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УДК 504   Природничі науки 
 

ЗАРАЖЕННЯ АКВАТОРІЇ РІЧКИ ДНІПРО ТА АТМОСФЕРИ 

ПРИ ВИТОКУ АМІАКУ 
 

Амеліна Л.В., 

аспірантка факультету  

«Промислове ті цивільне будівництво» 

Український державний університет  

науки і технологій, 

м. Дніпро, Україна 

Наразі у сучасному світі стоїть питання про екологічну 

безпеку та збереження навколишнього природного середовища. У 

роботі розглядається аміакопровод Тольятті – Одесса як об’єкт 

підвищеної небезпеки державного значення. Розглядається зара-

ження акваторії річки Дніпро та атмосфери у випадку аварії на 

відкритій ділянці магістрального аміакопроводу – на висячому 

мосту біля селища Вовніги. Це селище розташоване приблизно у 

1,5 км вище за течією де проходить міст з аміакопроводом і 

налічує приблизно 120 мешканців. Причини аварій на аміако-

проводах існують різні. Серед них: корозія; відмова обладнання; 

помилкові дії персоналу; дефекти труб, фланцевих з’єднань; 

просадка ґрунтів та ін. [1] А особливо актуальним у наш час є 

вірогідність попадання військового вражої ракети у такий 

стратегічний об’єкт з метою нанесення економічної шкоди 

державі, а також з ціллю отруєння важливої водної артерії 

країни. 

Розглядаємо два варіанта: 

1. Забруднення акваторії річки при потраплянні струменя 

аміаку у випадку пошкодження  труби аміакопроводу на мосту; 

2. Забруднення акваторії та атмосфери при падінні труби 

аміакопроводу у воду та формування шлейфу аміаку над водною 

поверхнею. 

Другий варіант більш складний, т.я. він пов’язує декілька 

процесів: потрапляння аміаку у воду + формування зони 

забруднення акваторії + підйом аміаку до вільної поверхні річки + 
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випаровування аміаку з вільної поверхні + перенос аміаку від 

зони випаровування в атмосферу. 

Відзначимо, що при моделюванні процесу забруднення буде 

враховуватися нерівномірний рух води в акваторії та нерівно-

мірний рух атмосферного повітря над вільною поверхнею вод. 

Врахування цих процесів дуже ускладнює вирішення задачі. 

Тому, для її потрібно розробити спеціалізовані методи роз-

рахунку. 

Розглянемо другий варіант аварійного забруднення акваторії. 

Це сценарій, коли частина труби аміакопроводу впала з мосту та 

потрапила в річку. Це може бути при «гільйотинному» пошкод-

жені труби аміакопроводу та її падіння в річку внаслідок вибуху 

на мості. При такому сценарії в акваторії «створюється» 

«точкове» джерело забруднення (рис. 1, позиція 3). 

 

 
1 – зона акваторії; 2 – зона атмосфери; 3 – місце викиду аміаку;  

4 – місце виходу аміаку на поверхню води; 5 – напрям вітру 

Рисунок 1 – Схема розрахункової області 

 

Аміак, який потрапив в акваторію на певну глибину, далі 

рухається за течією, а далі, з часом, шлейф забруднювача надхо-

дить до вільної поверхні та наступає формування плями на 

вільній поверхні та випаровування аміаку з плями в атмосферу. 

Був розроблений комп’ютерний код «DNIPRO» на мові про-

грамування – FORTRAN, за допомогою якого були прораховані 

різні сценарії розповсюдження аміаку при різних вхідних даних.  
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД 

ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Артюх О.М., 

викладач-стажист кафедри  

економіко-математичного моделювання  

та інформаційних технологій  

Національного університету  

«Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

В економіці будь-якої країни чільне місце посідає рівень 

ефективності та новаторства великих підприємств, гнучкості та 

адаптивності малого та середнього бізнесу (МСБ), рівень добро-

буту громадян. Для цього часто використовується механізм 

кредитування, що за достатнього та мудрого регулювання є 

взаємовигідним як кредитору, так і позичальнику. Говорячи про 

банківське кредитування важливо зауважити їх залежність від 

нормативно-правового регулювання у державі, що зазвичай є 

відкликом на стан зовнішнього середовища, а також залежить від 

політики самої банківської установи. 

З початком запровадження воєнного стану в Україні набув 

дії Закон України «Про правовий режим воєнного стану», згідно 

ч1. ст.1 цього Закону починає діяти обмеження «законних 

інтересів юридичних осіб» [1]. Роботу банків регулює Постанова 

Правління Національного банку України «Про деякі питання 

діяльності банків України та банківських груп» [2]. Згідно цієї 

постанови визначаються правила роботи банків, зокрема банкам 
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дозволяється не враховувати несплату за кредитами як 

прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, 

якщо несплата пов’язана із воєнним станом в якому опинилася 

Україна. Крім цього, Правила передбачають проведення 

реструктуризації кредитної заборгованості, в тому числі із 

застосуванням «кредитних канікул». 

На сайті НБУ [3] зазначається, що «Кредитні канікули – це 

відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Також кре-

дитні канікули – це право кредитора, а не його зобов’язання.». 

Таким чином спостерігається регулювання споживчих кредитів 

на користь позичальників з метою полегшити ситуацію для тих, 

хто постраждав більше, та з сподіваннями на свідомість тих, кого 

війна зачепила менше. На думку автора, такий підхід підвищує 

рівень довіри до держави, а також підвищує лояльність клієнтів 

банківських установ. 

Окрім фізичних осіб, особливого кредитування потребує 

малий та середній бізнес. Враховуючи складність діяльності 

багатьох суб’єктів МСБ у період карантину, воєнний стан є 

значно більшим викликом. Водночас банки готові продовжувати 

кредитування критично значущих в умовах воєнного стану 

секторів та підприємств: АПК, харчопром, виробництво товарів 

першої необхідності, медичних товарів тощо [4].  

Як відомо, частина підприємств, які мали можливість еваку-

юватись із зони бойових дій наразі функціонують на безпечних 

територіях. Попри це, підтримка держави є надзвичайно важли-

вою. У складних воєнних умовах нове кредитування переважно 

здійснюватиметься із підтримкою державних програм. Націо-

нальний банк активно долучився до ініціативи розширення 

державних програм підтримки, зокрема «Доступні кредити 5-7-9» 

та портфельних гарантій через «Експортне кредитне агентство» [4]. 

Для цього Міністерство фінансів України затвердило зміни до 

програми «Доступні кредити 5-7-9%», згідно яких розширюється 

підтримка суб’єктів підприємництва – сільськогосподарських 

товаровиробників. 

