для 

притягнення до цивільно-правової відповідальності. 

Отже, інститут юридичної відповідальності нотаріусів 

розглядається не лише як гарантія законного та сумлінного 

виконання ними своїх обов’язків, як засіб охорони законних 

інтересів держави та громадян, пов’язаних із наданням 

нотаріальних послуг, а і як режим забезпечення прав самих 

нотаріусів у процесуальних відносинах, які виникають щодо 

застосування до них державою примусових заходів. Юридична 

відповідальність нотаріуса має комплексний характер, передбачає 

покладення на нього не лише власне юридичної відповідальності, 

але і відповідальності моральної за дії перед державою та 

суспільством. 
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СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОЇ ГРИ  

В РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ 

 

Ковальова Т. П., 

доцент кафедри іноземних мов 

Поліський національний університет 

м. Житомир, Україна 

Мовну гру можна визначити як створення неканонічних 

мовних форм і структур, які набувають експресивного значення й 

здатні здійснити естетичний вплив та викликати комічний ефект.       

Мовна гра виявляється у різноманітних формах, тому 

традиційно лінгвістичні механізми мовної гри досліджуються із 

врахуванням субстанціональної природи одиниць різних рівнів 

мовної системи. 

Мета дослідження – розглянути синтаксичні засоби 

моделювання мовної гри, виявити особливості їх функціонування 

в рекламному тексті. Матеріалом дослідження слугували слогани 

німецькомовної комерційної реклами, відібрані з інтернет-джерел.   

Використання синтаксичних засобів в якості лінгвістичної 

бази мовної гри розглядається в низці праць сучасних вітчизняних 

та закордонних мовознавців. На думку А. В. Мартакової, 

«найбільш різноманітним (за формами презентації) є тип гри, 

побудований на мовному й мовленнєвому рівнях» [1, с. 155]. 

Посилаючись на енциклопедичний словник під редакцією М. Н. 

Кожиної, дослідниця зазначає, що у висловлюванні мовна гра 

реалізується за допомогою перебудови синтаксичних зв’язків, 

контекстуальної варіативності семантики слів, словосполучень, а 

також смислових відносин між частинами речення. Мовна гра пов-

ною мірою реалізує свій творчий характер «через здатність «син-

таксично деструктивних» одиниць розповсюджувати комічний чи 

сатиричний зміст на більш широке текстове поле» [1, с. 155-156].   

Заслуговує на увагу ґрунтовне дослідження синтаксичних 

засобів модулювання мовної гри в англомовному гумористичному 
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дискурсі, проведене І. Е. Сніховською. Серед синтаксичних 

механізмів створення ігрового ефекту дослідниця виокремлює: 

«використання структурно-синтаксичної неоднозначності речен-

ня; зміщення у розподілі компонентів тема-рематичної структури; 

лексико-граматичну трансформацію фразеологізованих зворотів 

за зразком вільних синтаксичних конструкцій; синтаксичну 

контамінацію прецедентних текстів» [2, с. 126].  

До виявів мовної гри у рекламному тексті Т. В. Крутько 

відносить різноманітні способи неординарного синтаксичного 

оформлення тексту, як-от «випадки руйнації традиційної зв’яз-

ності тексту на рівні синтаксису, зокрема навмисне членування 

рекламного тексту на слова, відокремлені крапками»; окрім 

сегментованих конструкцій розглядаються синтаксичні прийоми 

мовної гри, а саме використання синтаксичного паралелізму [3, с. 

214]. Т. О. Грідіна до механізмів мовної гри відносить передусім 

порушення реалізації граматичного значення та норм синтаксичної 

сполучуваності [4].  

Проведений аналіз свідчить про те, що порушення норм 

сполучуваності слів є найбільш продуктивним засобом творення 

мовної гри в рекламних слоганах німецькомовної комерційної 

реклами. Так, наприклад, не відповідає загальноприйнятим нор-

мам граматики німецької мови поєднання прикметника „sündhaft“ 

з дієсловом „schmecken“ у слогані „Schmeckt sündhaft. Ist aber 

nicht“ (Light Pudding). Відповідно до граматичної норми дієслово 

„schmecken“ у функції дієслова-зв’язки сполучається з прикмет-

никами, що позначають об’єктивні ознаки (смакові відчуття) – 

„süß“, „sauer“, „salzig“, „bitter“, або з прикметниками оцінної 

семантики, як-от „gut“, „vorzüglich“, „wunderbar“, „scheußlich“ 

тощо. Прикметник „sündhaft“ зазвичай виконує функцію 

означення („sündhafter Preis“; „sündhaftes Geld“), або вживається 

як інтенсифікатор ознаки, вираженої іншим прикметником 

(„sündhaft schön“, „sündhaft teuer“). Поєднання прикметника 

„sündhaft“ та дієслова „schmecken“ в рамках однієї синтаксичної 

структури є відхиленням від логічної норми, оскільки таке 

сполучення складається із семантично несумісних понять.   
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Порушення норм синтаксичного поєднання слів ілюструють 

слогани „Gefährlich italienisch“ (Avantissimo), „Gefährlich 

sizilianisch“ (Florio). Прикметник „gefährlich“ може вживатися в 

німецькій мові у поєднанні з іншими якісними прикметниками для 

передавання ступеня вияву ознаки, наприклад: „gefährlich glatt“, 

„gefährlich glatte Straßen“, „gefährlich schön“. Проте приєднання 

цього прикметника до відносних прикметників „italienisch“ та 

„sizilianisch“ є прикладом неузгодженості, яка створює комічний 

ефект.  

В онлайн-словнику „Duden“ наведено приклад вживання 

прикметника „gefährlich“ у значенні ознаки предиката ‒ 

„gefährlich leben“. За цією регулярною моделлю утворюється 

слоган „Lese gefährlich“ (Intent to Distribute AT), однак на семан-

тичному рівні контекстуальне поєднання лексем „gefährlich“ та 

„lesen“, які є несумісними за своїм буквальним лексичним 

значенням, є нестандартним і неочікуваним. Порушення логічного 

зв’язку створюється з метою досягти комічного ефекту та 

привернути увагу споживачів реклами.  

Аналогічний випадок порушення усталеної сполучуваності 

слова ілюструє слоган „Frucht Prickler von Granini – prickelt 

fruchtiger“ (Granini). Згідно з мовною нормою ознака дії, 

вираженої дієсловом „prickeln“, може бути передана оцінними 

прикметниками („Еs prickelt schön / angenehm / unangenehm auf der 

Zunge“), а також прикметниками, що позначають ступінь вияву 

ознаки („Es prickelt stark / leicht“). Неконвенціональне поєднання 

дієслова „prickeln“ з прикметником „fruchtig“ набуває експресив-

ного значення, дозволяє створити ємкий за змістом вербальний 

образ товару завдяки поєднанню різнопланових – тактильних і 

смакових сенсорних вражень. 

Введення в структуру нетипових лексичних компонентів 

переслідує і суто прагматичну мету – відобразити ключові 

характеристики об’єкта реклами та надати їм позитивної оцінки, 

наприклад: „Bergisch schön“ (Much), „Schmeckt thüringisch gut“ 

(Mühlhäuser). Особливого прагматичного змісту набуває обігру-

вання власної назви виробника, зокрема її вживання в загальному 
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значенні: „Und dein Tag wird Rhöner!“ (Rhöner); „Sprechen Sie 

Micra?“ (Nissan Micra); „Es geht auch Krüger!“ (Krüger); „Mann 

spricht Heineken“ (Heineken); „Wer günstig spricht, spricht Aldi“ 

(Aldi Talk); „Mach Dir fussfrisch zur Gewohnheit“ (Fussfrisch); „So 

gut. So Bauer“ (Bauer). Нестандартне вживання власної назви є 

прийомом висунення, що сприяє її кращому запам’ятовуванню 

потенційними споживачами.  

Вживання елементів синтаксичної структури, яке суперечить 

правилам мови, породжує неочікуваний ефект при сприйнятті цих 

елементів. Це особливо відчутно у тих випадках, коли відбувається 

введення нестандартних елементів у часто вживані фрази, 

наприклад: „Es lebe billig!“ (Markormart); „Alles wird becher!“ 

(Müller). В обох прикладах має місце заміна звичного слова („Es 

lebe Freiheit!“; „Alles wird gut!“) на нетипове, зокрема на слово, що 

належить до іншої частини мови.  

Виразність слогана посилюється у випадку поєднання 

логічної неузгодженості компонентів з використанням синтаксич-

них прийомів, наприклад, зі стилістичним прийомом перелічення: 

„Gut, besser, Paulaner“ (Paulaner Bier); „So klein, so fein, so Giotto“ 

(Giotto, Ferrero). Останній елемент послідовності, який є 

номінацією виробника, семантично не узгоджується з попередніми 

лексемами, що створює неочікуваний ефект, акцентує цей елемент 

і зосереджує на ньому увагу реципієнта.   

Розглянемо випадки застосування синтаксичного прийому 

градації як засобу експресивізації слогана: „Keine Staus. Keine 

Termine. Keine Hektik. Kein Stress. Keine Kompromisse. Kein anderes 

Bier“ (Jever). У даному прикладі прийом градації поєднується з 

включенням в контекст неочікуваного елемента – лексеми „Bier“, 

що семантично не узгоджується з попередніми елементами. 

Завдяки цьому слоган набуває експресивних відтінків, увага 

реципієнта акцентується на об’єкті реклами.   

Цікавим прикладом є використання градації у слогані 

„International ehr unbedeutend, national ehr zweitrangig, regional der 

Hammer!“ (Faust-Brauerei). Нанизування слів „International – 

national – regional“ відбувається у порядку послаблення їхнього 
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семантичного значення, тоді як інший словесний ряд „unbedeutend 

– zweitrangig – der Hammer“ демонструє раптове посилення 

смислового та експресивно-емоційного значення в останньому 

компоненті. Як наслідок виникає несподіваний ефект, який додає 

слогану виразності і посилює його афективний вплив на 

реципієнта. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що в рекламних слоганах 

основним механізмом реалізації мовної гри на синтаксичному 

рівні є порушення норм синтаксичної сполучуваності, зокрема 

внаслідок введення в структуру елементів, які логічно не 

узгоджуються з іншими. Такий прийом слугує увиразненню 

слогана, надає йому комічного забарвлення, створює неочікуваний 

ефект і сприяє реалізації прагматичної мети реклами.  

Подальшою перспективою дослідження може бути порів-

няльний аналіз засобів мовної гри в німецькомовному та 

англомовному рекламному дискурсі. 
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У статті представлено результати теоретичного та емпірич-

ного дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та рівня 

ситуативної тривожності. Також було виділено безпосередню 

актуальність вивчення даної теми у зв’язку із російською агресією 

проти України. Здійснено аналіз нещодавніх досліджень та 

публікацій. Кореляційний аналіз показав обернений статистично 

значимий зв’язок між досліджуваними психологічними явищами. 

Додатково проаналізовано психологічний стан та рівень 

емоційного інтелекту опитуваних студентів. Наведено приклади 

орієнтовних подальших досліджень. 

Ключові слова: емоційний інтелект, тривога, ситуативна 

тривожність, студентство. 

The article presents the results of theoretical and empirical research on 

the relationship between emotional intelligence and the level of 

situational anxiety. The direct relevance of studying this topic in 

connection with the Russian aggression against Ukraine was also 

highlighted. Finally, an analysis of recent research and publications has 

been made. Correlation analysis showed an inverse statistically 

significant relationship between the studied psychological phenomena. 

Additionally, the respondents' psychological state and level of emotional 

intelligence were analyzed. Examples of approximate further research 

are given. 

Keywords: emotional intelligence, anxiety, situational anxiety, students. 

Актуальність теми дослідження. В умовах українсько-

російської війни, українські студенти продовжують навчання у 

ЗВО, через ведення військових дій навчання відбувається у онлайн 
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форматі, що збільшує кількість завдань та тем на самостійне 

опрацювання. З початком війни на територіях України загальна 

тривожність українського суспільства значно зросла, зокрема у 

студентів, адже на даний момент вирішується їх майбутнє. 

На нашу думку рівень тривожності напряму впливає на 

здатність до опрацювання інформації та виконання завдань, а 

також на психоемоційний стан особистості загалом. Тож з однієї 

сторони висока тривожність є фактором дестабілізуючим психіку, 

а з іншої сторони вона також підштовхує до пошуку різних 

ресурсів, які допоможуть у вирішенні даної проблеми. Одним із 

таких ресурсів є емоційний інтелект. 

Емоційний інтелект є системою ментальних здібностей, які 

дають людині змогу розпізнавати власні емоції та почуття та 

почуття та емоції інших. Люди у яких добре розвинений емоційний 

інтелект здатні не лише ідентифікувати та інтерпретувати власні 

емоції, але й керувати ними. Отже, високий рівень емоційного 

інтелекту у людини дає їй змогу зберігати «емоційний гомеостаз», 

навіть у стресових ситуаціях. Саме тому ми вирішили дослідити 

вплив емоційного інтелекту на рівень ситуативної тривожності 

студентства.  

Короткий огляд останніх досліджень та публікацій. Тему 

емоційного інтелекту досліджували такі зарубіжні вчені, як  

(Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Г. Гарднер, Д. Карузо, Дж. Маєр, П. Сало-

вей, Р. Купер, С. Хейна, А.Сааф). У вітчизняній психологічній 

науці вивченням даної теми займалися (М. Бреккет, Н. Коврига, 

О. Філатова, Г. Юсупова, Е. Носенко, І. Андрєєва, Т. Кумскова, 

Г. Березнюк). В останні роки дослідженням теми впливу 

емоційного інтелекту на ситуативну тривожність займалися як 

досвідченні так і молоді українські науковці серед яких (І. О. Ар-

шава, І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко, С. Б. Касьянова, О. В. Ткачук, 

Е. М. Балашов, І. Д. Пасічник). 

Е. Л. Носенко винайшла власну теорію емоційного інтелекту 

де визначила, що емоційний інтелект можна перекласти, як 

«розумність». Ця розумність на думку науковиці полягає у вмінні 

людини бути вищою за власні пристрасті та долати їх, це на її 
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думку допомагає особистості у пошуку власного особистісного 

потенціалу [1]. Дане визначення підтверджує важливість дослід-

ження впливу емоційного інтелекту на ситуативну тривожність, 

адже у зв’язку з військовими подіями, як ніколи потрібно 

знаходити ресурси та розкривати власний потенціал. 

У своїй праці І. Аршава зазначає, що підвищення рівня 

емоційного інтелекту у спортсменів пов’язане із зниженням 

інтенсивності переживання негативних емоцій, які супровод-

жують спортивні змагання [2]. Отже, сміливо можна зазначити що 

не лише рівень емоційного інтелекту впливає на рівень ситуа-

тивної тривожності, а й навпаки. Тож, якщо спиратися на дану 

теорію то скоріше за все рівень емоційного інтелекту студентів у 

нашому дослідженні буде заниженим, адже вони кожного дня 

піддаються впливу негативних емоцій через постійний інформа-

ційний фон, що відображає жорстокі реалії російської агресії проти 

України. 

В. Пірожкова у своєму досліджені зазначає, що чим вищий 

рівень емоційного інтелекту, тим краще людина справляється з 

поставленими завданнями за рахунок емоційної саморегуляції, що 

дозволяє відокремити головне від другорядного, адекватно 

реагувати на мінливі умови та адаптуватися до цих умов [3]. Дане 

дослідження дає зрозуміти, що високий рівень емоційного 

інтелекту є вкрай важливим для навчання українських студентів в 

умовах сьогодення. Добре розвинений EI може допомогти у 

вирішенні складних завдань в умовах сильної емоційної напруги, 

також важливо зазначити, що це також може допомогти 

адаптуватися студентам першого року навчання у ЗВО. 

Рівень ситуативної тривожності впливає, як на успішність 

студентів, так і на їх особисте життя, дане припущення 

підтверджено Твердохліб Н. А. та Костьолко А. А [4]. 

Зв’язок тривожності та емоційного інтелекту також було 

досліджено у праці Ю. Черножук та І. Узун. Також ними було 

доведено, що студенти з низьким рівнем тривожності мають значні 

переваги над студентами з високим рівнем тривожності, адже 

можуть розпізнавати свої емоції та контролювати їх, а також 
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викликати бажані емоції та підтримувати їх, що також доводить 

нашу гіпотезу про зв’язок емоційного інтелекту та тривожності [5]. 

Мета та завдання: дослідити взаємозв’язок між особли-

востями прояву і рівня емоційного інтелекту та переживанням 

тривоги у студентів під час російської агресії проти України. Для 

цього здійснити теоретичний аналіз на тему емоційного інтелекту 

та тривоги, а також здійснити емпіричне дослідження на 

кореляційний зв’язок між явищами. 

Методика дослідження: Було використано метод теоре-

тичного аналізу, що допомогло зіставити та визначити напрямок 

дослідження. У зв’язку із дистанційним навчанням тестування 

респондентів відбулося в online-режимі. Вибірка дослідження 

становила 108 студентів різних груп та спеціальностей 1-6 курсів 

Національного університету «Острозька академія». Тестування 

респондентів проводилося з кінця квітня до початку травня. 

Емпіричне дослідження проводилося за допомогою методики 

Діагностика “емоційного інтелекту” (Н. Холл) та тесту «Шкала 

реактивної і особистісної тривожності» Спілбергера - Ханіна 

(ШРОТ). Для емпіричного аналізу результатів було використано 

метод описової статистики та критерій кореляції Спірмена у 

програмі SPSS Statictics 21. 

Методика Діагностика “емоційного інтелекту” (Н. Холл) дала 

змогу виміряти рівень: емоційної обізнаності (ЕО), яка проявля-

ється в усвідомленні та розумінні своїх емоцій; управлінням 

своїми емоціями (УСЕ), яка проявляється у абстрагуванні та 

збереженні спокійного стану; самомотивації (См), що є проявом 

скоріше довільного керуванням своїми емоціями; емпатії (Ем), яка 

проявляється у співпереживання іншим; розпізнавання емоцій 

інших людей (РЕІЛ), що є швидше вмінням впливати на емоційний 

стан інших, а також інтегративний рівень емоційного інтелекту 

(ІРЕІ). В тесті «Шкала реактивної і особистісної тривожності» 

використовувалась лише шкала реактивної або ситуативної 

тривожності (РТ) що показала б рівень тривоги у студентів. 

Результати дослідження: Якісний аналіз даних показав 

переважання низького рівня емоційного інтелекту у групи 
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респондентів – 73,1%, високий мали лише 2,8%. Щодо шкал, то в 

ЕО низький рівень спостерігається у 44.4%, що є відносно 

однаковим до середнього – 38,9% та високий – 16,7%; УСЕ 

низький рівень мають 84,3 % респондентів, тоді як високий тільки 

1,8%; по шкалі самомотивації низький рівень визначений у 67,6% 

опитуваних, середній – 26% та високий – 6,5%: за рівнем емпатії 

визначено низького рівня 50%, середнього – 26,9%, високого – 

13,9%; за шкалою РЕІЛ спостерігається відносно однакова 

кількість у низькому – 50% та середньому – 41,7%, а також високий 

рівень мають 8,3% опитуваних. Щодо тривоги, то спостерігається 

значна підвищеність ситуативної тривожності у 66,7%, середній 

рівень мають 31,5% та низький – лише 1,8%. ( Рис. 1) 

 

 
Рис.1 Якісний аналіз тривоги та емоційного інтелекту у студентів 

  

Спостерігаємо широкий розподіл у відсотковому співвідно-

шенні між вираженістю рівнів у респондентів. Найбільше 

респондентів у результатах щодо емоційного інтелекту мають 

низький рівень розвитку. Також визначено, що більшість 

опитуваних студентів мали високу ситуативну тривожність. Через 

це було вирішено провести кореляційний аналіз і визначити, чи 

існує зв’язок між даними явищами. Для цього було використано 

критерій кореляції Спірмена. 

Таблиця 1 
 

ІРЕІ ЕО УСЕ См Ем РЕІЛ 

РТ -,404** -,074 -,552** -,407** -,110 -,251** 
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      Як бачимо у таблиці 1 обернений кореляційний зв’язок із 

реактивною тривожністю мають такі шкали: усвідомлення своїх 

емоції (r = -,552, p ≤ 0,01), самомотивацією (r = -,407, p ≤ 0,01) та 

розпізнавання емоцій інших людей (r = -,251, p ≤ 0,01). Бачимо 

слабкий, але статистично значимий обернений взаємозв’язок у 

загальній шкалі інтегративний рівень емоційного інтелекту (r = -

,404, p ≤ 0,01). 

Висновок. Отже, за допомогою теоретичного аналізу було 

визначено, що емоційний інтелект - це здатність до саморегуляції, 

що проявляється у вмінні розпізнавати власні емоції та почуття, у 

керуванні ними, а також змога викликати та підтримувати потрібні 

емоційні та почуттєві стани. Розвинутий ЕІ дозволяє ідентифі-

кувати та інтегрувати не лише власні переживання а й емоції 

оточуючих. Проаналізувавши наукові праці, можна виділити, що 

на успішність та психологічний стан студентів суттєво впливає 

рівень ситуативної тривожності. Нами було виокремлено загальне 

поняття тривоги, що пояснює її як інтенсивне негативно 

забарвлене емоційне переживання перед можливою небезпекою. 

Також важливо зауважити, що процес має двосторонній вплив, 

тобто високий рівень емоційного інтелекту знижує ситуативну 

тривожність в той самий час як надвисока ситуативна тривожність 

здатна понижувати рівень ЕІ. Результати дослідження підтвердили 

зв’язок між цими явищами. Потрібно зазначити, що рівень 

ситуативної тривожності студентів НаУОА має високі показники 

у більшості респондентів, що корелює з низьким рівнем ЕІ.  

Перспективи подальших досліджень. Через формат онлайн 

навчання став неможливим контроль побічної змінної, а саме 

емоційний стан, час доби, рівень виснаженості тощо. Тому 

доречніше провести тестування у лабораторних умовах. Також, на 

нашу думку, цікавим та корисним для психологічної науки було б 

розмежування вибірки на групи за статтю та роком навчання. 

Дивлячись на те, що кореляційний аналіз не показав зв’язку між 

реактивною тривожністю та шкалами емоційної обізнаності та 

самомотивації, вбачаємо доцільним проведення повторного 

дослідження або визначення причини даного результату. 
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Анотація. В даній статті досліджено поняття «стереотип» в 

українській та англійській мовах, виявляються особливості 
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відображення національної культури в стереотипах. Розглянуто 

роль стереотипів, їх системи. Детально досліджені групи 

комунікативних стереотипів. 

Ключові слова: стереотип, національний характер, традиція, 

націоальна культура, особливості. 

Кожен народ, кожна нація має свої власні уявлення про 

навколишній світ, людей, носіїв іншої культури. У суспільстві 

складаються певні стереотипи, як у відношенні до самих себе, 

поведінки та традицій у межах свого культурного простору, так і у 

відношенні до представників іншого культурного та мовного 

простору. 

Стереотип – це відносно стійкий, узагальнюючий образ чи ряд 

характеристик (нерідко хибних), які, на думку більшості людей, 

властиві представникам свого власного культурного та мовного 

простору чи представникам інших націй. Стереотип фіксує в собі 

деякі, іноді несуттєві риси об'єкта, що мають відносну стійкість. 

Стереотип як феномен розглядається з різних точок зору. 

Неоднозначне і ставлення до цього явища. 

Англійські словники дають аналогічні визначення слова 

stereotype: «very firm and simple idea about what a particular type of 

person or thing is like» [1, c. 1406] [дуже міцне і просте уявлення про 

те, що собою являє певний тип людей або речей]; «fixed mental 

impression» [фіксоване розумове уявлення]. Тобто ми бачимо, що і 

в українській, і в англійській мові ці поняття загалом мають 

негативний відтінок. 

Однак ряд дослідників, такі як А. В. Павловська, С. Г. Тер-

Мінасова та інші, відзначають позитивну роль стереотипів: 

«Стереотипи дозволяють людині скласти уявлення про світ 

загалом, вийти за рамки свого вузького соціального, географічного 

та політичного світу» [2, с. 17]. Незважаючи на схематизм і 

узагальненість, стереотипні уявлення містять первісні знання про 

інші народи та інші культури і тим самим закладають основу для 

спілкування з ними, послаблюючи культурний шок [3, с. 139]. 

Стереотип – це уявлення людини про світ, яке формується під 

впливом культурного оточення (іншими словами, це культурно-
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детерміноване уявлення), яке існує як у вигляді ментального 

образу, так і у вигляді вербальної оболонки, стереотип – процес та 

результат спілкування (поведінки) відповідно до певних 

семіотичних моделей. Стереотип включає в себе стандарт, що є 

немовною реальністю, та норму, що існує на мовному рівні. 

В якості стереотипів можуть виступати як характеристики 

іншого народу, так і все, що стосується уявлень однієї нації про 

культуру іншої нації в цілому: загальні поняття, норми мовного 

спілкування, поведінки, категорії, розумові аналогії, забобони, 

моральні та етикетні норми, традиції, звичаї тощо. 

Проте, незважаючи на особливість характеру окремої 

особистості, розглядають деякі загальні риси характеру соціальної 

групи. В цьому випадку говорять про національний характер. Що 

це таке? Чи існує взагалі національний характер? Англійське 

прислів'я на цю тему каже: «It takes all sorts to make a world» [Світ 

складається з людей різного сорту]. Чи можна сказати, що It takes 

one sort to make a nation, тобто народ складається з людей одного 

сорту чи під національним характером мається на увазі 

стереотипний набір якостей, приписаних одному народу іншими, 

часто не дуже дружніми? 

І українські, і англійські словники дають приблизно однакове 

тлумачення поняття «національний характер». «National character - 

the qualities that people from particular country are believed to have » 

[1, с. 1103]. 

Будь-який національний характер при всій його своєрідності і 

навіть парадоксальності - це зовсім не вияв свавілля народної 

фантазії, не суб'єктивна призма, що дозволяє бачити світ якимсь 

особливим, довільним чином. Національний характер завжди є 

наслідком історії того чи іншого народу. 

Система стереотипів носіїв тієї чи іншої культури відображає 

особливості національного характеру. Відзначаючи національну 

специфіку кожного народу, до неї включають: самосвідомість, 

звички, смаки, традиції, пов'язані з національними почуттями, 

національну культуру, побут, національну гордість та національні 

стереотипи щодо інших народностей. У більшості є дуже стійкі 
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стереотипи стосовно певного національного характеру, тобто 

переконаність в тому, що представники одних націй демонструють 

досить стійкі уявлення про існування у інших націй конкретних 

комплексів характеристик. 

Сучасний англійський антрополог К. Фокс вважає, що 

розуміння англійського менталітету грунтується на трьох групах 

комунікативних стереотипів, в основі яких лежить соціально-

психологічний дискомфорт (social dis-ease): 1) рефлекси: гумор 

(humour), поміркованість (moderation), лицемірство (hypocrisy); 2) 

позиції, прийняті погляди: прагматизм (empirisism), комуніка-

тивний песимізм (eeyorishness, moaning), класовість (class-

consciousness); 3) пріоритети: правила чесної гри (fair play), 

ввічливість (courtesy), скромність чи стриманість (modesty). На 

його думку, всі ці стереотипи поведінки спрямовані на те, щоб 

зробити вияв природної потреби у спілкуванні неявним та 

непрямим [4]. 
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Відповідно до ст.6 Конституції України державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу і судову. Нотаріат не входить структурно до жодної з 

перерахованих гілок влади і не є організаційно державним 

органом. Тим не менш, все більш широке визнання в науці теорії 

держави і права та практиці державного будівництва отримує 

думка, згідно з якою в окремих виняткових випадках недержавні 

структури і представники мають право за спеціальним дорученням 

держави здійснювати деякі функції держави. Таким чином, 

нотаріат представляє собою недержавний інститут, якому 

відповідно до ч.1 ст.1 Закону делеговані окремі повноваження 

держави за посвідченням прав, а також фактів, що мають 

юридичне значення з метою виконання однієї з найважливіших 

державних функцій - захисту прав і законних інтересів громадян і 

юридичних осіб. Іншими словами, нотаріат наділений повнова-

женнями державно-владного характеру і своєю діяльністю 

реалізує публічну владу держави. Приватний нотаріус, як і 

державний, здійснює свою діяльність від імені держави, яка 

делегує йому певною частиною прав та обов’язків, але наприклад, 

В.В. Комаров зазначає, що недоліком чинного нотаріального 

законодавства слід вважати відсутність у нього вказівки на те, що 
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нотаріус уповноважений вчиняти нотаріальні дії державою.  

Це уточнення сприяло би більш правильній регламентації 

вступу на посаду приватного практикуючого нотаріуса [14, c.36], 

тому що приватні нотаріуси не перебувають у штаті державного 

органу і організують свою діяльність самостійно. Що стосується 

питання визначення правового статусу приватного нотаріуса, то 

тут виникають складнощі з його визначенням, особливо коли мова 

заходить про те, чи є приватний нотаріус посадовою особою, 

носієм державної влади. В.В. Комаров зазначає, що свої 

повноваження нотаріус реалізує від імені держави, що 

відбивається в його статусі як посадової особи незалежно від 

форми організації діяльності [14, с.57]. Згідно п.5 р.11 «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про нотаріат» від 01.10.2008 року зазначено, що 

державні нотаріуси в частині оплати праці та пенсійного 

забезпечення прирівнюються до державних службовців 

відповідних категорій, стаж роботи державних нотаріусів у 

державних нотаріальних конторах зараховується до стажу 

держаної служби. Таким чином, розглянувши деякі питання 

організації та діяльності нотаріальних органів, вважаємо, що 

нотаріат можна визначити як інститут громадянського суспільства, 

що представляє собою самоврядне професійне співтовариство 

нотаріусів, наділених владними повноваженнями які здійснюють 

від імені Україні публічну діяльність по реалізації функції 

держави, щодо захисту прав і законних інтересів громадян, 

юридичних осіб і суспільства в цілому, шляхом вчинення 

нотаріальних дій на принципах професіоналізму, неупередженості 

та незалежності. 

Визначальна тенденція у розвитку нотаріату в Україні 

повинна виражатися у поступовому русі до єдиного нотаріату, що 

діє в формі вільної професії - латинському нотаріату. Для того, щоб 

здійснювати нотаріальну діяльність на професійній основі, суб’єкт 

такої діяльності повинен відповідати певним вимогам, які 

визначають його компетентність і кваліфікованість Відповідно до 

ст.3 Закону, нотаріусом може бути громадянин, який має вищу 
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юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у 

сфері права не менш трьох років, пройшов стажування протягом 

одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного 

нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про 

право на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути 

нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, 

обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням 

суду Крім того, нотаріус не може займатися підприємницькою або 

адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських 

об’єднань, перебувати на державній службі або на службі в 

органах місцевого самоврядування, а також виконувати іншу 

оплачувану роботу тощо. У вільний від роботи час нотаріус може 

займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю Згідно 

ст.11 Закону стажистом нотаріуса може бути громадянин України, 

який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у сфері права не 

менш трьох років, володіє державною мовою. Від сучасного 

нотаріуса, як втім і від будь якого юриста, окрім правової 

компетенції та широкого кругозору, потрібна відповідність його 

особистих якостей високим етичним вимогам.  

Для юриста вимоги моральності мають особливий сенс 

Чесність, непідкупність, неупередженість, об’єктивність - це ті 

якості, якими повинен володіти будь який нотаріус. Наведене 

свідчить, що до нотаріуса ставляться досить високі вимоги і як до 

професійного юриста, і як до людини з точки зору його особистих 

якостей. Такий підхід є характерним для юридичних професій, 

представники яких виконують публічно-правові функції 

незалежно від того, належать вони до посадових осіб держави чи 

до осіб вільної юридичної професії. Дуже важливо, щоб органи 

юстиції на місцях враховували ці обставини при організації 

стажування, підборі кадрів, а питання правового характеру було би 

в полі зору кваліфікаційної комісії при прийнятті іспитів у осіб, що 

пройшли стажування. Сказане про етичні вимоги, яким повинен 

відповідати нотаріус, цілком і повністю відноситься і до 

державного, і до приватного нотаріуса. Нотаріат потребує 

високоосвічених і бездоганних в етичному відношенні 
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працівників. Тому, питанням підготовки і вихованню кадрів 

нотаріату повинно уділятися максимум уваги. Успішне вирішення 

цієї проблеми багато в чому сприятиме підвищенню авторитету 

нотаріату. Переліком напрямів та спеціальностей за якими 

здійснюється, підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 року No 507 визначено 

напрямки підготовки «Право» (спеціальності «Правознавство», 

«Правоохоронна діяльність» та «Міжнародні відносини», 

спеціальності «Міжнародне право» для фахівців, які здобули вищу 

освіту, починаючи у 2004 року) [15].  

Таким чином, нотаріус або стажист нотаріуса повинен мати 

повну вищу юридичну освіту. За змістом робота у сфері права, 

передбачає розробку або застосування норм права; носить 

систематичний характер, це період роботи в органах державної 

влади (в тому числі в судах, органах юстиції і прокуратура) 

нотаріату, адвокатури, місцевого самоврядування, у профспіл-

кових та інших громадянських та інших громадянських 

організаціях будь-якої форми власності. Стаж роботи у сфері права 

визначається на підставі записів у трудовій книжці; до нього 

зараховується робота на посадах з реалізацією повноважень, 

пов’язаних із правоохоронними, правовиконавчими, правоуста-

новчими функціями [16].  

Керівником стажування може бути державний нотаріус, який 

має стаж роботи не менш 10 років, до якого не застосовувались 

дисциплінарні стягнення, а також приватний нотаріус за його 

письмовою згодою на проведення стажування, який також має 

стаж роботи не менш 10 років, робота якого не зупинялась за 

допущенні порушення законодавства [17].  

Коли мова йде про керівника стажування, виникають питання: 

вважається таким, що протягом року з дня накладання дисцип-

лінарного стягнення на нотаріуса, не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, то чи буде вважатися таким, що він 

не мав дисциплінарного стягнення [18]. Застосоване дисциплі-

нарне стягнення позбавляє нотаріуса права бути керівником 
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стажування, і якщо до нотаріуса застосовуються норми Кодексу 

законів про працю, то чому не застосувати й інші норми про 

погашення дисциплінарного стягнення через рік Питання допуску 

до професії і позбавлення права на заняття нотаріальної діяльності 

повинні вирішуватися не державними органами, а самими 

нотаріусами, тому в новий Закон «Про нотаріат» необхідно внести 

положення про створення кваліфікаційних комісій нотаріату не 

при Головних управліннях юстиції, а при регіональних нотарі-

альних палатах, при цьому в їх склад повинні входити 

представники Головного управління юстиції; це стосується й 

Вищої кваліфікаційної комісії [18]  

В червні 2009 року в м. Києві пройшов перший Всеукраїнсь-

кий з’їзд нотаріусів України, який прийняв звернення до 

Міністерства юстиції України щодо подальшого реформування 

нотаріальної діяльності, а саме: з метою уникнення колізії норм 

права, що регулюють нотаріальну діяльність після прийняття змін 

до Закону України «Про нотаріат», необхідно внести зміни до 

нормативних документів Міністерства юстиції з питань 

регулювання нотаріальної діяльності, а також надання доступу 

нотаріусам (як користувачам) до: Електронного реєстру паспортів; 

Реєстру земель; Реєстру прав власності; на нерухоме майно; 

Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підпри-

ємців; Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що 

дозволить значно скоротити витрати, що впливають на вартість 

нотаріальних послуг та усуне колізії нормативних документів 

щодо збереження нотаріальної таємниці.  
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                                        Україна, м. Київ 

На початку ХХІ ст. у результаті розвитку цифрових та 

інформаційних технологій відбулися зміни, які виявилися 

настільки глибокими й масштабними, що торкнулися основ 

соціального буття, способу життя людей і знайшли теоретичне 

висвітлення у низці нових філософських концепцій суспільного 

розвитку, зокрема теорії інформаційного та постіндустріального 

http://rada.gov.ua/
http://www.nau.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://court.gov.ua/
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суспільства, ідеї цифрового суспільства [1]. 

Провідна роль у новому типі суспільства належить комп'юте-

ризації інформаційних мереж, у різних напрямках – горизонтально 

та вертикально, всередині окремих країн або регіонів та 

транснаціонально, утворюючи розгалужену мережу комунікацій, 

функції яких часто порівнюються з функціями нервової системи, 

що керує організмами. Тому сучасне суспільство можна назвати 

по-різному. Це «інформаційне», «мережеве», «телематичне», 

«суспільство знання», «цифрова цивілізація».  

Ряд дослідників, вважає, що різні концепції інформаційного 

суспільства, чи то постіндустріальна, постмодерністська, техно-

тронна, суспільства знань, є близькими за змістом та між ними не 

можна проводити жорсткі розмежування.    

Наприклад, поняття «постіндустріальне суспільство» стало 

сьогодні практично синонімом «інформаційного суспільства». 

Концепцію сформулював американський соціолог Д. Белл в книзі 

«Прийдешнє суспільство», ще в 1973 році. У трактуванні Д. Белла 

«інформаційному суспільству» притаманні ознаки «постінду-

стріального суспільства»: розвиток економіки послуг, центральна 

роль наукового знання та інформації у реалізації технологічних 

нововведень, розвиток «інтелектуальних» і наукомістких техно-

логій. На його думку, знання та інформація – це не лише засоби 

суспільної трансформації, але й головні стратегічні ресурси та 

багатство сучасного розвиненого суспільства і його економіки [2].  

Подібний погляд на стадіальний розвиток «інформаційного 

суспільства» підтримав також американський соціолог та 

футуролог Е. Тоффлер, у своїй праці «Третя хвиля», де розглядав 

цивілізаційний підхід у його формуванні. Науковець запропонував 

трактування феноменології історичного процесу, яка зміщує 

погляд на традиційні історіографічні концепції. Він визначив три 

«хвилі» революційних змін: перша хвиля – аграрна (до XVIII ст.), 

друга – індустріальна (до 1950-х рр.) і третя – постіндустріальна 

або суперіндустріальна (починаючи з 1950-х рр.) [3]. 

Е. Тоффлер позначає країни, в яких головним засобом 

виробництва стають наукові знання, інформація, де зайнято 55–
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75% працездатного населення, в інформаційному суспільстві 

відбувається не класовий поділ, а поділ на професії, основним 

конфліктом в інформаційному суспільстві стає конфлікт між 

знанням та некомпетентністю, саме так витлумачує автор 

інформаційне суспільство [3]. 

Сьогодні людина має справу не тільки з природною та штучно 

створеною культурним середовищем, але і з середовищем 

віртуальним, що визначає виникнення якісно нових відносин з 

навколишньою дійсністю, зокрема проблему співвідношення 

реальності та її символічного відображення. 

Віртуальна реальність, ставши найбільшим досягненням 

техніки початку XXІ століття, стає найсерйознішим фактором у 

розвитку суспільства. Вже зараз віртуальна реальність заявляє 

себе, як засіб модифікації об'єктивної реальності. Таким чином, у 

зв'язку з швидким впровадженням у всі сфери життя суспільства 

інформаційних, цифрових технологій, постає проблема філософсь-

кого осмислення даних процесів. Використання нових технологій 

передачі інформації спричинило за собою неминучі зрушення у 

суспільстві. 
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Інвестиційна діяльність України постійно вдосконалюється та 

стає більш привабливою для інвесторів. Щоб підтримувати та 

покращувати рівень було створено Інвестиційний паспорт країни 

та її регіонів, який щорічно за відповідними даними визначає 

найбільш привабливі галузі інвестування. Інвестування коштів в 

певні галузі це складний процес, який потребує хорошу 

інформаційно–теоретичну базу та досвід, який формується на 

основі економічно-правових відносин. Основний, правових та 

оборотний капітал, соціально-економічне становище країни – це 

основні складові, які впливають на інвестиційний ринок, тому їх 

дослідження є досить актуальним та розвитку ресурсного 

потенціалу, а інвестиційні послуги та ресурси є його однією з 

головних складових. 

Інвестиції можна зазначати лише у випадку коли створюється 

реальний капітал. Багато хто не вивчаючи дане питання, вважає 

придбання приватної власності, такої як цінні папери чи земельна 

ділянка – інвестицією. Але це є не так тому, що саме з погляду 

макроекономіки, інвестиції -це тільки фінансові операції або зміни 

в портфелях власників. 

Інвестиційний ринок — це ринок, на якому об'єктами купівлі-

продажу виступають різноманітні інвестиційні товари та 

інструменти, а також інвестиційні послуги, що забезпечують 
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процес реального і фінансового інвестування [1]. 

В Україні є багато факторів на ринку , наприклад, переважна 

більшість товарних продуктів є конкурентоспроможні, Україна 

має дуже вигідне транспортне розташування, розвинена інфра-

структура та має висококваліфіковану робочу силу, які спонука-

ють інвестиційну діяльність країни та сприяють розвитку 

інвестиційних зв’язків.  

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України 

у першому півріччі 2019 року складають 233,9 млрд. грн., що на 

12,3 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний 

період 2018 року. 

Найбільш провідними сферами економічної діяльності в 

Україні за 2019 рік (рис.1) є промисловість, будівництво та сільське 

господарство, а найменш є інформаційні та телекомунікації, також 

обов’язкове соціальне страхування. Обсяги витрат на нове будів-

ництво, реконструкцію, розширення та технічне переоснащення 

дієвих підприємств та в будівництві півищуються, а обсяги введе-

них у дію основних засобів у галузі, що показує наявність матері-

ально-речових ресурсів, зменшується, це означає обсяги залучення 

або оновлення основних засобів зменшується [2, 28-29 с.]. 
 

 
Рисунок 1 – Сфери економічної діяльності в Україні за 2019 рік 

Джерело: [3] 
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Також, привабливою для інвесторів є сільськогосподарська 

галузь, яка саме в Україні є доволі перспективною, але не 

розвиненою, через нестачу інвестицій та устаріле обладнання.  

Головним інвестором у 2020 році став Кіпр, трішки менше 

інвестувала Велика Британія.(рис. 2)  

Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас 

вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо 

інтегрованою у світове господарство і порушення макроста-

більності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні [3].  
 

 
Рисунок 2 – Найбільші країни інвестори 

Джерело: розроблено автором 

 

Таблиця 3. Структура інвестицій у промисловості за їх цільовим 

призначенням 

 

Заміна 

зношених 

машин або 

устатковання 

(%) 

Розширення 

виробничих 

потужностей 

(%) 

 

Раціоналізація 

виробництва(%) 

 

Інші 

інвестиції(%) 

2018 32 24 24 20 

2019 31 20 25 24 

2020 31 24 23 22 

2021 29 25 23 23 

2022 30 32 28 10 

Джерело:[4] 
 

Якщо розглядати структуру інвестицій у промисловості за 

цільовим призначенням за найближчі 5 років (табл. 3), то можна 

відзначити, що певних закономірностей між роками не має, кожного 

44%

28%

9%

8%
6%5%

Кіпр

Велика Британія

Нідерланди

Швейцація 

Німеччина

Австрія



 

286 

року інвестиції по різному розподіляються за потребами, це 

пов’язано із швидким і непередбачуваним зношенням машин або 

устаткування.  

Також, Законом України «Про державну підтримку 

інвестиційних проектів із зазначеними інвестиціями в Україні» 

передбачено підтримку як українських, так й іноземних інвесторів, 

що реалізують проекти обсягом інвестицій від 20 млн. євро, у 

переробній промисловості ( крім діяльності з виробництва та обігу 

тютюнових виробів, спирту етилового, алкогольних напоїв), 

добування з метою подальшої переробки та/або збагачення 

корисних копалин, транспорту, поштової та кур’єрської діяльності, 

логістики, освіти, спорту та курортно-рекреаційних сфер [3]. 

Отже, перспективи розвитку ринку інвестиційних ресурсів 

України доволі таки високі, але через низку чинників на даному 

етапі ринок успішно функціонує лише в декількох галузях. 

На сьогодні найбільш розвиненою сферою економічної 

діяльності є промисловість і в неї надходять інвестиції. Хоча це не 

єдина сфера, економіка України на сьогодні має велику ресурсну 

привабливість, а сільське господарство посідає далеко не перше 

місце на ринку інвестиційних ресурсів. В Україні близько 70% 

земель – родючі ґрунти з високим вмістом гумусу та в 

переважність більшості областей України мають хороші та 

сприятливі умови для розвитку цієї галузі з малими затратами. А в 

структурі інвестицій в промисловості значні та непередбачені 

витрати спрямовуються на заміну зношених машин та устатку-

вання. 

Однак, сільське господарство зараз не є домінуючою галуззю 

серед іноземних інвестицій. Це пов’язано з тим що держава не 

спрямовую свої сили в підтримку розвитку та вдосконалення 

вищої освіти та роботі інформаційно-консультативних послуг для 

покращенню людського капіталу, а постійні сільськогосподарські 

системи інновацій та людський капітал це найважливіше для 

залучення інвесторів в Україну. Тому держава повинна зосередити 

увагу не лише на прибуткові галузі саме зараз, а і на перспективу 

розвитку інших галузей подальшому. Також, змінити потрібно 
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земельну та податкову реформу, які мають за мету забезпечити 

потрібні мінімальні умови для того, щоб зробити аграрні ресурси 

інвестиційно привабливими на ринку інвестиційних ресурсів в 

Україні. 

Інвестиції надходять в Україну найбільше від двох країн: 

Кіпра і Великої Британії, а задля кращого розвитку ринку 

інвестиційних ресурсів потрібно розвивати зв’язки та залучати 

інвесторів з інших країн.  

Сучасні тенденції розвитку українського ринку інвестиційних 

ресурсів мають відповідати світовому режиму. Є ряд стратегічних 

проблем: ПІІ в Україні не узгоджені з потребами модернізації 

економіки, розвитку наукомісткого виробництва, відсутність 

ефективних регуляторних механізмів стимулювання інвестицій у 

стратегічні сфери економічної діяльності, особливо в 

агропромисловий комплекс, призводить до необхідності посилити 

процес залучення прямих іноземних інвестицій здійснюється 

переважно за рахунок вдосконалення інформаційних систем. 

Отже, не дивлячись на те, що на сьогодні інвестиції спрямо-

вуються у високоприбуткові сфери економіки, це не допомагає 

зміцнити місце України на ринку та її конкурентоспроможність. 

Занадто великі прямі іноземні інвестиції у сектор фінансів 

заповнюють фінансову систему обіговими коштами, що дають 

стабільну ліквідність фінансової системи України, але й роблять 

умови для занепаду розвитку національної економіки. 
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Юридичні науки 

 

ОПЛАТА ВЧИНЮВАНИХ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ 

 

Кулієва Гунєл Амрахівна 

студентка юридичного факультету  

Щербина Євген Миколайович, 

к.ю.н, дoцент юридичного факультету 

Дніпровського національного університету 

 імені Олеся Гончара, 

Дніпро, Україна 

З принципу рівності статусу державних і приватних 

нотаріусів є лише один виняток: діяльність державних нотаріусів 

фінансується з коштів державного бюджету, наслідком чого є те, 

що відповідальність за дії державних нотаріусів, відповідно до ст. 

20, 21 Закону України «Про нотаріат», фактично несе держава. 

Нотаріус, який займається приватною практикою, здійснює 

свою діяльність на принципі самофінансування та відповідає за 

свої дії всім належним йому майном, тобто несе повну матеріальну 

відповідальність за законність здійснюваних ним нотаріальних дій. 

Незалежний нотаріус в Україні займає проміжне положення між 

державою і бізнесом. Однак при цьому публічно-правовий 

характер його діяльності накладає на нього як на самозайняту 

особу значні обмеження: 

• жорстка регламентація діяльності нотаріуса з боку держави; 

• відсутність соціальних пільг; 

• широкий перелік обов'язків (наприклад, вести, формувати та 

зберігати нотаріальний архів); 

• відсутність економічного планування та бізнес-стратегії 

розвитку; 

• нотаріальні дії відбуваються не з волі нотаріуса, а відповідно 

до закону чи волі учасників цивільного обігу; 

• неприпустимість конкуренції між нотаріусами. 

Звертаючись до нотаріуса переважна більшість громадян не 

здатна уявити собі, скільки коштів їм потребуватиметься внести 
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для оплати вчинення нотаріального провадження. Крім того, не у 

всіх нотаріальних конторах особи вільно можуть ознайомитися із 

такими тарифами, тобто не у всіх нотаріусів існує такий письмовий 

перелік тарифів, який був би розміщений для вільного 

ознайомлення. 

При вчиненні різних нотаріальних дій види застосовуваних 

обов’язкових платежів відрізняються, водночас, до таких платежів 

відносяться:  

– оплата за використаний для вчинення нотаріальної дії 

спеціальний бланк нотаріальних документів;  

– адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень;  

– оплата за користування відомостями єдиних та державних 

реєстрів, наприклад, оплата за отримання витягу з Державного 

реєстру обтяжень нерухомого майна, оплата за пошук нотаріусом 

відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно, оплата за користування Спадковим реєстром, Єдиним 

реєстром довіреностей тощо. 

Якщо порівняти оплату за звернення до нотаріусів України 

та судів, то можна встановити, що оплата судових витрат більш 

чітко регламентована законодавством. Так, при зверненні до суду 

заявник (позивач) мають оплатити судовий збір, розмір якого 

розміщений на стенді об'яв в кожному суді, а також на сайті 

Державної судової адміністрації України. Тобто цей обов'язковий 

платіж передує зверненню до суду. 

У той же час, Мін'юстом України створюються нормативні 

акти, з яких неможливо встановити вартості тих дій, які вчиняють-

ся нотаріусами. Зокрема, Наказ "Про затвердження Примірного 

положення про порядок надання державними нотаріусами 

додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із 

вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного 

характеру" № 3/5 від 04.01.1998 започаткував розмежування 

послуг правового та технічного характеру, але не встановив 

реальних критеріїв оцінки цих дій. 

Також необхідно звернути увагу, що нотаріальне посвідчення 
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договорів купівлі-продажу нерухомого майна (окрім земельних 

ділянок) здійснюється за наявності документального підтверд-

ження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 

з операцій купівлі-продажу нерухомого майна. 

Чинним законодавством передбачені пільги для окремих 

категорій громадян щодо сплати обов’язкових платежів, однак, 

для звільнення від сплати таких платежів, особа, що звернулася за 

вчиненням нотаріальної дії, повинна надати відповідні документи 

нотаріусу. 

За наявності підстави для відмови, на вимогу особи, якій 

відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний 

викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок 

її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус 

протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову, яка 

може бути оскаржена до суду. 

У діяльності нотаріуса особливо важливими є два аспекти: з 

одного боку, він здійснює свою діяльність від імені держави, яка 

делегує нотаріусу спеціальні повноваження і наділяє його низкою 

прав та обов'язків; з іншого — нотаріус не отримує заробітної 

плати з бюджету, не перебуває у штаті державного апарату та 

організовує свою діяльність самостійно (орендує або придбаває 

приміщення, обладнання нотаріальної контори, наймає праців-

ників та оплачує їхню працю тощо). 

Таким чином, нотаріус має унікальний дуалістичний статус, 

який обумовлює необхідність віднесення його до посадових осіб 

незалежно від того, що він не перебуває на державній службі та не 

входить до штату державного апарату. 
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старший викладач кафедри іноземних мов Сумського 

національного аграрного університету 

Contemporary political, economic and cultural changes in society 

have a significant impact on educational processes. The process of 

integration of Ukraine into the European educational space requires 

higher education institutions to work together with foreign universities, 

as well as to bring the educational system in compliance with European 

norms. 

Module-rating education began to be used in the organization of 

the educational process in higher education in Ukraine more than 15 

years ago. At the same time, this type of study has been at the forefront 

of the organization of study at higher education abroad for a long time. 

The use of module-rating education made it possible to make students 

'studies more individual, to systematize their work, and to increase 

students' cognitive activity. 

Analysis of current research. The issues of functioning of the 

module-rating system in higher education institutions, joining the 

Bologna process are studied by such scientists as O. Timets, N. 

Sidorchuk, O. Vasyuk and V. Kustov, T. Veretenko, M. Golovan, and 

Y. Musyka. However, the issue of the effectiveness of the modular 

rating system of higher education conditions is not sufficiently covered 

in professional publications. There is a need for further study of this 

problem. 
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The purpose of the article is to study the efficiency of functioning 

of the modular rating system in high school. The word "module" (from 

Latin. Modulus - "measure") has different meanings in the field of 

mathematics, science and architecture, but in general, it means a unit of 

measure, magnitude or coefficient. In pedagogy and methodology, the 

module is considered as an important part of the whole system, without 

which the didactic system does not work. 

Modular learning involves the rigid structuring of educational 

information, the content of training, and the organization of students' 

work with logically completed learning units (modules). As a rule the 

form of control is exam. However, unlike the topic, the module assesses 

everything - tasks, work, class attendance, starting, intermediate and 

final level of students. The module clearly defines the purpose of 

training, tasks and levels of study of this module, skills and abilities. In 

modular training, everything is pre-programmed - not only the sequence 

of study material, but also the level of its mastering and control of the 

quality of mastering the material. 

Modular learning is a well-established learning technology built on 

evidence-based data that does not allow the impromptu learning, as it is 

possible with other training methods.  

As a rule, the course includes at least three modules, with a separate 

module being a theoretical unit and practical work and final projects. 

Modular training is the most commonly used rating of knowledge 

and skills. The rating of knowledge allows characterizing the quality of 

training in this specialty with a high degree of accuracy. 

How is the rating system implemented in practice? 

Modular training programs are formed as a set of modules. In 

determining the overall score, the results of the rating are included in it 

with the appropriate coefficients, which are set by the authors of the 

course. 

In unit training, each task is evaluated in points and its rating and 

timing are established, i.e. the basic principle of rating control is to 

control and evaluate the quality of knowledge and skills, taking into 

account the systematic work of students. 

Upon completion of the module-based training, a total assessment 
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is determined, which is taken into account when determining the results 

of the final control of the subject. 

When conducting final control, the exam questions should be 

generalized, reflect the basic concepts of the course, and not repeat the 

questions of modular control, and students should know these exam 

questions in advance. 

The basis for the introduction of the credit-modular system in 

Ukraine is: Ukraine's entry into the Bologna process, integration into the 

European Higher Education Area, implementation of distance education 

in Ukrainian higher education institutions. Why is this system 

implemented in Ukraine? To achieve European standards in education, 

the competitiveness of Ukrainian education in the European labor 

market, the need for a common system of educational qualifications, an 

incentive for both teachers and students to improve the objective 

assessment of the quality of knowledge, ensuring transparency in the 

higher education system and compliance of Ukrainian qualifications to 

European requirements. 

The functions of the modular-rating system are as follows: 

ensuring the mobility of students and teachers in the learning process 

and simplifying the transition from one university to another. The 

second function is to determine the amount of student work done. The 

amount of all student credits indicates what the student is capable of. 

Prerequisites for the development and introduction of a 

pedagogical process of modular rating technology of teaching were the 

contradictions between the frontal forms of learning and the individual 

way of learning, as well as the individual speed of educational and 

cognitive activity of each student; between the need for differentiation 

of education and the uniformity of content and technology of learning, 

and Ukraine's accession to the Bologna Process. 

Modular rating technology is based on the synthesis of two 

interrelated technologies: module training and rating system of 

knowledge control and assessment. 

In its original form, modular learning appeared in the late 1960's 

and spread rapidly in English-speaking countries. The essence of it was 

that the student could almost independently work with the individual 
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curriculum proposed to him, which includes a targeted lesson plan, a 

bank of information and methodical guidance for achieving the set 

goals. The teacher's functions ranged from information-controlling to 

advisory-coordinating. 

The Bologna evaluation system was implemented in Ukraine in 

2005. In order to streamline and facilitate the assessment process, the 

European Credit Transfer System (ECTS) was also introduced. The 

system helps to convert and understand the student's grades and 

performance when entering universities abroad. The only condition is 

that the student's annual workload should be at least 60 credits. The 

system is based on the principles of mutual trust and accurate fulfillment 

of the conditions of evaluation of ECTS credits and assessments (1 

credit corresponds to 8 hours of teaching activity). 

In addition to the transfer (conversion) function, the credit-modular 

system also has a cumulative function (in full ECTS stands for European 

Credit Transfer and Accumulation System). This function is that a 

student can complete a course (or just a few modules of a course) in one 

discipline, then transfer to another discipline or faculty and finish it, and 

then continue to study from that module or course from which he has 

transferred to another specialty. The accumulated credits on the studied 

modules remain. In theory, the number of such modules or courses com-

pleted is unlimited and the student can study for an infinitely long time. 

ECTS is currently the only relatively successful system in the 

European Higher Education Area. In general, the Bologna system has 

several advantages (first of all - freedom of choice). There are, of course, 

disadvantages in the European higher education system, but they are 

much smaller than the benefits that came after the Bologna Declaration 

was signed. 

The main advantages of module training are the following: 

1) ensuring methodologically based coordination of all types of 

educational process within and between each module; 

2) the flexibility of the structure of the modular construction of each 

particular course, which also provides high adaptability of the modular 

system itself, (in case of changes in the market of specialists); 

3) implementation in the dialectical unity of integration and 
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differentiation of the content of training by grouping problem modules 

of training material, providing course development in full, short and in-

depth variants, which helps to solve the problem of level and profile 

differentiation in the process of teaching. 

The main disadvantages of module learning are the following: 

1) the complexity of making modules and preparation for classes; 

2) the introduction of modular training requires considerable 

organizational restructuring of the traditional educational process: 

preparation of an appropriate educational and material base; changes in 

the planning of teachers' work, development of necessary 

methodological support; organization of tests of knowledge; 

3) the use of computers and rating of students' knowledge is 

required to reduce the time when processing data of control modules, 

which requires a great deal of professionalism from the teacher. 

The combination of traditional and innovative approaches in tea-

ching allows to smooth many disadvantages of the pedagogical process. 

______________________________________________________ 

УДК 004.774.6 Інформаційні технології 

 

ВЄБ-ДИЗАЙНУ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ 

 

Легенька В. М., 

студентки групи БЗДф-web-18 

Факультету дизайну 

Київський національний університет  

технологій та дизайну 

м. Київ, Україна 

За останні роки технології тісно увійшли в наше життя. 

Людям у наш час досить складно уявити, як раніше вони 

обходилися без комп'ютерів та телефонів, настільки вони звикли 

до них. Усі ми так чи інакше бачимо рекламу коли йдемо кудись 

по вулиці, чи переглядаємо пости в соціальних мережах, саме через 

це, з’явилась потреба у професіях, які вміють взаємодіяти, квалі-

фіковано демонструвати продукт та продавати його за допомогою 
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інтернету. Таким чином потреба web-дизайну дуже велика: він 

необхідний як при оформленні скромної особистої сторінки, так і 

при створенні інформаційного ресурсу великої компанії. 

Дизайн сайту і сама його побудова поєднує різні нюанси, які 

необхідно враховувати при розробці. Насамперед, це наявність 

зручної навігації та прозорості структури сайту. При цьому 

потрібно враховувати художню цінність та відточеність графіч-

ного дизайну, а також щоб майбітній сайт був адаптований в різних 

пошукових системах за рахунок використання ключових слів. 

Під час розробки дизайну величезну роль відіграє комунікація 

між розробником та уявним споживачем, для того що того щоб 

готовий продукт був інтуїтивно зрозумілий користувачу та був 

доступний. Дуже важливо створювати міцний зв'язок між веб-

сайтом і безпосередньо самим користувачем, а потім допомагати 

йому в досягненні поставленої мети.  

З розвитком інтернет-простору збільшився обсяг інформації, 

тому люди поступово навчилися фільтрувати інформацію, 

відділяючи потрібне від зайвого. Текст – один з головних елемент 

на сторінці, саме він підштовхує користувача до дії. Для створення 

зрозумілого та читабельного тексту, в якому легко орієнтуватися, 

ми звернемося до правил типографіки. Неважливо, наскільки 

корисною є інформація в текстовому блоці, якщо текст непра-

вильно оформлений — він залишиться без уваги. 

Використання кольорів та їх поєднань у комерційних та 

бізнес-цілях ґрунтується на теорії кольору або психологічному та 

емоційному сприйнятті кольору людиною. Правильний підбір 

кольорів набагато більше, ніж просто прикраса. Саме колірне 

рішення у дизайні сторінок здатне зіграти вирішальну роль у 

досягненні поставлених перед інтернет-ресурсом цілей шляхом 

корекції сприйняття користувачами веб-сторінок. 

Використання основні кольорів і відтінків, що різко 

контрастують один з одним, дозволяє підкреслювати гостроту, 

пікантність, важливість окремих елементів або інформації. Для 

того, щоб підібрати контрастну пару для того чи іншого відтінку, 

достатньо вибрати відповідний сегмент на колірному колі, після 
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чого вибрати відповідний сегмент на протилежному боці. 

Сайт може виступати як допоміжний засіб для розвитку 

бізнесу. Ви можете надати всю необхідну інформацію своїм 

клієнтам, залишити свої контактні дані для швидкого зв'язку, 

розмістити карту, на якій можна показати місце розташування 

вашого офлайн офісу, вказати години роботи, тарифи на ваші 

послуги та багато іншого. 

Сайт наразі став один із важливих елементів для просування 

компанії на ринку. Як вияснив за допомогою досліджень сайт 

Brightlocal 73% споживачів довіряють інформації на веб-сайті 

компанії більше, ніж з інших джерел.  

Цільова аудиторія сайту, цільова відвідуваність, цільові 

відвідувачі сайту - група інтернет-користувачів, на яку сфокусо-

вано зміст сайту; коло відвідувачів, зацікавлених у інформації, 

товарах чи послугах, які представлені на сайті. Цільові відвідувачі 

точно знають у отриманні якої інформації вони зацікавлені та який 

саме товар чи послугу бажають придбати. 

Виділення цільової аудиторії дозволяє точніше спрямувати 

інформаційний чи рекламний вплив і, як наслідок, веде до 

розвитку бізнесу (збільшення продажів товарів чи послуг). 

Будь-який сайт, окрім цільової аудиторії, має також побічну 

аудиторію. Побічною є частина аудиторії, яка приходить із пошуку 

за суміжними із семантичним ядром сайту запитами.  

Визначення цільової аудиторії полягає у складанні зразкового 

портрета цільового відвідувача сайту, так званого портрета 

клієнта. 

Основні характеристики цільової аудиторії: стать, місце 

проживання, вік, сімейний стан, освіта, зайнятість, фінансовий 

статус, соціальний статус, а також спеціалізовані дані, важливі для 

специфіки сайту. Для отримання даних, що становлять портрет 

цільового відвідувача, використовують різні способи збирання 

інформації. 

Залучення цільових відвідувачів на сайт досягається шляхом 

просування сайту в Інтернеті. Одним з найважливіших етапів 

просування сайту є пошукова оптимізація – комплекс заходів, 
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спрямованих на підвищення позицій сайту у результатах видачі 

пошукових систем за певними пошуковими запитами користу-

вачів. 

Керуючись даними, які були опубліковані Сергієм Кажа-

новим, існують 4 типи аудиторії: гедоністи, незалежні, естети, 

консерватори 

Гедоністи – їх можна описати як хіпстерів. Цей тип людей 

любить новизну та оригінальність речей, завжди будуть відвідати 

сайт який виділяється серед інших чимось незвичайним, новим та 

яскравим. 

Незалежні – 5-6% людей, зазвичай бізнесмени, трудоголики, 

лідери думки, для них особливо важлива якість продукту, а також 

його унікальність. Їм не важливі інновації, а важливо, щоб це було 

добре зроблено. На сайті віддають перевагу мінімум сміття, 

класичній композиції. 

Естети – люди, які спочатку дивляться на зовнішній вигляд 

продукту, а вже потім о його цінності в використанні. Вони 

люблять гарні речі та опираючись на це купляють товар. 

Класики – тип людей, для яких важливі сімейні цінності, 

стабільність. В них нема бажання занадто виділятись, але в силу 

свого характеру слідкують за якістю продукту. Ця категорія 

складає більший відсоток ринку. 

Задачі сайту відповідно до особливості бізнесу це залучення 

нових відвідувачів салону, формування іміджу компанії, 

можливість замовити послугу через інтернет, збільшення кількості 

клієнтів та підвищення лояльності аудиторії. Сайт виконує такі 

функції як продаж та збільшення дохід, збільшення кількості 

інформації про продукт, рекламна продукту, комунікація з 

клієнтами та маркетинг. 

Виходячи з вище зазначеного ми можемо резюмувати, що 

створення сайту, оформлення його дизайну, може найкращим 

чином презентувати компанію, показати її зацікавленість в 

споживачеві. Створення вєб-сторінки дає змогу людині дізнатись 

якомога більше цікавої інформації про продукт, що позитивно 

відображається на продажах компанії. 
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Анотація. У статті розглянуто деякі аспекти мистецького 

дидактичного процесу. Проведено аналіз основних дидактичних 

принципів мистецтва в структурі педагогічної роботи вчителя 

музичного мистецтва. Визначено основні напрямки взаємодії 

учасників педагогічного процесу в контексті пошуку нових форм 

комунікації на основі комплексного мистецького розвитку учнів. 
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мистецької освіти, вчитель музичного мистецтва.  

 Постановка проблеми та її актуальність. Сучасна 

педагогічна наука у глобалізованому суспільному просторі 

створює нові виклики для усталених норм, законів та правил, які 

десятиліттями викристилізувалися в самостійні системи підго-

товки педагогічних кадрів. Виклики суспільства, зумовлені його 

різноманітними перетвореннями, дають можливість пошуку нових 

форм і способів формування професійних навиків, що є важливою 

умовою конкурентноспроможної особистості. Мистецька 

педагогіка демонструє різномантіні шляхи впливу на формування 

особистості дитини засобами мистецтва, зокрема музичного. 

 Мета статті полягає у дослідженні принципів мистецької 

дидактики та їх нього значення для формування особистості учня. 

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні осно-

ви мистецької освіти широко розкрито у працях О. Ростовського, 

В. Михайличенка, В. Орлова, Г. Ніколаї, Н. Миропольсьої. 

Категорію принципів мистецької дидактики досліджують науковці 

Г. Падалка, Л. Масол, О. Рудницька, О. Отич, Л. Беземчук,  

О. Реброва. У зв’язку з запровадження програмових вимог Нової 

української школи дослідження даної проблеми набуло нового 

значення і постійно поповнюється новими пошуками науковців та 

педагогів. 

 Виклад основного матреіалу. Підготовка вчителя музич-

ного мистецтва до професійної діяльності – це складний 

різносторонній процес, який поєднує в собі не лише загально-

дидактичні прийоми, методи, принципи, закономірності освіти, 

але й творчі та духовні шляхи реалізації індивідуума, нерідко на 

рівні психологічного розуміння особливостей мистецького і 

творчого процесу. 

 Єдність дидактичного і творчого утворює основи науково-

мистецької парадигми освіти як фундаменту для розвитку 

особистості вчителя музичного мистецтва. Творчий портрет 

вчителя являє собою симбіоз загальнопедагогічних знань, що 

широко використовуються у роботі з дітьми, а також спеціальних 

мистецьких прийомів, методів, які є невід’ємною частиною 
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залучення дітей до світу музичного мистецтва. 

 Важливою категорією педагогічного знання є принципи 

освіти як «система основних вимог до навчання і виховання, 

дотримання яких дає змогу ефективно вирішувати проблеми 

всебічного розвитку особистості» [5, с. 118], що являють собою 

усталені шляхи впливу на дитину через сукупність дій педагога.  

 Для розуміння сутності твердження «принцип мистецької 

освіти» варто розглядати його в часовому розвитку, адже 

формування певних засад, зокрема в виховному напрямку, дуже 

часто мають віддалений характер.  

 Дослідниця проблематики мистецької освіти, авторка 

інтегрованого курсу «Мистецтво» Людмила Масол визначає ряд 

художньо-педагогічних принципів мистецької освіти, які склада-

ють основу для роботи вчителя музичного мистецтва згідно 

чинних програм та вимог. Серед них: принцип єдності художньго 

і технічного, емоційного і раціонального, свідомого та інтуї-

тивного, принцип емоційної духовно-енергетичної насиченості 

уроків мистецтва, принцип діалогічної взаємодії вчителя та учня, 

принцип варіабельності змісту роботи та педагогічних технологій. 

В структурі підготовки вчителя музичного мистецтва варто 

звертати особливу увагу на усвідомлення окреслених принципів 

для формування професійної вертикалі загальної мети мистецької 

освіти. В процесі формування і розвитку у дітей музичних 

здібностей вчителю недостатньо володіти основними практич-

ними навичками і основними методами. Педагог повинен розуміти 

контекстуальну природу музики в системі загального мистецького 

виховання і навчання учнів. Художньо-педагогічні принципи (за Л. 

Масол) дають можливість побудувати вчителю загальну модель 

мистецького навчання учнів.  

 Особливу увагу варто звернути на прицнипи емоційної 

духовно-енергетичної взаємодії вчителя і учня в процесі вивчення 

музичного мистецтва. Як відомо, музика має великий духовний та 

емоційно-енергетичний потенціал, що справляє на особлистість 

дитини незабутнє враження, формуючи її музичні смаки та вподо-

бання, пробуджуючи у її душі естетичне розуміння прекрасного. 
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Вчитель музичного мистецтва – ключова фігура для пошуку і 

розвитку емоційної взаємодії дітей. Під час інтегрованого курсу 

емоційно-енергетичний компонент цього принципу підсилюється 

візуальним сприйняттям просторових та візуальних видів мис-

тецтв, які вчитель має вміло поєднати і досягти мети та основних 

педагогічних завдань. Цей принцип об’єднує також і самостійну 

музичну діяльність дитини, її музичний досвід, рівень музичного 

виховання в сім’ї. Все це залишає певні емоційні відбитки на 

особистості дитини, формує її ставлення до музичного мистецтва, 

рівень зацікаленості. Ключовою ланкою в цьому процесі є 

педагогічний вплив вчителя, який повинен контролювати і 

коригувати ці процеси. 

 Принцип діалогічної взаємодії вчителя та учня має 

важливий виховний вплив. Постать педагога, його власне творчо-

художнє бачення музики та практичні навички музикування часто 

стають основою для емоційної взаємодії між учасниками педаго-

гічного процесу. Набуває особливої значущості для сучасної 

педагогіки співробітництва принцип комунікативної спрямо-

ваності, толерантності взаємин і спілкування, згідно з яким 

впроваджується партнерський, емпатійний тип відносин між 

учителем та учнями. [1, с. 41].  

 Науковиця Галина Падалка визначає наступні прицнипи 

мистецької освіти: принцип індивідуалізації, естетичної спрямо-

ваності, цілісності, культуровідповідності, мистецької рефлексії. 

Вони склалися, на думку дослідниці, в процесі розвитку педаго-

гічної науки, мистецтвознавства, психології художньої творчості, 

а також історичних передумов становлення мистецьких процесів.  

 Принцип індивідуалізації навчального процесу дає можли-

вість реалізувати особистісно-зорієнтований підхід в навчально-

виховному процесі і знайти шляхи особистісного емоційного 

розуміння кращих зразків музичного мистецтва. Такий принцип 

допомагає розвинути практичні і інтеолектуальні навички окремих 

учнів та сформувати рівень інтересу до творів музичного 

мистецтва. 
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 Принцип естетичної спрямованості дозволяє познайо-

мити учнів із світом прекрасного, сформувати ціннісне ставлення 

до творів музичного мистетцва та основи художнього світогляду. 

Музичні зразки, які демонструються дітям, повинні створювати 

певний естетичний вплив на них. Важливо сформувати правильне 

оціночне судження дітей про музику різних епох, адже її естетичне 

значення буде залежати від різноманітних культурно-філо-

софських особливостей конкретної епохи музичного мистецтва. 

 Ще одним важливим прицнипом є принцип культуровідпо-

відності. Рівень формування музичної кульутри учнів – важливе 

завдання педагога, яке визначає основні вектори його впливу на 

дитину. «Культуровідповідність, – наголошує Г.Падалка, – необ-

хідна ознака мистецької освіти в сучасних умовах, що орієнтована 

на усвідомлення мистецтва як соціального явища, на осягнення 

значущості художньої культури в навколишньому бутті, на 

висвітлення соціальних функцій мистецької діяльності» [2, с.156]. 

 Сучасна дослідниця проблем мистецької дидактики 

Т. Турчин у праці «Педагогіка мистецтва» до традиційних 

принципів додає особливі специфічні принципи, які сформувалися 

в процесі сучасних трансформацій науки, а також практичних 

викликів, які відображають реальне середовище педагогічного 

впливу та його основні результати. Одним із таких є принцип 

забезпечення взаємодії духовного, загальнокультурного, загаль-

нолюдського, мистецького розвитку учнів.  

 Сучасна мистецька освіта має зорієнтувати школяра на 

відкриті і міжособистісні відносини, які б відрізнялися доброзич-

ливістю, усвідомленою спонтанністю і творчим ставленням до 

дійсності, потребою в пошуку власних нестандартних рішень у 

процесі художньої діяльності [4, с. 35]. В процесі реалзації цього 

принципу важливе місце відводиться формуванню творчої уяви 

учнів та емоційного відгуку на музику. Емоційна природа дитини 

шкільного віку, особливо молодшого, дозволяє вплинути засобами 

мистецтва на емоційні реакції до зразків музичної культури. 

 Зміст осучасненої моделі мистецької освіти має бути 

спрямований на формування у свідомості учнів позитивних 
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естетичних емоцій, спільних переживань, що має стати неод-

мінною умовою досягнення естетично-творчого співпереживання, 

взаєморозуміння і взаємодії між учителем і учнем [4, с. 45]. 

 Отже, основні засади мистецької педагогіки дають 

можливість сформувати шляхи взаємодії учасників педагогічного 

процесу. Принципи мистецької педагогіки дають можливість 

визначити основні вимоги до процесу навчання і виховання, 

доповнити емоційну складову навчального процесу, сформувати 

життєві орієнтири підростаючого покоління. Виховний і емоцій-

ний вплив музики на особистість дає можливість сформувати 

музичні смаки дитини, її ставлення до прекрасного, естетичні 

відчуття. Процеси формування цих якостей особистості мають 

системний характер і віддалений результат. Керуючись описаними 

принципами у своїй роботі вчитель музичного мистецтва повинен 

розуміти їхню важливість і значення в системі мистецького 

навчання і виховання дитини. 
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УДК 343                                           Криміналістика 

 

ПРАВОВІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕТИЧНІ ОСНОВИ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 

 

Лунга Б.П., 

Головний судовий експерт  

сектору трасологічних досліджень 

відділу криміналістичних видів досліджень 

Чернівецького НДЕКЦ МВС України 

Актуальність в тому, що тактика необхідна там, де 

зустрічається протидія цілям предметної реальності або 

досягненню конкретного результату і направлена на його 

подолання або нейтралізацію. У більш загальному вигляді вона 

полягає у вмінні «перехитрити» протилежну сторону за рахунок 

маскування своїх намірів, шляхом введення в оману, доведення до 

визначених бажаних дій тощо. 

Фактично зародження основ криміналістичної тактики, як і 

всіх криміналістичних знань, відбулося вже в період формування 

найдавніших держав: з’являються такі органи як поліція, суди й 

в’язниці, що нерозривно пов’язані із необхідністю створення 

засобів і методів їх діяльності, у тому числі й тих, що носять 

криміналістичний, у нинішньому розумінні, зміст. 

Проте, зміст і значення криміналістичної тактики у 

теоретичній та практичній діяльності дозволяють зробити 

висновок про необхідність продовження наукових пошуків у 

цьому напрямі. 

Криміналістична тактика – інтелектуальне ядро криміналіс-

тики, її логіко-психологічна основа. Методи, засоби, прийоми 

тактики – надійний інструмент в руках суб’єктів правозастосовної 

діяльності. 

Криміналістична тактика є однією із ключових категорій 

науки криміналістики і в загальному вигляді може бути 

охарактеризована як складова частина науки криміналістики; 

система наукових положень; сукупність рекомендацій. 
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Об’єктом дослідження є криміналістична тактика як один з 

основних розділів науки криміналістики, що являє собою систему 

наукових положень і (на їх засадах) засобів і методів, призначених 

для збирання та дослідження доказів у кримінальних провад-

женнях, інших заходів розкриття та попередження кримінальних 

правопорушень. 

Предметом дослідження є конкретні норми кримінального 

процесуального права щодо здійснення різного роду слідчих 

(розшукових) дій, а також напрацьовані криміналістичною практи-

кою навички й уміння щодо швидкого, повного та неупередженого 

розкриття вчинених кримінальних правопорушень та поперед-

ження нових.  

Метою дослідження є чітко окреслити поняття криміна-

лістичної тактики, виділити її основні ознаки, прояви, види, шляхи 

вдосконалення та роль у правовій державі. 

У слідчій діяльності тактиці дій слідчого при збиранні і 

застосуванні доказової інформації належить важлива роль, 

оскільки не тільки підозрювані й обвинувачені (через бажання 

уникнути відповідальності або пом’якшити свою вину), а й свідки 

(і навіть потерпілі) часто намагаються ухилитись від свідчень або 

дають неправдиві свідчення. Нерідко підозрюваними, обвинува-

ченими і їх спільниками вживаються заходи щодо укриття і 

знищення слідів кримінальної протиправної діяльності, заляку-

вання потерпілих і свідків. Більше того, зараз стають звичайним 

явищем погрози, підкуп і провокації по відношенню до 

працівників суду і слідства. В таких умовах реалізація завдань 

кримінального судочинства повинна забезпечуватись перш за все 

за рахунок майстерності і вміння слідчого подолати всі можливі 

перешкоди на шляху збору об’єктивної інформації для 

встановлення істини по справі. Основним засобом досягнення 

цього виступають тактичні прийоми діяльності, оскільки інші 

засоби (погрози, обман тощо) при розслідуванні неприпустимі і 

прямо заборонені законом. 

У криміналістиці тактику визначають таким чином: 

1) Основна частина криміналістики про систему прийомів 
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розслідування кримінальних правопорушень. 

2) Система наукових прийомів виробництва окремих слідчих 

дій. 

Таким чином, криміналістична тактика характеризується як: 

- складова частина науки криміналістики; 

- система наукових положень; 

- сукупність рекомендацій. 

Аналізуючи родове поняття тактики, Р. С. Бєлкін підкреслює, 

що тактика – теорія і практика ведення бою. Тому і криміна-

лістичну тактику необхідно розглядати як теоретичні основи 

слідчої реальності і як практичну реалізацію рекомендацій про 

прийоми і способи даної реальності, тобто практику, вивчення якої 

надає можливість формувати і розвивати її теоретичні основи [1,  

с. 284-285]. 

Одне із найголовніших завдань криміналістики полягає в 

розробленні сучасних методів, прийомів та засобів, спрямованих 

на підвищення ефективності досудового розслідування. Особливе 

місце серед такого роду наукових розробок займають системи 

тактичних прийомів як найбільш оптимальних засобів отримання 

доказової інформації та її використання в судово-слідчій практиці. 

Формування систем тактичних прийомів вельми необхідне, 

оскільки такі системи можуть надати неоціненну організаційну та 

методичну допомогу слідчому у відновленні прогалин його особис-

того досвіду та у стимулюванні до професійної творчості [2, с. 15]. 

У структурному відношенні в тактиці виділяються два 

підрозділи. Перший містить так звані загальні положення: поняття, 

система, завдання, джерела та принципи криміналістичної такти-

ки; вчення про криміналістичну версію, організацію й планування 

розслідування; особливості здійснення взаємодії слідчого з 

іншими правоохоронними підрозділами, використання допомоги 

спеціалістів, громадськості у розслідуванні. Другий підрозділ 

включає положення щодо тактики проведення слідчих (розшу-

кових) і негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій 

під час судового провадження, що охоплює весь тактичний 

комплекс можливого їх здійснення. Таке розуміння тактики та її 
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структури має найбільш узагальнюючий характер. 

Основними галузями криміналістичної тактики є судова 

тактика, тактика розшукової діяльності, тактика злочинної 

діяльності. Розглянемо кожну галузь детальніше. 

Судове слідство є центральною частиною судового розгляду, 

в якій суд в особливих процесуальних умовах за участі сторін 

здійснює збирання, перевірку та оцінку доказів з метою постанов-

лення законного та обґрунтованого вироку, ухвали, постанови. 

Власне, на цій стадії реалізується гносеологічна функція суду 

– пізнання та оцінка доказів. У свою чергу, під час судового 

розгляду державний обвинувач аргументує обвинувачення, 

працюючи з доказовим матеріалом. Результатом дії суду та 

учасників судового розгляду є вирішення головного питання 

кримінального судочинства – про винуватість чи невинуватість 

особи, притягнутої до кримінальної відповідальності. Тільки 

докази, досліджені в ході судового розгляду, можуть бути 

покладені в основу обвинувального чи виправдувального вироку 

або іншого акту правосуддя [3, с. 623]. 

Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання 

(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні. 

Слідчу (розшукову) дію слід розуміти як захід, який застосо-

вується компетентними особами для збирання, дослідження, 

оцінки та використання доказів під час конкретного кримінального 

провадження. Вони мають пізнавальний і водночас процесуальний 

характер та розшукову спрямованість, сутність якої полягає у 

намаганні процесуальної особи розшукати й належним чином 

зафіксувати у відповідних процесуальних джерелах фактичні дані, 

що мають значення для кримінального провадження. Не менш 

важливою метою слідчих (розшукових) дій є перевірка раніше 

отриманих у цьому кримінальному провадженні доказів або інших 

встановлених фактів. 

Слідчі (розшукові) дії, що проводяться слідчим, іншими 

компетентними суб’єктами під час досудового розслідування, є 

одним із основних способів збирання доказів, спрямовані на 
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встановлення обставин кримінального провадження. 

Оскільки тактичні прийоми належать до способу дій, що не 

регламентуються законом, існує проблема співвідношення тактич-

них прийомів і моральних норм, в тому числі і судово-етичних [4, 

с. 2]. 

Слідчі інколи вважають себе «вільними» від дотримання 

моральних норм при застосуванні тактичних прийомів, що не 

суперечать закону. Цю обставину підкреслюють вчені, аналізуючи 

дані, отримані в результаті соціологічного дослідження. 

Складність визначення моральної допустимості тактичного 

прийому встановлюється даними, зв’язаними з характером їх 

застосування. Так, моральні характеристики можна віднести до 

таких обставин, як поведінка слідчого, спосіб і форма дій, що 

складають зміст тактичного прийому. 

У криміналістичній літературі дискутується питання про 

розробку кодексу поведінки слідчого, моральних критеріїв судді і 

адвоката. Загальних морально-психологічних рекомендацій не 

достатньо. Доцільно розробити морально обґрунтовані рекомен-

дації, що враховують загальні закономірності поведінки учасників 

процесу і розраховані на їх застосування при проведенні окремих 

процесуальних дій. Професійна моральність відрізняється специ-

фічними рисами, виступаючи як комплекс більш зобов’язуючих, 

точних моральних правил. Моральні принципи залишаються не 

тільки проголошеними, але і виявляють прямий вплив на 

формування норм судочинства і тих тактичних прийомів, за 

допомогою яких здійснюється розслідування і судовий розгляд. 

У підсумку зазначимо, криміналістична тактика – система 

тактичних загальних засад, прийомів та рекомендацій поперед-

нього і судового слідства в цілому, а також окремих слідчих дій та 

оперативно-розшукових заходів, передбачених кримінально-

процесуальним законом. Під кримінальною тактикою розуміють 

організаційні засади діяльності по розслідуванню кримінальних 

правопорушень, особливості планування конкретних дій досудо-

вого та судового слідства, у тому числі розроблення версій, 

рекомендації щодо залучення громадськості до розслідування та 
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запобігання кримінальним правопорушенням, прийоми та 

рекомендації щодо проведення окремих слідчих дій.  

Криміналістична тактика - розділ науки криміналістики, який 

охоплює окремий самостійний сегмент у правоохоронній системі, 

пов’язуючи в одне ціле правові норми, приписи, суб’єктивні права 

і юридичні обов’язки, правові ідеї і ухвалені на цій основі рішення 

та забезпечуючи функціонування й розвиток правової системи 

держави, сприяючи швидкому, повному та неупередженому 

розкриттю кримінальних правопорушень. 

Низька якість національного законодавства, неправильне його 

роз’яснення, незадовільне втілення правових приписів у життя 

суттєво уповільнюють і ускладнюють формування у нашій 

державі цивілізованого громадянського суспільства та побудову 

правової держави. 

Значення криміналістичної тактики для практики полягає в 

сприянні найбільш успішному здійсненню судової, слідчої та 

експертної діяльності в кримінальних справах. Від того, як часто, 

слідчі, дізнавачі та інші особи звертаються до тактичних рекомен-

дацій і наскільки корисним вони знаходять їх застосування, 

зрештою залежить ефективність наукових криміналістичних 

тактичних розробок. 
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Функціонування демократичного режиму є неможливим без 

конкурування політичних ідей, програм, лідерів. Міра успішності 

та перспективності таких конкурентів може визначатися їхнім 

рейтингуванням. Мірилом правильності обраної стратегії конкуру-

вання, з поміж іншого, може бути ретроспективне рейтингування 

певного позиційного становища у різних часових зрізах. Водночас, 

політичний рейтинг є особливим ресурсом політичної боротьби, і 

зумовлює посилення інтересу до себе в умовах виборчих процесів. 

Метою публікації є визначити особливості поняття 

«політичний рейтинг», його функції і види та з’ясувати потенціал 

у політичному конкуруванні. 

Термін «рейтинг» походить від англійського «rating», що 

означає оцінювання [1, 32]. Політичний рейтинг – це сукупна пози-

ція політичного суб’єкта, котра дозволяє зарахувати його до певної 

групи чи категорії собі подібних. Політичні рейтинги надають 

інформацію для розробки прогнозів виборчої активності протягом 

усієї виборчої кампанії і результатів голосування. Експертні 

центри дуже часто проводять рейтингові дослідження на замов-

лення виборчих штабів, котрі, у свою чергу, можуть оприлюд-

нювати ці дослідження на своїх інформаційних ресурсах, або 

використовувати їх як засіб маніпулювання громадською думкою.  

Політичне рейтингування використовує різні підходи до 

визначення рейтингу. Наприклад, для дослідження рейтингу 

політичної партії варто використовувати опитування, анкетування, 
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експертні оцінки, вивчення матеріалів ЗМІ, виступи лідерів, 

дослідження політичних біографій та ін. Оптимальний результат 

дає комплексний підхід у визначенні рейтингу.  

Серед видів рейтингу розрізняють наступні: 1) рейтинг 

впливовості; 2) рейтинг інформованості; 3) рейтинг привабливості; 

4) рейтинг довіри [2, 23].  

Конструювання політичного рейтингу має ряд важливих 

методологічних особливостей. Аналітика, зазвичай, ґрунтується на 

базі ключового питання опитувальника, котре може повторюва-

тися в іншій формі формулювання. Такий прийом застосовується 

для мінімалізації випадкових відповідей. Найбільш точними є 

опитування, що поєднують масових та експертних респондентів. 

Джерелом інформації для формування рейтингу є саме соціоло-

гічне опитування, однак, такий спосіб збору інформації може 

давати суттєву похибку, що зумовлюється недостатньою обізна-

ністю широкого кола респондентів та некоректним формулю-

ванням своїх думок. Другим важливим та більш надійним 

джерелом інформації для формування рейтингів є експертні 

опитування фахівців із більш вузькою спеціалізацією. Експерти 

можуть оцінювати не тільки становище політика на даний момент, 

а й враховувати його минулі успіхи і можливі перспективи [3, 17]. 

Це дозволяє будувати складні і більш змістовні висновки.  

В науковій літературі існують різні підходи до класифікації 

політичного рейтингу. Стратегічне рейтингування передбачає не 

разове дослідження, а деяку послідовність відстеження, що 

дозволяє вивчати об’єкт аналізу в розвитку.  

Для можливості реалізації такого дослідження часто застосо-

вуваним є ретроспективний аналіз, що базується на урахуванні 

змін в часі, починаючи від поточного моменту до певних уже 

минулих етапів політичної діяльності суб’єкта. Ретроспективний 

аналіз відрізняється від інших видів аналізу тим, що при його 

проведенні порівнюються планові результати з досягнутими 

результатами, а також враховується минулий досвід. Метод 

ретроспективного аналізу політичних процесів дає можливість 

організації політичного прогнозування з об’єктивним врахуванням 
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попереднього та поточного стану розвитку, виявленням його зако-

номірностей. Ретроспективний аналіз є незамінним у випадках, 

коли виникають труднощі із проведенням експерименту або вини-

кає потреба тривалого моніторингу політичних процесів та явищ.  

Під час передвиборчої кампанії ефективно використовувати 

саме ретроспективний аналіз певного політичного суб’єкта, який 

вже тривалий час знаходиться на політичній арені. Через значний 

час політичної діяльності можна чітко показати який відсоток 

програмних положень виконав певний політичний суб’єкт за 

попередні роки своєї політичної діяльності. В залежності від 

величини цього відсотку суб’єкт може піднятися у рейтингах 

порівняно зі своїми конкурентами у політичній боротьбі, або ж 

навпаки – опуститися. В таких випадках знехтувати ретроспек-

тивним аналізом можуть лише ті політичні діячі і організації, які 

ще не мають політичного минулого (іноді образ «новачка у 

політиці» є свідомо обраною політичною технологією), відповідно 

база для порівняння також відсутня.  

Отже, ретроспективний політичний рейтинг є невід’ємною 

частиною сучасного політичного процесу, фактором функціону-

вання, розвитку і конкурування політичних суб’єктів. Об’єктивно 

визначений рейтинг політичного суб’єкта дає можливість реально 

оцінити власне становище, визначити правильність визначеної 

стратегії, детально проаналізувати етапи політичного досвіду, а 

отже – бути конкурентним у політичному середовищі. 
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Результати вивчення особливостей взаємозв’язку між 

показниками навчальної успішності, в першу чергу показниками 

навчальної успішності за професійно-орієнтованими дисциплі-

нами, і характеристиками рівня розвитку психофізіологічних 

функцій та особливостей особистості студентів різних 

факультетів, різних курсів, різних спеціалізацій є суттєвими та 

надзвичайно важливими даними, що мають профорієнтаційне 

значення та чітко і адекватно характеризують адаптаційний 

потенціал організму студенток і студентів та рівень їх професійної 

придатності до виконання типових професійних навичок, як 

стереотипних, так і цілком нестереотипних трудових операцій [1, 

с. 104; 2, с. 126; 3, с. 90; 4, с. 129; 5, с.139]. 

Метою наукової роботи є визначення особливостей взаємо-

зв’язку між показниками навчальної успішності за професійно-

орієнтованими дисциплінами і характеристиками рівня розвитку 
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психофізіологічних функцій та особливостей особистості студен-

тів стоматологічного і медичного факультетів.  

Дослідження проводились на базі Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова із використанням пси-

хофізіологічних (дослідження швидкості сенсомоторних реакцій, 

властивостей нервових процесів, особливостей уваги і соматосен-

сорного аналізатора тощо), психодіагностичних (дослідження 

властивостей темпераменту, тривожності, характеру, психічних 

станів тощо) та статистичних методів. 

В ході проведених досліджень на підставі використання 

процедур кореляційного і факторного аналізу визначені особли-

вості взаємозв’язку між показниками навчальної успішності за 

професійно-орієнтованими дисциплінами і характеристиками 

рівня розвитку психофізіологічних функцій та особливостей осо-

бистості студентів стоматологічного (впродовж періоду навчання) 

і медичного (напередодні екзаменаційних випробувань) факуль-

тетів.  

Виявлено, що рівень узагальненої навчальної успішності і, 

передусім, навчальної успішності за окремими професійно-

орієнтованими дисциплінами, серед студентів стоматологічного 

факультету відзначається наявністю надзвичайно тісних зв’язків з 

комплексом показників, які відзначають рівень розвитку психо-

фізіологічних функцій, які пов’язані з функціональним станом 

вищої нервової діяльності, уваги, зорової сенсорної системи і 

соматосенсорного аналізатору, а також особливості формування 

таких особливостей особистості, як властивості тривожності та 

структури темпераменту, особливості нервово-психічних станів та 

агресивних проявів особистості, а також рівня суб’єктивного 

контролю студентської молоді.  

Встановлений цілий ряд несприятливих змін і напередодні 

проведення екзаменаційних випробувань, зокрема, суттєвий вплив 

на показники навчальної успішності характеристик найменш 

конструктивних корелят механізмів психологічного захисту, таких 

фаз емоційного вигорання, як фази резистентності і виснаження, 

тривожнісних проявів та ознак астенічного і депресивного станів. 
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Отримані результати мають бути ураховані під час впровад-

ження здоров’язберігаючих технологій та сучасних підходів, 

спрямованих на оптимізацію професійного навчання, проведення 

психогігієнічної корекції перебігу процесів професійної адаптації і 

запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіо-

логічному стані організму майбутніх лікарів тощо. 
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У цивільному праві юридичною особою визнається 

організація, створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна, яка 

наділяється правоздатністю і може від свого імені набувати 

майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути 

позивачем та відповідачем у суді (Цивільний кодекс України, далі 

— ЦКУ). 

Юридичною особою визнається організація, яка має 

відокремлене майно та відповідає їм за своїми зобов'язаннями, 

може від свого імені набувати та здійснювати цивільні права та 

нести цивільні обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді. 

 Юридична особа як суб'єкт цивільного права – це особа, яка 

має особливу правоздатність і дієздатність, включаючи делікто-

здатність, угодоспроможність і трансдієздатність. Правосуб'єкт-

ність юридичної особи найчастіше відображено в юридичній 

літературі. Громадянська правосуб'єктність - це соціально-

юридична здатність особи, яка перебуває в державному визнанні 

за ним відповідно до потреб суспільного розвитку можливості 

участі у цивільних правовідносинах ролі носія цивільних прав та 

обов'язків. 

1. По-перше, вона юридично фіксує межі правових 

здібностей (можливостей) особи; 

2. По-друге, вона виражає здатність фізичних та юридичних 

осіб бути активними учасниками цивільно-правової діяльності; 

3. По-третє, визнання державою громадянської право-
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суб'єктності за індивідом забезпечує необхідні правові передумови 

задоволення матеріальних та духовних потреб. 

Причини такої ситуації, гадаємо, криються у підходах, що 

сформувалися стосовно зазначеної категорії суб'єктів права у 

законодавстві, теорії та на практиці [1]. 

У нормативних правових актах, які є, переважно, джерелами 

публічного права, для позначення підприємства, установи чи 

організації нерідко використовується термін «юридична особа», а 

громадські об'єднання, військові частини, митні пости, державні 

освітні та інші установи, їх структурні підрозділи, органи 

публічної влада наділяється статусом юридичної особи. 

Наукова цінність названих теорій полягає, з погляду, у цьому, 

що й розробники свідчить про дві найважливіші ознаки, 

характеризуючих соціально-правову природу юридичної особи. 

Перша ознака – функціональне призначення юридичної 

особи, що полягає у здійсненні господарської (підприємницької, 

промислової, виробничої тощо) діяльності. Ця обставина хотілося 

б підкреслити і запропонувати розглядати цю ознаку як суттєвий 

елемент соціальної природи та правового статусу юридичної 

особи, що відрізняє його від інших суб'єктів, що діють у сфері 

економіки. 

Друга ознака – мета, заради якої створюється юридична особа. 

Вона виражає функцію даної особи і полягає в участі у 

господарській діяльності, отриманні від неї доходу (прибутку) та 

подальшому її (її) розподілі між учасниками юридичної особи [2]. 

Основний обсяг зазначеної діяльності реалізується у 

цивільно-правових відносинах і, отже, є галуззю приватного права. 

Тому і сам термін «юридична особа» набуває приватноправового 

значення. 

Коли суб'єкти, що мають статус юридичної особи, беруть 

участь у відносинах публічно-правового характеру, їхня 

функціонально-цільова характеристика зазвичай змінюється або 

видозмінюється. Вони діють уже не як суб'єкти господарювання, а 

як, припустимо, суб'єкти адміністративної відповідальності, 

платники податків, учасники судочинства, виборчого чи 
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бюджетного процесів, державної реєстрації тощо [3]. 

Ще одна проблема полягає в тому, що статусні 

характеристики одних і тих самих суб'єктів як учасників публічно-

правових та приватноправових відносин не завжди узгоджуються 

один з одним. Слід визнати, що сприйнятий вітчизняним 

цивільним законодавством підхід до визначення юридичної особи 

не цілком підходить для наділення таким статусом суб'єктів, для 

яких одержання прибутку не є основною метою створення та 

діяльності.  

Отже, внесення ясності до поняття юридичної особи значно 

полегшило б пошук відповіді питання учасники приватноправових 

і публічно-правових відносин. Це дозволило б правильно 

розставити акценти у правотворчості, правозастосуванні, науково-

педагогічній діяльності та освітньому процесі. 
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Військові дії, що розпочалися на території України 24 лютого 

2022 року спричинили суттєвий негативний вплив екологічного 

характеру на усі, без виключення, галузі народного господарства, 

в тому числі на головні транспортні артерії держави.  

Безперечно, однією із головних цілей буде повноцінне 

відновлення транспортної інфраструктури, яка була зруйнована 

під час військових дій. Станом на сьогодні вже зруйновано чи 

пошкоджено приблизно 23 тисячі кілометрів дорожнього покриття 

на трасах, мостах та шляхопроводах. Лише в одній Чернігівський 

області зруйновано 626 кілометрів доріг, які необхідно буде 

відновлювати [1].  

Руйнування доріг не обов’язково означає їх повноцінне 

знищення від артилерійських чи ракетних обстрілів. Це може бути 

й просідання дорожнього полотна від проїзду військової техніки, 

встановлення барикад для перешкоджання проїзду ворожої 

техніки. В решті решт це може бути просте моральне зношування 

дорожнього одягу під плином часу без можливості його 

своєчасного ремонтування.  

Проте інтенсивне відновлення інфраструктури призведе й до 

значного підвищення негативного впливу на прилеглі екосистеми. 

Зокрема, у Херсонській області автотраси проходять через степові 
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чи лужні екосистеми, і відновлення дорожньої системи там може 

призвести до зниження популяцій степових тварин, комах чи 

гризунів.  

Слід звернути увагу, що при інтенсифікації робочих процесів, 

буде й невідворотне збільшення випадків нехтування екологіч-

ними параметрами. Головною проблемою як довоєнного, так і 

післявоєнного періодів було значні викиди СО2 в атмосферу. При 

інтенсивному процесі реставрації, навантаження може вирости в 

декілька разів. Міністерство інфраструктури запевняє, що повне 

відновлення дорожнього полотна можливо вкласти в термін 

одного року. Це означає використання значної кількості вантажної 

та спеціальної техніки, які в свою чергу збільшать викиди СО2 в 

атмосферу та підвищення навантаження на прилеглі екосистеми.  

Основними процесами забруднення довкілля від будівництва 

автомобільних доріг є: 

• випаровування від асфальтобетонних сумішей; 

• емісія СО2 від роботи будівельного автотранспорту;  

• викиди від процесу навантаження-розвантаження сипучих 

матеріалів; 

• теплове забруднення; 

• акустичний вплив. 

Крім вищезгаданих процесів, існує й можливість аварійних 

викидів, як розлив нафтопродуктів чи асфальтобетонних сумішей. 

Також, часто існує проблема стоянки будівельного автотранспорту 

на узбіччях, які не облаштовані для цього. Усе це створює значний 

вплив на флору та фауну прилеглих територій.  

Також, постане проблема й у виробництві асфальтобетонних 

сумішей, тому шо більшість асфальтобетонних заводів на терито-

ріях бойових дій зруйновані, частково пошкоджені чи законсер-

вовані. Тому, наростити необхідну потужність виготовлення 

асфальтобетонних сумішей в потрібному об’ємі не вдасться. Отже, 

для отримання заданої кількості потрібно буде встановлювати 

переносні станції виготовлення асфальтобетонних сумішей. Це, в 

свою чергу, призведе до ще більшого навантаження на 

навколишнє середовище. Можливий варіант з аварійним розливом 
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сумішей чи антропогенних пожеж. Усі ці фактори слід розглядати 

комплексно при плануванні у відновленні інфраструктури. 

Будівництво автодоріг є планованою діяльністю, що відно-

ситься до першої категорії і може спричинювати значний нега-

тивний вплив на довкілля. Процедура здійснюється до прийняття 

рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до ЗУ 

«Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на 

довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провад-

ження планованої діяльності, зокрема: будівництво автомагіст-

ралей, автомобільних доріг загального користування державного 

та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або 

реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і 

більше, за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів і 

більше; автомобільних доріг першої категорії (частина друга, 

стаття 3, п. 7). Водночас, законом передбачено, що; «оцінці впливу 

на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована 

виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на 

території проведення антитерористичної операції на період її 

проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом 

Міністрів України» [2]. 

Не менш важливим аспектом є ділянки вплив на територіях 

Смарагдової мережі на тимчасово окупованих територіях (Смараг-

дова мережа (Emerald Network) – мережа природоохоронних 

територій, створена задля збереження видів та оселищ, які 

потребують охорони на загальноєвропейському рівні) [3]. Зараз, 

наприклад, заповідник «Асканія Нова» перебуває у зоні військових 

дій, зазнають руйнувань та знищуються унікальні природні еко-

системи. При відновлюванні дорожнього полотна слід бути врах-

овувати такі аспекти, ділянки дороги, які пролягають біля об’єктів 

Смарагдової мережі та природно-заповідного фонду, оскільки 

збільшення негативного впливу на них створює низку екологічних 

проблем для збереження природних оселищ (біотопів), прожива-

ючих там рідкісних і зникаючих видів флори і фауни.  

Отже, Україна готова відновлювати свій транзитний потен-
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ціал за рахунок швидкої реконструкції дорожнього полотна і 

задіяти для цього додаткові потужності. Водночас, при інтенси-

фікації процесу відновлення, негативні впливи на довкілля також 

будуть зростати. Це може призвести до негативних наслідків в 

екосистемах, котрі й так були понівечені військовими діями. 

Необхідно комплексно підходити до вирішення всіх проблем та 

враховувати екологічні наслідки, і за можливості, мінімізувати чи 

навіть нівелювати їх.  
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м. Львів, Україна  

Одним з пріоритетних завдань профілактичної медицини 

залишається охорона здоров’я студентської молоді [1, с.6, 3, с.42, 

4, с.257].  

Довготривалий вплив поведінкових чинників ризику, таких як 

тривале перебування у позі сидячи за столом або біля екранів 
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моніторів, у погано провітрюваних приміщеннях, на тлі нав-

чальних навантажень, які потребують значного інтелектуального 

та психоемоційного напруження, сприйняття і перероблення 

інформації за умов дефіциту часу, підвищених вимог до обсягу й 

якості знань, інтенсивного використання комп’ютерної техніки та 

мобільних телефонів, призводить до гіподинамії і гіпоксії, 

розвитку функціональних порушень і захворювань серцево-

судинної системи, опорно-рухового апарату тощо [1, с. 67 2, с.23, 

4, с.257, 258]. 

Метою роботи стало вивчення тривалості сну серед 

студентів-медиків та використання гаджетів за результатами 

анкетування. 

Матеріали та методи. У дослідженні взяли студенти VI 

курсу медичного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького (29 

хлопців та 92 дівчат). Анкета включала 42 питання, серед яких 

питання стосовно оцінки стану здоров’я, тривалості сну, 

тривалості використання комп’ютера та мобільного телефона, 

мети використання інтернету, а також розташування мобільного 

телефону під час сну. Окрім того студенти визначали свій рейтинг 

факторів, які, на їх думку, впливають на їх самопочуття. 

Статистичне опрацювання результатів здійснювали із 

застосуванням Microsoft Excel. 

Результати та обговорення. За результатами анкетування 

встановлено, що більшість опитаних студентів (62,8%) розуміють 

важливість сну, оскільки його тривалість складає 7-8 годин у 75,9% 

хлопців та 58.7% дівчат і 9-10 годин – у 3,26% дівчат. Серед усіх 

респондентів 29,75% відповіли, що вони сплять 5-6 год на добу. 

При цьому даний термін сну вказали 34,79% дівчат та 13,79% 

хлопців. Незначна кількість анкетованих студентів-медиків 

(4,95%) засвідчила, що їх сон за звичай триває до 5 годин (10,34% 

хлопців та 3,26% дівчат). 

Опитування щодо використання гаджетів засвідчило, що у 

значної кількості студентів (47,1%) загальна тривалість 

перебування за комп’ютером складає понад 4 години на добу 

(55,2% хлопців та 44,6% дівчат). За даними анкетування 46% 
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респондентів використовують інтернет з метою спілкування у 

соціальних мережах (47,8% дівчат та 41,4% хлопців), а 38% 

опитаних студентів - з метою пошуку інформації (41,4% хлопців та 

36,9% дівчат). 

Результати досліджень засвідчили, що більшість респондентів 

(66,1%) використовують мобільний телефон понад 2 години на 

добу (44,8% хлопців та 71,7% дівчат). Також було проаналізовано 

розташування мобільного телефону під час сну. Встановлено, що 

57,9% студентів, як хлопців (44,8%) так і дівчат (61,9%), зберігають 

свій мобільний телефон біля ліжка; 30,6% всіх опитаних 

залишають його на відстані 50 см від ліжка (34,5% хлопців та 

29,3% дівчат); і лише незначна частина (11,6%) респондентів 

розташовують телефон на відстані понад 50 сантиметрів. 

Висновки. Результати досліджень засвідчили, що більшість 

респондентів мають достатню тривалість сну (понад 7 годин). 

Однак, серед опитаних студентів-медиків виявлено осіб, у яких сон 

триває до 5 годин. 

Респонденти велику кількість часу проводять за комп’ютером 

(понад 4 години на добу), розмовляючи по мобільному телефону 

(понад 2 години на добу) та спілкуючись у соціальних мережах, і 

навіть під час сну контролюють свої гаджети.  

 Отже, серед студентської молоді необхідно пропагувати 

норми взаємодії із ґаджетами, які б обмежували час їх викорис-

тання та сприяли мінімізації негативного впливу на стан здоров’я 

користувачів. 
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Навчально-наукового інституту  

права та підготовки фахівців  

для підрозділів національної поліції  

                                   Науковий керівник: Юрій ВОЛКОВ 

викладач кафедри тактико- 

спеціальної підготовки  

                                     Дніпропетровський державний  

                                      університет внутрішніх справ  

В мирний час працездатне населення цінує свій робочий час 

та особливо час, виділений на відпочинок. 

З погляду соціальних функцій держави, встановлений перелік 

працівників виправданий, оскільки у зазначений період освітні уста-

нови вже були переведені на дистанційне навчання. А особи старше 

65 років медичною спільнотою було оголошено групою ризику. 

Друга форма - дистанційна, передбачена Трудовим кодексом 

і представляє собою взаємодію сторін трудового договору з 

використанням мережі Інтернет [2]. 

Ця форма роботи характеризується використанням кваліфіко-

ваного електронного підпису працівника та роботодавця. Технічні 

засоби та ресурси можуть бути надані роботодавцем або бути 
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особистим обладнанням працівника, використання якого може 

бути передбачено компенсацію. 

Третя форма-надомна робота, яка організовується з викорис-

танням матеріалів, інструментів та механізмів роботодавця або 

придбаних з допомогою працівника. 

Ця форма має свої особливості: робота може виконуватися із 

застосуванням праці членів сім'ї, а результатом є матеріальна річ. 

Аналіз наукової літератури з цієї теми дозволив простежити 

трансформацію основного поняття. Так, Джек Ніллес ввів у 

науковий оборот термін «телекомм'ютінг» [1, С.4], маючи на увазі 

дистанційну мережу та телеробота визначалася як «віддалена 

робота, яка виконується працівником у будь-якому місці за 

винятком приміщень роботодавця» [3, С.16] 

З появою мобільних телефонів та ноутбуків у працівників 

з'явилася можливість «працювати не лише з дому, а й практично 

скрізь, де вони могли б або мали працювати »[4, С.9]. 

Так, на зміну стаціонарному поколінню домашньої робочої 

станції приходить покоління мобільного офісу [1], коли з'явилася 

можливість виконувати роботу не лише вдома, а в будь-якому 

третинному просторі [2, С.387]. 

Сучасна віддалена робота відрізняється від попередніх його 

проявів такими ознаками: вищим рівнем розвитку технологій, 

ступенем самостійності працівника та контролю роботодавця 

Віддалена робота у трудовому законодавстві представлена 

конструкціями дистанційної та надомної роботи. Незважаючи на 

те що зазначені конструкції являють собою різні правові явища, є 

загальна ознака - Виконання роботи відбувається поза місцем 

знаходження роботодавця. 

По-перше, істотною відмінністю є вид праці. Так, дистанційна 

робота є інтелектуальною працею, а надомна робота передбачає 

фізичну працю. 

Результатом надомної роботи є створення матеріальної речі, у 

той час як результати дистанційної роботи доставляються 

роботодавцю через Інтернет. Щодо характеру роботи в теорії 

трудового права вироблено підхід, відповідно до якого, «праця 
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надомника пов'язується з виробничою діяльністю» [2,С.182], 

«відбиває індустріальну спрямованість роботи, яка, своєю чергою, 

не враховує специфіку творчої та інтелектуальної роботи, 

найбільш підходящої конструкції дистанційної праці» [1, С.22]. 

Також слід зазначити і різне розуміння поняття «поза місцем 

знаходження роботодавця» для надомної та дистанційної роботи. 

Якщо місце виконання надомної роботи - це будинок працівника, 

то дистанційний працівник може працювати будь-де, крім як на 

території роботодавця. 

Функціонування держави нерозривно пов'язано з адаптацією 

правового механізму сприяння зайнятості свого населення, та 

особлива роль успішної реалізації цього механізму належить 

трудовому праву [3]. 

Отже, виходячи із тих змін, які внесені до законодавчих 

документів та доведені до населення України можна визначити 

шляхи покращення стану працівників у воєнний. 
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 Працівники поліції можуть притягнути до відповідальності 

транспортні засоби, у яких перебувають підозрювані особи, водіїв, 

які не зупинилися або не зникли з місця ДТП за наказом 

поліцейського, а також водіїв, які створюють загрозу життю чи 

здоров’ю інших учасників дорожнього руху. . . 

 При погоні за транспортним засобом порушника поліцейсь-

кий підпорядковується черговому для координації дій інших 

нарядів поліції за допомогою: 

• місце переслідування; 

• модель, колір, номерний знак транспортного засобу; 

• причина переслідування (орієнтування, протиправні дії 

водія або осіб, які перебувають у такому транспортному засобі, 

підозра у причетності до злочину, підтверджена інформація про 

наявність зброї або заручників в автомобілі, недотримання правил 

зупинки тощо) ; 

• характеристики автомобіля, водія або пасажирів; 

• видимі технічні пошкодження або несправності; 

• забезпечує постійну інформацію про напрямок і маршрут 

руху гусеничного транспортного засобу. 