Ще у період до війни йшлося про активніше застосування ІТ 
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та економіко-математичного моделювання у сфері кредитного 

скорингу. Суть кредитного скорингу в тому, що він створюється 

на базі інформації щодо проблемних і позитивних позичальників. 

Алгоритм уже розуміє, якими характеристики має поганий 

позичальник, а якими – хороший [5]. Банківські установи мають 

можливість швидкого ухвалення рішення для видачі кредитів 

фізичним особам, тоді як цей процес для МСБ дещо ускладнений і 

триваліший у часі. На сьогодні проблемою є те, що в періоді 

аналізу є карантинні місяці, які негативно вплинули на фінансові 

показники бізнесу. Якщо через пів року цих показників не буде в 

періоді аналізу, вірогідність отримати кредит значно зросте [5]. 

Застосування математичного апарату, зокрема нейромереж, 

логістичної регресії, тощо, дозволило б не лише пришвидшити 

процес, а й знизити рівень дефолтів.  

Отже, у час воєнного стану кредитування як фізичних, так і 

юридичних осіб не припинено. Держава та банківські установи 

запроваджують низку ефективних заходів для підтримання стабіль-

ного рівня економіки, серед яких програми підтримки, кредитні ка-

нікули, регуляторні заходи. Окрім цього, варто пам’ятати про захо-

ди зниження рівня дефолтів по кредитах, про механізми та проце-

дури кредитування, які матимуть позитивний влив на сферу в 

цілому. 
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Канівець В.В  

 

Застосування гібридних насосних штанг, що являють собою 

полімерно-композиційний стрижень з вуглепластиковим осердям 

та склопластиковою оболонкою,  які дають чимало економічних  

й експлуатаційних переваг в порівнянні зі сталевими та склоплас-

тиковими штангами в звязку з хорошою міцністю при невисокій 

густині, корозійною стійкістю та іншими важливими фізико-

механічними характеристиками матеріалу. Однак, при численних 

позитивних якостях гібридних насосних штанг питання надійного 



 

14 

з’єднання полімерно-композиційного стержня зі сталевою  

головкою залишається актуальним. [1-8]. 

В роботі виконано скінченно-елементний аналіз конструкції 

з’єднання сталевої головки з композиційним тілом гібридної 

насосної штанги методом кінцевих елементів в програмному 

середовищі SolidWorks.  

Для дослідження побудовані тримірні моделі з’єднання 

композитного тіла штанги та сталевого наконечника (рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

а) наконечник стандартний; б) наконечник з потовщенням; 

1 – сталевий наконечник; 2 –тіло штанги 

Рисунок 1 – Тримірні моделі з’єднання тіла штанги та сталевого 

наконечника 

 

Основною відмінністю у їх конструкціях є товщини стінок 

сталевого наконечника (рис. 2) 

 
а) 

 
б) 

а) наконечник стандартний; б) наконечник з потовщенням; 

1 – сталевий наконечник; 2 – гібридне тіло штанги 

Рисунок 2 – Зображення тримірних моделі з’єднання тіла штанги та 

сталевого наконечника у розрізі 
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З метою дослідження напружено-деформованого стану 

вищенаведених конструкцій з’єднань необхідно провести їх 

імітаційні дослідження. Для цього використано програму 

Simulation, що є модулем програми SolidWorks. 

Матеріалами, що вибрані для проведення досліджень є 

вуглепластикові тіло, склопластикова оболонка та сталь. Фізичні 

властивості цих матеріалів наведено у таблицях 1 та 2. 

 

Таблиця 1 – Фізико-механічні властивості матеріалів, що застосовуються 

для виготовлення насосних штанг 

Найменування показника 
Значення 

Склопластик Вуглепластик  Сталь 

Густина, кг/м3 2000 1800 7850 

Міцність на розрив, МПа 1600 2000 900 

Модуль пружності, МПа 50 000 160 000 210 000 

Теплопровідність, Вт/м×К 0,15 - 50 

Коефіцієнт шорсткості, ум. 

од. 
0,0015 - 0,03 

Робоча температура, °С до 130 до 130 до 300 

Морозостійкість, °С -60 - - 

Корозійна стійкість Дуже висока Дуже висока Низька 

Стійкість до кручення Низька Низька Висока 

Стійкість до стирання Низька Низька Висока 

Характер деформації Пружна Пружна 
Пружно-

пластична 

 

Таблиця 2 – Фізико-механічні властивості вуглепластика,  

вибрані для моделювання 

Модуль пружності в напрямі X 3,95e+05 MPa 

Модуль пружності в напрямі Y 6000,0 MPa 

Модуль пружності в напрямі Z 6000,0 MPa 

Коефіцієнт Пуассона в напрямі XY 0,20000  

Коефіцієнт Пуассона в напрямі YZ 0,40000  

Коефіцієнт Пуассона в напрямі XZ 0,20000  

Модуль зсувув в напрямі XY 8000,0 MPa 

Модуль зсувув в напрямі YZ 2142,9 MPa 

Модуль зсувув в напрямі XZ 8000,0 MPa 

 

Сітка кінцевих елементів, яка була побудована для двох 

досліджуваних конструкції з’єднань показана на рисунку 3. 
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а) 

 
б) 

а) наконечник стандартний; б) наконечник з потовщенням 

Рисунок 3 – Сітка кінцевих елементів 

 

На рисунку 4 наведено розрахункову схему, що застосована 

під час імітаційних досліджень. 
 

 
стрілки зеленого кольору – обмеження переміщення закріпленої деталі; 

стрілки фіолетового кольору – прикладене навантаження 

Рисунок 4 – Розрахункова схема для проведення імітаційних досліджень 

Слід зауважити, що для дослідження взято насосні штанги 

діаметром 22 мм, довжина гібридного тіла рівна 220 мм.  

Щодо контакту деталей з’єднання, то під час моделювання 

він задавався як «зв’язано», тобто поверхні деталей ніби ідеально 

приклеєні одна до одної. 

Із рисунка 5 можна зробити висновок, що у наконечнику із 

меншою товщиною стінки максимальне значення напружень 

складає 507 МПа, а у наконечнику із більшою товщиною стінки – 

433 МПа (менше за рахунок більшої довжини отвору металевого 

наконечника, менший момент згину за однакової довжини 

моделі). Проте розподіл напружень по тілу гібридної штанги є 

більш рівномірним при використанні наконечника з меншою 

товщиною стінки. 
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а) 

 
б) 

а) наконечник стандартний; б) наконечник з потовщенням 

Рисунок 5 – Епюра еквівалентних напружень 

 

Нижче наведемо інші результати, які були отримані за 

допомогою імітаційного моделювання. 

 
а) 
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б) 

а) наконечник стандартний; б) наконечник з потовщенням 

Рисунок 6 – Епюра переміщень 

 
а) 

 
б) 

а) наконечник стандартний; б) наконечник з потовщенням 

Рисунок 7 – Епюра деформацій 

 

Також слід відмітити, що досліджувана конструкція з’єднан-

ня із застосуванням тільки циліндричного отвору для приклею-
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вання циліндричного тіла гібридної штанги є доволі недоско-

налою для сприймання нею значних осьових навантажень. Це 

пояснюється тим, що податливість металевого наконечника та 

тіла насосної штанги є різними (різні фізичні властивості матері-

алів). Тому варто розглянути, як ідею, накатування гвинтової 

поверхні як у середині отвору металевого наконечника, так і на 

тілі гібридної штанг. Причому гвинтова поверхня повинна бути 

змінного кроку, величну якого можна дослідити згідно алго-

ритму, що висвітлений у даному дослідженні. 

Варта також зауважити, що глибина отвору виконаного у ме-

талевому наконечнику також впливає на його напружено-дефор-

мований стан. Тому проаналізуємо його більш конкретно (рис.8). 
 

 
Рисунок 8 – Розподіл еквівалентних напружень у з’єднанні 

 

Отже, якщо виконати отвір у металевому наконечнику ще 

більшої глибини, то у результаті збільшимо величини напружень, 

що будуть концентруватись у зоні переходу під ключ. Проте 

більшою проблемою є концентрація напружень у тілі гібридної 

штанги у зоні виходу її із металевого наконечника. За таких 

значень напружень та за умов роботи при знакозмінних циклічних 

навантажень довговічність такого з’єднання буде доволі низькою.  

Можливими варіантами вирішення вищеописаної проблеми 

може бути виконання циліндричної частини металевого наконеч-

ника змінної товщини, виконання прорізів у цій циліндричній 

частину у вигляді пелюсток (для зменшення жорсткості) тощо. 

Нижче наведено пропоновану конструкцію наконечника. Її 



 

20 

відмінністю від конструкції наконечника з меншою товщиною 

стінки (що розглядалася у вищенаведеному дослідженні) є 

виконання наконечника змінної товщини та виконання галтелі на 

виході з контакту наконечника та тіла штанги (рис. 9). 
 

 
Рисунок 9 – Ескіз вдосконаленої  

конструкції наконечника 

 

На рисунку 10 наведено результати імітаційного дослід-

ження пропонованої конструкції наконечника. 

 
Рисунок 10 – Епюра еквівалентних напружень  

вдосконаленого з’єднання 
 

Отже, пропонована конструкція з’єднання має більш рівно-

мірний розподіл напружень по довжині тіла штанги та менші 

значення максимальних напружень – 483 МПа. 

У подальшому можливо провести оптимізацію пропонованої 

конструкції з’єднання, а саме: оптимізувати величину радіуса 

галтелі (щоб відбувалося плавне прилягання до неї тіла вуглеплас-

тикової штанги залежно від прикладеного навантаження згину). 

Створене з’єднання полімерно-композиційного тіла з стале-

вою головкою гібридної штанги має високі характеристики міц-

ності та опору втомі для використання в свердловинах при 

глибині спуску насоса більше 2000 м. 

Література: 
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Ужгородський національний університет  

м. Ужгород, Україна 

Світові показники попиту на онлайн-навчання та освітні 

послуги щороку зростають, а пришвидшені темпи розвитку 

інформаційних технологій якісно сприяють трансформації 

традиційного ринку освітніх послуг на користь сучасних форм 

отримання інформації.  

Зростаюча диджиталізація змісту освітніх курсів стимулює 

попит на електронне навчання, а постачальники послуг перетво-

рюють інформацію та дані в цифрові формати, щоб збільшити 

доступність навчальних програм для більшої кількості людей. 

Поступове оцифровування освітнього процесу допомагає студен-

там заощаджувати час та гроші, а також уможливлює доступ до 

курсів з будь-якого зручного місця.  

Сучасний етап розвитку ринку онлайн-освіти задовольняє 

потреби своїх споживачів надзвичайно різноманітним асортимен-

том у різних галузях, включаючи бізнес і менеджмент, охорону 

здоров’я, моду, мистецтво та медіа, інформаційні технології, 

політику, літературу тощо.  

Одним із головних каталізаторів бурхливого розвитку елект-

ронного навчання стала пандемія коронавірусу у 2020 році. 

Швидке поширення вірусу призвело до запровадження обмежую-

чих карантинних заходів, що спричинило необхідність закриття 

шкіл та коледжів по всьому світу. Відповідно до звіту ЮНІСЕФ 

за березень 2021 року, майже 168 мільйонів дітей у всьому світі 

постраждали від тимчасового закриття навчальних закладів. Для 

уникнення припинення освітнього процесу і своєчасного прове-

дення занять було здійснено масовий перехід на дистанційну 
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форму навчання та застосування онлайн-платформ (наприклад, 

Google Classroom, EdModo та ClassMax). 

Зростання попиту на платформи онлайн-навчання спонукало 

компанії впроваджувати нові ініціативи для збільшення своєї 

клієнтської бази. 

За даними аналітиків розмір ринку електронного навчання 

у 2021 році перевищив 315 мільярдів доларів США, і, за прогно-

зами, з 2022 по 2028 рік його сукупний середньорічний темп 

росту досягне 20% [1]. 

У той же час, вітчизняний ринок онлайн-освіти перебуває на 

етапі формування, а оцінка його обсягів ускладнена відсутністю 

регулярних релевантних досліджень і відкритих звітних матері-

алів постачальників освітніх послуг. 

Проаналізувати структуру українського ринку можна на 

основі проведеного дослідження онлайн-платформою Projector, 

результати якого свідчать про те, що переважна частка попиту на 

навчальні онлайн-ресурси припадає на мовні курси. Близько 24% 

становлять програми з підготовки до складання іспитів та шкіль-

них навчальних дисциплін, а 12% - курси професійно-технічної 

підготовки працівників (рис.1.1).  
 