 Для забезпечення безпеки інших учасників дорожнього руху 
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під час переслідування поліцейський повинен: Надати черговому 

інформацію про місцезнаходження та маршрут транспортного 

засобу, який переслідує, на мінімальній відстані. Використовуйте 

динамік поліції, щоб попередити інших учасників дорожнього 

руху про потенційну небезпеку. Під час погоні завжди тримайте 

увімкненими ближні фари, а на патрульній машині встановлені 

спеціальні звукові та світлові сигнали. Вибирайте безпечну 

швидкість автомобіля (мотоцикла), виходячи з певних умов та з 

урахуванням максимальної безпеки інших учасників дорожнього 

руху. Зверніть якомога більше уваги до дій водія, пасажирів та 

інших учасників дорожнього руху, щоб уникнути аварій. При 

переслідуванні правопорушника, водій патрульного автомобіля 

безпосередньо контролює дорожню обстановку, враховуючи 

поведінку переслідуваного транспортного засобу, забезпечуючи 

при цьому максимальну безпеку для інших учасників дорожнього 

руху. Поліцейський, сидячи на передньому пасажирському 

сидінні, стежить за рухом автомобіля правопорушника (напрям-

ком, маршрутом), веде переговори з черговим по радіо, повідомляє 

водія про зміну дорожньо-транспортної ситуації. 

 Після зупинки транспортного засобу, що переслідує, 

дотримуватись заходів індивідуального захисту, а також: 

▪ негайно повідомити чергового (командира) про місце 

завершення переслідування та з’ясувати, чи потребують інші 

підрозділи допомоги в затриманні підозрюваних; 

▪ зупинити патрульну машину тільки позаду транспортного 

засобу, що переслідується, на відстані не менше 10 метрів; 

▪ відповідно до вимог Закону України «Про Національну 

поліцію» щодо підготовки до застосування вогнепальної зброї; 

▪ використовуючи кузов патрульної машини для особистого 

захисту, проінструктувати водія та осіб, які йдуть за транспортним 

засобом (далі – затриманий) через гучномовець або голосом: 

«Вимкніть двигун! Не відкривайте двері автомобіля без команди! 

Кидайте зброю та ключі запалювання через відкриті вікна! Один за 

одним, починаючи з водія, виходьте з салону з піднятими вгору 

руками і дивіться на двері машини! "; 
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▪ після безумовного виконання всіх розпоряджень поліцейсь-

кому, який постійно стежить за діями правопорушників, дозволя-

ється підійти до переслідуваного транспортного засобу для 

затримання. 

▪ перед посадкою затриманих у патрульну машину прово-

диться зовнішній огляд їхнього одягу та речей, щоб вилучити пред-

мети, які можуть бути використані для нападу на поліцейського, 

нанесення шкоди собі чи іншим особам у автомобілі. 

 Якщо в контрольованому транспортному засобі більше 

трьох підозрюваних, їх можна заарештувати лише в разі прибуття 

на місце злочину додаткового екіпажу. До приїзду наряду для 

координації подальших дій, підозрюваним не дозволяти залишати 

транспортні засоби. Одностайний наказ: «Не рухайся! Закладіть 

руки за голову!». У цьому випадку про порушення буде 

повідомлено до чергової частини (через внутрішній зв’язок). 

Скласти протокол скоєного злочину та направити його до 

адміністративних органів для відповідного реагування після події. 

Категорично забороняється переслідування: у громадському тран-

спорті (автобусах, мотоциклах) без спеціального освітлювального 

та звукового обладнання, на власному або приватному транспорті, 

водії мопедів, мотоциклів без шоломів, коли немає інформації про 

їхні злочини. 
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викладач кафедри спеціальної  

фізичної підготовки 

 Бойові прийоми у стійці на ліктьовий та кистьовий суглоби. 

 Ситуація: оператор на сторінці «інтерв'ю» або він і 

злочинець опускають руки. Виступіть лівою ногою вперед і 

правою ногою візьміться за зап’ястя однойменного в’язня. 

Скрутіть зап’ястя, випряміть лікті і потягніть руку, яка тримається. 

Поверніть кривдника ліворуч і відволікаюче вдарте лівою рукою 

по голові. Поворот назад лівим передпліччям відволікає правий 

лікоть ув’язненого зверху вниз і згинає праву руку, щоб підійти до 

вузла зверху без неконтрольованого болю. Лівою ногою опустіть 

спину, утримуючи верхній вузол і витягнувши, щоб опустити 

кривдника на підлогу. Поверніть голову кривдника і покладіть 

його обличчям вниз на землю, не розв’язуючи затиснутий вузол. 

Потрапити до в’язниці – це постійний біль у зап’ясті, і його 



 

333 

потрібно тримати під контролем. Опустіть праве коліно на підлогу 

і зігніть руку. Злочинець завдає болючого удару по спині. Після 

болю ліве коліно прикріпили до поперекового відділу хребта, а 

праве коліно – до шийного відділу хребта затриманого. 

 Важливо зауважити: технічно описаний вище спосіб арешту 

можливий при наближенні до злочинця збоку. Якщо ув’язнений 

відмовляється зав’язувати вузол або втрачає контроль над рукою, 

оператор повинен використати задню педаль і передню ногу, щоб 

зупинитися. Рука, яка ловить злочинця, вкладається в його руки з 

великою силою. Інакше ви можете втратити контроль над його 

правою рукою. Також потрібно стежити за лівою рукою 

нападника. Це дозволяє вам постукати або носити зброю в кишені, 

щоб ще більше збільшити фізичний або збройний опір оператора. 

 Тіло людини складається з багатьох м’язів, суглобів, 

кістково-м’язових суглобів, які забезпечують рух за різними 

траєкторіями, напрямками та амплітудами. Однак амплітуда і 

напрямок рухів у будь-якому суглобі особливо визначаються його 

анатомічним будовою і мають певні притаманні обмеження. 

Спроба подолати такі обмеження за допомогою зовнішніх сил 

призводить до гострого болю і навіть травм. Крім того, на деяких 

ділянках тіла людини є больові точки, вплив яких викликає 

сильний біль і неможливість активного опору. 

 Больові прийоми – це заходи, спрямовані на тимчасове 

зниження (і навіть припинення) рухливості людини, викликаючи 

біль у чутливих ділянках тіла. До таких ділянок належать больові 

точки на окремих м’язових суглобах і сухожиллях, суглобах, 

нервових сплетеннях та окремих органах людини. Фактично 

больовий ефект реалізується шляхом: натискання на хворе місце 

або конкретне тіло; згинання, розслаблення або поворот суглоба в 

природному напрямку, але з перебільшенням граничного діапазо-

ну рухів; Згинання, розгинання або скручування суглоба в 

неприродному напрямку. 

 Навчання навикам клею проходить у три етапи. На першому 

етапі необхідно оволодіти технікою виконання прийомів спочатку 

на елементах, а потім взагалі в повільному темпі. 1. На другому 



 

334 

рівні навчання працівники здійснюють діяльність після навчання. 

2. На третьому етапі дослідження необхідно ускладнити умови 

утримання та наблизити до реальних умов сутички з право-

порушником. Хворобливих ефектів на долоні можна досягти, 

згинаючи першу фалангу великого пальця за природним вигином 

і відпускаючи інші пальці (один або кілька) проти природного 

вигину. 

 Болісно уражається променеве зап’ястя при розгинанні кисті 

чотири пальцем з фіксацією передпліччя та ліктя схопленої кисті, 

різному згинанні кисті при однаковій фіксації, викручуванні кисті 

назовні відведенням кисті в напрямку ліктьова кістка з фіксацією 

передпліччя. Біль у ліктьових і плечових суглобах, як правило, є 

складною – контроль болю підлягає кільком сусіднім суглобам, і 

ефект виникає на кількох рівнях: 

• натисканням на ліктьовий суглоб з одночасним розгинанням 

передпліччя, яке проноване, зі згинанням і скручуванням кисті- 

при цьому лікоть супротивника має бути випрямлений;  

• натисканням на ліктьовий суглоб з одночасним розгинанням 

передпліччя, яке супіноване, з розгинанням кисті або пальців;  

• натисканням на плечовий суглоб з одночасним відведенням 

плеча - передпліччя, які проновані, зі згинанням і скручуванням 

кисті - при цьому лікоть супротивника має бути повністю 

випрямлений;  

• загином руки за спину та натисканням на передпліччя знизу 

вверх - при цьому передпліччя затриманого слугує важелем, 

використання якого дозволяє підсилити больовий вплив на 

плечовий суглоб, для чого необхідно лише подати власний лікоть, 

на який спирається передпліччя супротивника, трохи вверх. 

 Болісні удари по ногах зазвичай застосовуються, коли 

суперник лягає після кидка або кидка працюючого: травма 

ахіллового сухожилля передпліччя з фіксацією стопи зачепленої 

ноги під пахвою, а іншої - в коліні. разом; Пошкодження литкового 

м’яза гомілкою власної ноги буває різним – у всіх випадках 

потрібно розташовувати власне стегно перпендикулярно стегну 

захопленої ноги противника, щоб посилити біль. 
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 Бойові прийоми удушення узагальнюють техніку виконання 

прийомів затримання. 

 Переднє утримання шляхом згинання руки за задній ривок 

починається кроком лівої ноги вліво і вперед. Одночасно проведіть 

лівою рукою між правим передпліччям через стегно супротивника 

і правою рукою, щоб схопити одяг (лікоть) на його правій руці. 

Виконайте відволікаючу дію (відволікаючий удар) в гомілку або 

пах (b), разом із задніми ударами, сильним ривком правої руки в 

лікті вниз під кутом 45 °, зігніть руку в лікті і киньте суперник 

вийшов із рівноваги. Повернувшись боком до суперника, 

поклавши передпліччя на лікоть лівої руки, долоня якої по черзі 

впирається в лікоть, а правою рукою захопити волосся, шию або 

одяг на лівому плечі суперника - це виправляє. в незручному 

положенні: маса тіла зміщена на одну ногу, тулуб зігнутий в 

попереку, схоплений лікоть притиснутий до робочої сторони. У 

цій ситуації затриманому дуже важко рухатися або чинити опір. 

Встаньте назад, заклавши руку за спину. Переходячи справа 

направо, візьміться правою рукою за праву руку супротивника і 

відведіть її вбік, щоб виконати відволікаючу дію (відволікаючий 

удар в основу долоні лівої руки в спину). голови). Рухаючись далі 

вперед, втисніть основу долоні лівої руки в ліктьовий суглоб 

правої руки суперника. Помістіть праве передпліччя суперника в 

згин ліктя його лівої руки і тримайте вашу руку за спиною. Не 

менш ефективні й інші способи лову та відволікання (ударний 

удар): удар виконується зовнішньою стороною лівої ноги по 

колінному суглобу різноіменованої ноги супротивника, або 

потужний ривок спійманої руки противника в бік. . . 

Утримування шляхом згинання руки за спиною шляхом 

пірнання починається з кроку вліво вперед-наліво з захопленням 

обома прямими руками за зап'ястя правої руки суперника (права 

рука знаходиться під лівою) і падінням вниз. потягнуто вліво. 

Виконайте удар правою ногою. Не ставлячи ногу ударника на 

землю, поверніть опорну ногу на 180 ° - пірнайте. Продовжуючи 

контролювати руку суперника з болем у руці, перекидаючи основу 

долоні під лікоть і наносячи удари, розміщуючи передпліччя в 
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згині ліктя його кисті, таким чином фіксуючи суперника в 

положенні, де він згинає руку. назад. його спина. 

Ручний важіль бажано тримати всередину від суперника. 

Зробіть крок вперед, щоб схопити праву руку ворога заднім хватом 

тієї ж руки. Виконайте відволікаючу дію (відволікаючий удар) в 

гомілку або нижню частину живота. За рахунок інерції ногою, яка 

б'є назад, поверніться на 180° і все ще тримайте під контролем 

схоплену руку, займайте широку передню стійку, виводячи 

суперника з рівноваги. Ноги в цьому положенні повинні бути на 

одній лінії зі стопами суперника. Притисніть плече суперника до 

свого стегна, викликаючи біль у плечі, лікті та руці. Щоб 

продовжувати супроводжувати противника, бажано загнути руку 

за спину, не припиняючи болю в лікті і кисті. 

При підході до суперника збоку зручніше тримати руку зовні 

важелем, хоча це можливо при підході спереду або звільненні 

одягу на грудях, рукавах тощо від різних захватів. Підійдіть до 

суперника, захопіть його руку заднім хватом, підніміть опорну 

ногу, виконайте відволікаючу дію з одночасним приведенням 

передпліччя супротивника у вертикальне положення, схопивши 

його іншою рукою, покладіть ногу нападника на скобу. , необхідно 

надати хворобливий вплив на захоплену кисть - міцно притиснути 

і вивернути назовні. Зі швидкістю падіння зробіть додатковий крок 

у тому ж напрямку і продовжуйте контролювати біль складеної 

руки (її долоня завжди звернена до голови суперника, а пальці 

вгору) і наведіть її на землю і рухайтеся «лежачи» на його груди. У 

разі опору суперника в цьому положенні необхідно зафіксувати 

його коліном в області лопатки і посилити больовий удар і рукою, 

притискаючи кисть вниз у напрямку до плечового суглоба. 

Замок ліктя над передпліччям слід використовувати, коли 

двоє поліцейських взаємодіють при затриманні та супроводі 

правопорушника. Прийом відбувається при підході до противника 

збоку. Правою рукою візьміться за руку або зап’ястя супротивника 

зліва направо, навиворіт. Виконайте відволікаючу дію (відволіка-

ючий удар) рукою (основою відкритої долоні або кулаком) по 

голові, схопленою рукою ривком штовхніть на себе, зап’ястя 
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повертає долоню вгору. Візьміть його ліву руку правою нижньою 

частиною трохи вище ліктьового суглоба і візьміться за одяг на 

грудях або передпліччі правої руки. Біль виникає при одночасному 

натисканні правою рукою на зап’ястя супротивника і на ребро 

лівого передпліччя нижче його ліктьового суглоба. При бажанні 

замість викручування руки суперника можна застосувати хвороб-

ливу дію на палець (пальець), не зменшуючи тиску на лікоть. 

Затримання шляхом удушення ззаду здійснюється за умови 

негласного наближення до затриманого (працівники поліції - у 

цивільному або підходять непомітно). Підійдіть до кривдника, 

потягніть обидві руки за його плечі, стискаючи зовнішній край 

щиколотки різних його ніг. Потім спиною до кривдника 

поверніться до його опорної ноги і присідайте, обіймаючи його 

шию плечем і передпліччям, а іншою рукою візьміться за одяг на 

його стегнах. У цьому положенні стисніть шию кривдника, 

змусьте його припинити опір, а потім розташуйте його для 

контролю болю (наприклад, зігніть руку за спиною) або 

наручники. Інший варіант цієї техніки — схопити кривдника за 

волосся. 
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Фінансова політика корпорації прагне до виконання головної 

мети - побудувати ефективний спосіб управління корпоративними 

фінансами організації, який спрямований на досягнення довго-

строкових (стратегічних) і короткострокових (тактичних) цілей 

корпорації.  

Об'єктом фінансової політики виступає фінансово-господар-

ська діяльність корпорації, різні види її розвитку, їх безпосередній 

взаємозв'язок в компанії з досягнутими фінансовими успіхами [1].  

Предметом фінансової політики корпорації є внутрішні 

фінансові та виробничі процеси, відносини між підрозділами, які 

формують фінансові потоки компанії та визначають фінансове 

становище та отримані результати. 

В процесі аналізу зарубіжних публікацій, в яких досліджують 

проблематику розвитку фінансової політики корпорацій на основі 

публікацій у міжнародній наукометричній базі Scopus, можемо 

зробити висновок, що на відміну від переважної більшості вітчиз-

няних публікацій, фінансова політика фактично ототожнюється з 
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прийняттям рішень щодо формування оптимальної структури 

капіталу. 

Таким чином, основною метою фінансової політики корпо-

рації є забезпечення достатнього та регулярного надходження 

капіталу в організацію з урахуванням поточних та майбутніх 

потреб бізнесу. Капітал, звісно, має бути як задовільним, так і 

використовуватися розумно. 

В своїй роботі С.М. Фролов зазначає наступне: «У більшості 

проаналізованих наукових публікаціях під час дослідження фор-

мування фінансової політики та відповідно формування опти-

мальної структури капіталу береться до уваги саме довгострокове 

планування, що узгоджується із розробкою корпоративної стра-

тегії. В сучасних умовах у потужних міжнародних корпораціях при 

оптимізації структури капіталу до уваги береться тільки 

довгостроковий капітал, який формується через потоки капіталу, 

що пов’язані або з фондовим ринком, або ж банківською 

системою, залежно від того, в якій національній системі який з цих 

секторів фінансового ринку є більш вагомим постачальником 

капіталу для корпорацій реального сектору економіки» [3, с.87]. 

Між корпоративними фінансами та інструментами корпора-

тивної стратегії немає суттєвого конфлікту. Фінанси та стратегія, 

які історично були окремими видами діяльності у корпоративній 

сфері, є взаємодоповнюючими функціями, які можуть посилювати 

та врівноважувати один одного. Корпорації, що асимілюють 

фінансові та стратегічні функції, мають максимальні можливості 

для розвитку та дій з доданою вартістю. 

Багатонаціональні компанії у двадцять першому столітті 

багато в чому схожі одна на одну. Наприклад, сучасна корпорація 

зазвичай складається з бізнес-одиниць. Кожна бізнес-одиниця у 

сучасній корпорації несе відповідальність за власні прибутки або 

збитки. Бізнес-планування зазвичай розосереджено. Менеджери 

лінійки товарів бізнес-підрозділів концентруються на доходах від 

окремих товарів у короткостроковій перспективі. Швидкий розви-

ток та інновації в галузі інформаційних технологій продовжують 

змінювати виробничі функції та характер продуктів та послуг, що 
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продаються та постачаються клієнтам [4, с.42]. 

Незважаючи на подібність, що характеризує сучасні корпо-

рації, корпорації різняться за своєю здатністю конгломерувати 

фінансові та стратегічні фактори. На глобальному ринку зі 

зростаючою конкуренцією успішне об'єднання фінансових та 

стратегічних аспектів може означати різницю між корпоративним 

успіхом та корпоративною катастрофою. Фінансові директори, 

менеджери та групи планування, які використовують фінансову 

стратегію як компас для прийняття рішень, можуть створити 

більше капіталу та зростання для своїх компаній та акціонерів у 

порівнянні з тими корпораціями, які засновують свої бізнес-

рішення або на фінансах, або на стратегії [5]. 

У фінансовій стратегії фінанси є основним джерелом сили для 

отримання відмінних конкурентних переваг компанії. Компанії, 

які управляють своїми запасами, дебіторами та кредиторами, 

покращать свої грошові потоки скоротять як операційні витрати, 

так і витрати на позики. Вони можуть брати кредити за конку-

рентоспроможними ставками та значно знижувати процентні 

платежі [6]. Великі фінанси допомагають їм упевнено йти попе-

реду конкурентів. Ресурси можна використовувати для збільшення 

доходів акціонерів. Вони можуть збільшити масштаби своєї 

діяльності та отримати значні податкові пільги за рахунок злиття 

та поглинання. Таким чином, компанії, які добре розпоряджаються 

своїми коштами, можуть згодом здобути явні конкурентні 

переваги [7]. 

Хороша фінансова стратегія необхідна для підтримки аде-

кватного грошового потоку підтримки бізнесу, і навіть у розвиток. 

Існує безліч факторів, пов'язаних із плануванням та 

реалізацією корпоративної фінансової політики. Раніше компанії 

приділяли увагу як короткостроковому, так і довгостроковому 

плануванню щодо фінансової політики. Загальновідомо, що 

інвестори віддають перевагу компаніям із хорошими даними або 

сильним балансовим звітом. Фірми стикаються з багатьма 

рішеннями, пов'язаними з тим, як рости та фінансувати свою 

діяльність. Є кілька факторів, які компанії повинні враховувати під 
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час розробки своєї фінансової політики [8]: 

-Оскільки відсотки за боргом віднімаються, чи є сенс брати 

більше? 

- Що можна зробити з надлишком готівки?. 

-Чи використовуються кошти на фінансування бізнесу чи 

повертаються акціонерам? 

Таким чином, фінансову політику корпорації необхідно роз-

глядати як визначену власниками та узгоджену з менеджментом 

мету фінансового менеджменту. Фінансова політика корпорації 

передбачає розробку алгоритму дій, які спрямовані на формування 

оптимальної структури капіталу, вибір форм і методів її досяг-

нення як в короткостроковому, так і довгостроковому періоді.  

На нашу думку, ефективна фінансова політика має дотри-

муватись наступних ключових принципів: справедливість, 

узгодження із чинним законодавством, реалістичність, досяжність, 

рівень ризикованості, що відповідає рівню ризиковості як 

власників, так і менеджменту компанії.  

Крім того, незважаючи на те, що основним об’єктом фінан-

сової політики корпорації є капітал, його необхідно досліджувати 

у взаємозв’язку з активів та досягнутих завдяки цьому фінансових 

результатів діяльності. 
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УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
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курсант навчально-наукового інституту права 

з підготовки фахівців для Національної поліції 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ  

Логінова М. В., 

викладач кафедри цивільного права та процесу 

Дніпропетровський державний 

 університет внутрішніх справ  

м. Дніпро, Україна 

Сьогодення України, на жаль, проходить в умовах воєнного 

стану. У цей період ми замислюємось над тим, яка страшна війна 

та, яке коротке життя. Не дивлячись на всі негативні моменти люди 

продовжують жити: у сховищах народжуються діти, а закохані 

пари поєднують свої життя та не відкладають це у далеку шафу, 

адже відповідні органи, не дивлячись на воєнний стан 

продовжують функціонувати, крім місць активних бойових дій. 

Відповідно до ч.1 ст. 21 Сімейного кодексу України шлюб – 

це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі 

державної реєстрації актів цивільного стану. [1] Шлюб ґрунтується 

на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та 

чоловіка до шлюбу не допускається. 

На нашу думку, шлюб це сімейний добровільний союз між 

чоловіком та жінкою. Ще за давніх часів життя Платона, він 

зазначав що одним з найважливіших інститутів держави є інститут 

сім’ї. 

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про 

введення воєнного стану в Україні» та Постанова Кабінету 

Міністрів України від 7 березня 2022 року № 213 «Деякі питання 

державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану» у значному 

сенсі полегшили процедуру для окремих категорій осіб. 
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Однією із норм зазначених у Постанові КМУ є те, що держав-

на реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військово-

службовцем Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої 

розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної 

охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до 

законів України військового формування (далі — військовослуж-

бовець), поліцейським, особою рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Дер-

жавної кримінально-виконавчої служби, особою начальницького 

складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної 

безпеки або працівником закладу охорони здоров'я, може 

проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного 

стану без особистої присутності такого нареченого (нареченої). [2] 

Отже, ця норма дозволяє, при вищезазначеній умові, укладати 

шлюб без присутності особи, що зазначена у нормі Постанови 

КМУ, проводити державну реєстрацію акти цивільного стану. Ця 

норма є достатньо доцільною, адже зазначені особи – це ті, хто 

зараз у першу чергу допомагає людям та країні. 

Також, слід зазначити, що заява є фактом підтвердження 

надання згоди на шлюб особи, така заява надається безпосеред-

ньому керівнику, який підтверджує справжність підпису власне на 

самій заяві, та має бути забезпечена передача документа до відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано 

особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію 

шлюбу. 

Заява про державну реєстрацію шлюбу має містити про нього 

та про особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: 

- прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності); 

- дату народження, громадянство.  

У разі обрання прізвища нареченого (нареченої) або 

приєднання до свого прізвища прізвища нареченого (нареченої) — 

також відомості про обране прізвище. Порівняно із заявою, яка 

подавалась у мирний час, її також було спрощено.  

Відповідно факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися 

актом про укладання шлюбу. Цей акт складається безпосереднім 
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керівником військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, Державного 

бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби 

або особи начальницького складу Національного антикорупційно-

го бюро чи Бюро економічної безпеки, та скріплюється гербовою 

печаткою відповідного органу (військового формування). [2]  

Цікавим моментом щодо акту є те, що він може складатися без 

присутності одного чи двох наречених з використанням доступних 

засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома 

відсутніми нареченими. Аналізуючи даний момент можна 

зазначити, що це поліпшує стан зручності укладання шлюбу для 

осіб наречених. 

«Акт має містити відомості про дату та місце його складення, 

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату 

народження обох наречених, їх громадянство, а у разі обрання 

прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища 

прізвища іншого — також відомості про обране прізвище.» [2]  

«Акт надсилається командиром (керівником), яким його було 

складено, до будь-якого відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану для складення актового запису про шлюб у 

паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян.» [2] 

«Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, 

який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому 

перебувають або працюють один чи обоє наречених, та 

скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу. 

Акт може складатися в присутності обох чи одного з 

наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із 

них, хто відсутній, за участю двох свідків. 

Акт має містити відомості про дату та місце його складення, 

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату 

народження обох наречених, їх громадянство, а у разі обрання 

прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізви-

ща іншого – відомості про обране прізвище, а також відомості про 

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народжен-
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ня двох свідків із проставленням останніми власних підписів. 

Акт надсилається керівником закладу охорони здоров’я, яким 

було його складено, до будь-якого відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану для складення актового запису про шлюб у 

паперовій формі та внесення відомостей до Реєстру.» [2] 

Актовий запис про шлюб має складатися відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви про 

державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця. 

Свідоцтво про шлюб може отримати один з пари в будь-якому 

відділі реєстрації, якщо такі відомості вже були зафіксовані у 

реєстрі, якщо отримання свідоцтва у відділі державної реєстрації 

актів цивільного стану, у якому зареєстровано шлюб, було 

неможливим. 

Дослідивши норми Постанови КМУ, можна дійти висновку, 

що керівники (командири) відіграють важливу роль, адже мають 

підтверджувати справжність підпису, у деяких випадках і самі 

укладають акт реєстрації шлюбу.  

Щодо вищезазначеної категорії осіб спрощення системи 

реєстрації шлюбу надало можливість у не складному порядку 

реєструвати шлюби. На нашу думку це дуже доцільна зміна, яка 

надає змогу багатьом парам укладати шлюб не дивлячись ні на що. 

У звичайний час державна реєстрація шлюбу відбувається 

через місяць після подання відповідної заяви. Згідно з ч.2 ст. 32 

Сімейного кодексу України у разі загрози життю нареченого або 

нареченої шлюб реєструється у день подання заяви або у інший 

день за бажанням наречений протягом одного місяця. 

Законодавство України значно спростило систему реєстрації 

шлюбу та надала велику кількість можливостей та форм для 

укладання шлюбу. Законодавчі акти містять норми, які люди 

успішно застосовують у такий час. Аналізуючи Постанову КМУ 

можна зробити висновок, що і в даний період можливо скласти 

грамотний нормативно-правовий акт, який наділяє особливими 

можливостями певне коло осіб.  
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Діяльність нотаріусів відноситься до критично важливих 

функцій держави, яка не може бути припинена або зупинена навіть 

під час повномасштабної війни, що розпочалася 24 лютого 2022 

року, шляхом вторгнення військ Російської Федерації на 

територію України. У зв’язку з цим Указом Президента України 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 5:30 24 

лютого 2022 року по всій території України було запроваджено 

воєнний стан [1]. Роль держави у нотаріальному процесі в умовах 

воєнного стану, на мою думку, полягає у спрощенні процедури 

вчинення нотаріальних дій шляхом прийняття нормативно-

правових актів, що регламентують таку діяльність, оскільки до 

лютого 2022 року в законодавстві це питання не врегульовувалося. 
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Визначалися окремі положення щодо особливостей відчуження 

нерухомого майна, що знаходиться на непідконтрольній Україні 

території. У зв’язку з цим постала необхідність усунення прогалин 

у нормативно-правовій базі, що регулює діяльність нотаріату. 

Таким чином, 28 лютого 2022 року з метою унормування 

діяльності нотаріату в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів 

України схвалив постанову № 164 «Деякі питання нотаріату в 

умовах воєнного стану», проте багато проблем, з якими нотаріуси 

зіштовхнулися на практиці, досі залишаються невирішеними. Для 

нотаріального посвідчення договору критично важливі встанов-

лення особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 

перевірка обсягу правоздатності та дієздатності сторін договору, 

прав особи на майно, перевірка відсутності заборони відчуження 

або арешту майна, що є предметом договору, реєстрація права 

власності та інше. Практично кожен етап нотаріального 

провадження передбачає обов’язкове використання інформації, 

що міститься у реєстрах.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 

року № 480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування 

єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство 

юстиції, в умовах воєнного стану» [2] (далі – Постанова) 

запроваджений найбільш безпечний механізм захисту права 

власності фізичних та юридичних осіб на належне їм майно, яке в 

той, чи інший спосіб може бути предметом рейдерських атак і 

будь-яких інших неправомірних дій, направлених на позбавлення 

їх належної власності. Постановою визначається перелік 

договорів, посвідчення яких здійснюється виключно нотаріусами, 

включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку 

нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні 

дії щодо цінного майна, а нотаріуси, включені до переліку із 

застереженням про заборону вчинення ними окремих нотаріаль-

них дій, мають право вчиняти виключно нотаріальні дії щодо 

цінного майна, на які не поширюються такі застереження (п.8). 

Окремо забороняється державна реєстрація речових прав на 
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нерухоме майно та їх обтяжень на підставі договорів, посвідчених 

нотаріусом у період з 25 лютого 2022 року до дня його включення 

до переліку нотаріусів. Таке формулювання в цілому не дозволить 

здійснити реєстрацію прав, щодо яких сторони мали спробу 

укласти угоди під час повного блокування роботи реєстрів, якщо 

таку угоду було нотаріально посвідчено та навіть якщо такого 

нотаріуса вже включено чи буде пізніше включено до переліку. 

Окрім того, у Постанові визначили обмеження, що стосу-

ються представництва з боку відчужувача, які запроваджені у 

зв’язку з тим, що наразі Державний демографічний реєстр та 

Державний реєстр актів цивільного стану громадян у повній мірі 

не наповнюється даними, тому важко встановити, що довіритель 

на день посвідчення відповідного правочину є живим.  

Роботу реєстрів тепер розблоковано на більшості територій 

України, де наразі не відбуваються активні бойові дії. Разом з тим, 

на територіях, що знаходяться в зоні бойових дій або під 

тимчасовою окупацією, заборона щодо доступу до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та проведення 

реєстраційних дій зберігається. Ці кроки з боку держави мають 

дати стимул для того, аби ринок нерухомості перезапустився, а 

питання, з якими стикнулися його учасники впродовж війни, 

знайшли вирішення. 

Досі зберігається питання функціонування Держгеокадастру 

та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, часткове 

відновлення роботи яких в обмеженому функціоналі та з 

обмеженим доступом, дозволить посвідчувати правочини щодо 

купівлі-продажу земельних ділянок та зміни власника/користувача 

земельної ділянки. На період воєнного стану встановлено спро-

щений порядок надання органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування в умовах воєнного стану сільськогосподарських 

земель у користування агровиробникам на один рік без реєстрації 

ділянок у земельному кадастрі, а прав на них у Реєстрі [3]. 

Однак ці обмеження не стосуються інших договорів щодо 

нерухомого майна, які не призводять до його відчуження. 

Наприклад, укласти договір оренди житла чи земельної ділянки 
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можливо. Також особи не обмежені в праві укладати різні 

договори, які стосуються рухомого майна (крім договору застави). 

Наприклад, договір купівлі-продажу транспортного засобу, 

договір дарування грошових коштів, договір про поділ рухомого 

майна подружжя тощо. Крім того, нотаріуси мають можливість 

посвідчувати шлюбний договір, договір про сплату аліментів, 

договір про визначення місця проживання дитини і участь іншого 

з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною. 

Окрім того, варто приділити окрему увагу проблемному 

питанню посвідчення договорів, сторонами у яких виступають 

громадяни Російської Федерації. У вчиненні нотаріальних дій 

відмовляється/ зупиняються незавершені нотаріальні дії до прий-

няття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання 

відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, у разі 

звернення: громадянина Російської Федерації; юридичної особи, 

створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російсь-

кої Федерації; юридичної особи, створеної та зареєстрованої 

відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним 

власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у 

статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин 

Російської Федерації, або юридична особа, створена та зареєстро-

вана відповідно до законодавства Російської Федерації [4]. Це 

обмеження діє до прийняття та набрання чинності Законом 

України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з 

державою-агресором. На мою думку, таке рішення Кабінету 

Міністрів є цілком виправданим та не порушує права громадян 

країни-агресора, оскільки у таких осіб завжди залишається право 

вийти з громадянства Російської Федерації, і нотаріуси України 

можуть засвідчити справжність підпису на заяві про вихід з 

громадянства. 

Підсумовуючи, порядок нотаріального посвідчення договорів 

в умовах воєнного стану має свою специфіку, продиктовану 

загрозами несанкціонованих дій з викраденням або знищенням 

інформації. Держава вживає максимальних заходів, спрямованих 

на адаптацію порядку до реалій сьогодення, намагається опера-
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тивно реагувати на запити нотаріусів і ринку, які формуються 

щоденно. 
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УДК 4414 Юридичні науки  
 

МЕТОДИ ЗАТРИМАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ ПОВ‘ЯЗАНІ З РУКОПАШНИМ БОЄМ 
 

 Вікторія ПЕТРОВА 

 здобувач вищої освіти 1-го курсу  

 Навчально-наукового інституту права та підготовки  

фахівців для підрозділів національної поліції  

 Дніпропетровського державного  

 університету внутрішніх справ  

 Науковий керівник: Олександр ЖУРАВЕЛЬ 

 старший викладач кафедри  

 спеціальної фізичної підготовки  

 Дніпропетровського державного  

 університету внутрішніх справ  

Хочеться почати з того, що сучасний стан захисту прав, 

свобод і законних інтересів громадян від протиправних посягань 

характеризується як незадовільний [1]. Виконання працівниками 

правоохоронних органів своїх професійних обов’язків супровод-

жується ризиком життя та здоров’я. 

Затримання правопорушника, який посягає на права, свободи 

і законні інтереси особи та держави залишається одним із важли-

вих напрямів професійної діяльності працівників правоохоронних 

органів [2]. 

Успіх у професійній діяльності співробітника правоохорон-

них органів, а також без сумніву умова збереження життя та здо-

ров’я є оволодіння технікою прийомів рукопашного бою. Техніка 

окремого прийому характеризується раціональним взаєморозта-

шуванням усіх ланок рухового апарату й утриманням оперативної 

позиції в процесі його виконання, дотриманням оптимальної 

траєкторії за напрямком, формою й амплітудою, фінальною точ-

ністю ударів, темпом, ритмом та ін. [3, 4, 5]. В умовах виконання 

професійних обов’язків співробітниками правоохоронних органів 

на техніку прийомів рукопашного бою мають вплив група 

факторів, урахування яких забезпечує її ефективність. 
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Для виконання відповідальних обов'язків щодо захисту життя, 

здоров'я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань ст.ст. 12, 13 Закону України 

«Про Національну поліцію» наділили співробітників правоохорон-

них органів широкими правами щодо застосування примусових 

заходів. Особливе місце серед них займає право застосування 

співробітником фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної 

зброї. 

Слід зазначити, що у статті 13 Закону України «Про 

Національну поліцію» зазначено, шо працівники поліції мають 

право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі 

прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, 

подолання протидії законним вимогам поліції, яка здійснюється із 

застосуванням сили щодо працівників поліції або інших осіб, якщо 

інші способи були застосовані та не забезпечили виконання 

покладених на поліцію обов'язків. 

Анкцентую увагу на тому, що ці правила по суті 

конкретизують загальні положення законодавства про необхідну 

оборону, про заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила 

злочин, крайньої необхідності. 

Для вирішення покладених на органи внутрішніх справ 

завдань співробітники мають право застосовувати заходи фізич-

ного впливу, зокрема прийоми рукопашного бою, використання 

яких регламентують ст.ст. 12, 13 Закону України «Про 

Національну поліцію». Поряд з вищеозначеним, дії співробітників 

ОВС, навіть за найбільш екстремальних умов, повинні бути 

впевненими, адекватними ситуації, відповідними наявній загрозі 

та гарантувати безпеку громадянам. Застосування сили ДЛЯ 

припинення агресивних дій правопорушників має здійснюватися 

суворо в рамках закону та не перевищувати меж необхідної 

оборони [6]. 

У ст. 12 та ст. 13 Закону звертається увага на порядок і умови 

застосування поліцейськими фізичної сили, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї [6]. Співробітник поліції перед застосуванням 

фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї 
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зобов'язаний попередити про намір їх застосування, надавши 

особам, до яких передбачається застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів або вогнепальної зброї, можливість виконати 

законні вимоги співробітника поліції і час для їх виконання. Однак 

Закон обумовлює, що якщо виникають надзвичайні обставини, то 

співробітники правоохоронних органів мають право не поперед-

жати про намір застосування фізичної сили, спеціальних засобів 

або вогнепальної зброї. Це відбувається, коли дії осіб, до яких 

передбачається їх застосування, створюють безпосередню загрозу 

життю і здоров'ю громадян або співробітника поліції, або коли 

вони можуть спричинити інші тяжкі наслідки, або коли таке 

попередження є недоречним або неможливим. При застосуванні 

фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї 

необхідно діяти в залежності від ситуації, з урахуванням характеру 

і ступеня небезпеки злочину або адміністративного правопору-

шення і сили опору. Співробітник поліції при застосуванні фізич-

ної сили, спеціальних коштів або вогнепальної зброї зобов'язаний 

прагнути до мінімізації будь-якого збитку, виходячи з обставин. 

Співробітник поліції зобов'язаний надати громадянину, який 

отримав тілесні ушкодження в результаті застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї, першу допомогу, 

а також вжити заходів з надання йому медичної допомоги у 

короткий термін. 

Крім того, про заподіяння громадянину тілесних ушкоджень 

внаслідок застосування співробітником правоохоронних органів 

фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї поліція 

повідомляє родичам громадянина або іншим його близьким 

особам в найкоротший термін. Про всі випадки заподіяння 

громадянину поранення або настання його смерті в результаті 

застосування співробітником поліції фізичної сили, спеціальних 

засобів або вогнепальної зброї треба повідомимти прокурору 

протягом 24 годин. Співробітник поліції зобов'язаний повідомити 

про випадки застосування фізичної сили, в результаті яких 

заподіяно фізичний чи матеріальний збиток громадянину або 

матеріальний збиток організації, а також про всі випадки 
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застосування спеціальних засобів або вогнепальної зброї безпосе-

редньо начальнику і протягом 24 годин з моменту застосування 

надати відповідний рапорт. У складі підрозділу (групи) 

співробітник поліції застосовує фізичну силу, спеціальні засоби і 

вогнепальну зброю, керуючись наказами та розпорядженнями 

керівника цього підрозділу (цієї групи). 

Отже, рукопашний бій є важливим засобом фізичної підго-

товки співробітників поліції, здатним комплексно вирішувати 

цілий ряд завдань їх фізичного та психологічного гарту, 

цілеспрямовано сприяти підвищенню професійної майстерності. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Пєсоцька І.О. 

студентка медичного інституту 

Бабенко Я.А. 

викладач кафедри фізичної терапії,  

ерготерапії та спортивної медицини 
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Інвалідність у дітей – поширене явище в Україні. На жаль, 

сьогодні в нашій країні налічується близько 150 тисяч дітей як з 

інтелектуальними й руховими обмеженнями, так і з адаптаційними 

та емоційно-правовими проблемами. Безумовно, всі вони 

потребують комплексної допомоги. Проте однією з найбільш 

уразливих категорій громадян є діти з обмеженими фізичними 

можливостями. Існування у сучасному світі для них – неабиякий 

виклик. Варто зазначити, що значне обмеження життєдіяльності, 

спровоковане порушенням росту та розвитку особистості, може 

призвести до її соціальної дезадаптації, втрати контролю за своєю 

поведінкою, а також спричинити нездатність до самообслуго-

вування, пересування й трудової діяльності у майбутньому. З цієї 

причини дана категорія громадян потребує особливої уваги з боку 

демократичної спільноти. 

Пошук інноваційних інструментів фізичної реабілітації й 

сучасних форм організації спеціального навчання – ось ті нагальні 

завдання сьогодення, вирішення яких допоможе дітям з 

обмеженими фізичними можливостями швидко та безболісно 

інтегруватися в суспільство й адаптуватися в ньому. І, хоча дана 

проблема знайшла висвітлення у дослідженнях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Д. Вернера, М. Шведа, 

Н. Шабаліна, В. Мухіна, В. Мурзи, Т. Добровольської, Л. Ваку-

ленка, все ще існує необхідність у вдосконаленні форм і методів 
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фізичної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можли-

востями. 

З огляду на все вищевикладене, мета нашого дослідження – 

визначити найсучасніші й найефективніші форми та методи 

фізичної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можли-

востями. 

Аналізуючи досвід сучасних реабілітологів-практиків, можна 

говорити про те, що однією з ключових умов, яка сприяє гармоній-

ному розвитку дітей з обмеженими фізичними можливостями, є 

системне залучення їх до занять з фізичної реабілітації. А 

провідними методами цього виду діяльності вважаються такі:  

• Терапія Войта – методика фізичної реабілітації пацієнтів з 

органічними ураженнями мозку (дитячим церебральним 

паралічем) [6]. Зокрема метод рефлекс-локомоції базується на 

розвитку у дитини з особливими освітніми потребами навичок 

контролю положення тіла, формуванні опорної функції кінцівок й 

стимулюванні координованої м’язової активності. Усі ці дефекти 

спостерігаються як у пацієнтів з центральними й периферичними 

ураженнями нервової системи, так і у дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарата, що спричинені іншими факторами [2, с. 

10]. Згідно з Войта-терапією лікувального ефекту вдасться 

досягти, якщо повторювати вправи протягом тривалого часу. З 

цією метою в лікувальний процес залучаються батьки. Спочатку 

вони проходять відповідний курс навчання під керівництвом 

спеціаліста з Войта-терапії, а вже потім практикують лікувальний 

комплекс в домашніх умовах. Виконання вправи базується на 

фіксації дитини в потрібній позі рефлексу й натисканні рукою на 

обрану зону впливу. Задля появи у дитини помітного рефлек-

торного руху, спричиненого впливом на неї, дана вправа має 

регулярно повторюватися протягом усього курсу лікування. Вибір 

зони впливу виконується індивідуально, опираючись на рухові 

порушення й відповідні моторні реакції [5].  

• Механотерапія – це одна із надзвичайно важливих 

складових процесу лікування та реабілітації суглобів. Даний 

різновид фізичної терапії передбачає використання конкретних 
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механічних пристосувань чи механізованих комплексів, що 

спрямовані на відновлення як нормального функціонування 

суглобів, так і організму в цілому [1, с. 12]. У механотерапії 

застосовуються різноманітні тренажери та прилади для розробки 

суглобів у комплексному лікуванні. Завдяки механотерапії, її 

тонізувальному й трофічному впливу на опорно-руховий апарат у 

пацієнта відбувається формування функціональних компенсацій, 

що сприяє зворотному розвитку атрофічних і дегенеративних 

процесів, нормалізації функціональної цілісності й діяльності 

організму. Механотерапію доцільно застосовувати для роботи з 

променевозап’ястними суглобами, міжфаланговими суглобами 

кисті, кульшовими, колінними, гомілковими, ліктьовими й пле-

човими суглобами. Крім того, даний метод фізичної реабілітації 

можна використовувати у комплексі з іншими фізіотерапев-

тичними процедурами, зокрема для покращення рухливості в 

суглобах та живлення хрящової тканини, а також для посилення 

тонусу м’язів, що забезпечує призупинення прогресування 

хронічної хвороби й профілактики різноманітних ускладнень. 

• Гідрокінезотерапія – оздоровча гімнастика у воді, що 

базується на виконанні силових вправ і лікувальному ефекті від 

впливу води. Гідрокінезотерапія як метод фізичної реабілітації 

полягає у виконанні у воді спеціального комплексу вправ під 

керівництвом інструктора. Його ефективність пояснюється 

специфічною дією на нервову систему. Така фізична терапія 

забезпечує тренувальну дію на опорно-рухову й дихальну систему 

пацієнта, окрім того, позитивно впливає на його загальний 

психоемоційний стан. [4, с. 162] 

• Кінезіотейпування – це сучасна методика профілактики та 

лікування захворювань опорно-рухового апарату. З численних 

досліджень авторів сучасності, ми дізналися про те, що 

кінезіотейпінг прискорює процес лікування та період реабілітації 

дітей з обмеженими фізичними можливостями. Попри те, що цей 

метод є відносно новим, він вже встиг добре себе зарекомендувати. 

Кінезіотейпування, як метод фізичної реабілітації, спочатку 

використовували спортсмени для запобігання травм, але з часом ця 
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методика знайшла широке застосування у медичній практиці. [3] 

Як бачимо, фізична терапія – один з найефективніших підхо-

дів у формуванні й розвитку дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. При цьому шляхи реалізації реабілітаційного 

втручання безпосередньо залежать від індивідуальних можли-

востей та потреб таких пацієнтів. З огляду на актуальність даного 

питання, нами буде продовжено моніторинг результативності та 

процесу підбору методів фізичної реабілітації для подальшого 

вивчення й аналізу. 
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На сьогодні більша частина суб’єктів цивільних правовід-

носин діють не лише самостійно а й із використанням 

представників. Брак часу, неможливість особисто взяти учать у 

перемовинах, та інші об’єктивні і суб’єктивні причини 

породжують необхідність звертатись до послуг представників у 

різноманітних ситуаціях.  

Представництво може виникати відповідно до вимог закону, 

або за домовленістю сторін. Якщо законне представництво чітко 

врегульоване на нормативному рівні, то договірне представництво 

і представництво за довіреністю часто вимагають регулювання в 

межах дій самих сторін. А тому потрібно розібратись з проблема-

тикою, що виникає під час представництва суб’єкта за довіреністю.  

На практиці існує проблема зловживань з боку повіреного при 

представництві особи за довіреністю. Такі зловживання можуть 

мати місце або при виході особи за межі наявних у неї повнова-

жень, або у разі порушення повіреним інтересів довірителя. В 

умовах обмеженого обсягу роботи, ми вважаємо за доцільне 

звернути увагу на питання неповернення представником за 

довіреністю довірителю майна наданого повіреному, або отрима-

ного ним для довірителя внаслідок вчинення дій в межах 

представництва. 

Ситуація виглядає наступним чином. Довіритель може видати 

повіреному довіреність для отримання заробітної плати. А 

повірений після її отримання відмовляється її надати довірителю. 
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Або довіритель у довіреності уповноважує повіреного викорис-

тати його особистий автомобіль для перевезення товару, а після 

виконання цієї дії повірений не повертає майно довірителю. В цих 

та інших подібних випадках ми маємо справу із недобросовісним 

повіреним, а тому найкращим шляхом поновлення прав довірителя 

є звернення до суду із позовом. 

Судова практика щодо подібних спорів є доволі неодно-

значною. Часто заявники у позовах просили суд стягнути з 

власного представника майно посилаючись на приписи цивільного 

законодавства щодо договору доручення і вказуючи на те, що між 

цими суб’єктами склались саме відносини доручення. Судова 

практика демонструє нам як випадки задоволення подібних 

позовних вимог (для прикладу наведемо рішення Київського 

районного суду м. Одеси від 21.11.2016 року, рішення Апеля-

ційного суду Сумської області від 01.04.2014 року). Але частіше 

суди йдуть шляхом відмови у задоволенні вимог таких позивачів 

(саме так була вирішена справа рішенням Святошинського 

районного суду м. Києва від 10.01.2017 року).  

Суди відмовляли у задоволенні позовних вимог керуючись 

тим, що по-перше у довіреності не зазначалися положення щодо 

обов’язку повіреного повернути довірителю належне йому майно. 

Також, суди неодноразово акцентують увагу на необхідності 

диференціації договору доручення від довіреності, як різних 

правочинів що в свою чергу означає неможливість застосовування 

законодавства щодо договорів доручення у площині цивільних 

правовідносин[1]. 

Першочергово слід розуміти, що довіреність незважаючи на 

багато спільних рис має відмінні природу ід договору доручення. І 

довіреність і договір доручення є фідуціарними правочинами – 

тобто вони ґрунтуються на почутті особистої довіри між довіри-

телем та повіреним. Але довіреність є дією особи спрямованою на 

уповноваження іншої особи представляти її інтереси перед третіми 

особами, а доручення є договором з обумовленим колом прав та 

обов’язків сторін. 

Застосування при регулюванні спорів між повіреним і 
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довірителем норм щодо договору доручення при представництві за 

довіреністю призводить до вихолощування сутності довіреності. 

Договір доручення є консенсуальною двосторонньою угодою, яка 

зобов’язує повіреного вчинити певні дії від імені та за рахунок 

довірителя. А довіреність як односторонній правочин лише 

уповноважує його на такі дій. Тож, слід знайти інші способи 

захисту прав суб’єктів від недобросовісних представників при 

наданні останнім довіреності[2].  

Ефективно захистити право довірителя можливо якщо 

посилатися на правові норми які регулюють односторонні 

зобов’язання. У двох наведених нами в цій роботі прикладах 

недобросовісної діяльності представника за довіреністю останній 

вчинив юридично значимі дії, які призвели до фактичного 

утримання останнім майна яке юридично йому не належить і на 

має належати. На нашу думку, тут слід застосувати до особи 

правові наслідки набуття та збереження нею майна без достатньої 

правової підстави. 

Довіреність як правочин уповноважує особу на представ-

ництво довірителя перед третіми особами, однак вона не є 

достатньою правовою підставою для збереження майна належного 

довірителю. Саме тому, з того моменту коли довіритель пред’явив 

повіреному вимогу повернути майно надане йому довірителем або 

набуте ним в ході здійснення представництва, у останнього 

виникає одностороннє зобов’язання здійснити вказані дії і його 

невиконання має стати підставою для судового захисту цивільного 

права та інтересу[3].  

Відповідно до Постанови Верховного Суду України від 2 

жовтня 2013 року № 6-88цс13, договірний характер спірних 

правовідносин виключає можливість застосування до них судом 

положень щодо односторонні зобов’язань. Але оскільки правовід-

носини в межах представництва за довіреністю договірними не є 

то використання законодавства щодо односторонніх зобов’язань, 

тут буде доречним. 

Отже, найбільш ефективний правовий механізм захисту прав 

та інтересів довірителя у разі виникнення охарактеризованої 
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проблеми - пред’явлення позову про стягнення з винного 

безпідставно набутого майна чи грошових коштів. А у випадках з 

безпідставно набутими грошима позивач має право заявити вимогу 

про нарахування, та стягнення процентів за безпідставне 

використання утриманих представником за довіреністю грошових. 

Про можливість пред’явлення такої вимоги свідчить правова 

позиція Верховного Суду України висловлена останнім у 

Постанові від 02.03.2016 року у справі № 6-2491цс15. А кращий 

спосіб уникнути таких проблем – прискіпливо обирати майбут-

нього представника, та детально виписувати усі умови й 

положення довіреності.  
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ТРАВМИ НА ЗМАГАННЯХ 

 

Пожидаєв Микола Юрійович  

старший викладач кафедри  

спеціальної фізичної підготовки 

 Дніпропетровського державного 

 університету внутрішніх справ 

Навантаження під час тренувань та змагань в сучасному 

спорті не тільки спричиняють високий рівень функціональних 

можливостей спортсменів, але й є фактором підвищеного ризику 

щодо захворювань і травм.  

Найпоширенішими спортивними травмами є ушкодження 

опорно-рухового апарату. В першу чергу це стосується саме 

суглобів і в середньому це складає приблизно 60% від загальної 

кількості травм. Цілком природно, що специфіка видів спорту 

визначає причини травм (поштовх, удар або здавлення, форсоване 

перевищення фізіологічно допустимих навантажень та ін.), їх 

характер (удари, розтягнення, вивихи, переломи) і локалізацію.  

Велика ймовірність травм існує у разі недотримання вимог 

безпеки учасників, суддів і глядачів під час змагань (наприклад, 

при метаннях, швидкісному спуску на лижах, стрибках на лижах, 

стрибках у воду, автомобільних, мотоциклетних, велосипедних 

гонках тощо). Також загроза травмуватися має місце при 

зустрічному русі ковзанярів на ковзанках, русі різного транспорту 

на шосе під час велосипедних та мотоциклетних перегонів, особ-

ливо під час загальних стартів, кросів, недотримання встановлених 

інтервалів стартів під час змагань з гірськолижного спорту і при 

стрибках на лижах з трампліна та ін. Ще спричинити травму може 

таке порушення як участь одного і того ж спортсмена в змаганнях 

з кількох видів спорту в один і той же день. 

Невиконання нормативів та вказівок, що регламентовані 

відповідними наказами та правилами змагань, наприклад нерів-

ність поверхні футбольного поля, наявність на ньому гострих 
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предметів, дно з уступами в басейні, жорсткий ґрунт у ямі для 

стрибків і на легкоатлетичної майданчику, поганий стан поверхні 

льоду на ковзанці (тріщини, горби), несправний або слизька 

підлога гімнастичному залі, недотримання встановлених вимог до 

спортивного інвентарю, наприклад невідповідність розміру і ваги 

м'ячів для спортивних ігор або снарядів для метань встановленими 

нормами); несправність гімнастичних снарядів, які повинні мати 

гладку поверхню, бути стійкими; погане їх кріплення (бруси, кінь, 

поперечина тощо) та безліч інших причин часто призводять до 

виникнення травм у спортсменів. 

Багато травм виникає внаслідок недотримання заходів 

безпеки на змаганнях, які проводяться поза спортивних споруд, на 

трасах легкоатлетичних кросів, велокросів, мотоциклетних пере-

гонів (наприклад, якщо при мотоциклетних перегонах стовбури 

дерев поблизу траси перегонів не обкладені мішками з тирсою). 

Виникненню травм може сприяти невідповідність спортив-

ного костюма, взуття особливостей даного виду спорту і 

метеорологічним умовам занять. Наприклад, недоцільний одяг для 

занять або змагань зимовими видами спорту може спричинити 

відмороження, а занадто теплий одяг ускладнює виконання вправ. 

Щодо взуття, то Тісне, не розношене спортивне взуття може 

призвести до потертостей, а в зимових умовах створює небезпеку 

відмороження.  

У певних видах спорту при проведенні занять і змагань 

істотне значення мають метеорологічні умови. Є затверджені 

норми температури повітря, за яких дозволяється проведення 

занять і змагань. Недооблік метеорологічних умов і температурних 

норм (сильний дощ, вітер, снігопад, висока або низька темпера-

тура) під час тренувань або змагань, особливо з зимових видів 

спорту, досить часто призводить до травм. Проведення вже при-

значених змагань незалежно від виниклих несприятливих 

метеорологічних умов ускладнює дії спортсменів, через що 

збільшується можливість виникнення травм. Наприклад, відомо, 

що заключні матчі футбольної першості іноді затягуються і 

проводяться пізньої осені за низької температури, навіть якщо 
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випав сніг. У таких умовах недостатні фізична підготовленість, 

технічна майстерність і досвід спортсмена можуть стати причиною 

травм. 

Незадовільний санітарний стан спортивних споруд (зали, 

катки, площадки), недотримання гігієнічних норм температури і 

вологості повітря в спортивних залах чи води в басейнах, неповно-

цінна вентиляція в закритих спортивних спорудах, недостатня 

освітленість при заняттях і змаганнях на відкритих і закритих 

спорудах -дані фактори можуть спричинити травми. Відомі 

випадки виникнення травм через недостатню акліматизацію 

спортсменів у гірських умовах (альпіністів, гірськолижників, 

стрибунів на лижах та ін.) 

Причинами травм можуть бути допуск до спортивних занять 

і змагань осіб, шо не пройшли лікарського огляду. 

Порушення спортсменами встановлених у кожному виді 

спорту правил і прояв грубості часто призводить до травмування 

учасників під час змагань. Так, іноді допускаються заборонені 

прийоми (в боксі, боротьбі, регбі, футбол, хокей, водному поло і 

інших видах спорту), які можуть заподіяти каліцтва спортсмену. 