 
Рис. 1.1. Структура ринку онлайн-освіти в Україні 

Джерело: дослідження онлайн-платформи Projector [2] 
 

Згідно онлайн-опитування, ініційованого партнерським сер-

вісом для викладачів Аddictive Learning, кожен третій українець 

43%
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мовні курси

курси підготовки 
до ЗНО та шкільні 
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професійно-
технічні курси
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проходив платне навчання за останні три роки. Серед платних 

освітніх сервісів перевагу отримали тренінги, вебінари, профе-

сійні онлайн-школи, а також навчальні платформи. З кожним 

роком зростає кількість охочих долучитися до вивчення найбільш 

актуальних питань (психологія, політика, фінанси, соціологія) для 

всебічного саморозвитку. Однак значна частина респондентів 

зазначає, що надає перевагу безкоштовним електронним ресурсам 

для самоосвіти.  

У загальному, дослідження показало, що близько 70% праце-

влаштованих опитуваних зверталися за освітніми послугами чи 

додатковим навчанням протягом останніх трьох років. І лише 

25% українців ніколи не проходили додаткового навчання, 

обумовлюючи це відсутністю потреби або браком коштів. При 

цьому, 3% громадян переконані, що онлайн-освіта не може 

забезпечити якісного отримання знань [3]. 

Головними передумовами, що сприяли розвитку вітчизня-

ного ринку онлайн-освіти, можна вважати: 

1) у першу чергу, поширення пандемії Covid19 по всьому 

світу, що спровокувало кризові явища для освітніх систем 

багатьох країн та показало їх неспроможність забезпечувати 

безперебійний навчальний процес у надзвичайних випадках; все 

це викликало гостру необхідність у пошуку нових зручніших 

форм проведення навчання та модернізації застарілих традицій-

них уявлень про освіту; 

2) необхідність запровадження дистанційного навчання і 

онлайн-курсів для забезпечення освітнього процесу для учнів, що 

із 2014 року знаходяться на територіях, які непідконтрольні 

Україні; через це Міністерство освіти почало розробляти заходи 

для дистанційного викладання шкільної програми і створювати 

онлайн-матеріали для підготовки до державних екзаменів; 

3) застаріла освітня база багатьох вітчизняних університетів, 

неактуальні методичні матеріали та старі підручники спонукали 

багатьох студентів до пошуку альтернативних джерел інформації, 

а в подальшому, до поглиблення вивченого за допомогою онлайн-

ресурсів та професійних курсів; 
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4) офіційне запровадження дистанційного навчання як однієї 

із форм (поруч із денною та заочною) деякими вищими навчаль-

ними закладами (наприклад, ХНУ, Університет державної 

фіскальної служби України, Українсько-американський гумані-

тарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет в 

Україні», освітній проект Preply та інші); 

5) активне зростання попиту на освіту, підвищення квалі-

фікації; 

6) державна політика, спрямована на стимулювання цифрові-

зації навчального процесу; освітні проекти, ініційовані Мініс-

терством освіти і науки та Міністерством цифрової трансфор-

мації; 

7) розвиток інформаційних технологій та підвищення 

доступності послуг інтернету в Україні (рис. 1.2): зростання 

частки домогосподарств, що мають доступ до інтернету, протягом 

2015-2020 років становить 28,5% (від 50,7% до 79,2%). 

 

 
Рис.1.2. Частка домогосподарств, які мають доступ д 

о послуг Інтернету вдома 

Джерело: складено автором за даними [4]. 

 

Згідно щорічного рейтингу Digital Quality of Life Index 

(Цифровий індекс якості життя), що проводить компанія 

Surfshark, за критерієм доступності інтернет  послуг у 2021 році 

Україна посідає 28 місце у світі серед 110 країн, а за загальним 
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показником рейтингу цифрової якості життя займає 47 позицію. 

Найвищі позиції у рейтингу Україна здобула за показниками 

стабільності мобільного інтернету (9 місце) та кількістю 

користувачів (18 місце) [5]. 

Про зростаючу активність на ринку освітніх послуг в Україні 

свідчить позитивна  динаміка обсягів реалізованих послуг у галузі 

освіти. Так, відповідно до даних, наведених у табл.1.1., обсяги 

послуг у секторі вищої освіти у 2021 році зросли на 38% 

порівняно із показником 2018 року. Темпи приросту наданих 

послуг у розрізі видів освіти становили від 14% до 122,7% (за 

виключенням послуг дошкільної освіти, які скоротилися на 

третину). Абсолютна величина реалізованих освітніх послуг у 

грошовому вимірі за останні 4 роки збільшилася на 6 660 566,4 

тис. грн. 
 

Таблиця 1.1. 

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг  

за видами економічної діяльності, тис грн 

 2021 2020 2019 2018 

Абсолют-

не відхи-

лення 

Темп 

при-

росту 

Дошкільна 

освіта 
841952,0 813928,9 1311871,89 1193521,43 -351569,43 -29,456 

Початкова 

освіта 
582848,7 335355,4 287693,711 261739,44 321109,26 122,683 

Середня 

освіта 
2965971,5 2133340,1 2077311,22 1889906,69 1076064,81 56,937 

Вища 

освіта 
19058718,6 16769329,7 15177186,9 13807977,75 5250740,85 38,027 

Інші види 

освіти 
2211618,9 1599275,2 2130852,77 1938618,00 273000,9 14,082 

Допо-

міжна 

діяльність 

у сфері 

освіти 

175232,3 53631 92343,0128 84012,29 91220,01 108,579 

Всього 25 836 342,0 21 704 860,3 21 077 259,5 19 175 775,6 6 660 566,4 34,734 

*Джерело: складено автором за даними Державної служби 

статистики [4]. 
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Платформи, представлені на ринку онлайн-освіти, можна 

розділити за напрямками їх послуг на наступні категорії [6]:  

– репетиторство (Tutoring): BUKI, Асоціація репетиторів, 

Parta, Preply;  

– платформи для вивчення мов (Language learning): 

EnglishDom, Allright, Enguide; DuoLingo; Polyglot; Audiolang; 

Drops; Babbel; Nicos Weg;  

– масові відкриті онлайн курси (MOOC): Prometheus, EdЕra, 

Eduget, Besmart; Coursera; WiseCow; Impactorium; TED; 

– шкільна освіта (School Education): EdЕra,  svitdovkola, ZNO 

UA Онлайн, Besmart, Ilearn; Human Школа; Learningapps; 

– інформаційні майданчики, агрегатори (Info): Parta, 

Education UA, Osvitoria.media; Єдина школа; 

– для вчителів (For teachers): На урок, Всеосвіта, Classtime, 

Osvitoria;  

– система управління навчанням (LMS): Класна оцінка, 

Classdojo;  Clevio academy, Edmodo; Etutorium, SMLS;  

– професійні курси (Prof skills): Ratatype, Beetroot academy, 

Itea, Ithillel, Mate academy, Spalah;  

– інші (Other): Unicheck, Grammarly. 

У загальному, ринок освітніх онлайн-послуг можна класифі-

кувати за видами і виділити наступні сегменти: дистанційне нав-

чання; онлайн-курси; освітні програми і онлайн-платформи для 

самостійного навчання (електронні ресурси та навчальні матері-

али). 
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Збалансування економічної та екологічної систем є першо-

черговою потребою сьогодення, яка виникла внаслідок активного 

економічного розвитку та нехтування екологічними обмеження-

ми, а також відкритий воєнний напад Росії на Україну 24.02.2022 

року, який на сьогодні здійснюється майже на всій території  

України. 

Результатом такої непродуманої активності стало вичерпан-

ня природних ресурсів, збільшення рівня забруднення довкілля та 

посилення глобальних екологічних проблем. Вторгнення Росії на 

територію України призвело до виникнення багатьох соціальних і 

гуманітарних проблем. Одними з нагальних проблем, які вимага-

ють невідкладного вирішення, є екологічні. 

Відсутність можливостей щодо контролю усієї території 
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Донецької та Луганської областей, та на території, які знаходяться 

під обстрілами чи після активних воєнних дій, фактичної відсут-

ності контролюючих органів та постійні обстріли не дозволяють 

об’єктивно оцінити шкоду, нанесену довкіллю за період збройних 

протистоянь. У зв’язку з цим, набуває проблема підвищення 

ефективності публічного управління. 

Ризики, пов’язані із пошкодженням комунікацій, підприємств 

та інших об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, 

мають особливе значення, адже в умовах відсутності контролю та 

можливостей ліквідації їх негативних наслідків, потенційно збіль-

шують масштаби негативного впливу з кожним днем. 

На сьогодні маємо значне антропогенне навантаження внас-

лідок військових дій на великій частині території України. 

Проблеми досягнення та підтримання стану екологічної 

безпеки як одного з аспектів загальної теорії та практики держав-

ного управління були предметом наукових досліджень В. Білоуса, 

В. Богдановича, Ф. Канака, М. Кисельова, В. Князєва, Н. Нижник, 

Ю. Пахомова, І. Самойлової [1, с. 192] та інші. 

Здійснений у цьому дослідженні теоретичний аналіз дає під-

стави стверджувати, що екологізація як безпекова діяльність, на 

сьогодні набула дуже вагомого значення в межах еколого-еконо-

мічних систем, особливо у посткризовий період, коли всі країни 

намагатимуться якнайшвидше відновити економіку після завер-

шення війни на Україні. 

Публічне управління є відносно новим інструментом реаліза-

ції владних повноважень для вітчизняних реалій, в якому 

змістовно відзначається гармонійне поєднання державного управ-

ління з місцевим самоврядуванням, співпраці органів влади з 

різними громадськими об’єднаннями, професійними співтова-

риствами, бізнес- і громадськими організаціями [2, с. 46]. 

Суб’єкти публічного управління повинні: 

• аналізувати інформацію про стан об’єктів довкілля на сході 

України до військових дій; 

• досліджувати впливу військових дій на довкілля на 

території України; 
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• розроблювати методології з оцінювання шкоди, завданої 

довкіллю внаслідок військових дій; 

• оцінювати шкоди, завданої водним ресурсам, біоресурсам, 

атмосферному повітрі внаслідок військових дій; 

• брати участь у міжнародних конференціях, круглих столах, 

семінарах щодо впливу військових дій на довкілля та його 

відновлення. 

Суб’єктами публічного управління виступають органи дер-

жавної влади, органи місцевого самоврядування, громадські 

об’єднання та екологічні громадські організації. Їх діяльність 

спрямована на забезпечення ефективного використання природ-

них ресурсів, охорони довкілля, екологічної безпеки уповноваже-

ними особами (фізичними і юридичними) на засадах дотримання 

екологічного законодавства, попередження можливого погіршен-

ня екологічної ситуації та захист прав громадян на екологічно 

безпечні умови життя. 

Розвиток економіки після завершення війни на території 

України та її вплив на довкілля це найоптимальніший шлях, що 

полягає в економічному відновленні, яке супроводжуватиметься 

інтенсивними процесами екологізації економіки.Саме такий шлях 

дасть змогу отримати найбільший еколого-економічний ефект та 

сприятиме подоланню глобальних екологічних проблем. Пропо-

нуємо вдосконалити систему управління екологізацією шляхом 

використання найефективніших інструментів екологізації та 

адаптувати її до посткризових реалій [3, с. 79].  

Аналізуючи особливості стратегічних інструментів реалі-

зації державної екологічної політики на основі Закону України 

«Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року», серед яких виокремлюються: 

наближення українського екологічного законодавства до євро-

пейських стандартів; посилення ролі регіональної екологічної 

політики; впровадження механізмів екологічного менеджменту 

в управлінні екологічною сферою; стратегічна екологічна 

оцінка, моніторинг та аудит; міжсекторне соціальне партнерство 

в реалізації екологічної політики; еколо-гічна освіта з метою 
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підвищення рівня екологічної свідомості громадян України. 

Відповідно до статті 16 Конституції України вбачається 

необхідність зміцнення екобезпеки шляхом екологізації публіч-

ного адміністрування, що безпосередньо стосується існування 

українського народу, здоров’я кожної людини, яка проживає на 

території України, майбутніх поколінь [4]. 

На екологізації публічного управління робить акцент А. 

Жихарєва, вона вказує, що особливої уваги заслуговує поняття 

“екологізація публічного управління” та зазначає, що під понят-

тям екологізації мається на увазі прийняття рішень та запровад-

ження заходів, спрямованих на досягнення кращих результатів у 

будь-якій сфері чи галузі суспільства із одночасним прагненням 

до збереження якості навколишнього середовища та забезпечення 

екологічної безпеки [5, с. 112]. 

Організаційний механізм охорони навколишнього природ-

ного середовища – це механізм організації й системи діяльності 

органів державної виконавчої влади й органів місцевого само-

врядування у сфері публічних екологічних відносин, що вини-

кають у зв’язку з охороною довкілля і забезпеченням екологічної 

безпеки [6, c. 120]. Такий механізм забезпечує заходи щодо 

скорочення з подальшою повною ліквідацією потрапляння в 

навколишнє природне середовище небезпечних для життя і 

здоров’я людини речовин; створення екологічно обґрунтованого 

розміщення і подальшого розвитку продуктивних сил в окремих 

регіонах і державі в цілому; формування системи спостереження 

за показниками здоров’я населення з урахуванням стану навко-

лишнього природного середовища; досягнення раціонального 

природокористування за допомогою землеустрою, лісовпорядку-

вання та інше.  