Як показує аналіз: в переважній більшості випадків це спостеріга-

ється при невисокому рівні володіння технікою (деякі спортсмени 

прагнуть компенсувати недостатню технічну підготовленість 

шляхом застосування сили і грубих, недозволених прийомів), а 

також при недостатній вимогливості суддів на змаганнях і 

відсутності відповідної виховної роботи тренерів зі спортсменами. 

Інколи травми у спортсменів виникають в результаті 

недостатньої пильності, нечіткого виконання вказівок тренера, 

поспішності у виконанні прийому тощо. Значну роль у виникненні 

травм відіграє порушення режиму спортсменами (прийом їжі 

безпосередньо перед змаганнями, прихід на тренування у 

стомленому стані та ін). Отже, однією з важливих заходів 

попередження травм є висока вимогливість тренерів та викладачів, 

добре поставлена виховна робота зі спортсменами. 
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 спеціальної фізичної підготовки  

дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук  

м.дніпро, україна 

Слід зазначити, що у повсякденному житті використовуються 

різні види рухової активності, пов’язані з трудовою діяльністю та 

житлово-побутовим обслуговуванням. 

Мета такої діяльності – створення відповідної продукції чи 

послуг, а також – забезпечення сприятливого середовища в місцях 

проживання для активного дозвілля мешканців. 

Отже спорту властиві такі ознаки: 

• доступність занять обраним видом спорту;  

• можливість займатися у вільний час;  

• групові та/або самостійні заняття;  

• оздоровча та рекреаційна спрямованість. 

В останніх дослідженнях вчених зі США доведено, що 

недостатня рухова активність негативно впливає на організм 
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людини навіть на генетичному рівні, а також викликає незадо-

вільну динаміку обміну речовин. Це призводить до зростання 

кількості таких захворювань, як: атеросклероз, рак молочної 

залози та товстої кишки, ожиріння, а також діабет [1, c.65]. 

Ретроспективний аналіз розвитку спорту переконує, що 

рухова активність під час дозвілля задля збереження здоров’я 

людини та покращення якості її життя має бути організованою, 

тобто відрізнятися планомірністю та певним порядком її реалізації 

для досягнення вказаної мети (некеровані, спонтанні заняття 

спортом можуть нашкодити здоров’ю). 

Ця думка збігається з висновками професора Т.Ю. Круцевич , 

що головним компонентом фізичного виховання є власне спеці-

ально організована рухова активність, яка може бути обов’язковою 

(тобто регламентується відповідними державними навчальними 

програмами) і добровільною – що проводиться у вільний від 

навчання час з пасивним чи активним керуванням заняттями. 

Відповідно до сучасних рекомендацій провідних міжнарод-

них організацій обсяг організованої рухової активності дорослого 

населення має включати 30-хвилинні заняття 4-6 днів на тиждень. 

Щодо інтенсивності навантажень, ми можемо дотримуватись 

точки зору Е.Хоулі та Б.Френкса, які вважають, що оптимальний 

рівень інтенсивності для більшості людей, які отримали дозвіл 

лікаря на заняття організованою руховою активністю, становить 60 

-80% максимального споживання кисню. Ці показники відпові-

дають 70-85% максимальної частоти серцевих скорочень. Така 

інтенсивність фізичного навантаження вважається середньою. 

Організована рухова активність як системно формуючий 

фактор спорту здійснюється в умовах змагальності або за її 

відсутності. Змагальна діяльність, як стверджують провідні фахів-

ці теорії спорту, є базовою (абсолютно необхідною) ознакою лише 

спорту вищих досягнень. Р.О. Пилоян і О.Д.Суханов стверджують, 

що без змагань, або з обмеженою їх кількістю, «спорт для всіх» 

існувати може, а спорт високих досягнень – ні. На наш погляд, це 

твердження не зовсім збігається з визначенням поняття спорту, як 

змагальної діяльності та підготовки до неї [2]. 



 

369 

У результаті узагальнення передового світового досвіду та 

висновків зазначених вище наукових досліджень доцільно, на наш 

погляд, розрізняти три форми організації спорту: спортивні 

програми; фітнес-програми; рекреаційні програми. 

Спортивні програми – спеціально організовані загально-

доступні масові спортивні заходи та фестивалі (можуть бути 

заочними, коли окремі учасники чи команди змагаються між 

собою на відстані за перепискою, фіксуючи певні показники, або 

проводитись безпосередньо для всіх учасників у місцях масового 

відпочинку людей та інших пристосованих місцях).  

Фітнес-програми – заняття спортом з акцентом на підвищення 

функціональних можливостей організму та профілактику хроніч-

них захворювань людей, що здійснюються самостійно або у фор-

мальних групах (фітнес-центри, спортивні клуби, центри тощо). 

Рекреаційні програми – заняття спортом розважального 

характеру, що здійснюються самостійно або у неформальних 

групах за місцем проживання та/або масового відпочинку людей, 

у спеціальних рекреаційних місцях (бази відпочинку, профілак-

торії, лісопарки, туристичні бази тощо) 

Таким чином, спорт загалом і спорт для всіх зокрема – це дуже 

складні та суперечливі явища, а формування їх організаційних 

засад ще не закінчено. 

Література: 

1. Сергієнко Л.П. Спортивний відбір: теорія й практика / Л.П. 

Сергієнко. К.: Олімпійська література, 2013. 1048 с. 

2. Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки 

(на прикладі командних ігрових видів спорту) : навчальний 

посібник. URL: https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_5/kostu-

kevich11.pdf (дата звернення 27.05.2022 р.) https://drive.google. 

com/open?id=1sCdbBRVv8-TswT7clJVzQ70e30QdLLFg 



 

370 

______________________________________________________ 

Педагогічні науки 
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В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток молодої 

людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний 

гарт є невід'ємною складовою гармонійного розвитку молодої 

людини, що є, в свою чергу, запорукою майбутнього держави. 

Одним з напрямків, який впливає на стан здоров'я, є активно-

спортивний спосіб життя, який має особливе значення для людей 

молодого віку. Тому заняття фізичною культурою і спортом вже не 

є самоціллю. Вони стають каталізатором життєвої активності, 

умовою і невід'ємною частиною гармонійного і повноцінного 

життя.  

Україні потрібні фізично міцні, впевнені в собі люди, які не 

бояться труднощів. Різні види людської діяльності вимагають 

здоров'я. Немає фізичної тренованості, немає і повноцінного 

працівника.  

Досвід переконливо свідчить, що студенти, які займаються 

фізкультурою і спортом, повністю засвоюють навчальну програму, 

успішно складають екзаменаційні сесії, досягають добрих 

результатів в науково-дослідній роботі. Що ж стосується 

виробництва, то працездатність у фізично тренованих людей на 20-

30 % вища від середніх показників, а захворюваність, особливо 

простудного характеру, значно нижча, ніж у іншого населення [1, 

c.143]. 

Для того, щоб фізкультура і спорт стали частиною життя, 

необхідно формувати на них міцну орієнтацію. Поруч з такими 
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важливими соціальними інститутами суспільства як сім'я, школа, 

вагому роль в цьому плані можуть і повинні відіграти медичні 

працівники, засоби масової інформації, особливо телебачення, яке 

збирає біля своїх екранів багатомільйонну аудиторію. Через засоби 

масової інформації медичні працівники, як ніхто інший, можуть 

донести до свідомості людей інформацію про соціальну 

значимість фізичної активності, яка б збуджувала зацікавленість до 

занять фізичними вправами. 

Враховуючи те, що абсолютна більшість випускників 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій прагнуть продовжувати 

навчання і багато часу приділяють вивченню дисциплін для вступу 

у вищі навчальні заклади, було б доцільним ввести в систему 

вступних екзаменів у вузи іспит з фізичної підготовленості, який 

повинен впливати на конкурсний відбір абітурієнтів. Це лише 

окремі фактори, які повинні сформувати стійку мотивацію до 

здорового способу життя, досягти гармонійного розвитку і міцного 

здоров'я [2, c.28]. 

В самій стислій формі можна сформулювати такі рекомен-

дації, втілення в практику яких дало б можливість посилити роль 

фізичної культури і спорту в збереженні і зміцненні здоров'я 

молоді:  

- забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на 

пріоритетну проблему;  

- зміцнення здоров'я різних груп населення засобами 

фізичного виховання і спорту;  

- створення умов для задоволення потреб кожного 

громадянина країни в підвищенні рівня здоров'я, фізичному і 

духовному розвитку;  

- виховання у населення держави відповідної мотивації і 

активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя і інші 

завдання;  

- широке впровадження в практику щорічного тестування 

фізичної підготовленості населення, скринінг-методів оцінки 

фізичного стану і стану здоров'я;  

- пропаганда фізичної підготовленості як фактору 



 

372 

забезпечення здоров'я і дієздатності на підставі нових 

переконливих даних про її роль в життєдіяльності людини. 

Органи державної влади пострадянської України повинні 

надавати програмного значення питанням фізичного виховання, 

фізичної культури і спорту, розглядаючи їх як найбільш еконо-

мічно вигідний і ефективний шлях профілактики захворювань, 

зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, 

психофізичного здоров'я, зростання добробуту населення і 

вирішення інших соціальних проблем. 

Спорт є ефективним засобом фізичного виховання Його 

цінність визначається стимулюючим впливом на поширення 

фізичної культури серед різних верств населення, І в цьому плані 

спорт має міжнародне значення. 

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так І 

духовній культурі суспільства Як суспільному явищу йому 

притаманні різноманітні соціальні функції. Визначальною 

функцією спорту є змагальна функція Змагальній діяльності у 

спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка 

регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних 

дій, умов їх виконання І способів оцінки досягнень Все це обумов-

лено відповідними (локальними, національними, міжнародними) 

спортивними класифікаціями та правилами змагань. 

Як бачимо, систематичні заняття фізичною культурою 

благотворно впливають на організм людини. 

Література: 

1. Основи спортивного тренування. Л.П. Матвєєв. Київ: 

Фізкультура і спорт, 2007. 280 c.  

2. Основи спеціальної фізичної підготовки спортсменів. Ю.В. 

Верхошанський. Харків: Фізкультура і спорт, 2008. 330 c. 
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НОТАРІАТ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

Пономарьов Д.М., 

студента юридичного факультету  

Щербина Євген Миколайович,  

кaндидaт юридичних нaук,  

дoцент кaфедри юридичного факультету  

Дніпровський Національний Університет 

імені Олеся Гончара 

З 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб по всій території 

України запроваджено воєнний стан. Воєнний стан запроваджений 

Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», який затверджений Верховною Радою України. 

Таке рішення ухвалено у зв’язку з військовою агресією російської 

федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної 

безпеки і оборони відповідно до українського законодавства.    

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на 

період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежува-

тися конституційні права і свободи людини і громадянина, 

передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції 

України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних 

інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для 

забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів 

правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 

першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану». 

   За офіційною інформацією від Міністерства юстиції 

України, державні та приватні нотаріуси України в умовах 

воєнного стану продовжують працювати та вчиняти невідкладні 

нотаріальні дії (засвідчувати довіреності, заповіти, засвідчувати 

справжність підпису на заявах, заводити спадкові справи), крім 

міст/районів, де така можливість відсутня у зв'язку з веденням 

активних бойових дій. 
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Для забезпечення збереження нотаріального архіву нотаріуси 

вживають звичайних заходів охорони нотаріального архіву: 

• увімкнення охоронної сигналізації робочого місця нотаріуса, 

• підключення до охорони. 

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 14 Закону України «Про 

нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів 

приватного нотаріуса: 

• є власністю держави, 

• перебувають у володінні та користуванні приватного 

нотаріуса у зв’язку з провадженням ним нотаріальної діяльності. 

Оскільки нотаріальний архів є власністю держави, нотаріуси: 

• забезпечують звичайні заходи його збереження, визначені 

чинним законодавством, 

• його охорона чи евакуація у воєнний час забезпечується 

відповідними державними органами. 

Відсутність можливості постачати спеціальні бланки 

встановленої форми. 

Законодавство України встановлює імперативні вимоги до 

форми нотаріально посвідчених документів. Так, обов'язковим є 

використання спеціальних бланків встановленої форми. Однак, 

через військову агресію РФ відповідальне за постачання спеціаль-

них бланків Державне підприємство "Національні інформаційні 

системи" позбавлене можливості постачати нотаріусам відповідні 

бланки. Тому, під час дії воєнного стану нотаріусам дозволено 

посвідчувати довіреності та заповіти, засвідчувати справж-

ність підпису на документах без використання спеціальних 

бланків нотаріальних документів на звичайному папері. На 

білий бланк за допомогою комп'ютерної техніки мають бути 

нанесені реквізити нотаріуса: зображення Державного Герба 

України, прізвище, власне ім'я, по батькові, найменування держав-

ної нотаріальної контори (для державного нотаріуса), адреса 

робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти. 

Ускладнений доступ внесення відомостей до реєстру. 

В умовах воєнного стану, за відсутності безперешкодного 

доступу до державних реєстрів, посвідчення заповітів та 
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довіреностей може відбуватися без реєстрації, з подальшим 

внесенням до реєстрів відповідних відомостей протягом 5 робочих 

днів з дня відновлення доступу. 

Закінчення строку дії документів. 

Українці, іноземці та особи без громадянства, які на законних 

підставах перебувають на території України, в період дії воєнного 

стану можуть не хвилюватися про те, що строк дії документа, який 

посвідчує їхню особу, закінчився або про те, що вони по 

досягненню 25- і 45-річного віку не встигли вчасно вклеїти в 

українські паспорти нові фотокартки. Відповідно до роз'яснень 

Міністерства юстиції, з метою вчинення нотаріальних дій особи 

можуть пред'являти нотаріусам документ, строк дії якого 

закінчився, або паспорт, до якого своєчасно не вклеєна 

фотокартка. Такі послаблення правил будуть діяти до 

відповідного нормативного врегулювання або до відновлення 

роботи Державної міграційної служби у повному обсязі, що 

дозволить всім охочим оновити їхні документи. 

Обмеження для громадян та резидентів країни-агресора. 

У вчиненні нотаріальних дій відмовляється/зупиняються 

незавершені нотаріальні дії до прийняття та набрання чинності 

Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, 

пов’язаних з державою-агресором, у разі звернення: 

✓ громадянина російської федерації; 

✓ юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно 

до законодавства російської федерації; 

✓ юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно 

до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, 

членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному 

капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської 

федерації, або юридична особа, створена та зареєстрована 

відповідно до законодавства російської федерації. 

На жаль, чинне на сьогодні законодавство не дає відповіді на 

питання про те, що робити нотаріусам у випадку відсутності 

об'єктивної можливості направити необхідні документи до 

міністерства чи ДП "НАІС". 
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Важливо зазначити, що в умовах воєнного стану законо-

давство України активно змінюється і продовжує адаптуватися до 

нових реалій. Не є виключенням і нормативно-правові акти, що 

регулюють сферу нотаріату. 

Література: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 року № 164  

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 

164» від 06 березня 2022 р. № 209 
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м. Київ, Україна 
В умовах розвитку інформаційного суспільства все більше 

сервісів та послуг стають доступними онлайн і кількість 

користувачів мережі Інтернет збільшується з кожним днем. 

Взаємодія з ними відбувається онлайн, а коментарі є одним із 

головних видів реакції кінцевого користувача на певний продукт.  

Отримання ґрунтовних знань про емоції людей має 

вирішальне значення для продуктового бізнесу, оскільки 
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автоматичний аналіз думки клієнтів у соціальних мережах 

дозволить брендам почути думки своїх користувачів про продукт, 

який вони пропонують, і краще зрозуміти їхні реальні потреби. 

І, з метою визначення реакції користувачів в інтернет-мережі, 

необхідно мати можливість ретельно аналізувати коментарі, тобто 

великі обсяги неструктурованих даних. Для вирішення даної 

проблеми необхідно звернутися до однієї зі сфер NLP (обробки 

природної мови) – сентиментального аналізу, використання якого 

дозволить, не залучаючи сотні експертів, визначити емоційне 

забарвлення коментаря.  

Наразі існує багато рішень задачі сентиментального аналізу 

для трьох основних класів емоцій – «позитивного», «негативного» 

і «нейтрального» [1, с.1]. Багатоміткова класифікація [2, с.18] 

виникла з дослідження проблеми категоризації тексту, де кожен 

документ може належати до кількох попередньо визначених тем 

одночасно, і є важливою проблемою – приклади її застосування 

варіюються від статей новин до електронних листів.  

Одним з найпоширеніших випадків використання автома-

тичної класифікації тексту є сентиментальний аналіз тексту. 

Сентиментальний аналіз тексту [3, с.9] – це техніка обробки 

природної мови, яка використовується для визначення емоційного 

забарвлення даних. Цей аналіз дозволяє віднайти в тексті емоційну 

оцінку, яка ще називається тональністю або сентиментом (від англ. 

Sentiment – почуття, думка, настрій) тексту.  

Метою даної роботи є створення модуля багатоміткового 

сентиментального аналізу для ширшого спектру емоцій та, 

відповідно, більш ефективної оцінки тональності тексту. 

У класичному випадку для розв’язання задачі сентименталь-

ного аналізу використовуються алгоритми машинного навчання 

[1, с.4]. В даній роботі для реалізації багатоміткового класифіка-

тора пропонується використати методи глибинного навчання – 

нейронну мережу-трансформер BERT. 

Трансформерна архітектура [4, с. 10] спрямована на вирішен-

ня проблеми паралелізації обробки текстових послідовностей, яка 

працює на механізмі “self-attention” [5, с.2]. Загалом архітектура 
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трансформеру складається з двох основних блоків – кодувальника, 

де відбуваються векторні перетворення даних та оцінюється те, 

наскільки конкретне слово є релевантним для інших слів у цьому 

реченні; та декодеру, на вхід якого подається послідовність міток 

коментарів і відбувається навчання нашого трансформеру – до 

блоку, на вхід якого подається послідовність міток коментарів. 

Аналогічно до блоку кодувальника, спочатку необхідне 

проходження крізь шар вбудовування, кодувальника позицій та 

блок самоуваги, де вектори уваги генеруються для кожної мітки 

для аналізу їхнього зв’язку між собою.  

Для оцінки тональності коментарів в роботі розгорнуто 

нейронну мережу BERT – Bidirectional Encoder Representations 

from Transformers [6, с.112]– це попередньо навчена нейронна 

мережа, що працює на основі трансформерів, але не включає в себе 

блок декодеру. Архітектура нейронної мережі складається з блоку 

кодувальника та класифікатора, що діє як своєрідний декодер, 

який намагається передбачити необхідний вихід, але на вхід якому 

нічого не подається, так як передбачення визначається за 

попередньо отриманими результатами. BERT використовує інші 

гіперпараметри для кращої продуктивності, наприклад, 12 і 16 

мініблоків уваги, а не 8, як трансформер, а також має не тільки 

вбудовування слів і позиційне кодування, а ще й вбудовування 

сегментів.  

Для навчання нейронної було обрано датасет «GoEmotions: A 

Dataset of Fine-Grained Emotions» [7] – розмічений експертами 

набір даних із 58 тисячами коментарів з соц. мережі Reddit, здобу-

тих із популярних англомовних субредітів і позначених 27 

категоріями емоцій (+1 нейтральна). Як найбільший на 

сьогоднішній день повністю анотований набір даних про емоції 

англійською мовою, таксономія GoEmotions враховує психоло-

гічні особливості та застосовність даних, що робить датасет широ-

ко придатним для завдань, які вимагають тонкої диференціації між 

проявами емоцій. 

Натренована нейронна мережа BERT вирішує задачу 

багатоміткового сентиментального аналізу для 28 видів емоцій з 
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точністю 95% на тестових даних із зазначеного датасету, і, отже, 

може набути широкого застосування як у визначенні статистики 

ставлення групи людей до певної новини, події або авторського 

допису в соціальних мережах, так і впровадження в складні 

моніторингові системи.  

На графіку нижче зображено якість розпізнавання кожної з 

міток емоцій, що наявні в коментарях тестового набору даних: 

 

 
 

Як можна побачити з графіку – найкраще розпізнаються 

емоції вдячності, жалю та кохання. Найгірше – горя, гордості та 

усвідомлення. 

На рисунку нижче – приклад визначення емоційного 

забарвлення частини тексту музикальної композиції гурту Queen 

“Somebody to love” [8]: 
 

 
 

Незважаючи на те, що в тексті багато разів зустрічаються 

слова про любов, а емоції смутку можна розпізнати лише в 
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контексті, розроблений програмний модуль добре визначив емоції 

смутку (86.8%) та розчарування (26.4%). 

У ході роботи було досліджено одну з актуальних проблем 

сучасного інформаційного суспільства, а саме проблему 

багатоміткової класифікації великої кількості неструктурованих 

текстових даних. Навчена нейронна мережа BERT дозволяє 

проводити сентиментальний аналіз для 28 міток емоцій з точністю 

95%, за допомогою чого можна підвищити ефективність та якість 

вже існуючих систем класифікації. 
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УДК 323.2                                               Політичні науки 

 

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ФОРМИ ПО 

АРІСТОТЕЛЮ 
 

Попов Є.О., 

Національний університет  

«Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

Держава, за Арістотелем, виникає природним шляхом для 

задоволення життєвих потреб, але мета її існування — досягнення 

блага людей. Держава, у порівнянні з сім'єю та поселенням, — 

вища форма спілкування, в якій і завдяки якій всі інші форми 

людського спілкування досягають своєї мети і завершення. 

Держава — це достатня для самостійного існування сукупність 

громадян. А громадянином, згідно з концепцією Арістотеля, є той, 

хто може брати участь у законорадчій (законодавчій) та судовій 

владі даної держави. 

Кожній формі держави відповідає своє поняття громадянина, 

свої підстави наділення того або іншого кола осіб сукупністю 

громадянських прав. Форму держави Арістотель характеризує, як 

політичну систему, яка уособлюється верховною владою в державі 

[1, с. 239]. З огляду на це, форма держави визначається кількістю 

правлячих (один, небагато, більшість). Крім того, розрізняються 

правильні і неправильні форми держави: у правильних формах 

правителі мають на меті загальне благо, в неправильних - тільки 

своє особисте благо. Трьома правильними формами держави є 

монархічне правління (царська влада), аристократія і політія, а 

відповідними неправильними формами є - тиранія, олігархія і 

демократія. В свою чергу, кожна форма має кілька видів, оскільки 

можливі різноманітні комбінації формотворчих елементів. 

Найбільш правильною формою держави Арістотель називає 

політію. Це така форма держави, в якій править більшість в 

інтересах загального блага. Політія, за Арістотелем, є своєрідним 

поєднанням олігархії і демократії, їхніх кращих сторін, будучи 
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вільною від недоліків і крайнощів двох останніх. По суті, 

арістотелівська політія означає не тільки особливу форму держави; 

вона, одночасно, є теоретичною конструкцією політичної форми 

влади взагалі. У цьому аспекті вона служить своєрідним еталоном 

для реально існуючих державних форм і критерієм для визначення 

рівня їхньої політичності або неполітичності, відхилення від норм 

політичної справедливості. 

Підтвердженням цього є цитата з праці Арістотеля "Політика" 

: Дехто запевняє, нібито найкраща форма державного устрою має 

складатися з поєднання всіх форм; тому вони вихваляють устрій у 

лакедемонців, де поєднуються складники олігархії, монархії та 

демократії. Царська влада в них уособлює монархію, влада 

старійшин (геронтів) — олігархію, демократію ж репрезентують 

ефори, оскільки вони обираються з народу. А дехто бачить у владі 

ефорів тиранію, ознаки ж демократії вони вбачають у громадських 

трапезах (сиситіях) та в інших явищах повсякденного життя. 

 Але в «Законах» сказано, що найкраща форма державного 

устрою повинна складатися з охлократії (крайньої демократії) і 

тиранії. Однак ці форми ніхто не вважатиме формами державного 

устрою, а як вважатиме, то мусив би визнати їх найгіршими з-

поміж усіх. Тому правильніше міркують ті, хто вважає найкращою 

формою поєднання усіх форм, бо державний устрій, поєднуючи в 

собі кілька форм, справді кращий. 

Потім, політія у «Законах», видається, не містить у собі ніяких 

складників, а тільки ознаки олігархії та демократії, причому 

остання схиляється теж у бік олігархії. Це видно з того, яким чином 

створюються державні інституції. Те, що посадові особи визнача-

ються за жеребом із числа обраних, робить цей спосіб схожим на 

демократію та олігархію. Але те, що тільки багаті громадяни зобо-

в’язані брати участь у народному зібранні, призначати урядовців і 

взагалі провадити державні справи, решта ж громадян позбавлена 

цього, — уподібнює форму правління до олігархії. А ще Сократ 

хоче, щоб більшість урядовців призначалася з багатих людей, а на 

найвищі посади — особи з найбільшим майновим цензом. 
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Арістотель був прихильником патріархальної теорії поход-

ження держави, яка трактує походження держави як результат 

історичного розвитку і розростання патріархальної сім'ї. Аристо-

тель вважав, що держава походить від сім'ї, котра шляхом розвитку 

переходить у рід, від роду — до племені, до об'єднання племен і до 

виникнення народності — союзу племен [2, с. 40-41]. Державна 

влада поступово виростає від влади батька сім'ї до влади 

старійшин, вождя. Абсолютна влада монарха є продовженням 

батьківської влади. Проте на думку Дж. Локка, якщо держава 

походить від сім'ї, то монархів має бути стільки, скільки й батьків.  

Сучасні науковці цю теорію не поділяють і вважають, що 

держава і сім'я виникають майже одночасно, а результатом 

розвитку держави стає втрата родинних зв'язків. Разом з тим вони 

визнають роль сім'ї у стабільності держави. 

Література: 
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УДК-616  Медичні науки 

 

ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ГЕРПЕТИЧНОГО КЕРАТИТУ 

 

Попович П.В., 

студент медичного факультету 

Ужгородського національного університету 

м. Ужгород, Україна 

Герпетичний кератит – це запалення рогівки, викликане 

вірусом простого герпесу (ВПГ) 1-го або 2-го типу. 

ВПГ – одна з найчастіших причин ураження рогівки. Різке 

збільшення числа хворих на офтальмогерпес чітко простежується 

в Північній Америці та Європі. Автори наголошують, що останні-

ми роками тяжкість герпесвірусних уражень ока збільшилася. Що-

року кількість інфікованих герпетичними вірусами зростає на 10%. 
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В структурі офтальмогерпесу домінує запалення рогівки ока – 

кератит. Його частка у структурі запальних захворювань рогівки 

становить 20-57% у дорослих та 70-80% у дітей. З ВПГ пов'язують 

66,6% випадків патологій рогівки, 55,1% виразкових уражень та 

понад 60% рогівкової сліпоти. Герпетичний кератит (ГК) - 

найчастіша причина одностороннього зниження зору в розвинених 

країнах: загальна кількість випадків досягає 1,5 млн. на рік. 

Частота виявлення ГК у Франції становить 25,8 випадки на 100 тис. 

населення на рік, у США - 18,2 випадки на 100 тис. населення на 

рік; щорічно реєструється 40 тис. нових випадків. Серед показань 

до первинної кератопластики частка ГК становить 6%, 

ретрансплантації – 21%. 

Динамічне спостереження статистичних показників 

первинної інвалідності в Україні за останні три десятиліття (1987-

2016) свідчить про зростання рівня інвалідності через 

захворювання рогівки у 2,5-3 рази. Якщо наприкінці ХХ ст. 

зазначалося зниження частки хворих із патологією рогівки серед 

первинних інвалідів зору до 1,7-1,9%, то зараз, починаючи з 1998 

року, відзначається поступове збільшення цього показника до 4,4-

4,6%. У структурі первинної інвалідності щодо зору в Україні 

захворювання рогівки посідають 5-те місце після травм, патології 

очного дна, міопії та глаукоми. 

Офтальмогерпес представляє серйозну проблему не лише 

своєю поширеністю, а й схильністю до хронічного рецидивуючого 

протікання. ГК займають особливе місце серед запальних захворю-

вань переднього відділу ока, тому що для них характерне рециди-

вування патологічного процесу, часто багаторазове. Імовірність 

рецидиву після вперше перенесеного ГК досягає 33%, повторних 

загострень після першого рецидиву – 50-75%. Протягом року по-

вторний епізод ГК має місце у 10% випадків, протягом 10 років – 

у 50%, а в період понад 20 років цей показник зростає до 60%. 

Кожен наступний рецидив ГК характеризується більш важким пе-

ребігом, що гірше піддається консервативної терапії; збільшують-

ся тривалість захворювання та кількість ускладнень (виразка, 

перфорація рогівки та ін), частіше потрібне оперативне лікування. 
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Почастішання та обтяження перебігу ГК пов'язують із 

широким застосуванням кортикостероїдів у клінічній практиці. На 

жаль, не тільки в нашій країні, а й у всьому світі при виборі 

лікування з приводу запальних захворювань переднього відділу 

ока в першу чергу в більшості випадків (і, як правило, необґрун-

товано) призначаються антибіотики та кортикостероїди, що при-

зводить до тяжких ускладнень. в тому числі до виразки, перфорації 

рогівки.  

В даний час рецидивуючий герпес рогівки став основним 

джерелом інвалідизуючих помутнінь рогівки, що вимагають 

хірургічного втручання (пересадки рогової оболонки-керато-

пластики). 

Патогенез офтальмогерпесу визначається властивостями 

вірусу герпесу та специфічними імунними реакціями макро-

організму, що виникають у відповідь на вірусу простого герпесу, 

який з’явився в організмі. Вірус вражає тканини ока при подоланні 

ним його місцевих захисних механізмів, до яких відносять 

продукцію секреторних антитіл (S-IgA) клітинами субепітелі-

альної лімфоїдної тканини, місцеву продукцію інтерферону, 

сенсибілізовані лімфоцити. 

Потрапляючи в тканини ока екзогенно (через епітелій), 

нейрогенним або гематогенним шляхом, вірус простого герпесу 

починає активно розмножуватися в клітинах епітелію рогівки, які, 

внаслідок цитопатичних та дистрофічних процесів, піддаються 

некрозу та злущуванню. При поверхневих герпетичних кератитах 

(уражений, в основному, епітелій рогівки) на цьому етапі 

припиняється подальше розмноження вірусу в рогівці, дефект 

рогівкової тканини епітелізується, вірус переходить у персистуючу 

фазу. У персистуючому стані вірус може бути не тільки в 

трійчастому вузлі, але й у самій рогівці (Вірус простого герпесу 

(ВПГ), частіше ВПГ-1, рідше ВПГ-2, потрапляючи на кон'юнктиву 

або шкіру повік, потім проникає у трійчастий вузол і там уже 

переходить у латентний стан). 

Патогенез глибоких (з глибоким залученням строми в 

роговиці) форм герпетичного кератиту неоднозначний. З однієї 
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сторони, вірус простого герпесу має пряму вражаючу дію на 

клітини, що викликає їх гибель з подальшим розвитком запальних 

реакцій. З іншого боку, ряд авторів вказують на здатність вірус 

простого герпесу до антигенної мімікрії з виникненням пере-

хрестнореагуючих антигенів, відповідальних за запуск аутоімун-

них реакцій у рогівці. 

Активація збудника відбувається при порушенні біологічної 

рівноваги між вірусом та клітинами, яке підтримується величезним 

арсеналом засобів імунної системи, що включає клітинні та 

позаклітинні компоненти, а також системою інтерферону. 

 Вірус може активуватися за будь-яких несприятливих умов: 

лазерне вплив на око, очні краплі, переохолодження або пере-

грівання, стрес або інфекція, вагітність, висока доза алкоголю і т.д. 

За останніми даними геном ВПГ був виявлений у 20 із 22 

нормальних донорських рогівках без герпетичного кератиту в 

анамнезі, виявлено й у рогівці, що зберігалася в очному банку. 

Можна назвати такі причини важкого рецидивуючого 

перебігу ГК: 

• тривале необґрунтоване інтенсивне попереднє лікарське 

лікування (кортикостероїди, антибіотики, противірусні засоби),  

• вторинна інфекція (бактеріальна, грибкова, паразитарна),  

• вірусемія ВПГ 

• імунодефіцитні стани 

Висновки. В структурі офтальмогерпесу домінує запалення 

рогівки ока – кератит. Його частка у структурі запальних 

захворювань рогівки становить 20-57% у дорослих та 70-80% у 

дітей. З ВПГ пов'язують 66,6% випадків патологій рогівки, 55,1% 

виразкових уражень та понад 60% рогівкової сліпоти.  

Рецидивуючий герпетичний кератит – одна з провідних 

причин помутнінь рогівки та рогівкової сліпоти. У патогенезі 

герпевірусної інфекції провідну роль відіграють порушення 

загального та місцевого імунітету ока. 

Правильно підібрані ліки та швидка діагностика, дозволяють 

прискорити процес лікування та знизити частоту рецидивів.  
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лінгвістики та соціальних комунікацій 
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м. Київ, Україна 

Питання перекладу морської термінології вже довгий час 

знаходиться в центрі уваги багатьох лінгвістів та перекладачів. 

Україна – морська держава, тож вона має широкий спектр 

військово-морської термінології для дослідження. На сьогод-

нішній день вивчення даної теми є неповним, зокрема, недостатньо 

досліджені прийоми і способи перекладу термінів морської 

тематики, яка складається з певних кліше, штампів, термінів і 

виразів. У творах художньої літератури із морською тематикою 

морська термінологія є часто невід’ємною частиною тексту. Для 

перекладача робота з такими термінами може викликати певні 

труднощі, адже для точного відтворення тієї чи іншої назви 

перекладач повинен розуміти специфіку, тобто фонетичні, 

лексичні та граматичні особливості вихідної мови. 

Незважаючи на значну кількість лінгвістичних досліджень 

мови морської тематики, власне морська термінологія, на жаль, не 

отримала системного лінгвістичного опису, здатного повною 

мірою відобразити як особливості її лексико-семантичної 

структури, так і особливості утворення термінів, їх функціону-

вання, розуміння та перекладу.  

Для морських термінів характерними є такі семантичні 

особливості структури як:  

– багатозначність термінів (полісемія та омонімія); 

– синонімія; 

– антонімія і подальша можлива узуалізація (тобто закріп-

лення нового слова). 
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Тож, давайте розглянемо приклади специфіки застосування 

еквівалентного перекладу та лексичних трансформацій на основі 

твору «Зухвалі капітани» Р. Кіплінга. 

1. Еквівалент: 

The weather door of the smoking-room had been left open to the 

North Atlantic fog, as the big liner rolled and lifted, whistling to warn 

the fishing-fleet [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 3]. 

Двері в сигарний салон було прочинено з навітряного борту, і 

за краєм палуби було видно північноатлантичний туман, коли 

великий лайнер нахилився і піднявся, свистом попереджаючи 

риболовецький флот [11, 16]. 

У прикладі було застосовано такий морський термін, як the 

fishing-fleet, в рамках перекладу якого було застосовано 

еквівалентний термін риболовецький флот. 

He was very unhappy; but he saw the deck-steward lashing chairs 

together, and, since he had boasted before the man that he was never 

seasick, his pride made him go aft to the second-saloon deck at the 

stern, which was finished in a turtle-back [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 6]. 

Йому було дуже зле, але він побачив палубного стюарда, який 

прив’язував стільці один до одного, і, раз він вже похвалявся перед 

ним, що його ніколи не захитує, гордість погнала хлопця назад, на 

палубу салону другого класу, яка закінчувалася «крейсерською 

кормою» [11 , c. 22]. 

В цьому випадку, елемент steward терміну deck-steward було 

відтворено засобами еквівалентного перекладу, з огляду на те, що 

його було відтворено лексемою стюард – палубний стюард.  

“That Cheyne boy’s the biggest nuisance aboard,” said a man in 

a frieze overcoat, shutting the door with a bang [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 3]. 

"Цей хлопець Чейн – найбільша неприємність на борту", – 

сказав чоловік у фризовому пальто, з гуркотом зачиняючи двері 

[11, с. 7]. 

У прикладі було застосовано термін aboard, який також було 

відтворено засобами еквіваленту: на борту.  
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2. Транскрибування:  

“You’re the hoight av impidence, an’ I’m persuaded ye’ll corrupt 

our supercargo in a week” [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 22]. 

"Ти – верх зухвалості, і я переконаний, що ти розпустиш наш 

суперкарго через тиждень"[11, с. 28]. 

He hoisted himself on deck up a perpendicular ladder, and 

stumbled aft, over a score of obstructions, to where a small, thick-set, 

clean-shaven man with gray eyebrows sat on a step that led up to the 

quarter-deck [10, c. 9]. 

Він піднявся на палубу вертикальним трапом й поплентався 

на корму через дюжину перепон, туди, де невисокий, кремезний, 

чисто виголений чоловік із сивими бровами сидів на сходинці, що 

вела на квартер-дек [11, с. 16]. 

У прикладі було застосовано такий морський термін, як the 

quarter-deck, в рамках перекладу якого було застосовано термін, від-

творений засобами трансформації транскрибування: квартер-дек. 

3. Транслітерація:  

Lost two this trip a’ready-on sandy bottom too-an’ Dad says next 

one he loses, sure’s fishin’, he’ll give him the kelleg [10, с. 16]. 

Втратив вже двох у цьому поході – теж на піщаному дні, – і 

тато каже, що наступного разу, коли він програє, звичайно, на 

риболовлі, він віддасть йому келлег [11, с. 19]. 

Далі розглянемо застосування граматичних та лексико-

граматичних трансформацій.  

Серед таких трансформацій було виокремлено:  

1. Перестановка:  

 With a swift jerk he sculled the flickering boat-head on to a 

foamless sea that lifted her twenty full feet, only to slide her into a glassy 

pit beyond [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 7]. 

Різким рухом весла він розвернув човна носом на безпінну 

хвилю, що спершу підкинула його на добрих двадцять футів 

догори, а за гребнем скинула у блискучу прірву. [11, с. 24].  

В цьому прикладі з тексту спостерігається застосування 

трансформації перестановка, так як порядок слів термінологічного 
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словосполучення boat-head було змінено при перекладі. 

2. Граматична заміна:  

 The moon, who sees many strange things on the Banks, looked 

down on a slim youth in knickerbockers and a red jersey, staggering 

around the cluttered decks of a seventy-ton schooner, while behind him, 

waving a knotted rope, walked, after the manner of an executioner, a 

boy who yawned and nodded between the blows he dealt [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 29]. 

 Місяць, який бачив багато дивних речей на Банці, споглядав 

згори на худого юнака у бриджах і червоній трикотажній куртці, 

що хилитався палубами сімдесятитонної шхуни, а за ним, 

розмахуючи мотузкою з вузлами, наче конвоїр, ходив хлопець, що 

позіхав та клював носом між ударами, які наносив [11, с. 73]. 

У реченні було застосовано такий термін, як a knotted rope, 

який складається з прикметника та іменника. При перекладі, 

термін було відтворено словосполученням іменника та іменника, 

що свідчить про застосування трансформації граматичної заміни: 

мотузкою з вузлом.  

Серед лексико-граматичних трансформацій було виокремле-

но застосування трансформації описового перекладу у наступних 

прикладах:  

I think you are cut into baits by the screw, but you dreeft-dreeft to 

me, and I make a big fish of you. So you shall not die this time” [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 7]. 

Я думав, порубає гвинтом, але тебе винесло прямо до мене. І 

тепер ти велика риба! Цього разу не помреш. [11, 15]. 

В прикладі, значення терміну dreeft-dreeft було описано як 

винесло до мене, з огляду на відсутність відповідників терміну у 

системі української мови. 

 Harvey’s knuckles were raw and bleeding where they had been 

hanged against the gunwale; his face was purple-blue between 

excitement and exertion; he dripped with sweat, and was half-blinded 

from staring at the circling sunlit ripples about the swiftly moving line 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 34]. 

Кісточки пальців Гарві були збиті й кровоточили там, коли 
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він зачіпався за верхню частину борту; його обличчя було 

пурпурно-синім від збудження і перенапруження; він вкрився 

краплями поту, і він був майже засліплений, вдивляючись у 

відблиски сонця довкола швидкої рухомої волосіні [11, 83]. 

У реченні застосовано такий морський термін, як gunwale, при 

перекладі якого застосовано трансформацію описового перекладу, 

оскільки його значення було описано у тексті перекладу: верхню 

частину борту. 

Отже, можна зробити висновки про те, що наразі застосову-

ються такі засоби перекладу морської термінології художнього 

дискурсу:  

1. Еквівалентний переклад; 

2. Лексичні трансформації:  

- Транскрибування; 

- Транслітерація.  

3. Граматичні трансформації:  

- Перестановка; 

- Граматична заміна.  

4. Лексико-граматичні трансформації:  

-  Описовий переклад.  

Отже, було встановлено, що найбільш вживаним засобом 

перекладу морської термінології є еквівалентний переклад. Також, 

частотним засобом є трансформація перестановка та трансфор-

мація транскрибування.  

Менш частотним є застосування трансформації транслітерації 

та трансформації граматичної заміни. Найменш частотним є 

застосування трансформації описового перекладу. 
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політичний діяч, журналіст, президент Гуцульської республіки, 

уродженець Рахівщини.  

Степан народився 27 лютого 1895 року в с. Чорна Тиса 

Рахівського району в багатодітній селянській родині. У 1901 році 

в умовах Австро-Угорської монархії пішов до сільської початкової 

школи. У 1905 році батько записав його до угорської католицької 

початкової школи в Ужгороді для вивчення угорської мови. Через 

рік юнак вступив до Ужгородської угорської гімназії, у 1910 році 

перейшов до класичної гімназії м. Мараморош-Сігету, яку успішно 

закінчив у 1914 році. В 1915 році зголосившись до 38 піхотного 

полку австро-угорської армії та відправлений на російський фронт. 

Там йому присвоєно звання підпоручика, але він був поранений і 

довго лікувався. У 1917 році опинився на передовій у Румунії, 

звідки у 1918 р. був переведений у Прагу.  

  У листопаді 1918 р. повернувся до Ясіня, де його зустріли 

озброєні місіонери, старший з них попросив Степана очолити їх 

загін з 80 чоловік, який ясінянці створили за власною ініціативою 

для підтримання порядку в селі. З цього часу й розгорнулася його 

активна громадська і політична діяльність.  

  Цього ж місяця відбулися селянські збори на яких він, як 

голова зборів, заявив: «У всіх нас є тільки одна мета – з’єднатися із 

своїми братами українцями…». Збори обрали Українську Народну 

Раду в с. Ясіня із 42 членів, головою якої став сам Степан 

Степанович. Подібні ради були утворені і в багатьох інших селах 

закарпатської Гуцульщини.  

  Завдяки діяльності різних комісій, які були створені в 

структурі Головної управи Ради, зокрема, харчової, торговельної, 

лісової, шкільної, адміністративної, військової та скарбової, вдало-

ся частково відновити соціально-економічний стан післявоєнного 

напівзруйнованого Ясіня та його околиць. Було взято під контроль 

усі продовольчі запаси, розроблено план їх поповнення, велася 

боротьба зі спекуляцією, бандитизмом. Розпочалися роботи з 

будівництва доріг, реконструкції мостів, спорудження приміщень 

для громадських, адміністративних та військових установ, 

народних шкіл. Відповідні комісії надавали продовольчу та 
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соціальну допомогу інвалідам, бідним гуцульським родинам, 

дітям-сиротам. Вдалося відновити діяльність народної школи, де 

навчання проводилося українською мовою. Місцеві органи 

організували роботу культосвітніх установ, які, зокрема, агітували 

за приєднання Закарпаття до України. 

  Рух за приєднання Закарпаття до України викликав тривогу 

в угорських керівних колах. Уряд Угорщини створив у Будапешті 

Руську Народну Раду, яка запланувала скликати з’їзд делегатів всіх 

рад Закарпаття і обговорити на ньому проект автономії, щоб 

утримати його в межах Угорщини. З Ясіня виїхало 8 делегатів у 

тому числі Клочуряк, який виступив на з’їзді з промовою «Наші 

недавні опікуни думають, що ми знову одягнемо ярмо на свою 

шию…». Після цього з’їзду Степан був ініціатором організації 

з’їзду в м. Хуст, щоб там вирішити долю свого краю. Тим часом 

угорські війська зайняли Ясіня, ліквідували українську раду, 

роззброїли міліцію, а на місцеві посади затвердили угорських 

чиновників, але це не тривало довго. Гуцули перейшли в підпілля, 

вели розвідку та створили шість відділів оборони за терито-

ріальним принципом.  

  У той же час ЗУНР через війну з Польщею не змогла 

підтримати збройно Закарпаття. Делегацію угорських українців 

прийняв державний секретар народної оборони Західної України 

полковник Д. Вітовський. Він заявив, що підтримає русинів в іншій 

формі, але за умови якщо закарпатське військо під керівництвом 

місцевих старшин сформує Українська Народна Рада в Ясінях. 

“Необхідні вказівки він дасть в Коломию. І, зрозуміло, ні про яку 

допомогу він нічого не знає”, – так передає дії секретаря оборони 

ЗУНР у споминах С. Клочурак. Після цієї зустрічі штаб “Гуцуль-

ської народної оборони” – військового формування Української 

Народної Ради в Ясінях (входили обидва Степани Клочураки, 

батько та син, брати Климпуші, Д. Німчук, М. Сабадюк) – 

запланував здійснити повстання проти каральної залоги у ніч на 6-

7 січня 1919 року було зібрано 86 озброєних гуцулів та 23 вояків 

УГА, які захопили залізничну станцію, пошту та всі урядові 

установи в селі, взяли в полон понад 500 угорських солдатів.  
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  Від 8 січня 1919 р. Українська Народна Рада за поданням 

Івана Марусяка - Кузьмича проголосила Гуцульську республіку. У 

наступні дні повстанці захопили з легкістю села Кваси, Білин, м. 

Рахів, Ділове, Великий Бичків. Дійшли до Мараморош-Сигета, але 

там їх оточили і частину війська було поранено. Звичайно, не 

обійшлося без помилок самого Клочуряка. Він вбачає причини 

невдачі у необережності старшин, наявності між ними непорозу-

мінь, зрадливості поведінки румунського командування в сенсі 

того, що гуцульське військо добровільно евакуювалось із Сиґоту. 

Військо Гуцульської республіки також залишило Бичків, Рахів, 

місцями робило це передчасно без попередження місцевої 

адміністрації. По селах активізувалися терористичні угрупування 

проти місцевого населення, які війську ясінців вдалося придушити 

у Вишові та Трибушанах. Станом на 21 січня 1919 р. межі 

Гуцульської республіки зупинилися в с. Усті Ріках і с. Богдані 

безпосередньо перед Раховом.  

  Невдовзі проти ЗУНР розпочали наступальні операції і 

Польща, і Румунія, яка через Рахів, Ясіня, Ворохту мала намір 

сполучити залізницею Сиґот і Чернівці. Окупувавши без боїв 

наприкінці травня Ясіня (його перейменували на Фрасин). 11 

червня 1919 р. румуни почали арештовувати членів Української 

Народної Ради в Ясінях. Проте, після розгляду справ членів і їх 

звільнення рада в Ясіню функціонувала до приходу чехів 30 серпня 

1920 р. і ще певний час до формування ними своєї адміністрації. С. 

Клочурак проходив під слідством румунського воєнного суду у 

звинуваченнях стосовно єврейських і мадярських погромів в Ясіні. 

Суд ув’язнив Клочурака на 6 місяців у тюрму Брашова. Його 

достроково звільнили завдяки роботі Української дипломатичної 

місії в Бухаресті на чолі з генералом Сергієм Дельвіґом і за участю 

Маєр-Михальського. У 1919 році повернувся до Ясіня. Після 

входження Закарпаття до складу Чехословаччини Клочурак склав 

присягу на вірність Чехословаччині та його, як офіцера 

чехословацької армії скерували до Мукачева з наданням 14-денної 

відпустки. 8 грудня 1919 р. Степан Клочурак зупинився в Кошицях 

в Українській військовій місії та через кілька днів прибув до 
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Ужгорода з новими завданнями.  

  С. Клочуряк разом з такими громадськими діячами, як            

А. Волошин, Ю. Бращайко, І. Панькевич у 1920 році став заснов-

ником товариства «Просвіта». Того ж року Степан Клочурак став 

членом соціал-демократичної партії, обраний до її президії та 

призначений головним редактором її друкованого органу — 

щотижневої газети «Народ», яку в 1921 році перейменували на 

«Вперед». 1926 р. вийшов із партії і створив фірму зі сплаву лісу 

до Великого Бичкова, яка в роки економічної кризи збанкрутувала.  

У 1934 р. організував Український осередок Аграрної партії і 

очолив її Український осередок, поліграфічним агентством осе-

редку була газета «Географічні люди», а головним редактором — 

С. Клочурак. 

  В житті і діяльності С. С. Клочуряка важливими були 1938-

1939 рр. – часи існування автономної Підкарпатської Русі і 

Карпатської України. За часів Підкарпатської Русі працював у 

газеті «Нова Свобода», був особистим секретарем прем’єр-

міністра Августина Волошина, брав участь у Перечинській та 

Рахівській освітніх конференції.  

  При утворенні 18 січня 1939 р. УНО (Українського 

Національного Об’єднання) був обраний членом керівництва, з    

12 лютого 1939 р. — депутатом Сойму Карпатської України, 

згодом — міністром економіки та військовим міністром. Після 

визволення краю від Чехословаччини в травні 1945 р. був 

затриманий радянською службою «Смерш» і доставлений до 

Москви, де в грудні 1945 р. вступив до так званої «Української 

націоналістичної організації». 26-го засуджений НКВС до 8 років 

таборів. Коли відбув строк покарання в 1953 р., додому його не 

відпустили, натомість зачитали нову постанову про довічне 

перебування у Воркуті. Та він звернувся до Голови Президії 

Верховної Ради СРСР К. Е. Ворошилова з листом і в 1957 р. йому 

було дозволено виїхати до родини в Прагу.  

  1978 р. була видана його книга «До волі» присвячена 

Гуцульській республіці, а вже 1979 року у квартирі Клочуряка 

зробили обшук і конфіскували всі письмові матеріали, які 
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стосувалися його спогадів, підготовчі матеріали, виписки з преси, 

журнали, книги тощо. Переживаючи через це, він захворів і 8 

лютого 1980 року помер. 

  Родичі Степана Клочуряка на Закарпатті і в Чехословаччині 

були репресовані та переслідувані. Мати померла у 1945 р., батько 

- у 1947 р. Мабуть, найбільше постраждала його сестра Анна 

Лофердюк. У 1950 р. в рамках "розкуркулення" її спочатку вигнали 

з власної хати у Чорній Тисі до Лазещини, потім засудили за ніби 

"не сплачений держподаток". Засудили її спочатку на 1 рік, потім 

на 9 років таборів, позбавлення громадянських прав та 

конфіскацію всього майна. Що цікаво - судили її не під прізвищем 

Лофердюк, а під дівочим прізвищем Клочуряк, щоб надати 

процесові більш "куркульського" характеру. 

  Реабілітували діяча лише 26 березня 1990 року, де було 

вказано, що він не проводив ніякої ворожої діяльності проти СРСР, 

а інкриміновані йому дії не знайшли свого підтвердження. 

Посмертно 14 березня 2019 року Степана Степановича було 

нагороджено Орденом Свободи – за особистий внесок у відрод-

ження української державності, служіння Українському народові. 

Закарпаття вшанувало пам’ять С. Клочурака перевиданням його 

спогадів “До волі”, двома виданнями монографії про його життя і 

політично-громадську діяльність “Лицар волі”. Утім, його багата 

спадщина, зокрема публіцистика, ще чекає на свого дослідника. 

Також є низка творів, де Клочуряк виступає персонажем: М. 

Мушинка «Лицарі волі», «Гуцульська республіка», «Назустріч 

волі», «Дякую за кожний новий ранок» - роман-комедія Галини 

Павловської, племінниці Степана. Перед Краєзнавчим музеєм у 

смт. Ясіня 2011 р. вшанували Степана Степановича пам’ятником.                       
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ У ХХІ 

СТОЛІТТІ: БЛИЗЬКОСХІДНИЙ РЕГІОН  
 

Романенко Ю. О.,  

студентки Національного  

університету «Львівська політехніка» 

 спеціальності міжнародні відносини, суспільні  

комунікації  та регіональні студії  

Дослідження ролі й місця Саудівської Аравії в Близькосхідній 

системі міжнародних відносин на початку ХХІ століття займає 

пріоритетне значення в міжнародному дискурсі.  

Королівство Саудівська Аравія – унікальний та один із 

наймогутніших гравців в регіоні Близького Сходу. Оскільки за 

формою правління країна вважається абсолютною теократичною 

монархією, то релігійний чинник у прийнятті зовнішньо-

політичних рішень відіграє важливу, подекуди вирішальну роль. 

Іслам виконує подвійну функцію: з одного боку, єднає саудитів в 

єдину «умму ісламію», а з іншого, виступає надійним та 

ефективним важелем впливу на держав Близького Сходу.  

На території Саудівської Аравії знаходяться величезні 

поклади нафти та природного газу. Країна вважається нафтовим 

магнатом регіону. Наявність «чорного золота» дозволило 

Королівству встановити особливий тип відносини з низкою 
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держав близькосхідного регіону – «лідер – підлеглі». В ролі під-

леглих виступають держави з низьким рівнем економіки, гострою 

демографічною кризою, розколеною внутрішньополітичною 

системою – Ємен, Сирія, Палестина, Ірак. Щорічно вливаючи в 

економіку цих держав мільйони доларів Саудівська Аравія 

залучається їхньою підтримкою в боротьбі проти Ірану та країн 

«шиїтського півмісяця».  

Ворожі відносини сформувалися у держави Саудитів з 

Ісламською Республікою Іраном. На це є декілька причин: Іран 

претендує на неформальне лідерство в регіоні; здійснює «експорт» 

ісламської революції в мусульманські країни, що дестабілізує 

геополітичний ландшафт регіону; веде активну боротьбу за 

важливі нафто-транспорті вузли, які цікавлять і саудитів. Зовнішня 

риторика Тегерану завжди турбувала політичне керівництво 

Саудівської Аравії. Проіранські шиїтські формування, на сьогодні, 

контролюють уже аж чотири арабські столиці: ліванський Бейрут, 

сирійський Дамаск, іракський Багдад та єменську Сану, утворивши 

навколо Саудівської Аравії ланцюг небезпеки [1].  

Додатковою проблемою, яка спричиняє ескалацію саудівсько-

іранського протиборства слугує ядерна програма Ірану. Для 

саудитів, одержання Тегераном ядерних боєголовок, фактично 

означатиме виклик національній безпеці країни та послаблення її 

позицій в регіоні. Опираючись на наші дослідження, ми вважаємо, 

що подальша зовнішня політика Саудівської Аравії вибудовува-

тиметься на основі політичних заяв та дій шиїтського Ірану. В 

одному інтерв’ю із CNN міністр закордонних справ Саудівської 

Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що його країна готова до 

розробки ядерної зброї, якщо Іран відновить свою ядерну програму 

[2]. Проте, ми переконані, що країни обмежаться лише погрозами, 

оскільки усвідомлюють взаємне знищення при використанні 

летальної зброї.  

Неоднозначні відносини у Саудівської Аравії сформувалися із 

Туреччиною, що одночасно виступає в якості партнера та 

суперника. Створення військово-політичної осі «Ер-Ріяд-Анкара» 
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послабить регіональну могутність Тегерану та дозволить пере-

формувати геополітичну конфігурацію сил на Близькому Сході в 

інтересах саудитів. Попри те, країни мають багато точок зіткнення 

протилежних інтересів – Лівія, Катар, Середземномор’я.  

Однією із форм взаємодій між державами є ведення так званих 

«проксі воєн» - посередницьких воєн – коли держави здійснюють 

військово-політичні операції не на своїй суверенній території, а 

стаючи на бік третіх країн, використовуючи їхню територію як 

плацдарм для ведення оперативних бойових дій [4].  