Для досягнення переліченого потрібен якісно новий рівень 

організаційного механізму охорони навколишнього природного 

середовища, перехід на новий ступінь матеріальної культури, 

поєднаної і збалансованої з природно-ресурсним потенціалом. 

Невирішені екологічні проблеми становлять серйозну загро-

зу повноцінному існуванню будь-якої країни. Для України 
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питання екологічної безпеки набувають пріоритетного значення, 

оскільки саме екологія визначає і визначатиме у найближчому 

майбутньому норми і стиль життя суспільства. 

Таким чином, у теоретичному аспекті екологізацію публічного 

управління можна розглядати як концепцію екологічно прийнят-

ного розвитку, яка забезпечує гармонійне поєднання здійснення 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

керівних впливів відповідно до визначених екологічних принципів 

на сфери та відносини цивілізованого середовища життєдіяльності 

людини та збереження якості навколишнього середовища, як для 

нинішнього, так і для майбутніх поколінь. 

Отже, екологізація публічного управління це організація, 

планування, регулювання, контроль та аналіз. Основними напря-

мами екологізації публічного управління мають бути впроваджен-

ня принципів забезпечення екологічної безпеки; охорони навко-

лишнього природного середовища; раціонального природокорис-

тування; сталого розвитку. 

В умовах публічне управління у сфері екологічної безпеки 

має бути спрямована на низку аспектів: забезпечення населення 

якісною питною водою та продуктами харчування, упровадження 

новітніх технологій щодо енергозбереження; захист лісових 

насаджень, сільськогосподарських угідь, розвиток ефективної 

інноваційної підприємницької діяльності; використання альтерна-

тивних джерел енергії та ін.  
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СИНДРОМ ЖЕРТВИ. БІЙ ПІД КРУТАМИ, АБО ЗА ЩО 

УКРАЇНЦІ ПОМИРАЛИ? 
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29-30 січня 1918 року відбувся бій під Крутами – здавалося 

би рядова подія періоду Української революції, всього лише 

чергова сутичка між українською та російською арміями. Однак 

на сьогоднішній день битва під Крутами обросла такою кількістю 

міфів і протиріч, що навіть точна дата події, яка відбулась трохи 

більше сотні років тому невідома. Виникає питання – чим саме ця 

подія так сильно привернула до себе увагу українського 

історичного і політичного дискурсу? 

Розглянемо спочатку, що ж сталося 30 січня 1918 року на 

станції Крути. Почнемо з того, що студентів – погано екіпірова-

них і ненавчених елементарному поводженню зі зброєю добро-

вольців-гімназистів, була всього одна сотня, яка не приймала 

активної участі у бойових діях, залишаючись в резерві, у 

приміщені станції, або знаходячись на другорядних за військовою 
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значущістю ділянками. Решту захисників станції становили 

навчені поводженню зі зброєю курсанти військової школи 

ім. Богдана Хмельницького, та добровольці з числа солдат, котрі 

побували на полях боїв Першої Світової війни. Усього українські 

збройні сили налічували понад пів тисячі бійців на чолі з колиш-

нім офіцером російської імперської армії, кавалером ордену 

святого Георгія, полковником Аверкієм Гончаренко[3].  

Не можна сказати також і те, що захисники Крут були кинуті 

на заклання керівництвом Центральної Ради, заради виконання її 

туманних політичних цілей. Залога на станції Крути мала в 

своєму розпорядженні майже два десятки кулеметів та запас 

набоїв до них, гармату та бронепоїзд. Якби українське команду-

вання правильно передбачило маршрут більшовицького наступу і 

не перекинуло усі боєздатні частини під Полтаву, кількість солдат 

під Крутами перевищила за тисячу бійців[4].  

Та і сам перебіг битви аж ніяк не можна назвати “ різани-

ною” чи “знищенням” беззахисних українців. Маючи достатньо 

часу щоб підготуватися, захисники Крут встигли вирити 

примітивні шанці на декілька кілометрів по обидва боки від 

станції, а після початку битви своїм вогнем спричинили важкі 

втрати серед війська більшовиків. Загалом, маючи практично 

десятикратну перевагу в чисельності, червоні протягом усього 

дня бою не змогли наблизитись до станції, щоразу зустрічаючи 

відчайдушний опір українських бійців.  

Нарешті, вже після настання ночі, дізнавшись, що через 

повстання на заводі Арсенал, підкріплення до них не прибудуть, і 

почувши що гарнізон стратегічно важливої станції Ніжин пере-

йшов на бік більшовиків, полковник Гончаренко дав наказ 

організовано відступати, перед тим розібравши залізничне полот-

но, що в результаті ще на декілька днів стримало військо росіян.  

І лише коли три чверті захисників успішно відступило, органі-

зувавши нічну атаку, червоні помітили відступ ворога і перейшли у 

атаку всіма силами. Залишений прикривати відступ ар’єргард не 

витримав натиску і кинувся тікати, несучи великих втрат[2].  

Однак усі ці успішні здобутки в історичній пам’яті майже 
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повністю перекриваються жертвою студентської чоти, тобто 

загону до 30 осіб. Намагаючись дістатися до точки евакуації, 

знаходячись в декількох кілометрах від станції, де, на думку 

Гончаренко була менш небезпечна позиція, бійці заблукали у 

темряві, і вийшли на станцію вже після вступу до неї більшовиків. 

Більшість з цих студентів згодом була розстріляна, співаючи 

перед смертю гімн України[1]. 

Звісно, сама по собі ця битва мало що вирішувала. В умовах 

розвалу армії, політичної кризи, котра охопила УНР та наступу 

переважаючих сил більшовиків, захисники Крут і без того 

зробили більше, ніж від них вимагалося. Однак тоді виникає 

питання – чому саме ця битва є об’єктом такої потужної міфо-

логізації? І чим це може обернутися для України? 

Настільки сильно в свідомості та історичній пам’яті міф 

може закріпитися тільки в одному випадку – якщо його буде 

використовувати кожна сторона. Так, перше порівняння захис-

ників Крут з спартанцями у Фермопілах було зроблено під час їх 

перепоховання у березні 1918 року. Центральній Раді, яка лише за 

кілька тижнів до того звільнила Київ від більшовиків, потрібні 

були герої, чий подвиг мав продемонструвати всенародну під-

тримку Ради і надихнути українців на боротьбу.  