Пріоритетне місце в регіональній політиці Саудівської Аравії 

зайняли монархії Перської затоки. Найвища форма зовнішньо-

політичної співпраці проявилася у 1981 р. зі створенням РСАДПЗ, 

першочерговою метою якої було забезпечити регіональну безпеку 

та підтримку політичних систем держав членів, себто збереження 

монархій. Один із саудівських політологів зазначив, що держави 

РСАДПЗ виконують роль «стратегічного тилу Королівства» [3, с. 

234].  

У 2017 р. виникнула Катарська криза, яка засвідчила розкол 

всередині організації. Саудівська Аравія на чолі з ОАЕ, Бахрейном 

та Кувейтом оголосила економічну та дипломатичну блокаду 

Катару, звинувативши його у таємній співпраці із Іраном. Санк-

ційний пакет сильно похитнув внутрішньо економічну систему 

держави, адже 80% продовольства надходить в країну через 

територію Саудівської Аравії, а Катар не має власного сільського 

господарства ось чому оголошення торгівельної блокади викли-

кало великий ажіотаж на ринках. На початку січня 2021 р. арабські 

країни заявили про зняття дипломатичної блокади з Катару, 

оскільки учасниками саміту РСАДПЗ було підписано договір про 

примирення з Катаром та відкрито кордони.  

Після завершення активної фази «арабської весни» спосте-

рігається «похолодання» у відносинах між Саудівською Аравією 

та ОАЕ. Держави опинилися на межі економічного суперництва, 

пов’язаного з конкуруючими позиціями країн на ринку енерго-

носіїв. Таким чином, між монархіями розгорнулася справжня 

торгово-економічна війна.  
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Саудівська Аравія схвильована тим фактом, що ОАЕ стали 

гучно озвучувати свої претензії на регіональне (Перська затока та 

Близький схід загалом) лідерство, просувати свій порядок денний 

та здійснювати тиск на інших акторів регіону з метою реалізації 

своїх національних інтересів. В результаті, геополітичні ігри за 

перерозподіл сфер впливу між Саудівською  

Аравією та ОАЕ перейшли в більший масштаб – від Близького 

Сходу до Африки, де «партнери на словах» перестали координу-

вати свої позиції. Співробітництво Саудівської Аравії з Бахрейном 

завжди було злагодженим. Саудити допомогли Бахрейну в 

боротьбі проти шиїтських меншин, які вимагали надати їм 

політичні та соціальні права. Останні керувалися тим, що Бахрейн 

історична територія Ірану, а тому має перебувати під сферою 

впливу Тегерану.  

Отже, регіональна зовнішня політика саудівського керів-

ництва є доволі суперечною. Водночас, країна змогла поєднати 

агресивну та миролюбну політику, що ускладнює формування 

якісної характеристики політики Королівства. Агресивність 

проявляється в небажанні поступатися місцем неформального 

лідера регіону та в боротьбі за стратегічно-важливі транспортно 

морські вузли регіону. Миролюбність спостерігається в наданні 

широкої допомоги економічно-відсталим державам з складною 

соціальною та політичною ситуацією. Першочергово, зовнішня 

політика Саудівської Аравії орієнтована на збереження за собою 

ключових позицій на Аравійському півострові, серед ісламських 

держав і країн — експортерів нафти.  
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The effective functioning of Ukraine's financial system according 

to international standards is a very important lever for further economic 

development and ensuring the country's financial security. The war will 

certainly make adjustments to the development of the country's 

economy, and will require a new reconsideration in the future of the 

importance of financial management methods, and especially financial 

monitoring. Financial monitoring is a special component of the 

management system of different levels of the state's economy, which 

allows you to receive timely objective and necessary information to 

make effective management decisions. The importance of financial 

monitoring is determined by the dynamism of the studied phenomena, 

the need to consider them in dynamics, to monitor negative trends and 

make timely adjustments. 

According to the Law of Ukraine "On Prevention and Counte-

raction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime", financial 

monitoring is a set of measures taken by the subjects of financial 

monitoring in the field of prevention and counteraction, including state 

financial monitoring and primary financial monitoring [1]. 
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In Ukraine, the process of establishing a national financial 

monitoring system has not yet been completed. It is aimed at monitoring 

and detecting suspicious financial transactions and punishing money 

laundering. Taking into account the experience of foreign countries, 

further development should take place in the direction of establishing 

strict social control over these phenomena. 

In our time, the issue of legalization (laundering) of criminal 

proceeds over the past two decades has become one of the leading 

problems of a large scale, which many countries around the world are 

working to address. Conducting financial monitoring is one of the 

effective ways to regulate the solution of this problem. The process of 

legalization of "dirty" money is characteristic of all forms of organized 

crime, which changes the course of economic decision-making, 

undermines financial institutions, exacerbates social problems and, most 

importantly, promotes corruption [2]. 

It should be noted that even today in Ukraine there is no sufficient 

legal framework to combat this dangerous phenomenon for the state. 

The imperfection of the national financial monitoring system largely 

determines the state and effectiveness of the fight against money 

laundering, economic crime, the growth of the shadow sector, and 

ultimately directly affects the reliability of the financial and credit 

system, investment attractiveness and overall economic security. 

The main role in minimizing the legalization of criminal proceeds 

is assigned to the specially authorized body of executive power on 

financial monitoring - the State Financial Monitoring Service of 

Ukraine. Carrying out financial monitoring, banks and non-bank 

financial institutions check clients and analyze their financial 

transactions, and in case of detection of suspicious transactions inform 

the State Financial Monitoring Service and law enforcement agencies of 

Ukraine. 

The main tasks and functions of the SCFM include: 

- implementation of state policy in the field of prevention and 

counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, 

terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass 

destruction; 
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- submission to the Minister of Finance of proposals to ensure the 

formation of state policy in the field of preventing and combating 

legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and 

financing the proliferation of weapons of mass destruction; 

- collection, processing and analysis (operational and strategic) of 

information on financial transactions subject to financial monitoring, 

other financial transactions or information that may be related to 

suspicion of money laundering or terrorist financing or financing the 

proliferation of weapons of mass destruction; 

- ensuring the functioning and development of a unified 

information system in the field of preventing and combating legalization 

(laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing 

the proliferation of weapons of mass destruction; 

- conducting a national risk assessment; 

- establishing cooperation, interaction and information exchange 

with state bodies, the National Bank, competent bodies of foreign states 

and international organizations in the field of prevention and 

counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, 

terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction; 

- ensuring in the prescribed manner the representation of Ukraine 

in international organizations to prevent and combat legalization 

(laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing 

the proliferation of weapons of mass destruction. 

The exercise of these and other powers by the SCFM of Ukraine 

ensures the detection of financial transactions with signs of legalization 

of criminal proceeds, and thus - minimization of the concealment of 

these crimes. The specifics of the organization of the financial 

monitoring mechanism for different market participants are determined 

by their regulatory authorities. 

We support the opinion of Smahlo OV that the effectiveness of the 

financial monitoring system can be increased through the 

implementation of the following measures: 

- clearly define the list of actions related to the legalization 

(laundering) of proceeds from crime; 

- expand the list of financial crimes through predictive crimes: 
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computer fraud, illegal credit transactions, forgery of payment cards and 

other payment documents, corruption and abuse of office, tax evasion; 

- strengthen interdepartmental coordination of bodies supervising 

the fight against money laundering and create a closed unified 

information system for the exchange of information on money 

laundering between them; 

- strengthen the administrative responsibility of employees 

authorized to work with classified information of both state financial 

monitoring bodies and subjects of primary financial monitoring 

(penalties, ban on holding managerial positions, etc.); 

- expand the sources of information obtained by the SCFM on 

suspicious transactions, using voluntarily provided information, profile 

reports, open sources of information and verify the facts of violations 

obtained from various information sources; 

- strengthen the responsibility of the subjects of primary financial 

monitoring (SPFM) for violations of legislation in the field of combating 

money laundering; 

- to develop effective methodological support for financial 

monitoring of transactions related to money laundering [3]. 

Thus, financial monitoring is a system of active actions and a 

specific form of control exercised by public authorities, local 

governments, businesses and citizens of Ukraine on the formation, 

distribution and use of financial resources to identify and prevent 

deviations that will interfere with legal and effective development of the 

national economy. 
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У збиранні доказової інформації одне з основних місць 

посідає допит, метою якого є отримання певної інформації від 

особи про обставини, що їй відомі та мають значення для справи. 

Допит дитини вимагає від особи, яка його проводить, знання не 

тільки процесуального законодавства, а також знання вікових та 

індивідуальних особливостей дитини, індивідуального підходу, 

досконалої та ретельної підготовки, що включає в себе: вивчення 

матеріалів справи, ознайомлення з всебічними даними про дитину, 

складання плану допиту, залучення спеціалістів, правильного 

вибору тактики допиту та місця проведення допиту. При допиті 

дитини, потерпілої від злочину, вибір місця допиту відіграє досить 

важливу роль, оскільки проведення допиту у кабінеті слідчого 

може мати негативні наслідки як для дитини, так і для справи у 

цілому. 

Проблему допиту неповнолітніх у кримінальному провад-

женні досліджували безліч вчених. Серед них В. Коновалова,          
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Є. Стрельцов, С. Єфимович, С. Пришляк, С. Тетюєв, В. Васильєв, 

Т. Матюшкова, Є. Лук’янчіков, та інші. 

«Зелені кімнати» є новим явищем для України. Уперше такий 

термін з’явився в офіційних документах тільки у 2008 р. Так, у 

2008 р. Департаментом кримінальної міліції у справах дітей були 

видані Методичні рекомендації щодо організації та функціону-

вання «зеленої кімнати» для дітей, які потребують соціально-

психологічного захисту. Але діти, які стали жертвами або свідками 

злочину, не потрапили до категорій, з якими має проводитися 

профілактична робота в «зелених кімнатах» [1, с.11]. 

На практиці, визначення місця проведення допиту дитини, яка 

потерпіла від злочину визначається на розсуд особи, яка його 

проводить. Якщо ми говоримо про допит на досудовому слідстві, 

то, як правило, допит проводиться у кабінеті слідчого. Допит 

потерпілої дитини під час судового слідства проводиться в залі 

суду. Однак, ані кабінет слідчого, ані зала судових засідань не є 

оточенням, дружнім до дитини. У всіх справах, пов’язаних з 

дітьми, першочергова увага повинна надаватися найкращим 

інтересам дитини в кожному конкретному випадку на індивіду-

альній основі. Найкращі інтереси дитини повинні розглядатися у 

поєднанні з іншими правами дітей. 

«Зелена кімната» - спеціально-обладнана кімната, яка призна-

чена для допиту дитини. Ця кімната зменшує ризик повторної 

травматизації дитини під час допиту, завдяки комфортній атмо-

сфері. Відеозапис допиту з такої кімнати можна використовувати 

в подальшому розслідуванні без повторних допитів [2, с.181]. 

Проведення допиту дитини у «зеленій кімнаті» дає можли-

вість опитати дитину мінімального віку. Спостерігаючи за тим, як 

дитина грає з іграшками, можна зробити висновок, що, наприклад, 

дитина зазнала. Для дитини такий допит є найменш травматичним, 

оскільки він відбувається у комфортній та дружній атмосфері, ото-

чення не нагадує про пережиті негативні відчуття. Дитина повніс-

тю зосереджена на допиті, навіть якщо сам допит є грою [3, с.307]. 

Допит у «зеленій кімнаті» проводить психолог, який володіє 

спеціальними знаннями та знає психологію дитини відповідного 
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віку. Психолога знайомлять з тим переліком питань, який цікавить 

слідство. самій кімнаті знаходиться дитина та психолог, а всі інші 

учасники процесу знаходяться в іншій (технічній) кімнаті та 

спостерігають за процесом допиту через камеру спостереження 

та/або венеціанське скло [4, с. 88]. 

Для зняття напруги у залученого до слідчих дій неповноліт-

нього необхідно при обладнанні «зеленої кімнати» дотримуватися 

таких правил: 

- належна звукова ізоляція; 

- забезпечення постійної температури і свіжого повітря; 

- достатня кількість зручних м’яких меблів; 

- належне освітлення; 

- наявність дитячих іграшок, квітів та інше [5, с. 30]. 

Отже, можна зробити висновок, що «зелена кімната» призна-

чена для комфорту неповнолітніх, які залучені до такої слідчої дії 

як допит. На жаль, кількість таких кімнат у нас, в Україні ще 

недостатньо, але ми сподіваємось, що позитивні зрушення в цьому 

плані відбудуться. 
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м. Харків 

В умовах воєнного стану змінюються пріоритети у 

фінансуванні видатків місцевих бюджетів, а також страждає 

дохідна частина, тому надзвичайно важливо забезпечити 

оперативне, належне та безперервне виконання місцевих 

бюджетів. Для забезпечення функціонування бюджетної сфери та 

життєво необхідних потреб жителів територіальних громад у 

період дії воєнного стану органи виконавчої влади приймають 

низку швидких та оперативних рішень. 

На сьогодні виконання бюджетів місцевого самоврядування 

здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з 

урахуванням деяких особливостей.  

По-перше, бюджетні повноваження продовжують здійсню-

ватися органами місцевого самоврядування, їх виконавчими 

органами, місцевими державними адміністраціями, військово-

цивільними адміністраціями (військовими адміністраціями у разі 

утворення) відповідно до ст. 15 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану». 

Виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві дер-

жавні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові 
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адміністрації приймають за поданням місцевих фінансових органів 

рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети; 

здійснюють без погодження постійною комісією місцевої ради 

перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за 

бюджетними програмами [1, п. п. 1,2]. 

Тому, внесення змін до місцевого бюджету в частині 

розподілу перевиконання дохідної частини або розподілу вільного 

залишку бюджетних коштів здійснюється виконавчими комітета-

ми відповідних місцевих рад, місцевими державними адміністра-

ціями, військово-цивільними адміністраціями або військовими 

адміністраціями у разі їх створення (наказом керівника військової 

адміністрації) за поданням місцевих фінансових органів без 

ухвалення відповідного рішення Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, відповідною місцевою радою. 

По-друге, Бюджетним кодексом України передбачено ряд 

змін (від 15. 03. 2022 р. №2134-ІХ), що впливають на виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану. Наприклад, скасовано 

вимогу Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів між 

загальним та спеціальним фондами бюджету виключно в межах 

бюджетних призначень шляхом прийняття рішення про місцевий 

бюджет або про внесення змін до нього [2, ч. 7 ст. 13]. Скасовано 

усі норми щодо складання та схвалення прогнозів місцевих 

бюджетів [2, ст. 751]. Скасовано терміни подання Казначейством 

звітності про виконання місцевих бюджетів (у частині дотримання 

термінів подання звітності про виконання місцевих бюджетів) [2, 

ст. 80]. 

Також варто зазначити, що Кабінету Міністрів України 

доручено до 15 грудня 2022 року визначити порядок реалізації 

механізму зарахування акцизного податку з роздрібного продажу 

тютюнових виробів, який мав діяти з 1 квітня 2022 року. І 

відтерміновано до 1 січня 2023 р. застосування положення щодо 

нарахування штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян та пені у розмірі 0,1% суми простроченого (за 

кожний день прострочення) платежу акцизного податку з 

роздрібного продажу тютюнових виробів, який зараховується до 
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бюджетів місцевого самоврядування (розділ II «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» від 15. 02. 2022 р. №2042-IX) [2]. 

По-третє, перелік стратегічних підприємств на місцевому 

рівні задля можливості поповнення їх статутного фонду 

затверджується рішенням виконавчого комітету відповідної 

місцевої ради в рамках повноважень визначених пп. 2 п. б ст. 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При 

цьому постанова Кабінету Міністрів України від 09. 06. 2021 р. № 

590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану» визначає, що у другу чергу здійснюються 

видатки на внески до статутного капіталу стратегічно важливих 

підприємств (централізоване водопостачання та водовідведення, 

теплопостачання, громадський транспорт, забезпечення наземного 

обслуговування повітряних суден). 

По-четверте, пріоритетність здійснення видатків Казначейст-

вом. Казначейство та органи казначейства здійснюють платежі за 

дорученням клієнтів з урахуванням забезпеченості єдиного 

казначейського рахунку в такій черговості: 1) видатки на націо-

нальну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового 

режиму воєнного стану; 2) оплата праці працівників бюджетних 

установ; погашення та обслуговування державного та місцевого 

боргу, виконання гарантійних зобов’язань; виплата пенсій, надба-

вок та підвищень до пенсій; соціальне забезпечення, придбання 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів придбання води 

тощо; 3) інші видатки [3, п. 19]. 

Доцільно наголосити, що перерахування реверсної дотації до 

Державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких 

введено воєнний стан, Казначейством не здійснюється [3, п. 22]. 

По-п’яте, в умовах воєнного стану або для здійснення заходів 

загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської 

Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, 

усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її 

територіальній цілісності органи місцевого самоврядування або 
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військові адміністрації можуть приймати рішення про перера-

хування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, тоб-

то так званий міжбюджетний трансферт [2, п. 22-2]. Крім того, 

встановлюється можливість безоплатної передачі комунального 

майна військовим формуванням та використання існуючих матері-

альних цінностей на потреби тероборони згідно із Законом Украї-

ни «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в 

умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». 

І, по-шосте, варто підкреслити, що на період до припинення 

чи скасування воєнного стану, перевірки Державною аудиторсь-

кою службою щодо виконання місцевих бюджетів тимчасово не 

проводяться, а розпочаті перевірки зупиняються [1, п. 2]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що для 

забезпечення функціонування бюджетної сфери та життєво 

необхідних потреб населення у період дії воєнного стану на 

місцевому рівні діють спрощені бюджетні процедури. Отже ті 

зміни, які були внесені до законодавства сприятимуть ефек-

тивному та оперативному прийняттю управлінських рішень 

органами місцевого самоврядування та дозволять забезпечити 

належне фінансування першочергових потреб.  

Сьогодні, від ефективності побудованої системи формування 

та використання коштів бюджетів місцевого самоврядування 

залежить ефективність функціонування усієї бюджетної системи. 

Саме тому, місцеві бюджети є важливим елементом бюджетної 

системи держави. 
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На сьогодні, процес планування виробництва повинен 

розраховувати виробничу потужність підприємства, для того, щоб 

підприємство могло визначати цілі та виконувати їх. Розрахунок 

величини виробничої потужності та ефективність її використання 

ускладнюється тим, що кожне підприємство має свою власну 

структуру, технологію виробництва, виробничу інфраструктуру та 

інші індивідуальні складові. 

Вибрана тема є актуальною для дослідження, адже аналіз 

виробничої потужності підприємства дозволяє визначити норми 

робочого часу, використання обладнання та ті розрахунки, що 

необхідні для формування виробничої програми підприємства. 

Виробнича потужність підприємства – це максимальний 

розмір продукції, що може вироблятися в межах та обсягах, 

передбачених планом, за умови повного використання обладнання 

та виробничих площ та застосуванні передових технологій та 

найбільш ефективних методів організації праці. [1] 

Сучасний процес використання та розвитку виробничої 

потужності обумовлюється труднощами та чинниками, від яких 

він залежить, так на підприємстві він формується під впливом 

таких процесів, як планування, технічна підготовка, організація і 
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управління виробництвом. [4, с.121] 

Слід відмітити, що фактори, що впливають на процес 

формування та використання виробничої потужності можна 

поділити на чотири групи. 

Таблиця 1 

Фактори, що впливають на формування та використання  

виробничої потужності 
1. Фактори, що 

пов’язані зі 

складом та 

особливостями 

структури 

основних 

засобів: 

- кількість та 

продуктивність 

обладнання; 

- співвідношення 

частин основних 

засобів; 

- рівень технології 

виробництва; 

рівень зносу 

обладнання, 

технічні 

характеристики; 

- характер 

використання 

обладнання. 

2. Фактори, 

пов’язані з 

особливостями 

організації 

виробництва 

продукції: 

- рівень 

спеціалізації та 

кооперації 

виробництва; 

ступінь 

концентрації 

виробництва; 

- рівень 

кваліфікації кадрів; 

- рівень 

узгодженості за 

продуктивності 

між групами 

машин. 

3. Фактори, 

пов’язані з 

особливостями 

продукції, що 

випускається: 

- серійність 

випуску; 

рівень уніфікації 

виробів та 

деталей; 

- стандартизація 

матеріалів, 

обладнання та 

деталей, що 

використовується. 

4. Фактори, 

пов’язані з 

рівнем 

управління 

виробництвом: 

- виробнича та 

організаційна 

структура 

виробництва; 

- методи 

управління, що 

використовуються; 

- стиль та техніка 

управління. 

 

Виробнича потужність має неоднозначний характер, вона 

може швидко змінюватися залежно від того, як фактори впливають 

на неї. Врахування факторів повинно бути завжди актуальним, 

тому що внутрішнє і зовнішнє середовища вітчизняного 

підприємства постійно змінюються, що обумовлено соціально-

економічними процесами. [2, с.18]  

Для того, щоб забезпечити створення та формування нових 

виробничих потужностей та їх раціональне використання 

необхідно завжди враховувати вплив управлінських рішень. 
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Для узгодження цілей про створення, збільшення розмірів 

виробничих потужностей потрібно вдосконалювати систему 

дослідження факторів, що впливають на функціонування 

виробничої потужності. [4, с.122] 

Основними чинниками, що зумовлюють збільшення розміру 

та використання виробничої потужності є покращення організації 

виробництва, збільшення технічного парку підприємства, підви-

щення ефективності процесу планування, збільшення матері-

ального стимулювання тощо. [3] 

Сучасні науковці виділяють три основних шляхи покращення 

використання виробничої потужності: 

- технічне переозброєння, що охоплює модернізацію облад-

нання, ліквідацію наявних диспропорцій в системі виробничої 

потужності, формування та покращення гнучкості виробничих 

середовищ, збільшення використання механізованої праці; 

- збільшення часу роботи обладнання, що можна досягти за 

умови зменшення часу простоїв обладнання, скорочення терміну 

амортизацію, передача в оренду, ліквідація незалученого облад-

нання; 

- поліпшення управління виробництвом: впровадження стра-

тегічних цілей, систематизація та інтеграція процесу управління, 

забезпечення інформаційними ресурсами, застосування заходів 

щодо стимулювання працівників. 

Слід підкреслити, що сучасна виробнича потужність 

орієнтується саме на новітню техніку та технології. Підприємство 

повинне постійно підтримувати конкурентоспроможність свого 

виробництва, лише під дією цього чинника організація зможе 

швидко оновлювати своє обладнання та покращувати технологію 

виробництва. [5, с.143] 

Отже, виробнича потужність підприємства формується та 

використовується під впливом різних факторів, від рівня збіль-

шення та використання виробничої потужності залежить темп 

економічного розвитку організації.  

Якщо підприємство здійснюватиме контроль над форму-

ванням та функціонуванням виробничої потужності, тоді ця 
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організація працюватиме на повну потужність та матиме здатність 

швидко мобілізувати приховані резерви, з метою досягнення 

стратегічних цілей. 
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Юридичні науки 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ПІД ЧАС  

ЗАТРИМАННЯ 

  

СВИСТУН Максим 

здобувач вищої освіти 1-го курсу  

навчально-наукового інституту  

права та фахівців для підготовки  

фахівців органів національної поліції  

Науковий керівник:  

ЖУРАВЕЛЬ Олександр Анатолійович  

старший викладач кафедри спеціальної  

фізичної підготовки 

 У Всесвітній мережі з’являється все більше інформації та 
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відео про застосування насильства щодо громадян. Щоб зрозуміти 

всі складнощі цього відомства, варто звернутися до спеціального 

закону України – «Національна поліція». Застосування сили 

поліцією є формою примусу. Це мистецтво. Статтею 42 Закону 

передбачено, що міліція має право застосовувати таку форму 

примусу - силу (примус) під час здійснення наданих цим Законом 

повноважень. 

 Фізичний вплив – це застосування будь-якої фізичної сили, 

а також спеціальних методів бою, щоб зупинити злочинців від 

здійснення протиправної діяльності. Фізичне опромінення також 

має певні критерії. Стаття 43 Спеціального закону встановлює такі 

правила: Поліція зобов’язана попередити особу перед застосу-

ванням сили та надати їй достатній час для негайного виконання 

законних вимог поліції, якщо такі є. .Спричиняє травми, 

небезпечні для життя. і здоров'я. та/або поліція чи інші серйозні 

наслідки, або за нинішніх обставин таке попередження є необґрун-

тованим або неможливим. Попередження можуть подаватися усно 

та дистанційно або через гучномовці, гучномовці для великих груп 

людей. 

 Особливо важливою нормою закону є те, що вид та 

інтенсивність заходів примусу визначаються з урахуванням 

конкретних обставин, характеру правопорушення та особистих 

особливостей порушника. 

 Тобто, коли міліція застосовує силу проти вразливої літньої 

людини, вона відступає від застосування цієї сили в цій ситуації. 

Те саме стосується і здійснення такого впливу на осіб з інвалід-

ністю або осіб, які не становлять загрози, а лише відстоюють їхні 

права. Якщо внаслідок перевищення зазначених граничних 

значень настає тілесне ушкодження, поліція зобов’язана негайно 

надати потерпілому медичну допомогу у зв’язку із застосуванням 

примусових заходів. 

 Заборона на застосування сили, спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї проти жінок з видимими ознаками вагітності, 

неповнолітніх, осіб з видимими вадами або осіб похилого віку, 

крім випадків збройних або групових нападів, збройного опору 
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поліції, ситуацій, що становлять загрозу життю. Інший. Усі ці 

положення містяться у статті 43 Спеціального закону. 

 У разі безпосереднього застосування сили, передбаченого 

статтею 44 Закону про Національну поліцію України, міліція може 

застосувати силу, у тому числі спеціальні засоби бою (рукопашний 

бій), для забезпечення особистої безпеки. Безпека та/або безпека. 

Інші припиняють правопорушення та заарештовують право-

порушника, коли застосування інших заходів міліції не забезпечує 

виконання поліцейських повноважень, наданих йому законом. 

 Ці стандарти є оціночними і вимагають детальної оцінки з 

боку поліції, але є випадки, коли вищезазначені критерії не 

відповідають. Наприклад, вас зупиняє за кермом поліція, ви 

повинні надати документи і підтвердити законність вимоги поліції, 

бо ви впевнені, що не порушили закон, або просто намагаєтеся 

виправити ситуацію. інколи копи часто думають, що я водій. 

Насильство — це злісна непокора законному запиту поліції (§ 185 

Закону про адміністративні правопорушення) відкрити двері 

автомобіля (можливо, розбити скло автомобіля) та зняти його. . Ці 

дії можуть бути виражені по-різному: лежати на землі і заподіяти 

фізичний біль, бути в наручниках, бити, зламати руку, покласти 

коліно на голову. 

 Якщо поліція завдала особі фізичної шкоди, дотримуйтесь ч. 

2 ст. Відповідно до статті 44 Спеціального закону працівники 

міліції зобов’язані письмово повідомити своїх керівників, а 

працівники міліції – про застосування сили для нанесення тілесних 

ушкоджень. 

 Відповідальність поза межами цих заходів випливає зі статті 

365 КК України, згідно з якою є перевищення повноважень або 

службових повноважень, тобто умисна поведінка правоохоронців 

поза законом. Обмежити надані їм права або повноваження, якщо 

є істотне порушення прав, що охороняються законом. Інтереси 

юридичних осіб караються позбавленням волі на строк до п’яти 

років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи діяльність на строк 

до п’яти років. . 
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 Позбавлення волі призначається, якщо такі дії супровод-

жуються насильством або погрозами насильства, застосуванням 

зброї чи спеціальних засобів, а також коли потерпілому зазнають 

страждання і жорстоке поводження без ознак катування (стаття 2 

цієї статті). Від 3 до 8 років або дискваліфікація. Деякі події можуть 

тривати до трьох років. 

 Якщо ці діяння мають тяжкі наслідки (ч. 3 цієї статті), вони 

караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років. 

 Тому, якщо ви стали жертвою таких порушень, радимо вам 

звернутися до місцевої генеральної прокуратури або Національ-

ного бюро розслідувань. Це останній правоохоронний орган, 

уповноважений проводити досудове розслідування за фактами 

скоєння за статтею 365 Кримінального кодексу України. 

 Таким чином, ми бачимо, що дотримання поліцією критеріїв 

застосування фізичного впливу є оціночним і відображає 

внутрішні переконання поліцейського. Найголовніше – зрозуміти 

критерії своєчасності та пропорційності фізичних впливів. Якщо 

ваші права порушені, не зволікайте і збирайте всі факти цих 

порушень та їх наслідків. 

Література: 

1. Коментар від Максима Клочко 

2. Закон України «про Національну поліцію» 

3. Кримінальний кодекс України 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
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ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКІВ  

ТА ВИЛУЧЕННЯ ЗБРОЇ 

 

СВИСТУН Максим, КАБАК Ярослав 

здобувачі вищої освіти 1 курсу  

навчально-наукового інституту права  

та фахівців для підготовки фахівців  

органів національної поліції 

Наукових керівник: 

НАМЛИНСЬКА Ольга Сергіївна 

викладач кафедри 

Тактико-спеціальної підготовки  

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 При затриманні злочинців правоохоронці повинні: 

❖ Перш ніж прийняти рішення про затримання злочинців, 

керівництву поліції слід розглянути обставини, які можуть 

ускладнити їх дії (кількість злочинців, зброя чи інші предмети, 

характеристики місця затримання, терміни та можливість надання 

допомоги). інші підрозділи поліції тощо). 

❖ Контроль за особами, які вчинили нормативні або 

кримінальні правопорушення працівниками міліції, контроль їх 

майна, їх транспортних засобів та вилучення та зарахування 

документів і предметів, які є доказами або можуть бути 

використані для заподіяння шкоди їх здоров’ю, даних потерпілих 

та свідків злочини. . . 

❖ Заходи щодо затримання злочинців та осіб, підозрюваних 

у скоєнні злочину, потребують пильності, рішучості та терпіння 

працівників міліції, які здатні швидко контролювати ситуацію та 

неухильно виконувати вимоги українського закону «Над 

поліцією». 

  При затриманні осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, 

необхідно дотримуватись таких правил:  
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▪ Пам’ятайте, що поліція має право заарештовувати цих осіб з 

таких причин: 

▪ Особа, виявлена на місці злочину; 

▪ Свідки, включаючи потерпілих, безпосередньо вказують на 

винних; 

▪ На підозрюваному або його одязі є очевидні сліди злочину. 

 Якщо є інші непідтверджені докази того, що особа, підозрю-

вана в скоєнні злочину, не може бути заарештована органом 

громадської безпеки, якщо вона не намагається втекти або не 

виконує законні вимоги органу громадської безпеки. З огляду на 

це, перш ніж приймати рішення про притягнення до кримінальної 

відповідальності та позбавлення волі осіб, підозрюваних у скоєнні 

злочину, необхідно належним чином зрозуміти законність дій 

працівників міліції. Підозрювані повинні притягатися до 

відповідальності з певною мірою сили, наполегливості, рішучості 

та відданості, пам’ятаючи про необхідність вжити запобіжних 

заходів у разі можливого збройного чи іншого фізичного опору з 

боку підозрюваного чи його спільників. Приведіть особисту зброю 

в бойову готовність: завантажте патрони в патрони, посуньте 

кобури біля пряжок ременів, відстебніть пряжки ременів, перевірте 

вогнепальну зброю на гладкість, перемістіть зброю в більш 

сприятливі місця, коли це необхідно, тощо. Під час притягнення до 

кримінальної відповідальності необхідна пильність, що означає, 

що правопорушник викидає або втрачає інструменти правопоруш-

ника (пістолети, ножі, кулаки тощо), речі жертви та злочинця, 

коштовності та інші предмети (наприклад, підроблені гроші тощо). 

). .) стосовно скоєного злочину. При розшуку та розшуку злочинців 

необхідно розпізнавати їх прикмети та викрадені предмети іншими 

поліцейськими, поліцейськими, працівниками вокзалів, підпри-

ємств торгівлі та громадського харчування тощо. 

 Під час пошуку та відстеження людей. B. Крадіжка майна 

пасажира або шахрайство, ордер поліції вимагає: 

 а) Евфемістично попросіть потерпілого допомогти з 

пошуком; 
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 b) Затримання повинно, наскільки це можливо, відбуватися в 

малонаселених районах, на зупинках громадського транспорту та 

інших місцях, де велика кількість людей може ускладнити такі 

заходи; 

 в) Використовуйте додаткову обережність, винахідливість і 

сміливість при затриманні групи підозрюваних у злочині. 

 Було прийнято рішення заарештувати їх і продовжити 

спостереження за членами банди по радіо, телефону чи іншим 

способом, закликаючи поліцію та сусідніх начальників поліції, 

констеблів, автотранспортних компаній та сил безпеки, щоб 

допомогти затримати зловмисників. Якщо допомога не надана 

вчасно, а затримання неможливо відкласти, зробіть це самостійно, 

в цьому вирішальну роль зіграли несподівані та рішучі дії 

чиновників. Запобіжні заходи, такі як ненавмисне наближення до 

тих, кого переслідують, блокування шляхів евакуації, виголо-

шення наказу: «Стоп! Підніміть руку!» і ордери на арешт, коли 

вони найменше можуть захиститися. В’язнів попросили переїхати. 

в той бік і не відпускав ні на мить. Якщо під час затримання 

використовується службовий собака, перед використанням 

необхідно зробити два попередження українською та російською 

мовами: «Стоп! Я відпущу собаку!» Є достатньо часу, щоб 

зупинити напад і виконати атаку. Перш ніж відпустити собаку, 

переконайтеся, що вона намагається утримати підозрюваного, а не 

когось іншого. У разі спроби затримання затриманого необхідно, 

наскільки це можливо, надати необхідну медичну допомогу в 

рамках заходів безпеки. Відповідно до «Постанови про охорону», 

собак слід тримати на відстані 2-3 метрів від ув’язненого; д) 

Зовнішній огляд одягу, зброї та інших речей затриманого, які 

могли бути використані для нападу на міліцію; е) у певному 

порядку; У деяких випадках затримання краще використовувати 

мотиви, які не є справжньою причиною затримання, щоб запобігти 

опору підозрюваному, наприклад: Б. Правопорушення проти 

громадського порядку, порушення паспортів тощо. Отримання 

зброї та використання її не як документа, а як підозрюваного є 

адміністративним правопорушенням. 
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В світовій науці, залежно від функцій та цілей, принципово 

виділять дві моделі сучасного нотаріату: нотаріат латинського та 

англосаксонського типу. 

   Нотаріус у системі латинського нотаріату сформувався в 

країнах, які зазнали впливу римського права, тому і були 

побудовані на подібних юридичних концепціях. Латинський 

нотаріат це система, за якої нотаріус здійснює публічну функцію, 

отримавши від держави право на надання документам юридичної 

сили, однак самостійно організовує свою роботу. Тривалий час 
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більшість країн схилялися до англосаксонського типу, проголо-

шуючи це швидкістю, ефективністю та легкістю. Однак, на 

сьогодні все більше і більше країн віддають перевагу нотаріату 

латинської школи. До цієї форми приєдналися майже всі західно-

європейські країни: Бельгія, Іспанія, Люксембург, Голландія; а 

також Китай, Японія, деякі країни Африки та Латинської Америки. 

Загалом нараховується більше ніж сімдесят країн світу. У даній 

системі використовуються різні підходи до організації органів 

нотаріату. Наприклад, в Японії нотаріусом є особа вільної 

юридичної професії, яка не є державним службовцем та не входить 

до державного апарату, однак свої повноваження отримує від 

державної влади, яка надає право посвідчувати документи, задля 

надання їм публічної сили і доказовості. Саме тому призначення на 

посаду нотаріуса здійснюється, як правило, міністром юстиції. 

   Згідно з континентально-європейською традицією основу 

правового регулювання нотаріату становить нормативно-правовий 

акт у формі закону, який містить в собі як норми, що регулюють 

основи організації нотаріату, так і норми, що регулюють питання 

нотаріальної процедури. Як правило, закон про нотаріат включає в 

себе від 70 до 90 статей і дозволяє виділити в ньому загальну і 

особливу частини. 

   У країнах латинського нотаріату нотаріальна практика не 

обмежується суто юридичною сферою, а й передбачає вирішення 

питань в фінансовій, податковій, соціальній сферах. Однією з 

характерних рис латинського нотаріату є надання переваг 

письмовим, і в першу чергу нотаріальним доказам. Однак, якщо 

порівнювати з українським законодавством, то ЦПК не надає 

жодних переваг нотаріально посвідченим документам. Нотаріус 

латинської школи зобов'язаний гарантувати свою професійну 

відповідальність, як правило, за допомогою страхування. У 

Франції, наприклад, існує диференційована відповідальність за 

вчинення професійних помилок та розтрати. Українське законо-

давство закріплює правило, відповідно до якого шкода, заподіяна 

особі внаслідок недбалих або необережних дій державного 

нотаріуса, відшкодовується у порядку, передбаченому 
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законодавством України (ст. 21 ЗУ «Про нотаріат»), а приватного 

нотаріуса — у повному розмірі.  

   В якості форми контролю за діяльністю нотаріусів 

необхідно розглянути практику здійснення нотаріальної діяльності 

кількома нотаріусами в одній конторі, яка здійснюється вже в 

деяких азіатських країнах. Ст. 8 Закону КНР «Про нотаріат» 

встановлює, що в нотаріальній конторі необхідно здійснювати 

свою діяльність як мінімум двома нотаріусами. Один з них є 

відповідальним керівником нотаріальної контори та затверджує 

деякі рішення, працюючих з ним нотаріусів, наприклад, про 

відкази у здійсненні нотаріального дії (ст. 49 Положення про 

нотаріальне виробництво КНР). Закон про нотаріат СРВ перед-

бачає дві форми, в яких може бути організована діяльність 

нотаріусів, - нотаріальне бюро та нотаріальна контора (ст. 23 - 27). 

Спільна робота декількох нотаріусів в одній конторі розповсюд-

жена також в Японії (545 нотаріусів на 301 контору) і Тайвані (11 

нотаріальних контор, де працюють лише декілька нотаріусів).  

   Розглядаючи нотаріат латинського типу, можна відмітити 

творчий підхід до правового регулювання нотаріату. Незалежність 

нотаріуса надає правочинам публічної довіри та форми, оскільки 

нотаріус виконує завдання публічної влади. 

   До компетенції нотаріальних органів англосаксонських 

країн, таких як Великобританія, США, Кіпр, Індія, Канада, входить 

лише посвідчення документів і підписів. При дослідженні письмо-

вих доказів основна увага приділяється свідченням як засобу дока-

зування, а нотаріальні та інші письмові документи не грають 

вагомої ролі. Відсутність федерального законодавства з приводу 

нотаріальної діяльності відображає серйозні відмінності при виз-

наченні правового статусу нотаріуса, певних особливостей щодо 

вчинення нотаріальної діяльності, переліку нотаріальних дій, що мо-

же вчиняти нотаріус та вчинення нотаріальних дій у різних штатах . 

 В США правовий статус нотаріуса є досить специфічним 

через застереження про неможливість надання нотаріусом 

консультацій правового характеру, складання проектів угод тощо. 

Перелік вимог до претендентів на посаду нотаріуса у 
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Великобританії залежить від класу нотаріуса, на який претендує 

особа. В Англії і Уельсі функціонують три класи нотаріусів: 

1. Загальні нотаріуси (нотаріуси-писарі), територіальною 

компетенцією охоплюються всі частини Англії та Уельсу. 

2. Окружні нотаріуси, діють в межах визначеної території 

(нотаріального округу) та є практикуючими адвокатами. 

3. Церковні нотаріуси, здійснюють свою діяльність при 

судах. 

   Аналізуючи компетенцію британських нотаріусів не можна 

обійти увагою таку особливість: нотаріуси-писарі не обмежуються 

рамками територіальності в своїй діяльності, щодо них не 

встановлюються нотаріальні округи і тому вони можуть на 

прохання клієнта виїжджати за межі країни для вчинення 

нотаріальних дій, але нотаріус повинен мати обізнаність в праві 

країни, до якої виїжджає та національної мови даної країни. 

Компетенцією британського нотаріуса також охоплюється 

засвідчення вірності копії документа, які згодом розглядаються 

судами та державними органами у Великобританії та за її межами. 

   Нотаріус несе юридичну відповідальність за відмову у 

вчиненні нотаріальної дії з причин расової приналежності та 

релігійних переконань, сексуальної орієнтації, статі, походження, 

на підставі того, що заявник не є клієнтом нотаріуса. 

   Розглянувши систему англосаксонського типу, можна 

зазначити, що даний інститут характеризується тим, що кодифіко-

вані закони тут нечисленні, джерелами правових норм є переважно 

традиції та прецеденти, утворені юридичною практикою.  

Отже, характерною рисою нотаріальних систем є суміщення 

діяльності нотаріуса з діяльністю адвоката. Інколи функції 

нотаріусів виконують особи, які навіть не мають юридичної освіти, 

тому говорити про наявність жорстокої системи контролю за 

допуском до професії нотаріуса в таких країнах не можна. 

Література: 

1. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII 

2. Закон про наторіат КНР от 1 марта 2006 г.  
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ЮНЕСКО знаходить нові методи щодо реалізації нових 

освітньо-просвітницьких методів, щоб створити відповідні умови 

для суспільства: бути вільними та рівними перед всіма. Організація 

намагається, щоб кожна дитина мала доступ до якісного освітнього 

процесу. Ключовою основою демократії є свобода вираження 

поглядів, яку Організація активно підтримує. 

Основна місія Організації – побудова справжньої культури 

миру та запобігання вибуху нових світових воєн шляхом сприяння 

ідеологічній та моральній єдності людства. ЮНЕСКО шляхом 

освітньо-просвітницьких методів намагається впроваджувати 

заходи для запобігання конфліктів між народами. 

ЮНЕСКО було створено з метою сприяння миру та безпеки 

через застосування освіти, науки та культури до міжнародного 

взаєморозуміння та добробуту людей. ЮНЕСКО виступає 

просвітителем для суспільства у сфері науки, культури та освіти. Її 

освітньо-просвітницькі методи допомагають міжнародній 

спільноті щодо важливості життя у мирному середовищі [2].  

Особливість освітньо-просвітницьких методів ЮНЕСКО 

полягає у реалізації нових освітніх інструментів, щоб створити 

умови для населення жити у глобальному суспільстві, бути 

вільними та рівними перед всіма. ЮНЕСКО створює усі 

можливості, щоб дитина, яка прагне навчатися, мала доступ до 
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якісного освітнього процесу. 

ЮНЕСКО прагне втілювати в життя новітні освітньо-

просвітницькі методи з метою запобігання расової дискримінації, 

гендерної нерівності, доступності освіти для всіх верств населення 

та інформуванню міжнародної спільноти про вагомість життя у 

мирному соціумі. Діяльність ЮНЕСКО у сфері освіти реалізується 

шляхом програм, проєктів та щорічних звітів. Освітні програми та 

проєкти постійно корегуються та оновлюються. Найважливішими 

серед яких є такі: Освітня стратегія ЮНЕСКО на 2014–2021 рр, 

Освіта 2030 Інчхонська декларація та рамка дій, 

«Переосмислення освіти ЮНЕСКО»[5]. 

Зусилля ЮНЕСКО щодо пропаганди культурного підходу та 

збереження спадщини призвели до підписання кількох резолюцій 

ООН у сфері культури та розвитку, які були прийняті Генеральною 

Асамблеєю ООН. Спадщина ЮНЕСКО є невід’ємною складовою 

частиною освітньо-просвітницької діяльності Організації. Важли-

вість збереження спадщини полягає не тільки у роботі із пам’ятка-

ми архітектури, а й із таким інструментом, як просвітництво [1]. 

 Шляхом реалізації освітньо-просвітницьких методів 

ЮНЕСКО намагається проінформувати та ознайомити сус-

пільство з культурною спадщиною, з важливістю її збереження та 

охорони, адже ці надбання уособлюють у собі генетичний код 

нації. Діяльність ЮНЕСКО у сфері культурної спадщини та 

реалізації освітньо-просвітницьких методів сприятиме покращен-

ню морального та духовного розвитку міжнародної спільноти, 

забезпеченню довготривалого розвитку культурних традицій, 

розширенню спектру інформаційних, освітніх, культурно-просвіт-

ницьких, інтелектуальних заходів таких, як відвідування музеїв, 

організація уроків та семінарів для інформування населення як 

берегти архітектурні надбання. 

Отже, суть освітньо-просвітницьких методів дозволяє країнам 

співпрацювати одна з одною, і це створює сприятливі умови для 

налагодження миру в усіх куточках планети. У конституції 

ЮНЕСКО 1945 року зазначено, що Організація сприяє між-

народному миру та загальному добробуту людства через освітні, 



 

430 

наукові, культурні відносини між народами світу. ЮНЕСКО 

вважає, що лише через діалог між націями та цивілізаціями світ 

може досягти глобального консенсусу щодо необхідності 

зміцнення миру, ліквідації бідності та забезпечення сталого 

розвитку в усіх регіонах світу. На думку організації, забезпечити 

такий діалог можуть просвітницькі методи освіта і наука, культура 

та культурне співробітництво, обмін та інформація. 
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Для того щоб досягнути еквівалентного перекладу, 

перекладачу потрібно відтворити значення, закладене у тексті, з 

максимальною точністю відобразити зміст, не порушуючи норм 

мови перекладу та не викривляючи вміст оригіналу. Задля 

досягнення такої мети, часто навіть несвідомо, він вдається до 

різних технік та прийомів, які у лінгвістиці прийнято називати 

перекладацькими трансформаціями. 

Серед найвідоміших мовознавців, що активно працювали над 

цим питанням, можна виділити Л. С. Бархударова, 

О. Д. Швейцера, Я. Й. Рецкера, В. Н. Комісарова, А. В. Федорова, 

Є. В. Бреуса та багато інших науковців [1, c. 456].  

За О. Д. Швейцером трансформації можна поділити на 4 

групи: трансформації на компонентному рівні семантичної 

валентності, трансформації на прагматичному, преференційному, 

також стилістичному рівнях.  

А. М. Фітерман та Т. Р. Левицька виокремлюють 3 типи пере-

кладацьких трансформацій: граматичні трансформації (переста-

новки, вилучення та додавання, об’єднання та заміни речень), 

стилістичні трансформації (синонімічна заміна та описовий 

переклад, компенсація та інші види замін) та лексичні транс-

формації (заміна та додавання, конкретизація та генералізація, а 

також вилучення) [5, c. 34].  

Я. Й. Рецкер називає лише дві групи: граматичні транс-
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формації (заміна частин мови або членів речення) та лексичні 

трансформації (конкретизація, генералізація, диференціація 

значень, антонімічний переклад, компенсація, а також смисловий 

розвиток та цілісне перетворення) [6, c. 47].  

В. С. Виноградов звертає увагу на лексичні трансформації, 

серед яких вирізняє сім прийомів: диференціацію, конкретизацію, 

генералізацію, смисловий розвиток, антонімічний переклад, ціліс-

не перетворення та компенсацію втрат під час перекладу [6, c. 88].  

Класифікація В.Н. Комісарова містить лексичні, граматичні, а 

також комплексні (лексико-граматичні) трансформації [3, c. 165].  

У нашому дослідженні ми проаналізували приклади 

використання трансформацій різних груп під час відтворення назв 

української військової техніки та озброєння засобами англійської 

мови та визначили їхню роль у досягненні еквівалентності у 

процесі перекладу.  

Почнемо з лексичних трансформацій, що за В.Н. Комісаровим 

місять в собі: транскрипцію та транслітерацію, калькування, 

лексико-семантичні заміни, конкретизацію, генералізацію та 

смисловий розвиток [3, c. 165].  

Транскрипція і транслітерація – це способи перекладу 

лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її форми за 

допомогою букв мови перекладу [2, c. 173].  

ударний безпілотний авіаційний комплекс «Байрактар ТБ2» 

[9] – strike unmanned aerial vehicle “BAYRAKTAR TB2”[10]; 

безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор-M1» [9] – 

“Spectator-M” unmanned aerial vehicle complex[10]; 

бронеавтомобіль «БАРС-8»[9] – armoured vehicle “BARS-

8”[10]; 

броньована ремонтно-евакуаційна машина «ЛЕВ» [9] – 

armoured repair and evacuation vehicle “LEV” [10]; 

Такий спосіб перекладу також є досить поширеним, оскільки 

таким чином зберігається вихідна назва лексичної одиниці, а також 

зазначається переклад, що дає змогу краще зрозуміти зміст 

вихідного повідомлення. 

У військовій літературі зустрічається велика кількість 
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абревіатур та скорочень, що широко використовуються у 

найменуваннях техніки та озброєння. Як правило, абревіатури, що 

зустрічаються у технічних текстах, мають словниковий 

відповідник у термінологічній системі мови перекладу: 

ЗАТ “Трансімпекс” [8] – “Transimpeks” LTD [11]; 

За В. І Карабаном абревіатури та скорочення також можна 

перекладати відповідним скороченням: 

ЗБВ (зниклий безвісти) [9]– MIA (Missing in action) [10]; 

ЗЗМУ (захист від зброї масового ураження) [9]– CBRNE 

defence (chemical, biological, radiological and nuclear defence) [10]; 

ДПСУ (Державна прикордонна служба України) [9]– SBGS 

(State Border Guard Service of Ukraine) [10]; 

та відповідною повною формою слова або словосполучення у 

цільовій мові:  

НБТ (навчально-бойова тривога) [9] – Test Combat Alert [10]; 

ЗРБР (зенітна ракетна бригада) [9] – Air Defence Missile 

Brigade [10]; 

НГУ ( Національна Гвардія України) [9] – Ukrainian National 

Guard [10]; 

Для точного відтворення власних військових назв, 

притаманних лексичній системі української мови, найкраще 

використовувати саме транскодування:  

броньована бойова колісна машина «Козак-2М1» [9] – 

armoured combat wheeled vehicle “Kozak-2M1” [10]; 

бронетранспортер «БТР-80Т» [9] – armoured personnel 

carrier “BTR-80T” [10]; 

Калькування – це спосіб перекладу лексичної одиниці 

оригіналу шляхом заміни її складових частин – морфем або слів (у 

випадку перекладу словосполучень, особливо стійких) – їхніми 

лексичними відповідниками у мові перекладу. Калькування досить 

часто застосовується для перекладу складних термінів, тому в ході 

нашого дослідження ми виявили велику кількість прикладів 

використання цього лексичного прийому для відтворення назв 

українського військового озброєння та техніки [3, c. 173]: 

прилад нічного спостереження ТВНО-2УМ [9] – night 
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surveillance device ТВНО-2UМ [10]; 

керовані системи точного повітряного десантування 

вантажів MicroFly та MicroFly II [9] – controlled systems of precise 

air landing of cargoes MicroFly and MicroFly II [10];  

парашутна система Т-11, Intruder RA-360 та Hi-5 [9] – 

parachute system Т-11, Intruder RA-360 and Hi-5 [10]; 

Зазвичай під час перекладу конкретизуються слова широкої 

семантики, тобто вони замінюються на слова вужчої семантики. 

Цей прийом називають конкретизацією. Це досить поширений 

спосіб перекладу, адже застосування такої перекладацької 

трасформації пов'язане з тим, що в мові перекладу відсутнє слово 

з таким широким значенням як в мові оригіналу. Розглянемо 

приклади конкретизації [6, c. 87]: 

автомобілі вантажні Богдан КМ450 і Богдан3355 1М [9] – 

trucks Bogdan KM450 1 and Bogdan3355 1 M [10]; 

Генералізація значення слова – трансформація, протилежна за 

напрямком конкретизації, завдяки якій перекладач може уникнути 

зайвих деталей , замінивши слово вузької семантики у тексті 

оригіналу необхідним словом ширшої семантики у перекладі. [7, c. 

306]. Наприклад:  

брононьовані розвідувально-дозорні машини БРДМ-2Л1 [9] – 

armored roconnaissance patrol vehicle BRDM-2L1 [10];  

автопаливозаправник [9] – refueller tank truck APZ-8-53162 

[10]; 

У процесі перекладу обов’язково використовуються грама-

тичні перекладацькі трансформації. Граматичні трансформації 

полягають в перетворенні структури речення в процесі перекладу 

відповідно до норм мови перекладу. Трансформація може бути 

повною або частковою залежно від того, чи змінюється структура 

речення повністю або частково. Зазвичай, коли замінюються 

головні члени речення, відбувається повна трансформація, якщо ж 

замінюються лише другорядні – часткова. Окрім замін членів 

речення можуть замінюватися і частини мови. Найбільш 

поширеними граматичними трасформаціями є: граматичні заміни, 

перестановки, додавання та вилучення.  
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В.Н. Комісаров виділяє два види граматичних замін – це 

заміна форми числа та заміна частини мови. Подібні заміни 

зазвичай викликані «різним вживанням слів і різними нормами 

сполучуваності в англійській і українській мовах, а в деяких 

випадках – відсутністю частини мови з відповідним значенням в 

українській мові» [2, с. 57]. 

зенітний ракетний полк [9] – anti-aircraft missile troops 

regiments [10]; 

засоби протиповітряної оборони [9] – Air Defence System [10]; 

касетні засоби ураження [9] – cluster munition [10]; 

Наведемо приклади перестановки: 

заряд подовжений «БОЮН» [9] – “BOYUN” extended charge 

[10]; 

брикет пластичний вибухових речовин «ПЛАСТ-1» [9] – 

“PLAST-1” explosives plastic briquette [10]; 

Трасформація додавання – граматична трансформація, 

внаслідок якої в перекладі збільшується кількість слів, словоформ 

або членів речення. Наприклад: бронетранспортер БТР-60ПБ-Т 

[9] – armored personnel carrier BTR-60PB-T [10]; мінінаванта-

жувач [9] – skid steer loader [10]; автобетонозмішувач [9] – 

concrete mixer truck [10]; пневмонагнітач [9] – concrete gun [10]. 

Отже, ми порівняли способи відтворення граматичних та 

лексичних явищ під час передачі назв української військової 

техніки та озброєння засобами англійської мови і описали шляхи 

досягнення еквівалентності у процесі їх перекладу. 
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Актуальність. За даними літератури, постковідний синдром 

охоплює симптоми ураження багатьох систем організму, серед 

яких переважають розлади з боку нервової, дихальної та серцево-

судинної систем. Враховуючи, що трансендотеліальне проник-

нення вірусу здатне викликати важку системну запальну реакцію, 

яка лежить в основі вже вторинного ураження нервової системи і 

призводить до дезорганізації мікроциркуляторного русла , то 

збільшується ризик ушкодження структур ЦНС на тлі порушення 

мозкового кровообігу. Саме тому висока летальність хворих від 

цереброваскулярної патології у віддаленому періоді перенесеної 

коронавірусної хвороби – є актуальною проблемою сьогодення. 

Мета роботи. З’ясувати особливості цереброваскулярної 

патології у хворих на тлі постковідного синдрому. 

Матеріали та методи. Проведене дослідження історій 

хвороби 50 хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу 

(ГПМК). Діапазон віку складав від 58 до 78 років, з них жінок 22 

(44%) та чоловіків 38 (46%)  Групу І складали 25 хворих з ГПМК, 

які перебували на стаціонарному етапі лікування в період з 2013 по 

2018р. Групу ІІ складали 25 хворих з ГПМК , що перебували на 
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стаціонарному етапі лікування в період з 2019-2021р. В групі І у 20 

(80%) хворих діагностовано ГПМК за ішемічним типом 5(20%) – 

ГПМК за геморагічним типом. У групі І наступні захворювання: у 

10 цукровий діабет - (40%) хворих, у 10( 40%) артеріальна 

гіпертензія (АТ), у 5 ( 20%) – ожиріння. У групі ІІ – 23 (95%) хворих 

діагностовано ГПМК за ішемічним типом, 2(5%) – ГМПК за 

геморагічним типом. У ІІ групі були зафіксовані наступні 

захворювання: цукровий діабет – 12 (48%) хворих, у 10( 40%) 

артеріальна гіпертензія (АТ), у 3 ( 12%) – ожиріння. хворих. У групі 

ІІ 22 (88%) хворих в анамнезі перенесений COVID-19 підтверд-

жений лабораторно. Результати дослідження. У групі ІІ в 

пацієнтів з ішемічним інсультом епізоди порушення мозкового 

кровообігу були пов’язані з ураженням великих артерій у 20% 

випадків, дрібних артерій – 65% випадків та кардіоемболічними 

подіями (15%) випадків відповідно. Рівень D-димеру у пацієнтів ІІ 

групи був у 10-12 разів вищим, що вказувало на стан гіперкоа-

гуляції. У групі І в пацієнтів з ГПМК за ішемічним типом у 65% 

випадків було зафіксовано ураження великих артерій, у 25% 

випадків - тромбоз церебральних венозних синусів, тоді як 

ураження дрібних судин було зафіксовано у 10% випадків. Рівень 

D-димеру у пацієнтів І групи був підвищений у 5 разів. Летальних 

випадків у групі І – 3( 12%), серед них 2 хворих з ГПМК за 

геморагічним типом та 1 хворий з ГМПК за ішемічним типом 

відповідно. У групі ІІ летальних випадків 5 (20%) серед них 4 

хворих з ГПМК за ішемічним типом та 1 хворий з ГПМК за 

ішемічним типом. 

Висновки. Отже, в ІІ групі хворих, які в анамнезі мали 

перенесений COVID-19 та мали тяжкий перебіг інфекції у 

структурі ураження ЦНС збільшується кількість випадків розвитку 

ГПМК за ішемічним типом на тлі індукованої вірусом 

гіперкоагуляції. 
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особистості, коли свідомість молодої людини сягає нового рівня 

розвитку, пов’язаного з її прагненням проявити власну дорослість. 

Це етап активного пошуку юнаком себе, свого місця в житті, 

зокрема у професійній сфері. Зацікавленість останньою формує у 

майбутнього фахівця уявлення про перспективи його праце-

влаштування, знання про переваги й недоліки обраної професії, 

загальний образ професіонала-майстра своєї справи.  

Однією з найпопулярніших професій серед старшокласників, 

особливо серед дівчат, є професія педагога. В основі непооди-

ноких, частих звернень до неї лежить досвід спілкування школярів 

із улюбленими наставниками, які своїм щоденним сумлінним 

ставленням до роботи, вихованців визначили їх професійний 

вибір, заклавши тим самим у душах майбутніх представників 

педагогічної спільноти уявлення про найкращі чесноти педагога. 

Який же він, ідеальний вихователь, учитель – педагог-

професіонал? Відповіді на зазначене запитання висвітлені в науко-

вому доробку як представників педагогічної, так і психологічної 

науки, зокрема  Л.В. Долинської, К.О. Євстаф’євої, Н.В. Кузьміної, 

А.К. Маркової, А.В. Мартинової, Л.М. Мітіної, Г.К. Радчук,  

Л.В. Римар, В.П. Саврасова, В.А. Семиченко, В.О. Сластьоніна, 

О.Л. Туриніної, Т.М. Яблонської, С.В. Яремчук й ін. 

Зважаючи на теоретико-прикладні дослідження професійно 

важливих якостей педагога окреслених авторів, нами було 

проведено опитування щодо образу ідеального учителя серед 

студентів спеціальності “Початкова освіта” навчально-наукового 

інституту педагогіки Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 

Відтак, активізувавши власний життєвий досвід, що випливає 

з ситуацій безпосередньої взаємодії зі шкільними вчителями, 

досліджувані, на нашу думку, представили широкий діапазон про-

фесійно важливих якостей, котрі нами було розподілено за 5 зміс-

товними блоками, запропонованими В.А. Семиченко, а саме: блок 

спрямованості, блок професійних знань й елементів педагогічної 

майстерності, блок загальноособистісних якостей, блок пізнаваль-

них можливостей, блок загального розвитку особистості [1]. 
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Попри широкий набір якостей, переважна більшість опитаних 

зосередилася на моральному аспекті майбутньої професійної 

діяльності – загальноособистісних якостях педагога, що складають 

55,0% від загальної кількості всіх суджень. Так, серед названих 

ПВЯ студентами було виокремлено в першу чергу такі власти-

вості, як доброту (6,0%), емпатію (5,6%), стриманість, терплячість 

(4,9%), щирість, відкритість, чесність (4,1%), доброзичливість 

(4,0%), патріотизм (3,7%), відповідальність (3,4%), справедливість 

(3,3%), працьовитість (2,9%), впевненість у собі (2,6%), в меншій 

мірі – цілеспрямованість (2,1%), уважність (2,0%), наполегливість 

(1,8%), принциповість (1,1%), сміливість (1,0%), вимогливість 

(0,8%), енергійність (0,8%), безкорисливість (0,8%), старанність 

(0,6%). 

Низка ж індивідуально-психологічних характеристик цієї 

групи, зокрема дисциплінованість (0,3%), об’єктивність (0,1%), 

практичність (0,1%), самовдосконалення (0,1%), самоконтроль 

(0,1%), скромність (0,1%), які, на наш погляд, є важливими 

показниками ефективності обраної майбутніми педагогами 

професійної діяльності, необхідною умовою їх саморозвитку, з 

огляду на результати дослідження, отримала незначну кількість 

виборів, що вказує на недостатній рівень знань опитаних про 

майбутню професію та її вимоги до власних фахівців. 

Наступним, другим за кількістю оцінних суджень, є блок 

професійних знань й елементів педагогічної майстерності (15,0%), 

в якому майже половина досліджуваних віддала свою перевагу 

комунікативним здібностям учителя (6,5%) – його контактності, 

комунікабельності, почуттю гумору тощо. Наголошуючи на їх 

значенні в навчально-виховному процесі, більшість студентів, 

звернувшись до власного досвіду спілкування зі шкільними 

вчителями, дійшла до висновку, що замкнутому педагогу, котрий 

створює стіну взаємонепорозуміння між собою та своїми 

вихованцями, важче, аніж товариському вчителю, проникати у 

внутрішній світ учнів і налагоджувати стосунки з ними, необхідні 

для міжособистісної взаємодії в освітньому просторі. 

Наступним, третім за кількістю оцінних суджень блоком, є 
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блок загального розвитку особистості (12,9%), складовими якого 

виступають дві якості – вихованість (6,7%) й освіченість (6,2%). 

Саме ці компоненти, як показали результати проведеного нами 

дослідження, в списках професійно важливих якостей учителя 

визначаються майже кожним респондентом, що, на нашу думку, 

ще раз підтверджує положення про те, що окреслені складові є 

основними показниками загальної культури особистості, зокрема 

педагога, без якої неможлива його професійна діяльність. 

Четверте місце серед усіх ПВЯ займає блок спрямованості 

(12,5%), в якому доцільно виокремити якість, котра отримала 

найбільшу кількість виборів серед студентів усіх курсів, – любов, 

повагу до дітей (7,6%). Адже, як зазначають досліджувані, саме ця 

базова в характеристиці особистості вчителя якість “дає педагогу 

наснагу, є для нього джерелом, з якого він постійно черпає нові 

сили для спілкування з дітьми” (Оксана К.); “любов до дітей не 

дозволяє вчителю грубо поводитися з ними, ображати їхні 

самолюбство та гідність, кричати на них і залякувати; вчитель 

доброї душі, який усім серцем любить дитину, частіше посміха-

ється, рідко хмуриться, він живе справжнім педагогічним життям і 

тим самим знаходить своє професійне щастя ” (Галина П.). 

 Водночас, акцентуючи увагу на вищезгаданій якості, 

необхідно наголосити на її зв’язку з іншими, не менш важливими 

властивостями – гуманізмом, любов’ю до власної роботи й 

педагогічним оптимізмом, котрі серед ПВЯ педагога набрали 

відповідно 2,0%, 1,6% та 1,3% від загальної кількості всіх суджень. 

І нарешті, п’ятий блок – блок пізнавальних можливостей 

(4,6%) зайняв останнє місце в структурі професійно важливих 

якостей учителя, що свідчить про недооцінювання студентами 

значення індивідуальних особливостей мислення педагога 

(кмітливості (1,3%), гнучкості (0,6%), самостійності (0,2%), 

ініціативності (0,1%), винахідливості (0,1%), допитливості (0,1%), 

критичності (0,1%), систематичності (0,1%)) в навчально-

виховному процесі. Тільки одна якість – креативність мислення 

отримала майже половину виборів (2,0%) серед усіх складових 

даного блоку, вкотре переконуючи в тому, що наявність творчого 
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підходу, зокрема в професійній діяльності особистості, є 

неодмінною запорукою її успіху. 

У цілому ж, узагальнюючи результати емпіричного дослід-

ження ПВЯ вчителя, слід відмітити, що студенти при побудові 

власного ідеалу педагога-професіонала з запропонованого ними 

набору якостей найбільш важливими для вчителя вважають його 

загальноособистісні якості, котрі, відображаючи вимоги до кожної 

професії, особливо якщо в її основі лежить спілкування, в 

переважній своїй більшості мало пов’язані зі специфікою 

педагогічної діяльності. Зазначені дані вказують на необхідність у 

проведенні цілеспрямованої, систематичної роботи з розширення 

уявлень студентської молоді про майбутню професію, її 

специфіку, вимоги до своїх фахівців, власний Я-образ як 

особистості й професіонала, що є перспективою наших подальших 

наукових розвідок, так або інакше пов’язаних з особистісно-

професійним зростанням майбутніх педагогів. 
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промислово-розвинених країн світу, що залежать від імпорту 

паливно-енергетичних ресурсів це, перш за все, енергетична 

безпека. Для промислово розвинених країн, багатих енергоре-

сурсами, - це екологічна безпека. Для країн, що розвиваються – це 

найбільш швидкий шлях до поліпшення соціально-побутових 

умов життя населення, можливість розвитку промисловості по 

екологічно прийнятного шляху. А для усього світу в цілому – це 

можливість зменшення викидів парникових газів. 

На даний час на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) припадає 

близько 14 % у світовому споживанні первинної енергії, з них на 

спалювані види і відходи біомаси припадає 11 %, гідроенергію – 

2,3 %, енергію вітру – 0,026 %, сонячну енергію – 0,039 %, 

геотермальну енергію 0,442 %. 

Частка відновлюваної енергії у виробництві електроенергії 

досягає 18 %, тепла – майже 26 %. Тобто нетрадиційні та 

відновлювані джерела енергії (НВДЕ) у світовому забезпеченні 

електроенергією і теплом вже вийшли на той рівень, який дозволяє 

надіятись на ефективне вирішення енергетичних проблем у 

майбутньому. 

Існуючі технології НВДЕ не є досить досконалими, мають 

різний рівень економічної ефективності та різний технічний 

рівень. Однак всі вони мають такі визначні переваги як дуже 

низький рівень (або зовсім не мають) викидів парникових газів і 

мають невичерпний (відновлюваний) запас палива необхідний для 

їх реалізації. Деякі з цих технологій вже сьогодні є конкуренто-

спроможними і є всі підстави сподіватись, що в майбутньому їх 

економічна ефективність буде зростати на фоні зростання ціни і 

ускладнення умов видобутку традиційних енергоресурсів. 

Морська вода  

Насосні станції можуть працювати з морською водою, хоча 

існують додаткові проблеми порівняно з використанням прісної 

води. Відкрита в 1966 році 240 МВт Rance приливна 

електростанція у Франції може частково працювати як насосна 

станція. При високих припливах в базичних годинах, турбіни 

можуть бути використані як насоси, для перекачування більшої 
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кількості морської води в водосховище, ніж забезпечує природний 

приплив. Це єдина велика електростанція такого роду. 

У 1999 році проект Yanbaru потужністю 30 МВт на Окінаві 

був першою демонстрацією накопичувальних насосів для морської 

води. З тих пір вона була виведена з експлуатації. Проект Lanai 

Pumped Storage, що базується на морській воді на 300 МВт, 

розглядався для Ланаї, Гаваї. Пара пропонованих проектів в 

пустелі Атакама на півночі Чилі буде використовувати 600 МВт 

сонячних фотоелектричних (Небесах Tarapacá) разом з 300 МВт 

ГАЕС (Дзеркало Tarapacá) перекачування морської води на 600 

метрів до прибережне скелі.  

Підземні резервуари 

Досліджено використання підземних резервуарів. Нещодавні 

приклади включають запропонований проект Саміту в Нортоні, 

штат Огайо , запропонований проект Мейсвілла в Кентуккі 

(підземна вапнякова шахта), і проект Маунт Хоуп в Нью-Джерсі , 

який мав використовувати колишню залізорудну шахту в якості 

нижнього резервуара. Запропоноване сховище енергії на 

майданчику Callio в місті Pyhäjärvi ( Фінляндія ) використовувало 

б найглибшу металеву шахту в Європі, з різницею висот 1450 

метрів. Запропоновано кілька нових проектів підземного 

гідроакумулювання. Оцінки вартості за кіловат для цих проектів 

можуть бути нижчими, ніж для поверхневих проектів, якщо вони 

використовують існуючий підземний резервуар. Можливості, 

пов'язані з відповідним підземним простором, обмежені, але 

кількість резервуарів для зберігання може бути збільшена, якщо 

підірвані вугільні шахти виявляться придатними.  

У Бендіго, штат Вікторія, Австралія, група Bendigo Sustainabi-

lity запропонувала використовувати старі золоті копальні під 

Бендіго для гідроакумуляції. Бендіго має найбільшу концентрацію 

глибоких шахт з більш ніж 5000 тунелями, затоплених під Бендиго 

у другій половині 19-го століття. Найбільш глибокий тунель 

простягається на 1406 метрів вертикально під землею. Нещодавнє 

попереднє техніко-економічне обґрунтування показало, що 

концепція є життєздатною з потужністю генерації 30 МВт та часом 
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експлуатації 6 годин з використанням напору понад 750 метрів. 

Децентралізовані системи 

Малі ГАЕС можуть бути побудовані на потоках і в інфра-

структурах, таких як мережі питної води і інфраструктури для 

штучного снігу. Такі установки забезпечують розподілене 

зберігання енергії та розподілене гнучке виробництво електро-

енергії і можуть сприяти децентралізованії інтеграції пере-

ривчастих відновлюваних джерел енергії , таких як енергія вітру та 

сонячна енергія. Резервуари, які можуть бути використані для 

малих ГАЕС, можуть включати] природні або штучні озера, 

водойми в межах інших структур, таких як зрошення, або 

невикористані частини шахт або підземних військових споруд. В 

одному з досліджень у Швейцарії було встановлено, що загальна 

встановлена потужність малих ГЕС у 2011 році може бути 

збільшена в 3 - 9 разів шляхом надання відповідних політичних 

інструментів. 

Підводні резервуари 

У березні 2017 року дослідницький проект StEnSea (Збері-

гання енергії на морі) оголосив про успішне завершення 

чотиритижневого випробування підводного водосховища з 

гідроакумуляції. У цій конфігурації порожниста сфера, занурена і 

закріплена на великій глибині, діє як нижній резервуар, а верхній 

резервуар - об'ємне водоймище. Електроенергія генерується, коли 

вода вводиться через реверсивну турбіну, інтегровану в сферу. Під 

час непікових годин турбіна змінює напрямок і знову відкачує 

воду, використовуючи "надлишкову" електроенергію з мережі. 

Кількість потужності, створюваної при впуску води, зростає 

пропорційно висоті стовпа води над сферою, іншими словами: чим 

глибше сфера знаходиться, тим більше потенційної енергії вона 

може зберігати, яка може бути перетворена в електричну енергію. 

При цьому потужність накопичувача енергії зануреного 

пласта не регулюється гравітаційною енергією в традиційному 

сенсі, а скоріше за вертикальною зміною тиску . Хоча тест StEnSea 

проходив на глибині 100 м у прісній воді Боденського озера , 

технологія передбачається використовувати в солоній воді на 
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більших глибинах. Оскільки підводний резервуар потребує лише 

з'єднувального електричного кабелю, то глибина, на якій він може 

використовуватися, обмежується тільки глибиною, на якій може 

функціонувати турбіна, в даний час обмежена до 700 м. Завдання 

розробки установки з солоною водою в цій підводної конфігурації 

має ряд переваг: 

- не потрібна площа під затоплення; 

- ніяка механічна структура, крім електричного кабелю, не 

повинна охоплювати відстань потенційної різниці енергії, 

- при наявності достатньої площі морського дна кілька 

резервуарів можуть масштабувати ємність без обмежень, 

- випаровування з верхнього резервуара не впливає на 

ефективність перетворення енергії, 

- подача електроенергії може здійснюватися з найближчої 

морської вітрової електростанції, що обмежує втрати передачі і 

усуває необхідність надання дозволів на кабельне з'єднання. 

Поточна комерційна конструкція із сферою з внутрішнім 

діаметром 30 м, зануреною до 700 м, відповідала б потужності 20 

МВтг, яка при турбіні потужністю 5 МВт призведе до 4-годинного 

часу розрядки. Енергетичний парк з кількома такими резервуарами 

призведе до витрат на зберігання близько кількох євроцентів на 

кВт-год з витратами на будівництво та обладнання в діапазоні від 

1200 до 1400 євро за кВт. Щоб уникнути надмірних витрат і втрат, 

водосховища повинні бути розміщені біля глибоководних узбереж 

густонаселених районів, таких як Норвегія, Іспанія, США та 

Японія. Завдяки цьому обмеженню концепція дозволила б 

зберігати електроенергію в усьому світі близько 900 ГВт-год. 

Для порівняння, традиційне гідроакумулювання на базі 

гравітації, здатне зберігати 20 МВтгод у водоймі розміром 30 м та 

напорі в 520 м. 

Поштовх до додаткових потужностей має численні причини, 

основна з них - це прорив до більшого споживання енергії, 

технологій відновлюваних джерел енергії, які вимагають дублю-

вання, адже повинна підтримуватися гарантована стабільність 

постачання енергії споживачам. Ідеальним рішенням, якщо не 
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єдиним реальним, є гідроакумуляція. Попит на потужні, надійні 

акумулюючі станції в найближчі десятиліття лише зростатиме, 

оскільки світова економіка непохитно повертається до чистої 

енергетики. 
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Основною проблемою у сфері здоров’я на сьогоднішній день 

залишається рівень фізичної розвиненості молоді в Україні. 

Відтоді, як у світі почалось масове використання комп’ютерних 

мереж, а згодом і глобальної її версії - інтернету, світова молодь 

почала проводити більшу кількість часу саме перед екранами 

моніторів. Згодом, коли з’явилися сучасні смартфони, планшети та 

безліч інших гаджетів, люди отримали можливість носити з собою 

майже кишеньковий комп’ютер. Вихід в інтернет ставав все 
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доступнішим, а можливостей для розваг та проведення вільного 

часу там - більше. Це все впливало на те, що більшість молоді 

просто таки ігнорувало потребу організму на активне дозвілля, у 

тому числі на заняття спортом. Все рідше можна побачити дітей на 

спортивних майданчиках, просто на вулицях. Якщо такі і 

знаходяться, то скоріше в руках у них буде смартфон, в якому вони 

будуть жити другою реальністю. 

Окрім цього, уроки фізкультури у школі зараз - це більше 

пародія, а не повноцінне заняття. Зараз почали занадто лояльно 

ставитись до учнів, майже гіперопікати. Тобто максимально 

обмежили програму, що зробило схожим заняття на забаву з 

дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Ситуацію тільки погіршує те, що на наш вік випали 

випробування по типу пандемії коронавірусу чи війни. Спочатку 

карантинні обмеження, які на законодавчому рівні забороняли 

виходити на вулиці, потім збройна агресія іншої країни змусила 

дітей і підлітків вести сидячий спосіб життя. А це, у свою чергу, 

ще більше вплинуло на і так незадовільний рівень фізичної 

підготовки та розвиненості молоді. 

Усе це означає, що при вступі до ЗВО МВС чи будь-яких 

інших закладів зі специфічними умовами навчання курсантів 

потрібно навчати майже з нуля тим навичкам, які вони мали б мати 

і до вступу, тобто рівень шкільної програми. Як зазначили у своїй 

роботі Кузенков О. В. та Білик В. В.: «Сучасні відносини 

потребують від курсантів навчального закладу міністерства 

внутрішніх справ достатньої фізичної підготовленості до 

напруженої професійної діяльності. Виходячи з цього, проблема 

нових методів та засобів у навчальному процесі з фізичної 

підготовки актуальна». [1; с. 96]. Тобто це означає, що курсанти, 

вступаючи до подібних навчальних закладів, вже повинні мати 

якусь базу вмінь та навичок. Програма підготовки поліцейських не 

передбачає освоєння елементарних вмінь під час вивчення курсу 

спеціальної фізичної підготовки. Саме для визначення «придат-

ності» та готовності вступника до вивчення курсу СФП при 

навчанні абітурієнти і здають вступні екзамени з фізичної 
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підготовки. «Недостатня фізична підготовленість та здоров’я 

кандидатів до вступу на навчання свідчать про наявність 

проблеми, що негативно впливає під час навчальних занять по 

формуванню професійно важливих якостей» [1; с. 96]. З цією 

думкою погоджується і викладач Білан Дмитро Андрійович: 

«Фізична підготовка за своєю суттю є одним з найважливіших 

факторів сучасного правоохоронця, а також необхідною умовою 

виховання особового складу у вищих навчальних закладах…» [2; 

с. 197]. 

Отже, підсумовуючи усе вищесказане можна зробити 

висновок, що незважаючи на проблеми сьогодення щодо заняття 

спортом молоддю, для вступу та нормального навчання у закладах 

системи МВС необхідно мати хоча б базові вміння та мати хоча б 

середній рівень фізичного розвитку, інакше у подальшому як 

курсантом, так і на службі в органах Національної поліції 

неможливо буде повноцінно виконувати свої функціональні 

обов’язки. Як зазначив Кузенков О. В.: «Добра фізична підготов-

леність є фундаментом успіху працездатності майбутніх 

працівників правоохоронної діяльності» [1; с. 97]. І ці слова точно 

описують основний посил цієї роботи. 
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Нотаріальне посвідчення правочинів – це, в першу чергу, 

комплекс дій, які зобов’язаний вчинити нотаріус, діючи від імені 

держави та в інтересах осіб, які до нього звернулись. Нотаріус, 

здійснюючи нотаріальне посвідчення правочину, зобов’язаний 

діяти неупереджено, незалежно та чітко у відповідності до вимог 

закону. У редакції Закону України «Про нотаріат», яка діє на 

сьогодні, нотаріус зобов’язаний нотаріально посвідчувати як 

односторонні (довіреності, заповіти тощо), двосторонні (договори 

купівлі-продажу, дарування тощо), так і багатосторонні (договір 

іпотеки, де сторонами виступають кредитор, боржник та майновий 

поручитель, договір простого товариства за участю більш як двох 

учасників тощо) правочини. 

Чинним законодавством України визначено, що правочином 

є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків. Цивільний кодекс України перед-

бачає, що правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає 

нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених зако-

ном, за домовленістю сторін. Нотаріальне посвідчення правочину 

здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка 

відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, 

шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст 

правочину, посвідчувального напису. 

Нотаріальне посвідчення може бути вчинене лише такого 

правочину, який відповідає загальним вимогам, встановленим 
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законодавством, а саме: зміст правочину не може суперечити 

Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а 

також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє право-

чин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, а сам 

правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. 

Посвідчення правочинів щодо відчуження або застави житло-

вого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної 

ділянки, іншого нерухомого майна, а також майна, на яке 

поширено режим нерухомої речі, управління нерухомим майном, 

а також правочинів щодо відчуження та застави транспортних 

засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за 

місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місце-

знаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного 

правочину. 

Письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготов-

ляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких 

залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники 

підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у 

тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса. 

Посвідчувальний напис вчинюється на всіх примірниках право-

чину. На бажання сторін договору кожній із них видається по 

одному примірнику, про що зазначається у тексті договору. 

Чинним законодавством України чітко визначено, які 

правочини підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню, 

а саме: 

1.договори про відчуження нерухомого майна  

2.іпотечні договори  

3.договори про спільну часткову власність на земельну 

ділянку; про купівлю-продаж земельних ділянок, про перехід 

права власності та про передачу права власності на земельні 

ділянки; про обмін земельними ділянками, які виділені єдиним 

масивом у натурі (на місцевості) власникам земельних часток 

(паїв) 

4. договори купівлі-продажу (приватизації) державного  

5.договори про поділ майна, що є об’єктом права спільної 
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сумісної власності подружжя; про надання утримання; про 

припинення права утримання взамін набуття права на нерухоме 

майно або одержання одноразової грошової виплати; шлюбні 

договори; договори між подружжям про розмір та строки виплати 

аліментів на дитину; договори про припинення права на аліменти 

на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно  

6.договори найму будівлі або іншої капітальної споруди 

строком на три роки і більше  

7.договори найму транспортних засобів за участю фізичної 

особи, договори позички транспортного засобу 

8.договори про створення акціонерних товариств 

9.установчі договори про створення друкованих засобів 

масової інформації 

10. договори управління нерухомим майном  

11. договори про зміну черговості одержання права на 

спадкування  

Окремо слід зазначити, що відповідно положень ст. 640 

Цивільного кодексу України правочин, який підлягає нотаріаль-

ному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з 

моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, 

а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної 

реєстрації, з моменту державної реєстрації. 

Нотаріус не приймає для посвідчення правочин, що уклада-

ється від імені малолітньої дитини представником батьків 

(усиновлювачів) або одного з них. Правочини від імені неповно-

літніх, а також від імені осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, 

можуть бути посвідчені лише за умови, якщо вони вчинені за 

згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника та з дозволу 

органу опіки та піклування. 

  Справжність підпису батьків (усиновлювачів) або піклу-

вальників на заяві про їх згоду на посвідчення правочинів від імені 

неповнолітніх, а також від імені осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена, повинна бути засвідчена нотаріально. 

Крім чітко визначених законом вимог до обов’язковості 

нотаріального посвідчення окремих правочинів, нотаріуси засвід-
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чують і інші правочини, укладені у письмовій формі, нотаріальне 

посвідчення яких законом не передбачено, але досягнута 

домовленість сторін щодо цього. У договорі сторони мають право 

врегульовувати навіть такі правовідносини, які не врегульовані 

актами цивільного законодавства. Законодавець надає перевагу у 

виборі поведінки самим суб’єктам цивільних правовідносин. 

Невиконання вимоги щодо нотаріального посвідчення правочину, 

обов’язковість якого прямо вказана в законі, має наслідком його 

нікчемність. Однак, такий правочин може бути визнаний дійсним 

у судовому порядку. При посвідченні правочинів від нотаріуса 

вимагається не тільки дотримуватись загального порядку 

вчинення нотаріальних дій та правил діловодства, він зобов'язаний 

перевірити і питання, що стосуються самого правочину454 При 

посвідченні правочинів нотаріуси повинні знати перелік об'єктів, 

що не можуть бути відчужені фізичними та юридичними особами, 

і тих, для яких передбачений спеціальний порядок набуття чи 

відчуження. Тобто, нотаріус повно і всебічно аналізує правовід-

носини, до яких належить конкретний правочин, надає їм правову 

кваліфікацію і відповідно до цього встановлює, чи відповідає зміст 

правочину цим вимогам. 

Література: 
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2. Цивільний Кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 року 
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університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Олександр ЖУРАВЕЛЬ 

старший викладач кафедри СФП 

Все більше у нашому житті ми стикаємося з інформацією про 

застосування поліцейськими фізичної силу до громадян. І це 

зазвичай викликає негативні відгуки у людей. Аби зрозуміти всі 

тонкощі даного інституту, необхідно звернутися до спеціального 

Закону України – «Про національну поліцію». Застосування 

фізичної сили поліцейськими є заходом примусу. Це випливає зі 

ст. 42 вказаного закону, в якій зазначається, що поліція під час 

виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена 

застосовувати такі заходи примусу – фізичний вплив (сила), 

застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Але перед 

застосуванням будь яких засобів примусу поліцейський 

зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування 

фізичної сили і надати їй достатньо часу для виконання 

законної вимоги поліцейського, окрім випадків, коли є реальна 

небезпека для життя чи здоров'я людей. І особливо важливою 

умовою є те, що будь-який із цих видів примусу є можливим лише 

за умови, якщо превентивні поліцейські заходи не є ефективними 

та не надають можливість виконання поліцейським повноважень, 

покладених на нього Законом. 

Зважаючи на наслідки, які можуть бути при їх застосуванні, 

виникає потреба з’ясування питання вивіреності формулювань 

норм, в яких передбачено підстави та умови застосування 
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поліцейських заходів примусу. 

Зауважимо, що в ч. 1 ст. 44 Закону України зазначено, що 

поліцейський може застосовувати фізичну силу, в ч. 2 ст. 45 Закону 

України – що поліцейський уповноважений застосовувати 

спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну 

спеціальну підготовку, в ч. 2 ст. 46 Закону України – що 

поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної 

зброї, а також на її застосування і використання лише за умови що 

він пройшов відповідну спеціальну підготовку. 

Отже під фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної 

сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення 

протиправних дій правопорушників.  

Особливо важливим приписом Закону є те, що вид та 

інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з 

урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та 

індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення. 

Щодо безпосереднього застосування фізичної сили, то відпо-

відно до ст. 44 Закону України, поліцейський може застосовувати 

фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби 

(рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки або/та 

безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання 

особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування 

інших поліцейських заходів не забезпечує виконання полі-

цейським повноважень, покладених на нього законом. 

Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це 

сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготов-

лених, конструктивно призначених і технічно придатних для 

захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від 

зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопо-

рушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини 

(психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи 

предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил 

застосування таких засобів та службових тварин. Але спеціаль-

ними ці заходи називаються ще й тому, що всі вони спрямовані 

безпосередньо на особу порушника, здатні завдати йому певної 
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фізичної шкоди і навіть позбавити його життя. У зв'язку з цим 

закон вимагає від працівників поліції застосовувати силу в межах 

необхідності і тільки тоді, коли уникнути її застосування 

неможливо. При цьому можливість завдання шкоди здоров'ю 

порушника повинна бути мінімальною. 

Проте усі наведені критерії є оціночними і підлягають 

всебічній оцінці з боку поліцейського та застосовується за його 

внутрішнім переконанням. Найвагомішим у даному випадку є 

розуміння критеріїв своєчасності та співрозмірності застосування 

фізичного впливу і спеціальних засобів. 

Що стосується застосування вогнепальної зброї, то у 

законодавстві України закріплено, що застосування такої є 

найсуворішим заходом примусу. Це можливо у разі попередження 

чи припинення протиправних дій на підставі статті 46 Закону. 

Поліцейський має право використовувати вогнепальну зброю у 

разі нападу на себе і членів сім’ї, якщо є загроза їхньому життю; 

для захисту осіб від нападу; для звільнення заручників; для 

відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, 

житлові та нежитлові приміщення; для зупинки транспортного 

засобу, який чинить загрозу життю людей; для затримання особи, 

яка вчиняє тяжкий або особливо тяжкий злочин, чинить збройний 

опір чи намагається втекти з-під варти.  

Але не варто забувати, що закони, які регулюють відповідну 

діяльність, мають бути обов’язково гармонізовані з домінуючими 

суспільними цінностями, а концептуальним ядром має стати 

безумовне визнання прав людини. На разі у статті 3 Конституції 

України зазначається, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-

вищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утверд-

ження та забезпечення прав і свобод людини знаходиться у компе-

тенції державних органів влади, зокрема органів внутрішніх справ. 

Відповідно до традиційних підходів щодо класифікації 

принципів застосування заходів примусу правоохоронними 
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органами доцільно класифікувати на загальні і спеціальні. Загальні 

принципи стосуються всієї діяльності правоохоронних органів, а 

не тільки застосування примусових заходів, та охоплюють 

об’єктивно сформовані закономірності, традиції, правові норми та 

етичні правила, які поступово усталилися у сфері поліцейської 

діяльності й покликані забезпечувати стабільність та ефективність 

функціонування апарату правоохоронних органів. Серед них виді-

ляють такі: – принцип верховенства права; – принцип гуманізму; – 

принцип недискримінації; – принцип відкритості та прозорості. 

Діяльність посадових осіб по застосуванню заходів примусу 

будується і на спеціальних принципах. Ці принципи не названі в 

законодавстві, хоча опосередковано відображені в ньому. Так, у ст. 

29 Закону «Про Національну поліцію» визначено, що полі-

цейський захід застосовується виключно для виконання 

повноважень поліції, він має бути законним, необхідним, 

пропорційним та ефективним. Спираючись на зміст правових 

актів, які аналізуються, можна окреслити чотири спеціальних 

принципи: – принцип стримування діяльності правоохоронця; – 

принцип заподіяння якнайменшої шкоди; – принцип пропор-

ційності (співрозмірності); – принцип достатності заходу примусу. 

Отже основними завданнями поліції є забезпечення правопо-

рядку у суспільстві, створення безпечних умов для життєдіяль-

ності громадян, протидія правопорушенням і злочинності, надання 

допомоги особам у разі надзвичайних ситуацій. Основними 

критеріями задля забезпечення правопорядку у кожній державі є, 

зокрема, правомірна поведінка громадянина (виконання всіх 

приписів правових норм) і примус. Останній, хоч і вважається 

найсуворішим засобом впливу, але є необхідним та обов’язковим 

методом у регулюванні суспільних відносин. 

Література: 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015р. 

№ 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. 

Ст. 79 

2. КонституціяУкраїни :офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

3. Кримінальний кодексУкраїни: ЗаконУкраїнивід 
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СПОРТ ЯК ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
 

Анастасія ТАРНАПОЛЬСЬКА 

здобувач вищої освіти 1 курсу 

Навчально-наукового інституту права та  

підготовки фахівців для органів національної поліції 

Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Науковий керівник: Олександр ЖУРАВЕЛЬ 

старший викладач кафедри СФП 

Вплив спорту на здоров’я 

Ще в 50-х роках ХХ століття було встановлено, що багато 

хвороб пов’язано саме з малорухливим способом життя. 

Англійські вчені зробили великий транспортний експеримент. 

Було досліджено більше 31 000 медичних карток чоловіків віку від 

35 до 64 років, працюючих водіями та кондукторами автобусів, 

трамваїв та тролейбусів, машиністами та охоронцями метро-

політену. У ході аналізу виявилось, що водії мали у 2 рази більші 

ризики серцевого нападу, ніж кондуктори, адже тривале сидіння 

негативно впливає на здоров’я.  

Чи дійсно спортивний спосіб життя впливає на здоров’я 

людини? 

Звісно ТАК! Регулярні заняття спортом сприяють покра-

щенню обміну речовин в організмі, що дуже добре впливає на 

хороше самопочуття та нормальний стан здоров‘я. Тренування 

різного виду допомагають гарно впливати на травну систему, що 

дозволяє швидше виводити шкідливі речовини з організму. 

Доведено, що фізична активність, навіть незначна, покращує 

настрій, допомагає вивільнити з голови погані думки та прийти до 

корисних рішень. Під час фізичної активності в організмі підвищу- 

http://www.epi.umn.edu/cvdepi/study-synopsis/london-transport-workers-study/
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ється рівень ендорфінів і дофаміну, які поліпшують самопочуття.  

Крім того, чим ви активніші, тим більше та міцніше ви спите 

вночі. Після навантажень наше тіло та м‘язи потребують 

відпочинку та відновлення. Люди, які займаються спортом, краще 

сплять, менше піддаються стресу та не страждають безсонням. 

Активізація та стимул бути спортивним 

Малорухливий спосіб життя має негативні наслідки для 

здоров’я:  

1. Негативно впливає на тиск 

2. М’язи та кісти послаблюються 

3. З’являється надмірна вага 

4. Серйозні хвороби внутрішніх органів 

Отже, навіть помірна активність, така як ходьба, катання на 

велосипеді, гра в теніс, або невелике тренування 1-2 рази на місяць 

будуть корисними для вашого здоров’я. 

Як стимулювати себе займатись спортом? 

• По-перше, зробити перший крок. 

Найскладніше – це почати, адже зібратися з фізичними 

силами та морально дуже складно. Треба усвідомлювати, яку саме 

ціль ви переслідуєте. Ви хочете схуднути чи покращити своє тіло, 

або змінити своє життя чи стати більш впевненіше у собі.  

• По-друге, спланувати заняття. 

Планування наперед дозволить поставити фізичну активність 

у пріоритет. Наприклад, купіть спеціальний одяг та взуття для 

тренувань, пакуйте спортивну сумку або речі заздалегідь. Одним із 

дієвих стимулів є покупка абонемента у спортзал, адже нікому не 

хочеться витрачати гроші даремно. 

• По-трете, сприймати тренування як розвагу. 

Роби фізичні справи під час прослуховування музики, або 

перегляду фільмів – це дозволить отримати більше задоволення від 

тренувань. 

Спорт в житті українців 

За власним польовим дослідженням виявилось, що майже 

59% опитаних українців відносять себе до категорії людей, які 

частково ведуть здоровий спосіб життя, інші 29,5% слідкують за 
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здоров‘ям, і 11,5% не слідкують за своїм станом здоров’я взагалі. 

51,2% опитаних оцінюють свій стан здоров’я задовільно, 

43,3% – добре, 5,5% - погано. 

Що роблять українці, щоб бути здоровими та 

спортивними? 

 
Чия думка спонукає українців вести здоровий спосіб життя? 

Більше 50% українців самі стимулюють себе до заняття 

спортом та гарного харчування, 31,3% українців прислуховується 

батьків, 10,5% - спонукає думка коханої людини, приблизно 8% 

стимулює щось інше. 

Скільки годин українці витрачають на тренування? 

 

В опитуванні взяли участь 162 українці віком від 16 до 60 

років, з яких приблизно 93% становлять жінки, а 7% - чоловіки. 
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Термін проведення опитування – 10 днів. 
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ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ХХІ СТОЛІТТІ 

 

Токарська І.І., 

аспірантка кафедри української літератури  

та теорії літератури  

Дрогобицький державний педагогічний 

 університет імені Івана Франка  

Дрогобич, Україна 

Знищення українського народу завжди було головною метою 

для росії та її керівництва. Російська пропаганда пнеться з усієї 

шкіри, щоб переконати усіх навколо, що українці та росіяни – це 

братні народи. Проте, вони забувають, що ментальність у нас різна. 

Ми – українці, слов'янські племена, а от вони – зовсім інші 

племена, які між собою не схожі: чудь, вепси, меря, мурома, 

мещера, мордва та інші, які витворили московську націю і не є 

слов'янськими. Це в основному фіно-татарське населення, яке 

вкрало в України історію, адже своєї героїчної немає. Вони завжди 

наших розумних людей забирали у росію, бо їхній інтелект не 

придатний для чогось розумного.  

В основу діяльності російської імперії, починаючи з XVIII ст., 

було закладено знищувати українську націю, нашу Запорізьку Січ, 

все, що пов'язано з Україною. Якщо слідувати далі за історією та 

літературою, то побачимо, що нас завжди намагалися знищити і 

слідують цій меті і тепер, у XXI ст. Війна, яка триває на Донбасі з 

2014 року, а особливо повномаштабне вторгнення на територію 



 

463 

України з 24 лютого 2022 року демонструють свій ганебний план. 

Нам добре відомо, що страшний геноцид спричинив 

Голодомор 1932-1933рр., коли за офіційними джерелами було 

знищено 7-8 мільйонів, проте на думку істориків – 10-11 мільйонів 

українців. Це чітко підтверджують архівні документи, а також 

літературні твори, зокрема «Жовтий князь» Василя Барки, «П'єса 

97» Миколи Куліша та їнші. В цих творах, в основу яких покладено 

реальні події з життя людей, висвітлюється тогочасне ставлення до 

людей, до їхнього життя, а саме – знищення українського народу.  

На сьогоднішній день спостерігаємо новітній сучасний 

геноцид, методами, які властиві для керівництва росії. Всі звірства 

у Бучі, Ірпені, Ворзелі, Гостомелі, Харкові, Маріуполі, а також 

Донецькій та Луганській областях свідчать про недонацію, 

недокультуру, відсталість у культурно-суспільному розвитку та 

житті. Тому ми ніколи не були братніми народами, не є і не будемо. 

Лжекультура, література та всі сфери суспільного життя росіян не 

притаманні нам, бо ми – не вони, ми – нащадки славної Київської 

Русі, ми ніколи не підтримували війну і не казали своїм чоловікам 

гвалтувати жінок будь-якої іншої держави, як це притаманно 

нашим територіальним сусідкам, росіянкам: «насиловать 

українских баб».  

Коли йде мова про ХХ ст, одразу розуміємо, що тут є багато 

факторів, які спричинили геноцид українського народу: 

колективізація (насильницька праця у колгоспах), розкуркулення, 

депортація в Сибір, на Соловки, в табір смерті за 1800 км від дому, 

на відстані 65 км від материка в завжди сірому і холодному Білому 

морі. Москва використовувала як місце суворого політичного 

заслання, Голгофу для в'язнів. Наступне і найганебніше для 

радянського режиму Голодомор 1932-33рр, про який згадується 

вище, окрім цього, також Розстріляне Відродження. Знищення 

інтелігенції було визначальним для радянських катів, а паралельно 

російських, бо ж наслідниця росія. А інтелігенція несла в маси 

мислення і відкривала очі на багато речей, про які було строго на 

строго потрібно мовчати. Інакше – ти ворог народу. Хоча тут 

доречно зауважити ворог не народу, а влади, яка всіма можливими 
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способами зомбувала народ і продовжує це робити, шляхом 

інформації, на той час газет, радіо, а тепер телебачення та в 

загальному ЗМІ, що детально спостерігаємо на окупованих 

територіях зараз. Мислити не потрібно, адже хто мислить, того 

важко обдурити, насадити свої поганські ідеї, зазомбувати. І тепер 

у ХХІ ст, 2022 року, у Маріуполі росіяни закатували письменника 

і журналіста Євгена Баля. У 1985 загинув у карцері дисидент і 

борець за Незалежність Василь Стус, 1970 – художниця-

шістдесятниця Алла Горська знайдена у погребі із прорубаною 

головою, 1937 – в урочищі Сандармох за три дні було розстріляно 

1111 інтелігентів, серед них – близько 300 українців. Тільки 

перший з цих фактів правдиво висвітлений на весь світ, що ж до 

інших, то було наказано знищувати всі докази, що підтверджували 

злочини проти людей, зокрема тих, які працювали розумово та 

вміли критично мислити.  

Яскравим прикладом висвітлення подій Голодомору є такі 

твори як «Жовтий князь» Василя Барки та «П'єса 97» Миколи 

Куліша. Ці твори показують трагічну долю українського народу, 

зокрема селянства України, окрім Заходу.  

Події, описані у «Жовтий князь» чітко викривають ганебність 

радянської влади, а відповідно і російської тепер. Забирали в 

людей все зерно, не тільки те, що споживати, але й те, що на посів. 

Забирають чашу з церкви, важливість якої добре відома селянам і 

вони поважають її понад усе. Вони добре знають, як говорить Дарія 

Олександрівна до дочки Оленки: «Зло щезне, а правда - ніколи… І 

буде з людьми, що живуть скрізь. А повмирають буде з ними на 

небі. І якщо бути достойними, то теж будемо на небі. Ось як твоя 

душа – безвинна і всім прощає - так живуть щасливі» [1, с.2].  Дуже 

вдало зауважив І. Набитович, що «герої твору живуть на межі двох 

світів – сакрального та профанного» [3, с.343]. Сакральний світ 

співвідноситься із селянами, священиками, монахами, а 

профанний (пропащий) – з партійними виконавцями, які служать 

беззаконню і виконуюють його. 

Що і зараз спостерігаємо по новинах, як вагонами вивозять 

тони зерна з Херсона та інших окупованих територій, намагаючись 
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заробити на чужому горі, голоді, смерті. Ті «спасатєлі» вже так 

набридли, що в душі не залишається жодного жалю до росіян, 

навіть, коли чуєш, що хтось там не підтримує війну, протестує 

проти режиму путіна і т.д. Їх мало, таке враження, що їм 

подобається бути рабами системи, ідеології без цінностей, без 

культури, без душі і хоч чогось святого.   

«Жовтий князь» було написано на реальних подіях того часу, 

з життя однієї сім'ї. Над темою Голодомору В. Барка думав 25 

років, записувавши спогади і свідчення очевидців. І коли В. Барка 

видавав його, навіть не сподівався на успіх чи славу. Проте цей твір 

став дуже значущим в українській літературі, адже справді показує 

всю жорсткість тогочасної влади, а найбільше те, що вони зробили 

цей штучний голод, геноцид української нації. Але духу нашого не 

знищити ніколи!  

Що ж до «П'єси 97» М. Куліша, яка є трагічним літописом 

загибелі українського села, і в якій зіткнулися дві руйнівні сили: 

революційний фанатизм та голод, породжений ним. Саме про це з 

великим болем у душі пише автор. Тут, можливо, немає політики, 

а є життя, що існує само по собі, незалежно від будь-яких 

політичних переконань. Головні персонажі твору – фанати 

революційних подій, здатні віддати своє життя заради «світлого 

майбутнього», з одного боку, а з іншого – бідні селяни й заложники 

– глитаї. Згадаймо образ Смика. Колишній люмпен, він очолює 

нині ревком. Його захопленість ідеєю подається крізь світобачення 

фанатичної засліпленості. Письменник нібито не відкриває тут 

чогось нового, незвичайного. Проте стає моторошно від того, що 

ідея, за яку віддавали життя, не дала значних позитивних резуль-

татів. Смик і помирає так само фанатично, як і жив. Остаточний 

фінал п'єси вражає своєю агресивністю: «Не буде, гад, по-твоєму, 

а буде по-нашому! (Смик нахиляє голову й розводить руками, наче 

хоче когось вхопити) – ти, гад, держись! (Кидається вперед, хапає 

повітря, і, одступаючи, падає біля столу мертвий)». [4] 

Обидві руйнівні сили, як засвідчує сюжет драми, мерзотні. 

Візьмемо, для прикладу, натуралістично-абсурдну сцену каніба-

лізму. Не всі мешканці села сприйняли революцію; у селі збільши-
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лася прірва між багатими та бідними. Виснажені голодом, селяни 

поїли всіх кішок та собак. На фоні цих подій автор вимальовує 

образи Ларивона, глухонімого сторожа, та Орини, вбогої вдови з 

п'ятьома дітьми. Від голоду помирає одна дитина, невдовзі за нею 

мали піти з життя й всі останні. Старцювання нічим не допомогло 

людині. І тоді Ларивон та Орина здійснили найстрашніше: вони 

порізали напівживих дітей... Вчинок жахливий, нечуваний, 

нелюдський... А хто злочинці? Каліка, обділений від природи 

розумом, чи збожеволіла від голоду й розпачу мати? Громада 

вимагає кари для дітовбивців. Є спокуса погодитися з таким 

вироком. Та тяжко виносити присуд Орині й Ларивону: їх дії не 

підлягають людським законам. Письменник майстерно відтворює 

шаленіючу від крові юрбу, що є найнебезпечнішою силою, бо над 

нею панує звіриний інстинкт. 

Ця сцена – свідчення того, що в авторській концепції село 

перших післяреволюційних подій зображено без будь-яких 

прикрас, без спрощення, в складній ситуації голоду, породженого 

революцією, а в 30-ті роки – насильницькою колективізацією. 

М. Куліш мав на меті відтворити за допомогою персонажів 

увесь складний, суперечливий колорит села, ту напруженість 

ситуації, що склалася між сільською біднотою та багатіями; 

підкреслити складність і жорстокість боротьби, що точилася на 

селі [4]. 

Отже, М. Куліш відтворив за допомогою персонажів увесь 

складний і суперечливий колорит села, підкреслив складність і 

жорстокість боротьби, намагався довести, що революція й голод як 

дві форми людського буття абсурдні за своєю суттю. І виявився 

абсолютно правдивим! А його твір став німім докором тодішньої 

системи, а В. Барки на реальних подіях показав всю жорстокість 

влади і жахіття голоду. 
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викладач кафедри спеціальної 

 фізичної підготовки 

Фізична культура охоплює величезну область рухових і 

розумових вправ, спрямованих на поліпшення біологічних 

функцій людини. Роль фізичної культури зростає у зв'язку зі 

зростанням технічного прогресу, зменшує витрати рухової енергії 

в діяльності людини. 

Якщо врахувати всі види навантажень, що застосовуються до 

всіх систем організму в процесі виконання змагальних вправ, то з 

усіх видів спортивних вправ є найскладнішими єдиноборствами, 

оскільки вони висувають високі вимоги: до енергії (А.А. Віра та ін., 

1988 ;. Г. С. Туманян, Кобля Ю. К. 1973 та ін.), швидкісно-силові 

якості (О. Б. Під-Скоцька, 1983 та ін.), сенсомоторику (Н. А. Берн-

штейн, 1991;), психіку, з точки зору її завадостійкості (Т.Т. Джам-

гаров, 1979, Л. А. Китаєв-Смик, 1983, А. В. Івойлов, 1986, та ін.). 

Шлях до оволодіння лежить лише через масу (Н. М. 

Пархоменко, А. О. Новіков, 1983), а масовість можна забезпечити 

лише шляхом насичення навчально-тренувального процесу вихов-

ною складовою. У той же час тренери з боротьби, багаті різнома-
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нітністю складних координаційних прийомів, захоплюються 

загальнофізичними вправами, замінюючи тренування великими 

обсягами тренувальних навантажень, на шкоду навчальному 

компоненту (Л.П. Матвєєв, 1969), переносячи розроблені завдан-

ня. для дорослих до плечей дітей раннього віку, не підготовлених 

з багатьох об'єктивних причин до навчання і оволодіння 

координаційним або енергетичним навантаженням (Б. А. Нікітюк, 

1994). 

Результати опитування провели А.С. Кузнєцов (2009) показав, 

що студенти ДЮСШ з вільної боротьби показують, що секції 

боротьби в основному пов’язані з: 

- Занадто складні вправи - 27%: 

- Страх перед змагальними поєдинками - 42%; 

- Важкі фізичні навантаження - 98%. 

- Не призначати цифри - 53% 

- Невелика боротьба - 61% 

- Мало прийомів бойових мистецтв - 72% 

- Занадто багато фізичних вправ, не пов'язаних з бойовими 

мистецтвами - 74% 

Ці цифри свідчать про те, що значна частина дітей ходить на 

секцію на навчальний компонент, а не на фізичний розвиток, який 

відбувається сам по собі, тоді як більшість тренерів орієнтуються 

на інтенсивні фізичні навантаження. 

Надмірні фізичні навантаження руйнують організм дитини, 

особливо в ранній період, через загальну тенденцію спорту – 

змагання. «Величезна конкуренція в спорті... стимулює зростання 

спортивних результатів, більшість з яких близькі до меж людських 

можливостей» (А. А. Новіков, А. І. Колесов, 1972). 

Захоплення багатьох тренерів загальної фізичної активності 

не може бути виправданим, оскільки в змаганнях, зрештою, 

оцінюються не загальні фізичні якості, а конкретні дії (А. Н. Ленц, 

1972; Г. І. Торопін, 1984). «Боротьба – один із найскладніших 

видів, з широким спектром технічних дій і високим ступенем 

невизначеності майбутніх дій. Наша країна багата талановитими 

людьми, що дозволяє в деяких випадках досягати великих спор-
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тивних досягнень завдяки природним якостям. Але досягнення їх 

вимагає повних зусиль на килимі.Спортивний шлях борців був би 

набагато легшим і довговічнішим, якби вони в молодості здобули 

навички основних прийомів боротьби »(А.А.Колмановський, 1963). 

За програмою ДЮСШ (Боротьба Самба, 1975) завданням 

етапу початкової підготовки протягом двох років занять є: 

Виходить, що дитина, приходячи на секцію боротьби, 

змушена 2 роки робити не те, за чим прийшла і, головне, не може 

отримати зворотний зв’язок, тому що протягом 2 років немає 

контролю та оцінки спеціалізованих дій. Не дивно, що наведені 

вище результати опитування студентів ДЮСШ. 

Спосіб утримання контингенту студентів без шкоди для 

якості підготовки може стати акцентом на технічну підготовку без 

форсування спортивних результатів. 

За рядом джерел спеціальної літератури (А. Ш. Алахвердієв, 

Р. А. Пілоян, 1982 та ін.) у віці від 11 до 18 років мотивація до 

занять у секціях боротьби є факторами пізнавальної діяльності та 

потреби в самозайманні. ствердження. Тому в навчальній програмі 

на перший план мають бути вимоги до змістовної техніко-

тактичної складової, про що було зазначено вище та створювати 

умови для формування стабільного стимулюючого режиму 

кваліфікаційних вимог. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що в проблемі 

вдосконалення рухової активності борців одним із мало-

досліджених факторів є питання мотивації студентів спортивних 

секцій під час початкового навчання. Діти, приходячи в спортивну 

секцію єдиноборств, змушені займатися переважно загальними 

фізичними вправами, не мають жодного відношення до обраного 

виду спорту. Однак у випадках, коли програма базової технічної 

підготовки насичена конкретними вправами, відсівання продов-

жують відбуватися через відсутність стимулюючого контролю та 

оцінки засвоєння конкретних навичок. 

Таким чином, виникає серйозна проблема організації мотиву-

ючого контролю та оцінки засвоєння умінь на початковому етапі 

спортивної підготовки в єдиноборствах. 
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 ОНУ імені І.І.Мечникова 

м. Одеса, Україна 

 Ідентичність є настільки невід'ємним аспектом людського 

досвіду, що дуже часто виступає предметом досліджень, надаючи 

багатий каталог підходів, які були розроблені та перевірені 

різними точками зору. Інсайти з соціальної та культурної 

антропології, когнітивної науки, соціальної психології, соціології, 

організаційні дослідження та ін., роблять свій важливий внесок в 

царину дослідження ідентичності.  

Вже досить давно археологи виходять за рамки есенціалістсь-

ких та монолітних ідентичностей і досліджують натомість також 

численні та ситуативні. Хоча дуже важливо використовувати ідеї 

конструктивістського чи інструменталістського підходів для 
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побудови працездатної теорії ідентичності, важливим тут є те, що 

не варто нехтувати жодним її видом. Багато ключових елементів 

цієї думки сягають засновників традиції символічного інтер-

акціонізму та робіт таких людей, як Джордж Герберт Мід та Ервінг 

Гоффман, найбільш ефективно синтезованих в останні роки 

Річардом Дженкінсом з додаванням ідей з пізніших робіт, зокрема 

теорії Гідденса. Ці підходи сходяться в ідеї, що ідентичність - це 

феномен, що об'єднує індивідуумів і колективи[5, c. 50]. 

Варто зазначати, що складнощі ідентичності у минулому 

можна досліджувати, зважаючи на певні ключові теми. З 

докладного аналізу археологічних даних ми можемо визначити 

типи практики та те, як вони зберігаються або змінюються з часом. 

Потім, розглядаючи контексти, у яких вони порівнювалися в 

минулому, ми можемо досліджувати способи їх трансляції. Усе це 

вимагає цілісної, порівняльної археології. На чому я хочу 

зупинитися, так це на тому , що теоретичні питання, так само 

важливі для розуміння ролі археології в теперішньому, як і для 

інтерпретації минулого.  

Життя з парадоксами ідентичності іноді означає заперечення 

інших інтерпретацій, а іноді і розширення їх можливостей, засно-

ване на загальних теоретичних принципах. Звичайно, археологи не 

єдині, хто має право та здатність говорити про минулі ідентичності 

та їхні стосунки з сьогоденням, але в нашому розпорядженні є 

дуже багато інструментів та ресурсів для цього[2, c. 113]. 