З іншого флангу, серед політичних ворогів Центральної 

Ради, як зовнішніх так і внутрішніх, міф про беззбройних сту-

денів-героїв став ідеальною базою для розгортання кампанії з 

дискредитацій тодішнього київського керівництва. Згадуючи про 

сотні майже беззбройних студентів, яких Центральна Рада 

відправила на убій, колишній міністр закордонних справ часів 

Гетьманату Дмитро Дорошенко переслідував конкретну мету – 

дискредитувати українських соціалістів, які були політичними 

опонентами консервативних прихильників гетьмана[5].  

Так міф про українських 300 спартанців і закріпився у 

народній свідомості, не дивлячись на багаторазові спроби тодіш-

ніх політиків чи учасників подій його розвінчати. На зміну 

Центральний Раді прийшов Провід ОУН, для яких Крути 

символізували непереборність ідеї українського націоналізму, а 



 

36 

на зміну гетьманському руху – комуністи, за версією яких лише 

жменька студентів погодилась битися за слабку і непопулярну 

Центральну Раду, у той час як загалом український трудовий 

народ лояльно поставився до більшовицького режиму.  

І навіть зі здобуттям Україною незалежності, офіційна 

історіографія не поспішає змінювати ставлення до битви на 

станції Крути. Якщо її коли і згадують, то знову в ключі того, 

якими великими патріотами були триста нещасних, неозброєних і 

усіма покинутих студентів, котрі, як спартанці при Фермопілах, 

скільки могли, стримували натиск ворожих лав. І у довгостро-

ковій перспективі такий підхід несе велику небезпеку, особливо 

під час війни.  

В основі культури кожного народу лежить міф, який 

демонструє сильні сторони народу та указує на те, яким має були 

ідеальний громадянин своєї країни. І таким міфом в українській 

історії є жертовність. Однак усіляка жертва втрачає сенс якщо 

мета, заради якої вона принесена не досягнута. Відповідно, не 

даючи чіткої відповіді на питання “А що дала Україні жертва 

захисників Крут?”, ми ризикуємо рано чи пізно почути інше, 

значно більш підступне питання: А за що помирали українці під 

Крутами? Адже Україна все одно програла, а в 1991 все одно 

стала незалежною. Що би змінилося, якби вони залишилися 

вдома і не загинули?  

І наче відповісти на це питання не складно. У кінці січня 

1918 року шеститисячний більшовицький загін, намагаючись 

захопити Київ, підступив до станції Крути, гарнізон якої складав 

менше 600 осіб. Відчайдушно обороняючись і завдавши ворогу 

значних втрат, захисники Крут зуміли стримати ворога до 

настання темряви, після чого організовано евакуювались через 

неможливість отримати підкріплення, перед тим розібравши 

залізничне полотно і стримавши наступ більшовицької армії на 

Київ ще на чотири дні. В результаті, на вулицях Києва все ще 

ішли бої, коли в білоруському Брест-Литовську підписувався 

договір між представниками Центральної Ради і Четвертного 

союзу в ніч на 9 лютого. Саме панування над Києвом впритул до 
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підписання договору дозволило представникам Ради позиціону-

вати себе представниками інтересів України, а не маріонетковий 

комуністичний уряд України, створений більшовиками. 

Однак для того, щоб дати таку відповідь необхідно пересту-

пити через оспівану ще Шевченко жертовність українського 

народу. Жертовність, яка допомагала українцям покоління за 

поколінням, не складаючи руки, твердо робити крок за кроком на 

шляху до незалежності, пам’ятаючи ціну, сплачену предками і не 

даючи їх жертві стати даремною. Однак зараз, особливо в умовах 

війни, настав час для іншого міфу. Міфу про народ, котрий 

здатний зупинити навалу, маючи в десять разів менше бійців, 

який, наперекір наймогутнішим політичним, економічним і 

військовим світовим центрам бореться за свою незалежність і 

перемагає. Співаючи самих лише траурних пісень можна забути 

як звучить гімн перемоги. А забувати цього не можна, особливо 

поки іде війна і за перемогу гинуть українці.  
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Валютний ринок відіграє дуже важливу роль у житті цілої 

країни, оскільки валютний ринок являє собою невід’ємну скла-

дову функціонування загального фінансового ринку країни та 

ланку, яка забезпечує взаємозв’язок між національною та 

світовою фінансовою системою. 

Від ефективного функціонування валютного ринку залежить 

багато різних процесів: своєчасне здійснення міжнародних роз-

рахунків, страхування від валютних ризиків, валютні інтервенції 

та отримання прибутків його учасниками у вигляді різниці курсів 

валют, рівень інфляції, стан платіжного балансу, обсяг заборго-

ваності та конкурентоспроможність держави.  

Таким чином, питання, пов'язані з валютою та фінансово-

валютною системою, набувають особливої актуальності, особ-

ливо в розрізі світової валютної кризи та врахуванням стану, в 

якому знаходиться українська економіка на даний момент. 

Головною проблемою післявоєнної відбудови є визначення 

факторів впливу на обмінний курс, застосування регуляторних 

механізмів, які змогли б забезпечити свободу валютного ринку та 

його спроможність підтримувати фінансову стабільність у після-

воєнний час. 

 Характеризуючи тенденції сучасного валютного ринку, 
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варто зазначити, що він розвивається в важких соціально-еконо-

мічних умовах. Зараз національна економіка переживає падіння 

виробництва, загострення економіко-політичних умов, що як 

наслідок значно вплинули на проведення валютної політики та 

коливання грошової одиниці. Стрімкий темп зростання валют-

ного курсу супроводжує негативні наслідки для населення країни 

та економіки загалом. 

Проаналізуємо, які саме чинники вплинули на валютний 

ринок України за останні роки. У табл. 1 показано зміну курсу 

української гривні відносно долара США, євро та польського 

злотого.  
 

Таблиця 1 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют за 2017-2022 рр., грн* 

Рік/Валюта Долар США Євро 
Польський 

злотий 

2017 26,5966 30,0042 7,0490 

2018 27,2005 32,1429 7,5502 

2019 25,8456 28,9518 6,7374 

2020 26,96 25,8456 6,93 

2021 27,29 28,9518 7,08 

2022 (середній курс 

за воєнний період) 

29,25 30,88 6,64 

Джерело: складено на основі [1]. 

 

У 2017 році ситуація щодо курсу залишалась стабільною, 

коливання курсу не мали великої амплітуди. На початку 2018 

року курс іноземної валюти відносно гривні знижується, хоча і 

незначними темпами. Цей період характеризувався пожвавлен-

ням спекулятивних операцій на валютному ринку. Масове 

скуповування валюти підривало курс гривні, основна частина 

валютних обмінних операцій здійснювалася на «чорному ринку».  