Більше того, на концептуальному рівні здається очевидним, 

що роль, яку ідентичності відіграють у соціальному житті людини, 

є не просто продуктом сучасності. Це, проте, викликає питання, що 

ж означає термін «ідентичність». Тут ми маємо визнати, що якщо 

ідентичність була постійною проблемою, термінологія, пов'язана з 

нею, змінилася, і саме слово «ідентичність» в останні десятиліття 

набуло популярності, якої раніше йому не вистачало.  

Крім того, ідентичність пов'язана з відносинами між людьми 

та суспільствами. Річард Дженкінс висловився так: «Без минулого 

ми навряд чи дізналися б, хто ми є». Така думка, що часто 

повторюється, може здатися банальною, проте вона підтримує 
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існування археології як особливого способу вирішення загальної 

для всіх проблеми: вкоріненості подібності і відмінності в 

минулому досвіді[4, c. 114]. 

Постмодернізм має безліч облич: це і постструктуралізм, що 

змінив модерністський структуралізм і відкидає «жорстку» 

структуру останнього; це і деконструктивізм (літературознавча 

версія постструктуралізму), «новий історизм» (фактично усунув 

деконструктивізм з його лідируючих позицій у 1990-х рр.); це і 

«культурна теорія», що трактує культуру як символічну, лінгвіс-

тичну та репрезентаційну систему, це і більш приватні його прояви 

вигляді теорії дискурсу та визначення ролі мови як провідної лінії 

в людської культури. Незважаючи на цю різноманітність, кида-

ється в очі, те що об'єднує – це артикуляція проблем ідентичності. 

За безліччю проявів постмодерну проглядається головне – 

проблема побудови ідентичності як центру, довкола якого 

обертається вся культура[3, c. 24].  

Постмодерністськи-налаштовані дослідники показали, що в 

процесі ідентифікації багато питань мають визначальне значення. 

Як людина визначає себе? Через відокремлення від інших? Як 

визначає себе група? Стверджуючи, що спроби вирішення про-

блеми ідентифікації є «рушійною силою» у виникненні багатьох 

напрямів постмодерну, слід зазначити, що центральними для них 

самих є проблеми їх співвідношення, конструювання.  

Постколоніальні дослідження (Е.Саїд, Г.Ч.Співак, Х.Бхабха, 

Б.Андерсон, А.Нанді, Р.Дж.Янг та ін.) показали, що ще одним 

важливим аспектом проблеми осмислення ідентичності в історіо-

графії бачиться нам поле, тісно пов'язане з вже згаданими 

постколоніальними дослідженнями, так звані «етнонаціональні 

дослідження». Ще 1992 р. Е.Сміт говорить про нові тенденції у цій 

дослідній сфері[1, c. 56]. 

 Невирішені концептуальні питання з фундаментальних тем 

культури та ідентичності вливаються в похідні питання культурної 

ідентичності і археологічні підходи до неї. Концепція ідентичності 

тут ускладнюється багатьма питаннями. У кількох дисциплінах 

Джеймс Коте виділяє вісім різних «таборів» у дослідженнях 
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ідентичності, які є результатом різних поглядів на ці питання. 

Подібні дилеми стосуються поняття культури. Йохан Форнес 

нещодавно присвятив цілу книгу взаємозв’язку культурної 

ідентичності та археології.  

Останнім часом дослідники визнають необхідність більш 

обґрунтованого, синтетичного та аналітичного підходів до питань 

культурної ідентичності, що поширюються на інші групи людей у 

різні часи та місця. Збігнєв Кобилінський, наприклад, звертається 

до суперечливих інтерпретацій даних минулого, а Стефані Вінн-

Джонс наголошує на необхідності «допиту» 

інтерпретаційних категорій, що використовуються в дослід-

женні ідентичності, а також на уникненні непослідовної вибірко-

вості розглянутих факторів чи підходів. Олександр Крістенсен 

натомість вказує на необхідність створення певної «середньої 

теорії» для розуміння різних соціальних стратегій і матеріального 

вираження групової ідентичності[6, c. 67]. 
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УДК 101  Філософські науки 
 

БІХЕВІОРИЗМ – НАУКА ПРО ПОВЕДІНКУ 
 

Фарафонова І. А.,  

аспірант Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

м.Харків, Україна 

Анотація: Дослідницьку роботу присвячено аналізу біхевіоризму. 

Досліджені основні аспекти та питання біхевіоризму. 

Проаналізовані види біхевіоризму. 

Досліджено місце біхевіоризму у житті людини. 

Проаналізовані види біхевіоризму. 

Розкрити види біхевіоризму. 

Ключові слова: Біхевіоризм, логічний біхевіоризм, класичний 

біхевіоризм, політичний біхевіоризм, поведінка.  

Біхевіористські ідеї помітно вплинули на культурне життя 

людей і проявилися у літературі, філософії, психології, соціології, 

політології. Філософськими джерелами логічного біхевіоризму 

були концепції позитивізму з поєднаннями експериментальних 

даних. Якщо розглядати, що науковий біхевіоризм синтезує 

елементи методології, психологічної теорії, філософії, то буття у 

філософії засноване на цінностях та концепціях вічних проблем 

антропології логічного біхевіоризму, який відрізняється від 

психологічного класичного біхевіоризму.  

У класичному біхевіоризм предметом біхевіоризму є поведін-

ка. Засновник класичного біхевіоризму є психолог Д. Вотсон [3]. 

Вчений дійшов висновку, що методом експерименту для 

класичного біхевіоризму є явища у зовнішньому середовищі та 

виявлені фактори які показували зв'язки між стимулами та 

реакціями, що впливають на поведінку. У цьому розумілися під 

поведінкою об'єктивно аналізовані методі спостереження, системи 

реакцій організму зовнішні і внутрішні стимули. Д. Вотсон 

розглянув явища і провів спостереження, де були висновки, що 

об'єктивного методу дослідження для внутрішнього змісту 

психіки, як свідомості немає [3]. Частково поєднується класичний 
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біхевіоризм із асоціативною психологією Д.Юма, який виключав 

внутрішній світ психіки людини. 

Трансформацією класичного біхевіоризму стало дослідження 

рольової поведінки людини у суспільстві, де досліджувалися та 

аналізувалися фактори, такі як мотиви та очікування людей, які 

стали вирішальними для виникнення соціального біхевіоризму. У 

процесі генези в соціогенетичному підході, соціальний фактор, 

довкілля є основним складовим для дослідження біхевіоризму. У 

політології, політичний біхевіоризм виник при вивченні політичної 

поведінки людини, виборця, кандидата, лідера та ґрунтувався на 

кількісних методах вивчення, дослідження та порівняння політич-

них об'єктів у політичному житті соціуму. Отже активно був 

розвиток політичного біхевіоризму у 30-50-ті роки ХХ ст. 

Існує три положення логічного, методологічного, психоло-

гічного варіантів біхевіоризму, які логічно обґрунтовані та 

систематизовані. 

Вчений Дж. Грехем наголошує на неправомірності відмови 

від розгляду свідомості в біхевіоризмі і ментальна складова 

знайшла своє застосування у філософському логічному біхевіо-

ризмі [1].  

Дослідник Г. Грехем надав три основних значення класичного 

біхевіоризму: 

по-перше, наука біхевіоризму не про свідомість, а лише про 

поведінку; 

по-друге, поведінка є реакцією на джерело, яке знаходиться у 

зовнішньому середовищі. Прямого та об'єктивного методу дослід-

ження внутрішнього змісту психіки, змісту свідомості не існує;  

по-третє, ментальні події та внутрішні психічні процеси не є 

головними у поведінці в науці біхевіоризму; 

ментальні терміни мають бути видалені чи застосовані 

поведінкові поняття та терміни [1]. 

Вчений Б. Ф. Скиннер запропонував ідею про радикальний 

біхевіоризм, який як методологічний біхевіоризм заперечує 

рефлекс як модель всієї поведінки.  

Філософи, логічні біхевіористи XX століття, Карл Гемпель та 



 

476 

Гілберт Райл окреслили концепції філософського логічного біхе-

віоризму. Логічний позитивіст, північноамериканський філософ 

Карл Гемпель розглядав лише науковий шлях вирішення справж-

ньої проблеми, пов'язаної з поведінкою. Англійський лінгвіс-

тичний філософ Гілберт Райл розглядав філософські проблеми 

поведінки з точки проблеми свідомості та тіла при неправильному 

вживанні індивідами деяких ненаукових слів. При логічному 

біхевіоризмі розглядаються пропозиції, що містять ментальні 

концепції, які описують ситуації та тенденції, з певними стиму-

лами, що впливають на певну поведінку. У підсумку, логічний 

біхевіоризм цікавий іншими філософськими позиціями, такими як 

американський прагматизм [2]. 

Таким чином, біхевіоризм пройшов шлях від механістичних 

ідей до теорій поведінки. Деякі аспекти біхевіоризму спрощені і 

нездатні описати поведінку в цілому, але головна заслуга вчених у 

тому, що дослідження показали, що поведінкою людини можна 

керувати. 
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ад’юнкт Львівського державного  

університету внутрішніх справ 
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Держава, наділяючи державних діячів певними повнова-

женнями, із однієї сторони, висуває до них законні вимоги, і за 

необхідності застосовує сувору відповідальність за вчинення 

протиправних діянь, а з іншої сторони – забезпечує своїх 

представників посиленим захистом, в тому числі й кримінально-

правовим. Це необхідно для того, що такі державні діячі могли 

безперешкодно, без будь-якого стороннього впливу виконувати 

свої функції, бути незалежними при прийнятті рішень. Для цього 

держава встановлює кримінальну відповідальність за втручання в 

діяльність державних діячів, які діють від імені України та в її 

інтересах [3, c. 11] Таким чином реалізується закладене в ст. 19 

Конституції України положення про те, що «правовий порядок в 

Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може 

бути примушений робити те, що не передбачено законодавством». 

Це за чинним законодавством передбачено ст. 344 Кримінального 

Кодексу України (КК України) «Втручання у діяльність держав-

ного діяча». В якій встановлена відповідальність за незаконний 

вплив у будь-якій формі на визначених диспозицією державних 

діячів з метою перешкодити виконанню ними службових 

обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень.  

Найперше пропоную звернутись до попередника чинного КК 

України – Кримінального Кодексу 1960 року. Так от в ньому 

знаходимо ст. 176-1 («Втручання у вирішення судових справ») та 

189-3 («Втручання в діяльність працівника прокуратури, органу 

внутрішніх справ, безпеки»). Тобто доходимо висновку, що на 
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момент втрати чинності КК 1960 року не було такої статті, яка б 

передбачала відповідальності за втручання в діяльність такого 

потерпілого як державний діяч.  

Аналізуючи поняття «втручання у діяльність» висновуємо, 

що загальноприйняте розуміння поняття «втручання» - це 

входження, проникнення куди-небудь, у що-небудь; самочинне 

заняття чиїмись справами тощо; активна участь у чомусь для 

припинення чого-небудь, протидія чомусь [9, с. 228]. 

Звісно, можна окреслити, що законодавець у диспозиції ст. 

344 КК України уже застосовував тлумачення поняття 

«втручання» і тим самим описав об’єктивну сторону даного складу 

кримінального правопорушення як «незаконний вплив у будь-якій 

формі». Тому нас також цікавить така дефініція як «вплив». У 

кримінально-правовій літературі під впливом розуміють дію, яка 

справляється на іншу особу з метою змінити її поведінку [7, с. 547]. 

В науковій та навчально-методичній літературі характеристика 

зазначеного впливу надається через детальний опис можливих 

форм його здійснення. Зазвичай описуються умовляння, погрози, 

шантаж, втручання в особисте життя, фізичне насильство, незакон-

ні дії щодо відповідного майна тощо. При цьому застосовується 

такий прийом тлумачення тексту закону, як формулювання 

узагальнюючого поняття, розміщення після переліку можливих 

форм вчинення діяння. Узагальнюючим поняттям у нашому 

випадку є формулювання «будь-якій формі» [13, с. 55]. 

Також слід відзначити, що «вплив», як більш зрозуміле 

поняття порівняно з втручанням у діяльність, є більш сприятливим 

для характеристики способу вчинення злочину і тлумачення ознак 

його складу, ніж «втручання», а це має неабияке практичне 

значення. Вплив – це процес і результат психологічного тиску на 

суб’єкта. Зовні він може проявлятися в безлічі форм, у тому числі 

й фізичного характеру (КУЦ с. 89) 

Пропоную далі з'ясувати обґрунтованість припущення про 

можливість вчинення втручання у діяльність державного діяча не 

лише шляхом суспiльно-небезпечної дії, а й бездіяльності. 

Виходячи з того, що законодавець в ч.1 ст.344 КК України вжив 
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словосполучення «втручання в будь-якій формі», напрошується 

висновок про можливість вчинення досліджуваного злочину як 

шляхом дії, так і шляхом бездіяльності, що випливає із тих форм 

суспільно-небезпечного діяння, які позначені в ч.1 ст.11 КК Украї-

ни. Разом із тим, викладене вище тлумачення категорій «втру-

чання», «вплив», спонукає нас до заперечення таких міркувань на 

тій підставі, що і втручання і вплив визначаються через розуміння 

«дія (протидія)». Відтак, у визначенні втручання (вплив) апріорі 

закладається його розуміння як активної форми людської 

поведінки. [1, с. 53]. 

Науковець Є.М. Блажівський натомість зазначає, що викорис-

тання для позначення як ознаки об’єктивної сторони у складі 

злочину за ст. 344 КК України терміна вплив є необґрунтованим, 

оскільки його обсяг ширший за обсяг поняття втручання, а відтак 

у цій статті має місце невідповідність назви і змісту статті [2, 

c.137]. 

У постанові Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25 

травня 1998 р. «Про практику розгляду судами справ про 

корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією» 

пропонується під втручанням розуміти умовляння, шантажування, 

залякування, погрози, заяви про розголошення відомостей, що 

компрометують особу, тощо. Однак, використовуючи слово 

«тощо», Пленум тим самим залишає такий перелік відкритим, а 

обсяг поняття «втручання в діяльність» у кримінальному праві 

України – невизначеним [11]. 

Звісно, не можна оминути увагою актуальність проблематики 

визначення потерпілого – того державного діяча законну діяль-

ність якого захищає кримінальне законодавство України. Перелік 

потерпілих за ст. 344 КК України є вичерпним, тому це важливо у 

практичній діяльності кримінально-правового захисту. Нами є 

Президент України, Голова Верховної Ради України, народний 

депутат України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету 

Міністрів України, Голова Конституційного Суду України, суддя 

Конституційного Суду України, Голова чи член Вищої ради 

правосуддя, Голова чи член Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
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України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

або його представник, Директор Національного антикорупційного 

бюро України, Директор Державного бюро розслідувань, 

Директор Бюро економічної безпеки України, Генеральний 

прокурор, Голова Рахункової палати або інший член Рахункової 

палати, Голова або член Центральної виборчої комісії, Голова 

Національного банку України, член Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, Голова Антимонопольного 

комітету України, Голова Фонду державного майна України, 

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, член Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Цим 

перелік у науково-юридичній спільноті викликає деякі питання. 

Зокрема, В.І. Осадчий, обґрунтовано зазначає, що у ст. 112 КК 

України «Посягання на життя державного чи громадського діяча», 

ст. 346 КК України «Погроза або насильство щодо державного чи 

громадського діяча» державним діячем України визнано Прези-

дента України, Голову Верховної Ради України, народного 

депутата України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету 

Міністрів України, Голову та суддів Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів 

України, Генерального прокурора України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Голову Рахункової палати, 

Голову Національного банку України. Проте у диспозиції ч. 1 ст. 

344 КК України «Втручання у діяльність державного діяча» 

відсутня вказівка як на державного діяча на: Голову та суддів 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих 

спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України. 

А в ст. 344 КК України державним діячем натомість визнані (крім 

зазначених у статтях 112, 346 КК України) також інші посадові 

особи: представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, член Національної ради України з питань телебачен-

ня і радіомовлення, Голова Антимонопольного комітету України, 

Голова Фонду державного майна України, Голова Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України, член Національної 
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комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. На основі цього В.І. Осадчий висловлює 

припущення, що, звичайно, можна послатися на те, що за втручан-

ня у діяльність Голів або суддів Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, 

Генерального прокурора України відповідальність передбачено в 

окремих статтях: ст. 376 та ст. 343 КК України. Але в такому разі 

простежується певна непослідовність щодо захисту діяльності цих 

осіб. Так, за одних умов зазначені особи визнаються державними 

діячами, за інших – ні. Також вказаний науковець вважає, що у 

статтях КК України, якими передбачено відповідальність за 

посягання на діяльність державного діяча України, не обов’язково 

робити акцент на особі керівника державного органу, коли при 

цьому згадуються члени цього органу. Так, Голова Верховної Ради 

України є народним депутатом України, Прем’єр-міністр України 

є членом Кабінету Міністрів України, голова Рахункової палати є і 

членом Рахункової палати, Голова Центральної виборчої комісії – 

членом Центральної виборчої комісії [12, c. 206]. 

Наступним актуальним питанням є суб’єктивна сторону цього 

складу кримінального правопорушення. Традиційно зазначимо, 

що вона характеризується прямим умислом, а також факульта-

тивною ознакою – метою перешкодити виконанню потерпілим 

службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень. 

Перешкоджання діяльності тут визначено як мету злочину. 

Водночас, перешкоджання законній діяльності не може виступати 

метою злочину, оскільки відповідно до кримінально-правової 

доктрини мета злочину – це уявлення особи про той результат, 

якого вона прагне досягти від вчинення конкретного злочинного 

діяння, заради чого особа допустила суспільно небезпечну 

поведінку. Зрозуміло, що для винної особи перешкоджання 

законній діяльності не є самоціллю, а виступає лише засобом 

досягнення кінцевої мети – отримання певної вигоди від припи-

нення іншою особою своєї законної діяльності. Тому доцільно 

зазначати перешкоджання законній діяльності не як мету, а як 

спосіб вчинення злочину [10, с. 106]. 
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Також проблематикою правового регулювання даного кримі-

нального правопорушення вважаємо те, що при аналізі судової 

статистики встановлено, що кримінальні провадження за ст. 344 

КК України скеровувались до судів, однак вироків у цих 

провадженнях на даний час немає. Причинами такого становища 

може бути або недосконалість чинної статті КК або недоліки у 

роботі правоохоронних чи контролюючих органів. 

Як висновок зазначимо, що цей феномен суспільних відносин 

«втручання у державну діяльність», пов’язаний з недовершеністю 

правового регулювання суспільних відносин; соціокультурними 

ілюзіями, у тому числі стосовно слабкості державної влади та 

корумпованості; подекуди недостатнім рівнем правової культури 

та правосвідомості окремих громадян, а також державних служ-

бовців; або недоброчесністю окремих державних діячів. Із 

вищевказаного розуміємо, що на даний час деякі аспекти 

правового регулювання втручання у діяльність державних діячів є 

неточними, а проблеми - актуальними, що дає підґрунтя для 

подальших наукових досліджень.  
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ  
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Харківського національного  

університету ім. В. Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Історія вітчизняного діловодства сягає ще прадавніх часів, 

коли в умовах формування Давньоруської держави виникла 

потреба в юридичному документуванні міждержавних договорів 

київських князів з правителями сусідніх держав (Візантії, Хозарії, 

Булгарії, Священної Римської імперії та ін.), а також оформленні 

купецьких контрактів, княжих і церковних уставів, уроків (поста-

нов про збори податків, данини) тощо. Тому вже в Київській Русі 

можна побачити витоки системи діловодної документації, що 

вважаються вітчизняними вченими передумовами виникнення 

справжнього діловодства на українських землях. 

Власне діловодство як система документування службової, 

управлінсько-владної інформації і взагалі роботи зі службовими 

документами починає оформлятися в ХІІІ – XIV ст., коли на 

українські землі починають розповсюджуватися актові книги як 

особливий спосіб ведення діловодної документації із Чехії та 

Польщі. З поступовою інтеграцією в Литовську державу на 

українських землях саме суди ставали тими установами, які своїми 

актами надавали документу законної сили (тому й цей період 

називають актовим). Такі акти були секретними, записними та 

поточними і фіксувалися в подвійному варіанті (на чистовиках та 

чернетках), здійснювався жорсткий контроль їх запису, пошуку та 
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впорядкування документації, вводився єдиний канцелярський 

стиль [1].  

Актове діловодство вважається першим етапом розвитку 

вітчизняного діловодства, проіснувавши на теренах України до 

кінця ХVIIІ ст., проте в ХVІІ ст. із приходом російської системи 

утверджується новий тип діловодства – приказне. Приказне 

діловодство було спрямоване на складання наказів та інших 

приказних документів і мало особливі риси складання (сувої-

стовпці, підпис дяка, наказові хати та ін.). Видами таких 

документів були царські накази, приречення боярської думи, 

указні, митні, прибутково-видаткові книги тощо. 

Після проведення Петром І системної реформи докумен-

тування та діловодства приказне діловодство було замінене на 

колезьке (згідно прийнятого в 1720 році «Генерального регла-

менту»). Також цією реформою було замінено стовпці зошитами, 

введено гербовий папір, упорядковано систему реєстрації 

документів, закладено основи їх обліку та зберігання, утворено 

архіви та колегії тощо. Основою колезького діловодства стала 

діяльність колегій, кожна з яких керувала відповідною сферою чи 

галуззю життєдіяльності держави та відповідно видавала власні 

документи, що потребувало їх уніфікації. Були розроблені системи 

довідкового апарату, введені обов’язкові візування документів, 

журнали вхідної та вихідної документації та ін. [1] 

На початку ХІХ ст. з ініціативи відомого юриста, реформатора 

та законотворця М. Сперанського в Російській імперії була введена 

нова виконавча система ведення діловодства та звітності на основі 

«Загальної установи міністерств (1811 р.). Основою нової системи 

стали застосування кутових штамів, регламентування порядку 

проходження документів по інстанціях, формування складних 

документів із трьох частин – вступу, обґрунтування із посиланням 

на законодавство, висновків та пропозицій, виокремлення невід-

кладних, термінових та поточних документів тощо. Відповідно 

з’явилися нові види документів – рапорти, рескрипти, циркуляри, 

залишилися доноси [2]. 

Виконавча система ведення діловодства зберігалася аж до 
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революційних часів 1917-1920 рр., коли із встановленням 

радянської влади була повністю уніфікована та систематизована 

система діловодства по всьому Радянському Союзу, в тому числі й 

Україні. Її основними особливостями стали: 

- утворення ЄДСД – єдиної державної системи документації, 

єдиних загальносоюзних класифікаторів, уніфікованих систем 

документації та обліку; 

- впровадження принципів наукової організації праці в 

діловодство; 

- утворення контролюючого документаційну частину 

діловодства установ органу – Головного архівного управління при 

Раді Міністрів СРСР; 

- розробка єдиної Державної системи документаційного 

забезпечення управління.  

При цьому громіздкість практики канцелярського діловодст-

ва, яка залишилася фактично без суттєвих змін із імперських часів, 

для радянської системи ділового документування була суттєвою 

проблемою, тому в цей час робилися численні спроби звільнити 

діловодну практику від застарілих канцеляризмів, проімперських 

діловодних штампів, впорядкувати вживання термінології та ін. [2] 

В 1960 рр. в рамках переосмислення системи загально-

союзного та вітчизняного діловодства з’являється поняття системи 

документаційного забезпечення управління (ДЗУ), головною 

метою якої стає інтелектуальне управління всіма етапами 

вказаного процесу. А в 1973 році була створена ЄДСД – єдина 

державна система діловодства, якою вітчизняні управлінці та 

чиновники користувалися аж до часів незалежності. Крім того, в 

1970-1980 рр. разом з еволюцією електронно-обчислювальної 

техніки у вітчизняну систему діловодства проникають інтегровані 

діалогові автоматизовані системи документаційного забезпечення 

управління, які постійно вдосконалювалися. 

Разом з тим в радянську добу існували і численні проблеми у 

розвитку вітчизняного діловодства, викликані недостатньою 

науково-методологічною базою досліджень проблематики діло-

водства в УРСР, недостатністю кваліфікованих кадрів, суттєвим 
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відставанням радянської системи діловодства від західних зразків, 

особливо в плані впровадження комп’ютерно-інформаційних 

технологій та ін.  

Після здобуття незалежності України вітчизняна система 

діловодства зазнала чималих системних та структурних змін в 

плані переходу документації на державну мову, повсякденному 

застосуванні електронної документації, впровадження сучасних 

вітчизняних стандартів діловодства в практичній роботі органів 

управління, активному застосуванню АСУД (автоматизованих 

систем управління документацією) – наприклад, «ДокПроф», 

«InterDoc», «eDocLib 2.0», «Діло», «Атлас ДОК», «ЄВФРАТ-

Документообіг» та ін. [3, 45] 

Також з метою унормування та реформування вітчизняного 

діловодства були ухвалені численні нормативні акти в сфері 

діловодства, а саме Закон України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи», проект Закону України «Про діло-

водство», Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів 

у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях», ДСТУ 4163-2020, 

різноманітні інструкції та ін. 

Основними тенденціями сучасного вітчизняного діловодства 

є повсюдне впровадження електронного документування, 

створення баз даних зберігання документації, електронних сервісів 

документального забезпечення та ін. [4, 57] 

Таким чином, витоки вітчизняної система діловодства бере 

початок ще з часів Київської Русі, пройшовши у своєму розвитку 

актовий, приказний, колезький, виконавчий, радянський періоди. 

Зберігши найкращі зразки та здобутки діловодної теорії та прак-

тики попередніх епох, в незалежній Україні діловодство пере-

ходить з активним впровадженням ІКТ, електронної документації, 

програмного забезпечення та ін. на якісно новий рівень. Проте 

його розвиток, уніфікація та систематизація триває і надалі з 

огляду на постійне збільшення кількості документації та різно-

сторонність її використання. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ТЕХНОЛОГІЙ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Хмельниченко Е. О., 

студентка факультету управління,  

адміністрування та інформаційної діяльності  

Ізмаїльського державного  

гуманітарного університету 

м. Ізмаїл, Україна 

Сьогодні у багатьох сферах життя суспільства використову-

ють інтерактивні технології. Мультимедіа-проектори, інтерактивні 

дошки та панелі, системи відеоконференцзв'язку, системи голосу-

вань полегшують вирішення більшості проблем, які існували 

раніше. 

Сучасну діяльність людини неможливо уявити без однієї з 

найголовніших технічних досягнень ХХ століття – комп'ютера. 

Більшість інтерактивних технологій створюються з метою 

доповнити або збільшити можливості, які надають комп'ютери. 
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Сучасній людині необхідно вміти орієнтуватися в обсязі 

інформації, що постійно збільшується, вміти обробляти її різними 

способами. Отже, і методи навчання спочатку мають бути орієнто-

вані на нові підходи до обробки інформації. Як засіб вирішення 

цих педагогічних завдань можуть виступати інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) та мультимедіа-технології [3]. 

"Мультимедіа" - у перекладі з англійської мови "засіб 

пізнання". Мультимедіа технологія – це програми, які можуть 

містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, 

звукове оформлення, дикторський супровід, відеофрагменти та 

анімацію. Основна перевага використання мультимедіа технологій 

– наочність, компактність та інтерактивність подання матеріалу. 

Найважливішою особливістю мультимедійних технологій є їх 

інтерактивність, тобто користувач не пасивний слухач, а грає роль 

активного діяча. 

Ще К.Д. Ушинський зауважив: "Дитяча природа вимагає 

наочності". Мультимедіа сприяє розвитку мотивації, комуніка-

тивних здібностей, здобуттю навичок, накопиченню фактичних 

знань, а також сприяє розвитку інформаційної грамотності [4]. 

Розумне використання у процесі наочних засобів навчання грає 

важливу роль розвитку спостережливості, уваги, промови, 

мислення учнів. 

Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, систематизує 

засвоєні знання, так як задіяні всі канали сприйняття учнів – 

зоровий, механічний, слуховий та емоційний. Дана технологія 

дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих 

опорних образів, що дозволяє полегшити запам'ятовування та 

засвоєння матеріалу, що вивчається. Так, наприклад, подання 

навчального матеріалу як мультимедійної презентації скорочує час 

навчання, звільняє ресурси здоров'я дітей. Учнів приваблює 

новизна проведення таких моментів під час уроку, викликає 

інтерес. 

Мультимедійні засоби навчання є перспективним та 

високоефективним інструментарієм, що дозволяє надати вчителю 

масу інформації у більшому обсязі, ніж традиційні джерела 
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інформації; наочно в інтегрованому вигляді включати не тільки 

текст, графіки, схеми, а й звук, анімацію та відео [2]. 

Сьогодні часто можна чути про такі поняття, як 

“глобалізація”, “інтеграція”, “інновація” та багато інших. 

Інформатизація освіти є продуктом та потужним 

прискорювачем науково-технічного прогресу, тому актуальність 

впровадження інновацій у освіту, поза сумнівом, підвищує якість 

та ефективність навчального процесу у школі. 

На думку багатьох фахівців нові інформаційні освітні 

технології на основі комп'ютерних засобів дозволяють підвищити 

ефективність занять на 20-30%. Впровадження комп'ютера у сферу 

освіти стало початком революційного перетворення традиційних 

методів, технологій навчання та всієї галузі освіти [1]. 

Мультимедійність полегшує процес запам'ятовування, 

дозволяє зробити урок більш цікавим та динамічним. 

Шкільний урок - це соціальне замовлення суспільства на 

системі освіти, який зумовлений потребами суспільства, рівнем 

його розвитку та моральними цінностями цього суспільства. 

Не секрет, що практику викладання математики, характеризує 

традиційне вивчення математичних формул, абстрактність мате-

матичних понять, які зазвичай запам'ятовуються механічно [5]. 

На мій погляд, під час уроків математики відбувається процес 

модернізації шляхом використання мультимедійних технологій, 

які, по-перше, мають у своїй основі суворий алгоритм дій учня. 

Адже не кожен учень, вивчивши правила, може користуватися 

ними. Використання алгоритмів, схем-карток, таблиць, тобто 

орієнтовних схем, упорядковує процес навчання. 

По-друге, у зв'язку з гострою проблемою економії часу під час 

навчального процесу перед сучасною школою також ставиться 

завдання - знайти засоби та прийоми навчання, що дозволяють 

максимально заощаджувати час на уроці. На мій погляд, викорис-

тання комп'ютера та мультимедійних технологій на уроках є одним 

з таких засобів. 

Відповідно до поставленої мети, використання мультиме-

дійних технологій, повинні допомогти учню отримати більш якісні 
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знання, які в майбутньому необхідні для успішного складання 

ЗНО. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

Чадронцева О.О. 

студентка факультету туризму, бізнесу і психології 

Київський національний лінгвістичний університет 

м. Київ, Україна 

За даними Державної служби статистики, у 2020 році в 

Україні налічувалося 4523 засоби колективного розміщування з 

урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців (за винятком 

тимчасово окупованих територій, де підрахунок точних чисел 

наразі не є можливим) [1]. Розподіл підприємств готельного 
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господарства по території України є досить нерівномірним: 

більшість підприємств розташовані у м. Києві, яке є центром 

ділового туризму країни. Також велика кількість підприємств 

готельного господарства сконцентрована в обласних центрах та 

популярних туристичних регіонах, як-от Харків, Чернігів, 

Чернівці, Дніпро, а також Львівська та Одеська області. 

Війна в Україні привернула значну увагу засобів масової 

інформації завдяки оперативному та детальному висвітленні подій 

на багатьох інтернаціональних каналах та авторитетних виданнях 

та великій кількості репортерів, які ведуть репортажі прямо з місць 

подій. Готелі стали одним із найважливіших компонентів медіа-

інфраструктури, забезпечуючи журналістів місцем для проживан-

ня та всіма необхідними засобами для роботи. Війна показала 

значення готелів як частини інфраструктури, необхідної для 

оперативних повідомлень із зон бойових дій та звітів про 

порушення звичаїв ведення війни. 

Підприємства готельного господарства надають журналістам, 

репортерам та іншим працівникам сфери ЗМІ необхідні послуги – 

водопостачання, електроенергію (яку можна буде отримувати за 

допомогою резервних генераторів, навіть якщо будівлю буде 

пошкоджено обстрілом), харчування, відносно стабільне під-

ключення до мережі Інтернет, місце для обміну інформацією з 

колегами та, найважливіше, безпеку. Підземні паркінги готелів та 

підвали, які використовувалися для зберігання речей, тепер 

слугують надійними укриттями на час повітряної тривоги. 

Досвід використання готелів журналістами вже існує, 

наприклад збройні конфлікти у Ємені та Сирії, але інформація про 

події на території України отримують значно більше висвітлення в 

інформаційному полі. Більшість кореспондентів прибула до нашої 

країни ще за декілька тижнів до початку повномасштабного 

вторгнення Росії і значною мірою розміщувалася у великих містах, 

таких як Дніпро, Львів та Київ. Готелі виконували роль своєрідної 

бази, яка використовувалася для передач прямого мовлення, 

репортажів та статей[2]. 

З ескалацією військових дій, більшість журналістів 
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перебазувалася до готелів, розташованих на більш безпечних 

територіях країни. 

Також українські готелі слугували місцем розміщення 

численних представників іноземних організацій, які за час війни 

встигли відвідати Україну. В їх числі – Червоний Хрест, місія 

ОБСЄ та посадові особи, що приїздили на зустріч з Президентом 

та представниками влади. 

У багатьох українських містах підприємства готельного 

господарства виступають тимчасовим прихистком для тих, хто був 

вимушений покинути свої домівки, кухні та ресторани забезпе-

чують їжею захисників України, представників територіальної 

оборони та волонтерів, а вільні приміщення віддають у 

користування під потреби гуманітарних штабів.  

Державне Агентство з розвитку туризму (ДАРТ), ГО «Visit 

Ukraine» та Асоціація готелів та курортів України (UHRA) 

ініціювали акцію «Visit Ukraine In Future», метою якої є збір коштів 

та благодійних пожертвувань для підприємств готельної сфери, які 

з початком бойових дій втратили більшу частину свого прибутку, 

беруть активну участь у підтримці громадян, постраждалих від 

війни та забезпечують надійний тил для військових [3]. 

За словами представників ДАРТ, багато дружніх іноземних 

готельних асоціацій – членів HOTREC (спільнота національних 

асоціацій готелів і ресторанів у європейському співтоваристві, яка 

створена в 1979 році в Парижі, а згодом перестворена у 1991 році 

в Брюсселі. Її членами є 46 національних асоціації в 34 країнах 

світу.) виявили бажання надати підтримку готельній сфері України 

та її мешканцям [4].  

Бажаючим допомогти було запропоновано зробити так зване 

«благодійне бронювання» в готелях України у тому місті, яке вони 

хочуть підтримати. Розмір внеску залежав від кількості ночей, які 

людина бажала сплатити, починаючи з 40 євро на добу. 

5 березня 2022 року інформаційне агентство Bloomberg 

повідомило, що сервіс бронювання житла Airbnb прийняв в 

Україні майже 2 мільйони доларів на бронювання від людей, які не 

збираються зупинятися в засобах розміщення, а просто хочуть 
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підтримати втомлених від війни українців грошима. За словами 

генерального директора Airbnb Брайана Ческі, на 2-3 березня 

20202 року в Україні було заброньовано близько 61 тисячі ночей. 

На користувачів з США, Великої Британії та Канаді припадає 

майже три чверті загальної кількості замовлень. 

Отже, як показали нинішні події, готелі виконують дуже 

важливу роль у військовий час – слугують пунктом тимчасового 

розміщення для населення, евакуйованих з найгарячіших точок 

країни та працюють в режимі тилового забезпечення.  

Література: 

1. Державна служба статистики. Колективні засоби 

розміщування (2011-2020р). Взято з: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. In Ukraine, war means new war hotels by Kenneth Morrison. 

Взято з: https://www.aljazeera.com/features/2022/3/16/in-ukraine-war-

means-new-war-hotels 

3. «Visit Ukraine In the future»: українські готелі в гарячих 

точках просять світ про підтримку.. Взято з: https://visitu-

kraine.today/uk/blog/214/visit-ukraine-in-the-future-ukrainski-goteli-

v-garyacix-tockax-prosyat-svit-pro-pidtrimku 

4. Асоціація готелів та курортів України – ініціатива «Visit 

Ukraine In the Future». Взято з: https://uhra.com.ua/visit-ukraine-in-

future/ 
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УДК 351                                          Економічні науки 
 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТУ МАЙБУТНЬОГО 
 

Черкас Н.С., 

студентка факультету Б та СК 

Сакун Г.О., 

доцент кафедри менеджменту та маркетингу 

Державного університету інтелектуальних  

технологій і зв’язку 

м. Одеса, Україна 

У період переходу суспільства від індустріальної до 

постіндустріальної, інформаційної епохи ЗВО зазнають особливо 

глибоких перетворень, що передбачають їх інституційні зміни [3].  

Експерти виділяють п'ять основних моделей університетів, які 

є зараз і з великою ймовірністю зберігатимуться в майбутньому 

(табл.1.3). 

У світі значення освіти як найважливішого чинника 

формування нової якості економіки та суспільства збільшується 

разом із зростанням впливу людського капіталу. Університети 

"третього покоління" формують підприємницькі екосистеми, 

перспективні технологічні ринки та забезпечують глобальну 

конкурентоспроможність вітчизняної економіки [1]. 

В даний час під впливом безлічі істотних факторів університет 

активно трансформується. З огляду на те, що така трансформація 

стосується всього комплексу його основних функцій, відбувається 

зміна моделей сучасних університетів загалом.  
 

Таблиця 1.1  

П'ять моделей університетів сьогодення та майбутнього 
Моделі університетів Характеристики 

Елітні університети 

 

університети, що мають сильний глобальний бренд, 

значний вплив, багату та багатовікову історію і 

професорів світового рівня. 

Масові університети 

 

університети, які надаватимуть якісну освіту для 

зростаючого «середнього класу» у всьому світі. 

Одним із результатів навчання в університетах 

даного типу стане можливість працевлаштування 

випускників у провідних компаніях світу. 
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Нішеві університети 

 

університети з вузькою спеціалізацією, що зуміли 

зайняти своє місце у міжнародному поділі 

інтелектуальної праці та стати світовими лідерами 

в окремих напрямках досліджень або освіти. 

Місцеві університети 

 

університети, що відіграють ключову роль у 

розвитку економіки на міському чи регіональному 

рівні - через підготовку кваліфікованих кадрів або 

організацію прикладних досліджень під запити 

регіональних компаній, органів влади та місцевого 

суспільства. 

Механізми 

«дуальної» освіти  

нова форма вищої освіти, яка дозволить освіті 

вивчати різні навчальні модулі, що надаються як 

освітніми установами, так і спеціалізованими компа-

ніями, без відвідування якогось одного університету 
 

Різні університети знаходяться на різних етапах-моделях 

розвитку і відповідно визначають свою місію. При цьому 

продовжується конкуренція між різними моделями університетів, 

визначаються стійкі ніші та проривні формати. 

Модель цифрового університету передбачає застосування 

можливостей цифровізації в науці та освіті за допомогою онлайн-

платформ для підвищення ефективності наукового та освітнього 

процесу, включаючи збільшення кількості онлайн-курсів, публіка-

цій відкритого доступу, розвитку цифрової наукової комунікації; 

підвищення впізнаваності вчених, студентів та випускників 

університету через повномасштабне використання інтернет-

комунікацій [2]. 

Рейтинги університетів стали нині для вузів індикаторами 

їхньої успішності, конкурентоспроможності. Тому в ході страте-

гічного планування університетами враховуються параметри, що 

висуваються рейтинговими агентствами, в тому числі цитованість 

публікацій науковців ЗВО, практична значимість досліджень та їх 

комерціалізація, привабливість ЗВО для іноземних абітурієнтів і 

викладачів та ін. Таким чином структура рейтингових показників 

формує цільову модель розвитку ЗВО, підвищувати свою конку-

рентоспроможність на національному та глобальному рівні. 

При цьому, як вважають експерти, міжнародні рейтинги 

можуть орієнтувати вищі навчальні заклади як на глобальні 

інтереси міжнародного співтовариства, так і на окремі національні 
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інтереси тих країн, які представляють міжнародні рейтингові 

агенції. У свою чергу, національні рейтинги орієнтують виші на 

інтереси та пріоритети розвитку власної країни. У цій ситуації одні 

параметри цих рейтингів співпадають, інші кардинально можуть 

відрізнятися. У такій ситуації вищі навчальні заклади, намагаю-

чись бути представленими і в міжнародних, і в національних 

рейтингах, намагаються охопити у своєму розвитку широкий 

перелік напрямків і витрачають на це значні ресурси та сили. 

Найвідомішим сучасним підходом є теорія «нового вироб-

ництва знань». Ця модель передбачає нові форми виробництва 

знань: міждисциплінарна взаємодія, трансдисциплінарність, гете-

рогенність, рефлексивність. 

Університет майбутнього, що зараз позначається як 

Університет 4.0. - це не просто освіта, наука та інновації, більшою 

мірою - це інтеграція з усіма структурами соціуму, супровід 

розвитку капіталу людини протягом усього його життя. Універси-

тет 4.0. – це інтегрований університет, екосистемний університет, 

що функціонує як платформа для співпраці дослідників, 

викладачів, студентів, бізнес-організацій, органів влади, міських 

спільнот у вирішенні завдань розвитку та зниження соціальних та 

економічних витрат. Університет 4.0. – це глобальна комуніка-

ційна ланка в економіці знань та соціокультурної сфери [2]. 

Чинниками, що визначають розвиток університету 

майбутнього є: 

− тривала трудова активність життя людини; 

− глобалізація освіти; 

− прискорений розвиток науки, нових технологій та галузей 

економіки. 
 

Таблиця 1.2 

Порівняльні характеристики моделей університетів 
Модель Характеристика моделі Час  

реалізації 

Цільова  

аудиторія 

Джерела 

фінансування 

Універси

тет 1.0 

- класична модель 

університету; 

- джерело нових знань; 

- підготовка кадрів для 

До 

2000р. 

Учні 

вищих 

навчальних 

закладів 

Плата за 

навчання, 

пожертву-

вання 
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галузей економіки; 

- заохочення креативності 

та підтримка наукових 

досліджень. 

Універси

тет 2.0 

- класична модель 

університету, 

- підготовка кадрів, 

- трансляція знань, 

- «чиста наука», вибір 

проекту НДР виходячи із 

потреб ринку; 

- комерціалізація ноу-хау - 

ініціатива окремих 

наукових колективів; 

- важлива роль державного 

фінансування та 

регулювання. 

З 

2000р. 

Учні 

вищих 

навчальн

их 

закладів 

Плата за 

навчання, 

держава 

Універси

тет 3.0 

- інноваційна 

(підприємницька) модель 

університету, 

- економічна автономія, 

- власна стратегія 

розвитку, 

- підготовка 

підприємницьких кадрів; 

- комерціалізація ноу-хау, 

- вилучення прибутку із 

знань; 

- активне співробітництво 

з бізнесом; 

- дослідницький 

університет, наявність 

міжінституційних 

трансдисциплінарних 

дослідних колективів, 

- системність у 

партнерствах, 

- безперервність навчання, 

- мультикультурна 

організація, 

- університети масової 

освіти.; 

- соціально відповідальна 

організація. 

З 

2015р. 

Все 

Населен-

ня 

Держава, 

власні 

кошти, 

зокрема. 

дохід від 

комерціаліз

ації 

Універси

тет 4.0 

- нова модель 

університету, 

- центр соціального 

З 2026-

2030р. 

Все 

Населен-

ня 

Дохід від 

комерціаліз

ації  
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розвитку, 

- центр розвитку територій 

та галузей економіки, 

- уніфікація освітніх 

моделей у всьому світі; 

- принцип 

платформенності; 

- поєднання масової та 

елітарної освіти. 

науково-

технологічн

ої  

діяльності 

 

Особливості освіти в Університеті 4.0 як університету 

майбутнього: 

− формування сфери елітної високорівневої офлайн освіти у 

провідних ЗВО країни та світу для високозабезпечених груп 

населення; 

− демократизація освіти; 

−  масовізація освіти, підвищення доступності онлайн освіти; 

−  зростання нерівності освіти: онлайн освіта – освіта нижчої 

якості, офлайн освіта – освіта високої якості для багатих верств 

населення; 

−  синхронізація форм навчання – реалізація змішаного 

формату навчання (онлайн+офлайн); 

−  стабільне зростання приватних освітніх компаній (Ed Tech, 

Skill box); 

−  збільшення кількості англомовних програм; 

−  створення корпоративних університетів під час бізнес-

організацій. 

Основні характеристики Університету 4.0: 

− флексибілізація (гнучкість) освітніх програм: превалювання 

модульних короткострокових програм, що дозволяють набути 

нових компетенцій у стислий термін; ухиляння від програм 

класичної освіти; 

− уникнення перевірки та виставлення балів/оцінки за роботу 

до оцінки отриманих учнями компетенцій незалежними 

експертами або за допомогою спеціальних програм, платформ; 

− цифрова онлайн та платформна освіта: використання 

Інтернету, різних сервісів та платформ для здобуття освіти; 
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− цифровий формат документа про освіту; 

− міждисциплінарність та міжкваліфікаційність: наявність 

міждисциплінарних кваліфікацій; 

−  зміна ролі викладачів: викладачі – наставники/ментори 

спільнот, побудованих на спільному навчанні та прагненні; 

−  адаптивна освіта – критичне збільшення ролі студента у 

формуванні своєї індивідуальної освітньої програми; 

−  висока швидкість перетворень (освітніх програм, 

траєкторій навчання) – ключовий пріоритет з метою усунення 

«кваліфікаційної ями»; 

−  розвиток комбінації професійних навичок: когнітивні 

(системне та критичне мислення), соціальні (уміння працювати в 

команді та вміння керувати собою) та цифрові навички; 

−  укорінення дуальної системи освіти (ЗВО-бізнес); 

−  навчання професій майбутнього або «професій, яких ще 

немає»; 

−  факторами зростання майбутніх університетів стануть 

правильно побудована стратегія розвитку університету та 

затребуваність серед студентів. 

Література: 

1. Глобальная конкурентоспособность: нет престижа без 

качества // Университетская книга. – 2019. – № 08. – С. 59-65. 

2. Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в 

Україні: метод. посіб. / автори-уклад.: А. Горбовий, А. Халецька, 

О. Степанюк, А. Кухаренко, Д. Спулбер. Київ; Луцьк, - 2017. - 116 с. 

3. Шопенгауэр А. Об университетской философии [текст] / 

А. Шопенгуер // Собрание соч. в 6 томах. – Т. 4 – М.: Республика, 

2011. – С. 106-149. 
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Педагогічні науки  

 

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ СЦЕНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ НА 

УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ 

 

Черниш Катерина Миколаївна 

вчителька початкових класів 

Криворізька загальноосвітня школа 114 

Переорієнтація сучасної української школи зі знаннєвої на 

компетентнісну має на меті формування в учнів життєвого досвіду, 

життєво необхідних знань і умінь та цінностей, необхідних для 

успішної реалізації особистості в швидкозмінюваному суспільстві. 

Концепція Нової української школи проголошує особистісно 

зорієнтоване навчання, тобто орієнтоване не на звичайне засвоєння 

знань, а на формування особистості самої дитини, її характеру, 

ставлення до світу. Мета модернізації системи освіти – 

переведення вектора пізнання із зовнішнього світу дитини, 

створеного природою та людиною, на засвоєння процесів взаємодії 

з цим світом, розуміння смислів власної діяльності (Бібік, 2018). У 

Державному стандарті загальної початкової освіти визначено 

змістові орієнтири для цілісного розвитку особистості учня 

початкової школи і сформульовано їх як наскрізні вміння, що є 

загальними для всіх освітніх галузей, обов'язковими для 

формування в учнів (Державний стандарт, 2018). Передбачено, що 

на кінець навчання в початковій школі учень або учениця розв'язує 

проблеми, критично та творчо мислить, співпрацює, ефективно 

спілкується, розвиває власний емоційний інтелект, досліджує, 

організовує свою діяльність, рефлексує, читає вдумливо. Такі 

орієнтири відображають збалансовану взаємодію основних 

структурних компонентів особистості: емоційного ("Відчуваю"), 

мисленнєвого ("Думаю") та діяльнісного ("Дію"). Отже, завдання з 

розвитку емоційного інтелекту є важливим компонентом змісту 

початкової освіти. Оволодіння ним учнями початкової школи як 

засобом успішної суспільної взаємодії і пізнання себе та інших має 
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стати найважливішим надбанням у молодшому шкільному віці, що 

вирізняється особливою сенситивністю до засвоєння норм і правил 

суспільної комунікації. Якщо ж дитина не досягне достатнього 

рівня емоційного розвитку до 10–11-річного віку, який 

вирізняється найбільшою пластичністю кори головного мозку й 

майже необмеженими інтелектуальними можливостями, то на 

більш пізніх вікових етапах її життєвий шлях не може бути 

успішним і комфортним через численні непорозуміння із собою, 

іншими близькими та чужими людьми. Учителі початкової школи 

покликані не лише навчити малих дітей читати й писати, а й 

закласти підґрунтя для становлення в підлітковому віці цілісної 

особистості, котра розуміє себе та інших і може досягати успіху як 

у самостійній, так і груповій та колективній діяльності. 

Ефективність роботи з розвитку емоційного інтелекту залежить як 

від чітко продуманих і визначених змістового та діяльнісного 

компонентів освіти, так і від системи педагогічного впливу, 

емоційної компетентності самого вчителя.  

Значні можливості для формування емоційного інтелекту 

молодших школярів закладено в мовно-літературній освітній 

галузі, де в меті зазначено, що засвоєння рідної мови та збагачення 

емоційно-чуттєвого досвіду учнів є головною передумовою 

життєвого успіху в особистому й суспільному житті.  

НУШ стає головною, в аспекті виховання життєво- необхідної 

компетентності,а саме, формування правильного сприйняття 

розвитку емоційного інтелекту. 

 В типовій освітній програмі О.Я.Савченко зазначені головні 

змістові лінії, як «Взаємодіємо усно» ,де вказано, о необхідності 

створювати навчання впродовж життя. Вчитель-новатор на уроках 

створює ситуації, що допомогають здобувачам освіти сформувати 

навички спілкування, яке допомагає розвивати емоційний інте-

лект. Водночас навички дають можливість правильно аналізувати 

та здійснювати підхід до кожної особистості.  

На уроках української мови вчитель навчає дітей виявляти 

свою думку до прочитаного,що можливо лише за умови 

усвідомлення емоцій від сприйняття тексту. Здобувачі освіти 
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активно включаються в процес аналізу емоцій головного героя, що 

дає певною мірою розвивати емоційний інтелект.  

Змістова лінія "Театралізуємо" передбачає ознайомлення з 

театром як місцем, де людина завдяки талановитій грі акторів 

переживає яскраві емоції і почуття, що й формують емоційно-

ціннісний досвід глядачів, досвід співчуття та співпереживання. 

Завдяки власній сценічній творчості школярі набувають досвіду 

керування різними ситуаціями спілкування та вміння мобілізувати 

інших, обирати відповідні комунікативні стратегії. Під час теат-

ральних імпровізацій та дидактичної драматизації вони дослід-

жують і аналізують вплив словесних та несловесних засобів 

комунікації на співрозмовників, набувають досвіду їх застосу-

вання для плідної співпраці з іншими людьми. 

Досліджено, що емоційний інтелект молодшого школяра є 

важливою складовою для успішного формування самосвідомості 

дитини вже на ранніх стадіях навчання. Аналіз наукових джерел 

засвідчив, що найефективніше формування емоційного інтелекту 

дитини відбувається у творчій діяльності, відповідно, заняття 

творчістю сприятиме такому процесу. У молодшому шкільному 

віці у дітей особливо активно відбувається формування довіль-

ності, внутрішнього плану дій, розвивається здатність до рефлексії. 

На цьому етапі дитина може успішно опановувати засобами і 

способами аналізу поведінки власної та інших людей. Процес 

розвитку емоційного інтелекту має особливості, проте основні 

структурні елементи емоційного інтелекту починають розвиватися 

у молодшому шкільному віці і з віком не зникають, а вдоскона-

люються упродовж періоду навчання. 

Отже, результати аналітичного дослідження основних 

освітянських документів для Нової української школи, а саме 

Концепції НУШ, Державного стандарту загальної початкової 

освіти, Типових освітніх програм за редакцією Р. Шияна та О. 

Савченко засвідчили, що розвиток емоційного інтелекту молод-

ших школярів є наскрізною змістовою лінією, тобто обов'язковим 

освітнім результатом, що формується засобами всіх освітніх 

галузей і служить показником якісних змін у системі початкової 
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освіти. Ми дійшли висновку, що для реалізації вимог Державного 

стандарту Нової української школи щодо розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів необхідно в освітньому процесі 

враховувати наступне: 

• надавати можливість здобувачам освіти спілкуватись в 

контексті діалог-розмова; 

• ефективною формою діалогового навчання є організація 

інтегрованих уроків, під час яких розвиток емоційного інтелекту 

відбувається в різних видах діяльності - як мовленнєвої, що 

охоплює аудіювання, говоріння, читання, письмо, так і немовле-

ннєвої, під час якої учні здобувають досвід здійснювати 

різноманітні предметно-практичні дії; 

• на уроках, завдання яких передбачають розвиток емоційного 

інтелекту, повинні превалювати моделювання проблемних 

мовленнєвих ситуацій та їх розв'язання, аналіз мовленнєвої 

поведінки, ситуативні ігри, пошуково-дослідницька діяльність; 

• ефективним засобом розвитку емоційного інтелекту учнів є 

інтерактивні технології та методи навчання, що передбачають 

взаємодію учнів у парах, та малих групах для вирішення освітніх 

завдань у різних видах ігрової та навчальної діяльності. 

Сучасне освітнє середовище Нової української школи зорієн-

товане на потреби учнів в освітньому процесі, тому надзвичайно 

важливо забезпечити умови для збереження фізичного, психіч-

ного, соціального та духовного здоров'я дитини, що безпосередньо 

залежить від стану її емоційного благополуччя й розвитку 

емоційного інтелекту 
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Основним важливим складником інтерактивних технологій 

це підвищення активності учасників навчального процесу та 

толерантне ставлення Мета даної публікації полягає у розкритті 

особливостей інтерактивного навчання та його впровадження під 

час викладання предметів природничо-математичних дисциплін у 

закладах післядипломної освіти, а також висвітлення особливостей 

впровадження його на заняттях з методики викладання біології, 

хімії та трудового навчання. У літературних джерелах інтерак-

тивними засобами прийнято називають такі які забезпечують 

постійну взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу. Під 

час інтерактивного навчання створюються комфортні умови на 

уроці, які сприяють тому що кожен учень відчуває свою 

успішність та інтелектуальну спроможність [1,2].  

Інтерактивне навчання сприяє формуванню, як ключових, так 

і предметних та загальнопредметних компетентностей. Крім цього 

інтерактивне навчання сприяє виробленню як життєвих цінностей, 

так розвиває комунікативні навички та співробітництва. Саме 

завдяки інтерактивним методам можна змоделювати різні життєві 

ситуації, використати цікаві рольові ігри, можливість спільного 
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розв’язання проблеми внаслідок аналізу певної навчальної 

ситуації, таким чином виключається домінування одного учасника 

над іншим. Під час занять на курсах підвищення кваліфікації 

проводяться цікаві тренінги та майстер-класи на яких вчителі 

природничо-математичних дисциплін вчаться проводити інтерак-

тивні уроки з своїх предметів, а саме розглядають: структуру 

інтерактивного уроку, вчаться розробляти цікаві інтерактивні 

вправи, критично й творчо мислити. Основна увага на таких 

майстер-класах приділяється тому як невимушено залучити усіх 

учасників навчального процесу (учнів) до активної роботи, як 

навчити їх працювати у групах за підготовленим заздалегідь 

викладачем матеріалом та інше [3].  

На заняттях увага вчителів звертається на важливі методичні 

особливості організації інтерактивного навчання: використання 

проблемних ситуацій та вправ; відповідна організація навчального 

простору, що сприяє діалогу; забезпечення мотивації для спільної 

роботи; дотримання правил співробітництва; застосування комуні-

кативних методів і прийомів; оптимізація системи оцінювання 

процесу та результатів спільної діяльності; розвиток навичок 

самоаналізу і самоконтролю діяльності [4,5].  

Такі методи також використовуються на курсах підвищення 

кваліфікації, вони також націлені на збільшення комунікативної 

активності між учасниками освітнього процесу та їхню взаємодії. 

 Серед них найбільшого поширення набули такі: ділові ігри, 

дискусії, бесіда, лекція, фронтальне опитування, перегляд відео-

сюжету, аналіз документа, круглий стіл, дебати, семінар-диспут, 

ігрове проектування та інше. 

Окрема увага приділяється інтернет-сервісам мультимедійних 

дидактичних вправ: LearningApps та wordwall. Такі сервіси набули 

великої популярності серед учнів та вчителів під час дистан-

ційного та змішаного навчання [6]. 

Отже, впровадження інтерактивних методів навчання на 

курсах підвищення кваліфікації для вчителів природничо-

математичних дисциплін дозволяє вчителям краще зрозуміти 

переваги цих методів та набути певні навички їх використання. 
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Адже впровадження інтерактивних методів навчання на уроках 

поглиблює знання учнів з тієї чи іншої теми, дозволяє учням краще 

засвоїти матеріал, розвиваються навички працювати в колективі, 

інтерактивне навчання розвиває пам'ять, увагу, уяву, логічне 

мислення, зв'язне мовлення, вміння відстоювати свою думку. 

Багато переваг інтерактивних методів навчання впровадження 

яких зацікавлює, активує та вмотивовує вчителів до професійного 

розвитку та впровадження інтерактивних технологів у навчальний 

процес, таким чином урок стає набагато продуктивнішим та 

цікавим. 
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Проголошення незалежності України як суверенної держави, 

прийняття Конституції України обумовлюють потребу держави в 

утворенні міцної та стабільної системи захисту прав та законних 

інтересів своїх громадян.  

Нотаріат є одним з правозахисних інститутів державної 

гарантії дотримання законності прав та інтересів кожної людини. 

Український нотаріат розвивається та перетворюється в напрямку 

до професійності, стабільності та фінансової незалежності. 

Нотаріат в Україні, відповідно до статті 1 Закону України "Про 

нотаріат" від 2 вересня 1993 року, - це система органів та посадових 

осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також 

факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні 

дії, передбачені цим законом, з метою надання їм юридичної 

вірогідності. Разом з цим формування в Україні принципово нових 

підходів до регулювання правовідносин, захисту прав державної, 

комунальної та приватної власності, - це визначення вже не 

охоплює весь спектр розуміння нотаріату на сучасному етапі.   

Відповідальний за достовірність, нотаріус завжди є 

представником державної влади і, так би мовити, тримає в своїх 

руках частину цієї влади. Суд Європейського Співтовариства 

свого часу визнав, що нотаріус має "виключне право суспільної 

влади на основі суспільної інвеститури".  

При цьому слід зазначити, що з моменту прийняття 2 вересня 
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1993 року Верховною Радою України Закону "Про нотаріат", а це 

вже майже 30 років, нами напрацьовано достатній досвід стосовно 

встановлення більш вимогливого і в той же час виваженого 

підходу до організації здійснення нотаріальної діяльності та її 

державного регулювання. Особливий наголос у проекті зроблено 

на дотримання нотаріусом принципу неупередженості при 

здійсненні своєї діяльності та визначенні нотаріуса як юридичного 

радника. При здійсненні нотаріальної діяльності нотаріус повинен 

бути неупередженим та зобов’язаний сприяти особам, які до нього 

звертаються, у реалізації їх прав та захисті законних інтересів, 

роз’яснювати права та обов’язки, попереджати про наслідки 

вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична 

необізнаність не могла бути використана їм на шкоду, а також 

відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності 

законодавству України.  

Тобто нотаріус як особа, яка виконує функції, делеговані їй 

державою, шляхом надання кваліфікованих юридичних порад 

забезпечуватиме дотримання єдності інтересів громадян та держа-

ви. Поданим законопроектом пропонується, за умови ствердження 

принципу повної матеріальної відповідальності нотаріуса за запо-

діяну з його вини шкоду, запровадити право притягнення нотаріуса 

до професійної відповідальності. Серед підстав для притягнення до 

відповідальності є невиконання нотаріусом своїх професійних 

обов’язків, передбачених цим законопроектом, безпідставна від-

мова у вчиненні нотаріальної дії, недотримання Правил профе-

сійної етики нотаріуса, створення перешкод працівникам органів 

юстиції в здійсненні ними функцій по забезпеченню державного 

контролю за роботою нотаріуса. Новелою проекту є запровад-

ження принципу колективної відповідальності нотаріальної 

спільноти за рахунок утвореного ними фонду відшкодування з 

одночасним збереженням майнової відповідальності самого 

нотаріуса за наслідки своєї діяльності. Зазначене положення 

забезпечить належний розмір відшкодування за наслідки завданої 

внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса шкоди та 

підвищить рівень відповідальності кожного нотаріуса.  
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Враховуючи те, що нотаріальну діяльність здійснює уповно-

важена державою особа, якій делеговані певні повноваження на 

посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, 

та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм юридичної 

достовірності, проектом пропонується посилити вимоги щодо 

допуску до професії нотаріуса, зокрема, шляхом збільшення 

терміну проходження професійного стажування, складання 

кваліфікаційних іспитів, запровадження конкурсного відбору на 

право реєстрації нотаріальної діяльності тощо. Важливу роль у 

розвитку професії нотаріуса має відігравати професійне, 

самоврядне, некомерційне об’єднання нотаріусів.  

Проектом обєднанню нотаріусів надано статус професійної 

організації, головною метою якої є об’єднання на професійній 

основі зусиль нотаріусів по виконанню покладених на них цим 

Законом обов’язків і забезпеченню прав та законних інтересів, 

зокрема, громадян, територіальних громад, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності, а також держави від 

можливо неякісної або такої, що не відповідає чинному 

законодавству, діяльності самих нотаріусів. Чинний Закон України 

"Про нотаріат" передбачає поділ нотаріусів на державних, які 

працюють у державних нотаріальних конторах і державних 

нотаріальних архівах, та нотаріусів, які займаються приватною 

нотаріальною діяльністю. При цьому слід наголосити, що 

запровадження інституту приватного нотаріату з одночасним 

збереженням державного був викликаний об’єктивною 

необхідністю, що склалася на момент прийняття закону.  

Разом з цим, уже з 1997 року в системі нотаріату утворений і 

діє Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна. 

Враховуючи це, відповідно до Указу Президента України від 

23.08.1998 "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні", 

прийнятого в порядку пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" 

Конституції України, приватні нотаріуси набули право 

посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, 

та вчиняти всі інші нотаріальні дії, які вчиняються державними 

нотаріусами, за винятком видачі свідоцтва про право на спадщину 
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та вжиття заходів до охорони спадкового майна. З 2000 року 

утворений та діє Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ, у 

зв’язку з чим відпала необхідність у збереженні виключних 

повноважень по вчиненню таких нотаріальних дій лише за 

державними нотаріусами.  

Тобто з прийняттям нового Закону "Про нотаріат" особа, яка 

має намір оформити свої спадкові права, матиме можливість 

звернутися до будь-якого нотаріуса за власним вибором в порядку, 

встановленому цивільним та нотаріальним законодавством. На 

сьогоднішній день, враховуючи законодавчу неврегульованість 

питання наділення приватних нотаріусів повноваженнями по 

оформленню спадкових прав, у зацікавлених осіб виникають певні 

труднощі у зв’язку з їх посвідченням. 

В першу чергу це пов’язано з небажанням нотаріусів 

працювати в державних нотаріальних конторах у зв’язку з низькою 

заробітною платою та великим обсягом виконуваної ними роботи, 

зокрема, при оформленні спадкових прав. За даними статистичної 

звітності за 2003 рік, у 10 районах, зокрема в Автономній 

Республіці Крим, Одеській та Івано-Франківській областях, 

відсутні державні нотаріуси . Ця обставина викликає обгрунтоване 

невдоволення громадян і змушує їх звертатися до державних 

нотаріусів сусідніх районів, на яких відповідно до наказів 

регіональних управлінь юстиції покладено обов’язок по 

обслуговуванню таких районів, що, в свою чергу, збільшує 

навантаження на нотаріусів.  

Нотаріус як незалежний носій публічної посади є незалежним 

від державної влади, з іншого боку, державна влада виконує по 

відношенню до нотаріуса певні функції. Умовно їх можна 

поділити на декілька аспектів.  

Першим таким аспектом є організаційний. Він полягає у 

функціях Міністерства та його органів на місцях щодо відкриття та 

ліквідації державних нотаріальних контор та державних нотарі-

альних архівів, затвердження їх мережі та штатів, призначення та 

звільнення з посад державних нотаріусів, фінансування, матері-

ально-технічного забезпечення та керівництва цими установами. 
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Виконання таких повноважень, наданих Законом Міністерству 

юстиції України, є цілком обгрунтованим, оскільки ці установи в 

даний час входять до системи органів юстиції.  

Що стосується приватних нотаріусів, то з 1994 року вони є 

самостійними суб’єктами нотаріальної діяльності з точки зору її 

фінансової та організаційної побудови. Однак і стосовно них 

Міністерство здійснює ряд організаційних функцій в рамках 

забезпечення державного контролю: встановлює вимоги до 

організації робочого місця приватного нотаріуса, визначає 

нотаріальні округи, кількість посад приватних нотаріусів в цих 

округах, затверджує зразки гербових печаток приватних нотаріусів 

та порядок їх виготовлення тощо.  

Контрольний аспект. Цей аспект роботи знаходить свій вираз, 

у першу чергу, в забезпеченні контролю за законністю діяльності 

нотаріусів. Нотаріус, який є учасником " профілактичного 

правосуддя", метою якого є попередження виникнення судового 

спору, сприяє справедливому, надійному і мирному врегулюванню 

цивільних правовідносин. Тобто він діє в тих галузях права, які 

відносяться до добровільної, договірної юрисдикції. Вчиняючи 

нотаріальні дії, нотаріус встановлює права та обов’язки учасників 

нотаріального процесу, посвідчені нотаріусом документи 

переважно мають довготривалий характер та виключне значення 

для надійного захисту прав та законних інтересів фізичних та 

юридичних оіб. Задля уникнення можливих порушень закону при 

виконанні нотаріусом своїх обов’язків важливим є збереження 

державного регулювання нотаріальної діяльності.  

Однак здійснення контрольних функцій органів юстиції 

відносно порядку вчинення нотаріусами нотаріальних дій, 

виходячи з того, що останній є самостійним суб’єктом в системі 

правозастосування, повинно носити, перш за все, профілактичний 

та попереджувальний характер і мати на меті забезпечення захисту 

інтересів осіб, які звертаються до нотаріуса.  

Крім того, контрольні функції органів юстиції здійснюються 

також і в інтересах самого нотаріуса, оскільки виявлення 

характерних помилок при вчиненні нотаріальних дій запобігає 
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уникненню їх в майбутньому і, як наслідок, виключає в перспек-

тиві можливість пред’явлення нотаріусу вимог про відшкодування 

шкоди, завданої внаслідок його незаконних дій або недбалості. В 

окремих випадках, зокрема при виявленні недостатньої квалі-

фікації нотаріуса, шкоди, завданої ним інтересам осіб, які до нього 

зверталися, тощо наслідками контрольної функції органів юстиції 

є розгляд питання про неможливість подальшого здійснення таким 

нотаріусом нотаріальної діяльності та анулювання виданого йому 

свідоцтва про право на заняття цією діяльністю. Зазначені 

повноваження є дієвими на сьогоднішній день в межах існуючого 

правового поля. 

Отже, що стосується перспектив розвитку нотаріату, то вони, 

на нашу думку, повинні бути нерозривно пов’язані з посиленням 

ролі державного регулювання нотаріальної діяльності, яке визна-

чається як один з основних принципів діяльності нотаріату.  
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Автором розглядається основні аспекти впровадження процесів 

декомунізації в діяльності військово-історичних музеїв. Він 
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визначає основні напрямки реалізації декомунізації в процесі 

збереження історичних пам’яток та засудженні комуністичного 

режиму. 

Музейна мережа України як культурно-освітній, науково-

дослідний осередок відіграє важливу роль у реалізації гуманітарної 

політики держави та культурного розвитку української нації. В 

умовах сучасності значення культурної спадщини й національної 

історії, увага до основ нашої культурної ідентичності є особливо 

важливими. 

Завдання побудови державності з початком виходу України зі 

складу СРСР – це був основний та перший крок декомунізації який 

був дотичний до усіх сфер українського суспільства. Щодо 

музейної справи в Україні, то тут основним завданням було 

збереження історичних пам’яток, закріплення музейництва як на 

загальноукраїнському так і на світовому рівні. 

Наступним поштовхом до масштабного процесу декомуні-

зації став початок російсько-української війни 2014 року. Він 

стосувався не лише збройного протистояння та захисту кордонів 

України, закріплених в конституції. Це стало поштовхом до 

національного українського відродження в середині держави та 

посилення реалізації проєвропейського курсу у зовнішній 

політиці. Однією зі складових цього процесу став закон України 

про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки. [1] В Україні активно розпочався 

процес декомунізації, який, з однієї сторони, створював активну 

фазу позбавлення радянської спадщини, а з іншої сторони – 

дисонанс збереження історії України в історичних пам’ятках. 

В реалізації процесів декомунізації окремої уваги варта 

військова музейна мережа. Процеси декомунізації в діяльності 

військово-історичних музеїв практично не можливо розглядати не 

врахувавши специфіку військової музейної мережі, що включає 

військові музеї, музеї (кімнати) бойових традицій військових 

частин, військових навчальних закладів, установ, організацій 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України. 
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Військові музеї мають основний фонд, до якого відносяться 

музейні предмети, що документують військову історію паралельно 

з історичним розвитком людського суспільства.[2] 

Зокрема, великі музеї, такі як Національний військово-

історичний музей України та його філії мають значний та 

ціннісний музейний фонд. В експозиції Національного військово-

історичного музею України відображена велична історія 

військової діяльності на теренах України а також представлено 

раритетні предмети і бойової діяльності військ Радянської армії на 

території України. Безперечно, процес декомунізації не 

заключався у знищенні або заміні цих фондів. Основним 

завданням цього процесу стало визначення саме напрямків 

пропагандистських функцій подачі воєнної історії, використання 

ефективних засобів і засад вирішення проблем сучасної галузі 

охорони пам’яток в історичному вимірі. Ціль виставкової 

діяльності цих музеїв завжди полягала в донесенні воєнної історії 

України, в ознайомленні відвідувача зі зразками озброєння, 

різноманітної військової техніки, холодної та вогнепальної зброї, 

колекціями нагород, військових відзнак, прапорів, одностроїв.  

Для працівників військових музеїв постало завдання з 

реалізації процесу декомунізації в музейних установах. Зокрема, 

репрезентувати виставкову діяльність в засудженні комуніс-

тичного режиму, а не знищенні ціннісних історичних пам’яток. Ці 

пам’ятки радянського періоду є доказами правдивої історії, а не 

пропаганди ідей комуністичного режиму. А сам український 

наратив, як інструмент національної ідентичності у військовій 

музейній сфері, став успішним з відкриттям виставок «Збройні 

сили України на варті держави», присвячених сучасним збройним 

силам та їх розвитку з моменту заснування у 1991 році.  

Окремо варто відзначити музейні кімнати військових частин 

Збройних Сил України. Музейний фонд цих військових частин 

формувався з початком їх створення і більшості охоплює період 

України у складі СРСР. Було б недоречним знищення цих 

музейних предметів, адже вони складають історію та бойовий 

шлях кожної з військових частин. Поряд з цим ці експозиції за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
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останні роки почали наповнюватись новими музейними пред-

метами, які вже стали пам’ятками історії сучасного українського 

війська та впроваджують українські національні бойові традиції. 

[3,2] 

Експозиційна діяльність військової музейної сфери в рамках 

процесу декомунізації на нашу думку має стати висвітленням 

радянського періоду історії на тлі засудження комуністичного 

режиму та пропаганди боротьби українського народу за самостій-

ність та незалежність, що визначає українську ідентичність. 

На сучасному етапі одним із головних завдань, яке стоять 

перед закладами культури, в тому числі перед музейними 

установами, має стати побудова суспільного імунітету до спроби 

повернути тоталітарні практики та протистояння інформаційним 

атакам зовнішнього агресора шляхом відкриття та популяризації 

української історії. 

Література: 
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2. Машталір В. Військово-історичне музейництво в Україні: 

від витоків до сучасності. Ніжин, Центр пам'яткознавства НАН 
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культури. 256 с. 
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ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ТА НАВИЧКИ, ЯКІ СЛІД 

ВИХОВУВАТИ У ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Шлянчак А. В., 

курсантка факультету підготовки  

фахівців для органів досудового розслідування  

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Тінін Дмитро Геннадійович 

старший викладач кафедри тактико- 

спеціальної підготовки ДДУВС  

Безпека громадян України є ключовим питанням для всіх 

державних органів, у тому числі Національної поліції України. Не 

менш важливим є питання забезпечення особистої безпеки 

співробітників правоохоронних органів при виконанні покладених 

на них державою завдань. У більшості випадків виконання 

службових обов’язків Національною поліцією України пов’язане з 

небезпеками та екстремальними ситуаціями.  

Можливість нападу на співробітника поліції існує протягом 

усього терміну його повноважень. Практика показує, що забезпе-

чення особистої безпеки української поліції ще потребує 

вдосконалення, тому щороку значна кількість працівників право-

охоронних органів гине та отримує тяжкі поранення, каліцтва, 

психічні захворювання або вчиняє самогубство. Водночас, 

погіршенню безпеки життя співробітників Національної поліції 

України сприяє і кримінологічна ситуація в суспільстві. Тому 

проблема особистої безпеки майбутнього поліцейського під час 

виконання службових обов’язків має велике значення для 

існування та розвитку суспільства [1]. 

Забезпечення особистої безпеки поліцейського зумовлене 

його індивідуально-психологічними особливостями, рівнем фізич-

ного розвитку та інтелекту, рівнем моральних якостей, рівнем 

утримання потерпілих, професійними навичками та вмінням 
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вирішувати конфліктні ситуації, уміння самостійно аналізувати 

професійну діяльність, спрямовану на розробку нових елементів 

стратегії, вдосконалення засобів та методів ефективного 

виконання оперативно-службових завдань та ін. Це означає, що 

безпека майбутнього поліцейського багато в чому залежить від 

рівня його підготовки, наявності особистих цінностей і моральних 

якостей, рівня професіоналізму у своїй роботі [2]. Зазначимо, що 

позитивним моментом є накопичення в Україні певного досвіду 

підготовки майбутніх та діючих працівників Національної поліції 

України до дій у критичних ситуаціях, зокрема, у напрямі 

забезпечення їх особистої безпеки. 

Вчені-юристи прийшли до спільного рішення виконувати 

певні тактичні настанови, а саме: завжди обмірковувати та 

оцінювати все, що відбувається в екстремальній ситуації, 

практикувати вміння передбачати свої дії та крокувати вперед; 

розглядати час «затримки» (тимчасовий інтервал між думай і дій) 

і час стріляти; навчитися контролювати навколишній простір 

(звуки, предмети, люди, рухи та ін.); обирати та використовувати 

власне місце розташування як позицію для створення переваги у 

певній ситуації; перевірити свій фізичний та емоційний стан перед 

службою; перевірити зброю, спорядження та транспорт перед 

початком роботи [3]. 

Доповненням до вищезазначених настанов слід відзначити 

наступні: практичні вміння швидко витягувати та перезаряджати 

зброю співробітниками поліції (наприклад, у подорожі, у темний 

час доби та інших складних умовах); контролювати обстановку у 

просторі (умовно поділяючи місця розташування у сектори, 

координуючи свою діяльність з партнером); використовувати 

кодові слова, фрази та жести, якщо це необхідно для передачі 

інформації; діяти активно у разі небезпеки, завжди пам’ятати про 

обережність. Проте факти травм, поранень та смертей, які мають 

місце серед українських поліцейських у сучасних умовах, свідчать 

про деякі недоліки та недосконалості у вирішенні питання їхньої 

особистої безпеки. 

Ці положення зумовлюють необхідність рекомендувати 
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майбутньому співробітнику Національної поліції України, 

насамперед, виробити усвідомлені установки безпечної поведінки 

(відповідний емоційно-вольовий настрій та передбачуваний 

алгоритм поведінки) та опанувати специфічні прийоми особистого 

захисту у кризових ситуаціях. Також запроваджувати розробку та 

реалізацію тактичних програм та рекомендацій, спрямованих на 

забезпечення особистої безпеки майбутніх поліцейських з 

урахуванням досвіду розвинених країн [4]. Суть запропонованих 

програм полягає в розгляді тактики та способів забезпечення 

особистої безпеки майбутніх поліцейських у процесі навчання. 

Отже, питання особистої безпеки майбутніх працівників 

Національної поліції України в екстремальних ситуаціях 

залишається актуальним. Тому підготовка майбутніх працівників 

Національної поліції України у сфері дій у екстремальних 

ситуаціях потребує вдосконалення як на законодавчому рівні, так і 

в освітньому процесі, зокрема під час проведення практичних 

занять із тактико-спеціальної підготовки. 
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Державний торговельно- економічний університет 

м. Київ, Україна 

Зовнішня торгівля, за словами Васуренко В.А. [1], відіграє 

важливу роль в економіці кожної країни, оскільки постійний 

розвиток експорту та імпорту дає дивіденди у грошовому еквіва-

ленті та має користь в наступному: різні країни, обмінюючись 

товарами або послугами один з одним, отримують нові технічні 

можливості, освоєння нових технологій виготовлення найрізно-

манітніших продуктів, більш широкий спектр послуг  

Починаючи з 2015 року Україна щороку активно нарощувала 

обсяги експорту до країн Європейського союзу (ЄС) (рис.1). І хоча 

у 2019-2021 роках темпи росту експорту дещо уповільнилися [2], 

позитивна динаміка залишалася. Основними постачальниками 

експортної продукції були підприємства гірничої та металургійної 

промисловості, аграрний сектор та деякі галузі машинобуду-

вання. 

Здебільшого, до ЄС Україна експортує зернові - 76,9% усіх 

зернових у ЄС (окрім рису та пшениці), — українського 

походження [4]. Частка пшениці з України в ЄС — 31,8%, олійних 

культур (крім сої) —18,2%. Це друге місце в ЄС після Туреччини. 

Соя становить 13% імпорту з України і це 4 місце в ЄС серед інших 

країн , фрукти — 11% (3 місце в ЄС). Також Україна входить до 

групи найбільших експортерів макухи, фруктових соків та овочів 

[4]. 
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Рис.1. Динаміка експорту з країнами ЄС, млн.дол. США 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
 

Основними європейськими країнами, в які експортували свою 

продукцію українські товаровиробники, у 2020 році були Польща, 

Італія, Нідерланди, Німеччина та Іспанія (17,26%, 11%, 10.80%, 

9.46%, 8,34%, відповідно, загального обсягу експортованої 

продукції) (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Географічна структура експорту з країнами ЄС у 2020 р., % 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 
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На міжнародних ринках в цілому обсяги українських товарів 

у 2020 році суттєво скоротилися (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динаміка експорту з країнами світу, млн.дол. США 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 

 

На скорочення експорту в країни світу вплинула, перш за все, 

пандемія COVID-19 та обмеження щодо діяльності бізнесу, які за-

проваджувалися під час локдаунів. Проте наша країна залишалася 

одним з найбільших світових експортерів сільськогосподарської 

продукції та різних видобувних копалин. У 2015-2021 р.р Україна 

поступово нарощувала свій експортний потенціал та конкурентні 

позиції на світових ринках. Однак, це було до війни, яку розпочала 

російська федерація проти України 24 лютого 2022 року.  

Експорт товарів з України наразі обмежений логістикою. До 

початку війни морем Україна перевозила 62% загальної доларової 

вартості товарів, залізницею - 12%, автомобільним транспортом - 

23% [5]. Сьогодні російські війська заблокували українські порти 

в Азовському та Чорному морях. Окупанти наносять ракетні удари 

по залізничним коліям, що також ускладнює логістичне 

сполучення, в тому числі через масову евакуацію українців та 

блокпости. Укрзалізниця у лютому-березні була перевантажена 

евакуаційними поїздами.  
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В березні 2022 року Україна експортувала 50% товарів від 

лютневого обсягу ( $2,7 млрд). За даними прес-служби Мініс-

терства економіки, найбільше проблем маємо із вивезенням руди, 

експорт агропродукції знизився вчетверо порівняно з лютим, а 

експорт металів майже припинився. При цьому обсяг продажів 

товарів з глибокою переробкою (і відповідно — з високою 

доданою вартістю) майже не змінилися [6]. Збитки промислових 

активів з моменту військового вторгнення Росії, за підрахував 

консорціум Інституту КШЕ, становили $6,7 млрд. Металургія 

втратила щонайменше 30% своїх активів. Маріупольські метпід-

приємства «Азовсталь» та «ММК Ілліча», відповідно другий і 

третій за розмірами металургійні заводи України, наразі фактично 

зруйновані. Найбільший коксохім - Авдіївський коксохімічний 

завод - сильно пошкоджено. Підприємства з видобутку залізної 

руди працюють на 30-40% потужності [5].  

Сьогодні існує ризик затяжної війни у Харківській, Лугансь-

кій, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Станом на 

квітень 2022 року, їх частка виробництва пшениці становила 23%, 

кукурудзи – 3%, ячменю – 21%, насіння соняшника – 20%. У 2021 

році частка цих регіонів у виробництві пшениці в Україні 

становила 38%, кукурудзи – 34%, ячменю – 43%, насіння соняш-

ника – 49%. Найбільшою проблемою сільського господарств в 

Україні на окупованих територіях, безперечно, є міни. За остан-

німи оцінками, близько 13% території України заміновано 

росіянами. Російські війська використовують системи дистан-

ційного мінування «Земледелие», які призначені для швидкої 

установки мін на великих площах і становлять велику небезпеку 

для фермерів та їх техніки [4]. У зв’язку з цим аграрні підприємства 

та фермери на територіях в районах бойових дій та на окупованих 

територіях не мають можливості повноцінно організувати свою 

роботу. Як наслідок, у 2022 році вітчизняні аграрії не зможуть 

отримати та поставити на міжнародні продовольчі ринки очікувані 

обсяги сільськогосподарської продукції. 

У разі відсутності нової масштабної ескалації, у квітні 

ситуація з логістикою експорту, на думку Марії Репко [5], мало б 
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покращитись, так як, автошляхи та залізничний транспорт мають 

стати доступнішими для експорту. Проте вартість та тривалість 

логістики буде суттєво вищою порівняно з минулим роком. За 

словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, найближчим 

часом обсяги експортних операцій можуть сягнути 80% довоєнних 

показників [7].  

Сьогодні Україна має, за оцінками міжнародних консалтин-

гових компаній, приблизно 25 мільйонів тонн пшениці і кукурудзи, 

які можна експортувати до липня-серпня поточного року. 

Незважаючи на торішній рекордний урожай зернових і олійних 

культур (понад 110 мільйонів тонн), темпи продажу збіжжя під 

кінець 2021 року були невисокими [8]. Через постійне зростання 

світових цін багато виробників притримували врожай у сховищах, 

розраховуючи навесні продати його якомога дорожче, тому зараз 

Україна може реалізувати його на світовому ринку, але проблемою 

є, масове вивезення зернових культур з окупованих територій 

України Херсонської і Запорізької областях, на територію АР 

Крим.  

В Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» наголо-

шують, що навіть часткове відновлення експорту дуже важливе 

для економіки країни, тому, що це забезпечує надходження коштів 

для посівної – закупівлі дизпалива, насіння, добрив, засобів 

захисту рослин та для виплати зарплатні [8]. Оскільки, наша країна 

експортує 36% агропродукції, світ має перейматися тим, що через 

путінську агресію значної частини продовольства з України він не 

отримає. «І що тоді їстимуть (умовно кажучи) Туніс, Єгипет, 

Бангладеш, - питання відкрите», наголошує в коментарі 

Укрінформу заступниця генерального директора ProAgro Group 

Марія Колесник [2]. Отже, весь світ зацікавлений в тому, щоб війна 

скоріше закінчилась, і Україна відновила в повному обсязі експорт 

своєї продукції.  

Наразі ситуація із експортом складна, але не безнадійна. 

Існують альтернативні рішення щодо перевезення вантажу, 

великою надією це залізничні перевезення. Також, можливе 

користування вод річки Дунай. Міністерствам інфраструктури, 
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економіки та фінансів доручили виділити з резервного фонду 

держбюджету кошти на відповідні заходи [8].  

На сьогодні активну підтримку Україна має від багатьох країн 

світу. Європейський Союз, зокрема, скасував всі мита і квоти на 

експорт з України, задля підтримати її економіки. Це рішення 

стосується металургійної, сільськогосподарської продукції та 

промислових товарів, які наразі не підпадають під дію економічної 

частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС [9]. Дане 

рішення є вирішальним значенням для перемоги у війні з росією та 

післявоєнного відновлення. 

Після завершення війни ціллю відновлення інфраструктури 

(передусім транспортної та енергетичної) має бути інтеграція 

України у спільний ринок ЄС, водночас будівництво нової 

промислової та телекомунікаційної інфраструктури має врахо-

вувати потенціал її залучення до глобальних ринків. Транспортна 

мережа має розвиватися у напрямку розширення співпраці з ЄС 

(залізниця, автомагістралі, трубопроводи), що дозволить спря-

мовувати український експорт до Європи чи європейських 

транспортних хабів [10]. 

Таким чином, з огляду на ситуацію, яка наразі склалася в 

Україні та її ролі на світових продовольчих ринках, міжнародна 

спільнота має докласти максимальних зусиль для відновлення 

експортного потенціалу нашої країни та всебічної підтримки віт-

чизняної економіки після закінчення війни. Самотужки українські 

підприємства не зможуть відновитися. Лише спільні дії уряду 

України та світу з підтримки вітчизняного бізнесу та відновлення 

порушених ланцюгів поставок дозволять покращити поточну 

ситуацію та сприятимуть вирішенню проблем світової продо-

вольчої безпеки.  
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УДК 32.808.5   Політичні науки 

 

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ПОЛІТИКА ЯК ОБ’ЄКТ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Яковенко Ю.Л.,  

доцент кафедри  

філософії та соціально-політичних наук  

Донбаської державної машинобудівної академії,  

м. Краматорськ Донецька область, Україна 

Публічні виступи політиків завжди привертають увагу як 

політологів, інших політиків, економістів, аналітиків, так і 

пересічних громадян. Вони містять велику кількість вербальних та 

невербальних знаків, які ретельно та свідомо підбираються, 

вибудовуються у певній послідовності. такі виступи мають на меті 

досягнення одразу декількох важливих завдань, в тому числі, 

інформування населення країни або міжнародної спільноти, 

налагодження публічного діалогу, оцінка тих чи інших явищ та 

подій. Публічні виступи політиків також впливають на 

формування політичної свідомості, політичної культури. 

Кінцевою ж їх метою є переконання слухачів у правильності 

власної точки зори чи політичної програми. Виступи політиків 

завжди цікаві й структурою промови, оскільки логіка викладу 

може бути порушена, і обраною темою, яка може бути гострою та 

полемічною, й обраною лексикою, й інтерпретаціями. В складних 

політичних чи економічних умовах публічні виступи набувають 

ще більшої емоційності, тому вивчаються ретельніше.  

Мета - проаналізувати виступ Президента України 

В.Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН як один із яскравих 

публічних виступів відомих політиків на тлі складної 

геополітичної ситуації та війні в Україні.  

Тексти виступів політиків – об’єкт для використання цілої 

групи методів, як загальнонаукових, так і специфічних (аналіз та 

синтез, порівняння, індукція та дедукція, контент-аналіз, 

системний метод, дискурс-аналіз).  
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Аналіз публічного виступу політика має включати розбір 

мети і завдань, структури, логіки викладу, аргументації, 

риторичних прийомів, зовнішнього вигляду та поведінки [1].  

Контент-аналіз виступу Президента України Володимира 

Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН в складний для країни 

час 5 квітня 2022 року показав, що лідер держави використав 

найчастіше слова-маркери та їх варіації: «безпека», «право», 

«Україна», «мир», «людина», «держава», «війна», «ООН» [2].  

Виступ перед членами Радбезу транслювався у засобах 

масової інформації, оскільки був надзвичайно важливим кроком у 

протистоянні з РФ та в процесі побудови ефективної системи 

міжнародної безпеки.  

Зовнішній вигляд доповідача відповідав вимогам часу та 

повноваженням головнокомандувача.  

Виступ розпочався логічно з подяки за надану можливість 

виступити перед членами Радбезу в онлайн режимі. В якості 

зачину використано згадку про військові злочини російських 

солдатів та офіцерів в Бучі, яке у фіналі було підкріплено 

відповідним відеоматеріалом, який використовувався як головний 

аргумент доповіді.  

Виступ був емоційним, кульмінацією став заклик до реформу-

вання всієї системи світової безпеки аж до переформатування чи 

навіть саморозпуску Організації Об’єднаних націй.  

Основна ідея виступу, головна теза – прагнення України до 

миру, готовність нашої держави сприяти підтриманню миру у світі 

(створення офісу U-24 в Києві), припинення жорстокої війни [2].  

В ході виступу було використано багато риторичних 

прийомів, найчастіше зустрічаються: 

1) неповні речення, наприклад:  

- «…Проти нашого народу, українського народу. Проти 

людей…» чи  

- «…Руйнує внутрішню єдність держав. Руйнує державні 

кордони…»; 

2) повторення, такі як: 

- «…Яких убивали пострілом у потилицю або в око після 
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катувань. Яких розстрілювали просто на вулицях. Яких кидали в 

криниці, щоб вони там загинули в стражданнях. Яких убивали у 

квартирах, у будинках, підриваючи гранатами…»;  

- «…Руйнує внутрішню єдність держав. Руйнує державні 

кордони…»; 

- «…Є безперечні докази. Є супутникові знімки. Є можливість 

провести повне прозоре розслідування...»;  

- «…Мир потрібен Україні. Мир потрібен нам. Мир потрібен 

Європі. Мир потрібен світу…»; 

3) риторичні питання, наприклад: 

- «Тож де той мир, заради гарантування якого створювалась 

Організація Об’єднаних Націй?»; 

4) порівняння (дії російських військових з терористами 

ДАІШ);  

5) метафори («право вето як право смерті») [2]. 

В ході виступу Президент згадав знакові історичні події 

(Нюрнберзький процес, окупація Криму, війна в Грузії, відчужен-

ня Придністров’я, створення ООН, збиття «Боїнгу» на Донбасом), 

що було використано в якості додаткових аргументів, а також акти 

міжнародного права (Статут ООН) [2]. 

Світові ЗМІ оцінили виступ В. Зеленського як найсильніший, 

емоційний та різкий.  

Виступ В.Зеленського на засідання Ради безпеки ООН 

5.04.2022р. є одним з яскравих прикладів публічної промови 

політика перед представниками міжнародної спільноти в умовах 

геополітичної кризи та війни в Україні. Поставлені завдання було 

досягнуто: інформування про ситуацію в Україні та військові 

злочини російських військових, оцінка подій, налагодження 

міжнародного діалогу, пошук зовнішньої підтримки для країни, 

переконання у необхідності забезпечення та підтриманні миру в 

світі. Виступ визнано найсильнішим у політика. Таким чином він 

сприяв укріпленню авторитету нинішнього Президента України.  
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ВІДНОШЕННЯ ДО ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВПЕРШЕ 

ДІАГНОСТОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ ІЗ РІЗНИМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

 

Ясінський Р.М. 

к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології 

Запорізький державний медичний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Анотація Обстежено 20 хворих на вперше діагностований 

туберкульоз легень (ВДТБ). На момент обстеження пацієнти 

лікувалися понад 2 місяці. Пацiєнти були рoздiленi на 2 групи: 1 – 

пацiєнти, у яких визначався неефективнo лiкoваний ВДТБ легень (5 

oсiб); 2 – пацiєнти, якi успiшнo лiкувалися у пiдтримуючiй фазi (15 

oсiб).  

У хвoрих на ВДТБ, у яких вiдзначається неефективнo лiкoваний 

туберкульoз дoстoвiрнo вищий рiвень анoзoгнoзичнoгo та сенси-

тивнoгo типiв вiдпoвiдi на захвoрювання у пoрiвнянi iз даними 

пацiєнтiв, якi успiшнo перехoдять дo пiдтримуючoї фази лiку-

вання, р˂0,05. Ймoвiрнo, це пoв’язане iз неефективнo лiкoваним 

туберкульoзoм, тривалiстю лiкування, пoширенiстю та тяж-

кiстю легеневoгo прoцесу. Абo ж такi варiанти вiдпoвiдi на ВДТБ 

мають негативний вплив на перебiг туберкульoзнoгo прoцесу. 

Ключові слова: вперше діагностований туберкульоз легень, 

результати лікування, відношення до хвороби. 

Ефективність лікування туберкульозу в Україні залишається 

невисокою [1]. Це може бути обумовлено як зовнішніми 
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чинниками: наявність прихильності до лікування, патоморфоз 

збудника туберкульозу, так і особливостями організму людини. 

Вагому роль у досягненні успіхів лікування даної недуги має 

психологічний стан пацієнта [2-3]. Серед показників психоло-

гічного стану акцентовано увагу в даній роботі на відношенні до 

захворювання [4].  

Матеріали та методи. Oбстеженo 20 пацiєнтiв iз ВДТБ, якi 

лiкувались у КНП «Запoрiзький регioнальний фтизioпульмoнo-

лoгiчний клiнiчний лiкувальнo-дiагнoстичний центр» ЗOР 

прoтягoм 2021 рoку. На момент обстеження пацієнти лікувалися 

понад 2 місяці. Пацiєнти були рoздiленi на 2 групи: 

1 – пацiєнти, у яких визначався неефективнo лiкoваний ВДТБ 

легень (5 oсiб); 

2 – пацiєнти, якi успiшнo лiкувалися у пiдтримуючiй фазi (15 

oсiб). 

Пацiєнти у групах такoж статистичнo значимo не вiдрiзнялися 

за вiкoвими та гендерними oзнаками (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Вiкoва та гендерна структура пацiєнтiв у групах 1 та 2 

Пoказник 
1 група, n=5 2 група, n=15 Р 

Абс. % Абс. %  

Чoлoвiки 4 75,0 12 80,0 ˃0,05 

Жiнки 1 25,0 3 20,0 ˃0,05 

Середнiй вiк 47,4 ± 3,8 41,8 ± 1,6 ˃0,05 

 

Тип відношення до хвороби встановлювали за методикою 

ТОБОЛ (Л.І. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Іовлєв, Е.Б. Карпова, 

1987). Метoдика дoзвoляє дiагнoстувати наступнi 12 типiв 

ставлення: 1) сенситивний (С); 2) тривoжний (Т); 3) іпохондричний 

(І); 4) меланхолійний (М); 5) апатичний (А); 6) неврастенічний (Н); 

7) егоцентричний (Е); 8) паранoяльний (П); 9) анoзoгнoстичний (З); 

10) дисфoричний (Д);11) ергoпатичний (Р); 12) гармoнiйний (Г). 

Статистична обробка їх даних проводилася за допомогою 

програми "STATISTICA для Windows 13.0".  

Результати та їх обговорення. У хвoрих групи 1 дoстoвiрнo 

вищий рiвень анoзoгнoзичнoгo та сенситивнoгo типiв вiдпoвiдi на 
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захвoрювання у пoрiвняннi з даними групи 2: 26,3 ± 2,6 проти 16,4 

± 12 од. та 28,6 ± 1,9 проти 16,3 ± 1,1 од., відповідно, р˂0,05         

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Тип вiднoшення дo хвoрoби у пацiєнтiв у 1 та 2 групах 

 

Це свiдчить прo дезадаптивний варiант вiдпoвiдi на хвoрoбу. 

Ймoвiрнo, це пoв’язане iз неефективнo лiкoваним туберкульoзoм, 

тривалiстю лiкування, пoширенiстю та тяжкiстю легеневoгo 

прoцесу. Абo ж такi варiанти вiдпoвiдi на ВДТБ мали негативний 

вплив на перебiг туберкульoзнoгo прoцесу. 

Висновок. У хвoрих на ВДТБ, у яких вiдзначається 

неефективнo лiкoваний туберкульoз дoстoвiрнo вищий рiвень 

анoзoгнoзичнoгo та сенситивнoгo типiв вiдпoвiдi на захвoрювання 

у пoрiвнянi iз даними пацiєнтiв, якi успiшнo перехoдять дo 

пiдтримуючoї фази лiкування, р˂0,05. Ймoвiрнo, це пoв’язане iз 

неефективнo лiкoваним туберкульoзoм, тривалiстю лiкування, 

пoширенiстю та тяжкiстю легеневoгo прoцесу. Абo ж такi варiанти 

вiдпoвiдi на ВДТБ мають негативний вплив на перебiг 

туберкульoзнoгo прoцесу. 
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Питання національної ідеї постало на всьому пострадянсь-

кому просторі одночасно, одразу після виникнення незалежних 

держав. Ідеали комунізму розвіялися, залишивши за собою 

порожнє місце, яке вимагало заповнення. 

Для того, щоб з’ясувати зміст національної ідеї, спочатку 

потрібно визначитися з такими поняттями, як «національна» та 

«ідея». “Національна - та, яка стосується до нації, національності, 
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пов'язана з їх суспільно-політичною діяльністю” [1]. “Ідея - 

поняття, уявлення, що відбивають дійсність у свідомості людини 

та виражають ставлення її до навколишнього світу” [2]. Науковець 

О. Яковлев зазначає: «в основі світу лежить не матерія, а інформа-

ція. Елементарна частина, атом, молекула, нація, суспільство, 

людина, країна, світ, Всесвіт – це передусім інформаційні системи. 

Матерія лише наповнює їх, служить для розвитку, саморозвитку, 

самовдосконалення, переходу інформації з одного виду в інший 

і.т.п.» [3]. Звідси виходить, що національна ідея – це сенс 

національного існування. Поняття «національна ідея» пов’язане з 

формуванням нації та етносу і з поняттям «нація», яке впродовж 

історичного розвитку наповнювалось зовсім різним змістом. 

Одне з головних завдань національної ідеї - здобуття народом 

власної держави. Вирішальним для нашої країни став 1991 рік, 

коли Верховна Рада Української РСР прийняла історично 

значущий документ, а саме Акт проголошення незалежності 

України, в якому зазначається: «продовжуючи тисячолітню 

традицію державотворення в Україні, виходячи з права на 

самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими 

міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію 

про державний суверенітет України, Верховна Рада Української 

Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує 

Незалежність України та створення самостійної української 

держави – УКРАЇНИ» [4]. 

Акт проголошення незалежності України — офіційний 

документ, де вперше зустрічається термін «державотворення» з 

п’ятьма важливими ознаками: 

1. унікальність – державотворення має свій особливий зміст, 

відмінний від національних аналогів даного поняття в інших 

мовах;  

2. історичний контекст – в основі національного державотво-

рення лежить багатовіковий процес зародження та розвитку 

державності;  

3. програмний характер – державотворення в Україні є 

важливим підґрунтям для визначення подальших напрямів, 
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принципів та перспектив розвитку держави та суспільства;  

4. багатомірність – державотворення в Україні ґрунтується на 

сукупності тісно взаємопов’язаних зовнішніх і внутрішніх 

чинників;  

5. аксіологічний характер – утвердження України як 

суверенної та незалежної держави є цивілізаційним надбанням 

цілої нації, усього українського народу [5]. 

Хочемо зазначити, що вищенаведений Акт прийняв сам 

народ, маючи повне право на самовизначення, тобто це дійсно 

об'єктивна потреба, новий етап розвинення людства. 1 грудня 1991 

року українці мали довести свою небайдужість до майбутнього 

своєї Батьківщини та показати відповідальність на республі-

канському референдумі - спільно підтвердити акт проголошення 

незалежності, що, звісно, і зробили. Також Верховна Рада взяла до 

уваги, що на території держави проживають громадяни більше ніж 

ста національностей і 1 листопада 1991 p. набуває чинності 

«Декларація прав національностей України». Цей вчинок свідчить 

про гуманність органів влади, про повагу до всіх жителів держави. 

 Не менш важливим завданням для молодої новоствореної 

держави було формування надійних Збройних сил, без яких важко 

було б довго проіснувати. Тому невдовзі був підписаний Закон Про 

Збройні Сили України, який визначає функції, склад Збройних Сил 

України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, 

керівництва та управління ними. Також, бажаючи забезпечити 

економічний суверенітет і ввійти у світове господарське 

товариство, прагнучи отримати добробут і всі положення для 

вільної, творчої праці громадян, Україна прийнялася за перехід до 

ринкової економіки, визначила рівність форм власності. На цьому 

зміни не зупиняються: бажаючи забезпечити економічний 

суверенітет і ввійти у світове господарське товариство, прагнучи 

отримати добробут і всі положення для вільної, творчої праці 

громадян, Україна прийнялася за перехід до ринкової економіки, 

визначила рівність форм власності. 

Зараз день Незалежності України відзначається як день 

результату тисячолітньої складної боротьби за щасливе, спокійне 
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життя, із подоланням перешкод і багатьох переслідувань ворогів і 

недоброзичливців. Ми все-таки зробили це, для того, щоб наші 

діти спокійно спали, знаючи, що вони живуть у незалежній країні. 

“Національна ідея є відповіддю громадськості на виклики 

сьогодення. Національна ідея – основа суспільного договору, 

негласної угоди між громадянином і державою щодо взаємо-

залежних зобов'язань та гарантій, принципів особистого життя і 

життя суспільства, етичною платформою, дотримання якої дає 

особі повне право зараховувати себе до певної нації, пишатися 

нею, поважати своїх співвітчизників, передати це почуття у 

спадок” [6]. 

Спільна для всієї нації ідея відображає становище країни на 

світовій арені в конкретний час. Національна ідея — річ не 

матеріальна, її можна відчути тільки серцем. А щоб це зробити, 

треба бути українцем, і не лише на словах: розмовляти українсь-

кою, читати українську класику, знати історію своєї країни. І. 

Франко зазначає: «Українська культура, мова, преса - інструменти 

пробудження національної свідомості». 

Висновок: тож, тільки знаючи історію і культуру, ставши її 

частиною, ми зможемо визначити, відчути українську національну 

ідею. Напочатку ХХ століття національна ідея набула великої 

значущості для України. Основний інтерес нашої країни - 

збереження наявних позитивних факторів та їх примноження. 

Потрібно добре знати свої цінності та вміти їм відповідати, для 

цього насамперед вимагається: приводити законодавство, 

суспільну мораль, програми відповідно до важливих цілей 

планування майбутнього України. 
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БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ 
 

Яшан Яна Дмитрівна, 

курсантка ННІПФПНП  

Науковий керівник: Тінін Дмитро Геннадійович 

викладач кафедри ТСП, майор поліції 

        Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

                                                    м. Дніпро Україна 

В умовах сьогодення та процесу реформування системи МВС 

України, створення Національної поліції України, досить актуаль-

ним питанням являється здатність поліції використовувати методи 

захисту для забезпечення їх особистої безпеки в типових та 

надзвичайних ситуаціях. Це питання цікавить як вчених, так і 

практиків органів внутрішніх справ. У зв'язку з нинішньою ситуа-

цією в державі, яка обумовлена зростанням злочинності і зростаю-

чим числом зловмисної непокори правопорушників законним ви-

могам поліцейських, їх травм і можливої смерті, існує нагальна 

необхідність у наукових підходах до сучасних проблем особистої 

безпеки правоохоронців при виконанні ними їх обов'язків і 

завдань. 

До вчених, які вивчали проблемні явища особистої безпеки 

працівників органів внутрішніх справ, необхідно віднести:  

https://ua.112.ua/mnenie/u-poshukakh-natsionalnoi-idei-453124.html


 

539 

В. Б. Авер'я-нов, В. Г. Андросюк, Ю. А. Дубко, А. В. Калашников, 

Я. Ю .. Кондратьєв, М.Б. Копніенко, А.В. Буданова, В.А. Лаптєв, 

В.А. Ліпкан, І.В. Пахар, С.В. Петков, С.І. Самігін і багато інших, 

що підтверджує надзвичайну важливість розвитку цієї теми. 

Зазначимо, що Національна поліція України (далі – поліція) є 

центральним органом виконавчої влади, який служить суспільст-

ву, забезпечуючи захист прав і свобод людини, боротьбу зі злочин-

ністю, підтримання громадської безпеки та порядку. А.А. Линник 

справедливо заявляє, що правоохоронні органи відносяться до 

списку професій високого ризику і характеризуються одним з 

найвищих рівнів емоційного і професійного стресу [1, с. 50].  

У той же час слід мати на увазі, що поліцейський також є 

громадянином України, який прийняв присягу поліції, служить на 

відповідних поліцейських посадах і отримав спеціальне 

поліцейське звання (частина 1 статті 17 Закону про Україну "Про 

Національну поліцію"). Ст. 3 Конституції України говорить, що 

«людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», не 

містить будь-яких виключень з цієї гарантії. 

В системі поліції діє Департамент внутрішньої безпеки (далі 

- ДВБ), який був реформований 11 листопада 2015 року, та одним 

з основних завдань якого є організація і реалізація заходів щодо 

захисту працівників поліції, державних службовців та інших осіб 

від перешкоджання виконання ними службових обов'язків, а 

також дотримання внутрішньої безпеки в діяльності підрозділів 

Національної поліції України шляхом внутрішнього контролю і 

забезпечення власної безпеки органів поліції. Слід зазначити, що 

до реформи Міністерства внутрішніх справ (далі - МВС) в 

Україні правова термінологія і правозастосовна практика не 

містили такого терміна, якзабезпечити «особисту безпеку» 

поліцейського. На сьогоднішній день цьому терміну також не 

дано чіткого визначення. Серед понять, що мають певну семан-

тичну схожість із поняттям «власна безпека» у наукових працях 

та нормативно-правових актах, певні труднощі вживаються 

словосполученнями «внутрішня безпека», «особиста безпека», 
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«безпека персоналу», власне його зміст. 

У словниково-енциклопедичних публікаціях поняття «безпе-

ка» визначається як стан, в якому ніщо і ніхто не загрожує [2, с. 65]. 

Таке поняття, як «особиста безпека» в загальному розумінніЮ.І. 

Римаренко визначає, як стан (ступінь) оптимального життя 

людини за певних конкретно-історичних умов[3, с. 51]. О.І. Ду-

бенко вважає, що безпека особистості складається зі стану 

соціальних відносин, що виключає наявність факторів, що 

становлять загрозу для невизначеноїкількості людей [4, с. 15]. 

В контексті глобальних змін і ряду реформ правоохоронних 

органів важливо підготувати поліцейських в абсолютно новому 

форматі, які будуть виконувати свої обов'язки професійно і на 

високому рівні. Але, однією з найважливіших проблем слід 

вважати процес навчання поліцейських відповідно до новітніх 

стандартів і правил, які мають властивість відрізнятися від 

існуючих. В цей же час, успішне виконання завдань правоохо-

ронцями багато в чому залежить від вмілого оволодіння методами 

особистої безпеки як в типових, так і в екстремальних ситуаціях. 

Формування правопорядку і становлення ефективної системи 

прав людини неможливі без реформування правоохоронної 

системи. У цьому контексті слід зазначити, що багато країн 

успішно завершили або проводять реформив правоохоронній 

системі зокрема та їх досвід може бути корисний для нас. В даний 

час постає питання про ефективність оперативних та службових 

завдань поліцейських, створення якісно нової моделі взаємодії 

суспільства і поліції для забезпечення захисту прав і свобод 

людини. Рівень якості виконання поліцейськимисвоїх службових 

обов'язків прямо пропорційний його особистій безпеці. 

У висновку потрібно сказати, що реалії забезпечення 

особистої безпеки поліцейських під час виконання оперативно-

службових завдань та службово-бойових в повсякденному житті 

висвітлюють проблематику, яка потребує особливої уваги з боку 

вищих державних органів влади. Сьогодні прийняття необхідного 

пакета підзаконних нормативно-правових актів з питань 

забезпечення особистої безпеки поліцейських, повного забезпе-
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чення підрозділів новітніми спеціальними засобами, вироблення 

чіткої концепції професійної підготовки поліцейських кадрів, 

надасть змогу покращити захист поліцейського під час виконання 

оперативно-службових та службово-бойових завдань. Відповідно, 

розробка заходів щодо підвищення рівня особистої безпеки 

поліцейських із запозиченням зарубіжного досвіду спростить 

вирішення теоретичних і практичних завдань у повсякденній 

роботі правоохоронців. 
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ЯШАН Яна 

курсант І курсу факультету  

підготовки фахівців для  

органів досудового розслідування 

Науковий керівник БОДИРЄВ Дмитро 

старший викладач кафедри 

тактико-спеціальної підготовки  

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

Вступаючи до вищого навчального закладу системи 

Міністерства внутрішніх справ України, переважна більшість 

майбутніх курсантів досить легковажно відносяться до вогневої 

підготовки. Досить яскраво це проявляється уже на перших 

заняттях з вогневої підготовки, коли починаються перші вправи зі 

стрільби. [1, ст.14]. 

Коли курсантам надається можливість працювати з 

тренувальним пістолетом, курсанти дещо нехтують підготовчими 

вправами, хибно вважаючи, що тренуватися потрібно, перш за все, 

під час пострілу. З цієї причини під час виконання перших 

пострілів у курсантів зазвичай виникають великі труднощі 

психологічного характеру. Це свідчить про необхідність, перш за 

все, психологічної підготовки майбутніх поліцейських. 

Типовими психологічними перешкодами для курсантської 

стрільби є: очікування пострілу і відкладений постріл. Зупинимося 

на кожному з них докладніше. В очікуванні пострілу. З цією 

проблемою, мабуть, стикаються всі курсанти під час виконання 

вправи стрільби. [2, ст. 84]. 

Під час очікування пострілу втрачається пильність і контроль 

над спуском, що призводить до невдачі. При виконанні вправ, вся 

увага повинна бути зосереджена взагалі на утриманні мушки в 
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прорізі цілика та плавному натисненні на спусковий гачок. Тому 

навчання має велике значення холостий хід і послідовність вправ 

стрільби. Адже саме на цьому етапі курсанти можуть оволодіти 

своєю майстерністю. Контролювати спуск і навчитися фокусу-

ватися на мушці і не відволікатися на сторонні думки. 

Наступна психологічна перешкода – продовження пострілу. 

Зволікання в основному пов’язане зі страхом самого пострілу. 

Курсанти зазвичай не встигають у потрібний момент вистрілити і 

продовжують цілитися навіть незважаючи на якість такого кадру. 

Складним бар'єром є те, що курсанти бояться затримати постріл 

змушуючи себе стріляти. При цьому рука і очі вже втомилися, що 

в подальшому буде відображенням в цілі після пострілу. 

Тому можна без заперечень стверджувати про необхідність і 

бажаність унікальної підготовки курсантів під час розвивати 

психологічну стійкість до виконання практичних вправ зі стрільби. 

Звичайно, на 50% успіх самого курсанта залежить від його 

бажання навчитися правильно стріляти. [3, с.45]. 

Психологічний тренінг включає сама по собі така складова, як 

дихання, що є одним із запорук успішного виконання пострілу. 

Тому будь-які підготовчі дії виконання вправ з стрільби виховує у 

курсантів впевненість у собі та формує очікування успіху, що саме 

по собі свідчить про готовність курсанта до виконання вправ 

стрільби.  
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