З таблиці можемо спостерігати тенденцію до щорічного 

здешевлення української гривні, окрім 2019 року. На зміцнення 

курсу гривні до долара в 2019 році вплинули: ріст продуктивності 

виробництва, насамперед, у сільському господарстві і харчовій 

промисловості, а також зниження світових цін на енергетичні 

товари, зокрема нафту і газ. Крім цього, за даними НБУ, сприят-
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ливу ситуацію на валютному ринку підтримували наступні 

фактори: збільшення експорту IT послуг, помірне зростання 

імпорту товарів і помірні обсяги репатріації дивідендів в інвалюті 

за кордон, суттєві обсяги валютних надходжень від трудових 

мігрантів. Зміцнення гривні є наслідком надмірної пропозиції 

валюти на ринку [2]. 

Варто зауважити, що у 2020 році основні коливання курсів 

валют були пов’язані із введенням всесвітнього локдауну 

(березень 2020 року), що суттєво відобразився на економіці та 

валютному ринку країни.  

Розглянемо графічну інтерпретацію динаміки курсу 

української гривні за 2022 рік помісячно (рис.1). 

 

 
Джерело: складено на основі [1]. 

 

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України 

валютний ринок в Україні фактично помер. Курс долара у небан-

ківських валютних обмінниках почав різко рости. Проте, Націо-

нальний банк зупинив роботу міжбанку та зафіксував офіційний 

курс долара на рівні 29,25 грн. До 14 квітня 2022 р. придбати 

Основной Основной Основной Основной Основной

Основной Основной Основной
Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Січень Лютий Березень Квітень Травень

Долар 
США

Євро

Злотий



 

41 

валюту в офіційних банківських обмінниках було неможливо, 

проте у неофіційних торгівля валютою продовжувалась [3]. 

14 квітня 2022 року Національний банк дозволив продавати 

валюту банківським установам, проте не більш ніж на 10% 

дорожче за офіційний курс (тобто, не вище за 32,17 грн за долар). 

Тобто, в країні з 14 квітня існувало три курси валют: зафіксо-

ваний офіційний курс долара НБУ (29,25 грн за дол), банківський 

(не вище за 32,17 грн за дол) і роздрібний, на якому якраз і 

відбулось помітне зростання (до 36-37 грн за дол). 

Національний банк України як учасник та важливий суб’єкт 

валютного ринку намагається врегулювати та стабілізувати 

національну валюту, але ситуація, яка склалась в нашій державі, 

не є сприятливою для стабілізації даного ринку. Першочерговим 

завдання НБУ є збалансування попиту та пропозиції на іноземну 

валюту. Політика Національного банку в монетарній сфері зали-

шатиметься відносно жорсткою, спрямованою на підтримку 

безінфляційної тенденції та запобігання впливу зовнішніх шоків 

на економіку України. Незважаючи на поступове послаблення 

валютних обмежень, валютний ринок залишається відносно 

нестабільним упродовж останніх місяців.  

Фундаментальних причин для девальвації гривні наразі 

немає, а така поведінка долара відображає виключно зростання 

попиту на валюту серед населення. Причин для такого сплеску 

попиту може бути декілька: 

1) це розмови і чутки про відмову Нацбанку від фіксованого 

курсу.  

2) наприкінці квітня у Верховній Раді активно сперечалися 

щодо скасування пільги на розмитнення автомобілів. Такі розмови 

могли підштовхнути частину українців швидше скористатися піль-

гою та купувати валюту для подальшої купівлі авто за кордоном. 

3) ріст курсу валют могли підігрівати спекулянти. Зокрема, 

спекуляції можливі завдяки тому, що в країні паралельно існує 

два курси: банківський (обмежений до рівня 32,17 грн), за яким 

можна, наприклад, знімати готівкову валюту з банкоматів за 

кордоном, та курс на чорному ринку, який нічим не обмежується. 
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Така ситуація дозволяла деяким громадянам виїжджати за 

кордон, знімати там готівкову валюту за щонайбільше 32,17 грн 

за долар, завозити її в Україну та продавати на чорному ринку за 

36-37 грн за долар, заробляючи на кожному доларі по 4-5 грн. 

Прямо вплинути на роздрібний валютний ринок Нацбанку 

складно, тому він вирішив приборкати курс опосередковано. 

Так, на операції зі зняття готівкової валюти за кордоном НБУ 

на початку війни ввів обмеження: не більше 100 тис грн на 

місяць. З 21 травня розмір ліміту скоротився вдвічі до 50 тис грн 

на місяць, ймовірно, для протидії спекуляціям з готівковою 

валютою. 

Крім зниження ліміту на зняття готівки за кордоном, НБУ 

вирішив зняти обмеження на розмір курсу, за яким валюту 

продаватимуть банки. Іншими словами, НБУ дозволив банкам 

продавати валюту дорожче, ніж за 32,17 грн за долар. 

У Нацбанку зазначають, що повернення до плаваючого 

валютного курсу можливе лише за умови виконання таких умов: 

- стабілізація експортних надходжень; 

- зниження невизначеності, пов'язаної з військовими діями; 

- більш активна робота фінансового ринку, аби НБУ знову 

міг впливати на інфляцію через облікову ставку. 

Наразі жодна з цих передумов не виконується, тому точно 

прогнозувати, коли саме офіційний курс знову "відправиться у 

вільне плавання" у Нацбанку не можуть. 

Валютний ринок скоротився за обсягами в порівнянні з 

мирними часами і зараз середній оборот становить від 100 млн 

доларів до 200 млн доларів на день. До повномасштабного вторг-

нення Росії цей показник становив 500-700 млн доларів. Тобто 

ринок скоротився у чотири-п'ять разів. Близько 75 % загального 

попиту на валюту становлять операції з картками, які пов'язані зі 

зняттям валюти біженцями з гривневих карток за кордоном. Інші 

25% попиту на валюту – це клієнтський попит критичних сфер, 

зокрема купівля зброї та пального. 

Таким чином, аналізуючи тенденції на валютному ринку 

України, варто зазначити, що він розвивається в непростих соці-
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ально-економічних умовах. Серед основних проблем, які потре-

бують нагального вирішення можна виділити наступні: - тенден-

цію до девальвації національної валюти відносно іноземних 

валют, що призводить до зростання інфляції; - необхідність регу-

лювання ситуації на валютному ринку шляхом створення нового 

законодавства; - втрата довіри до національної валюти, що 

призвело до зростання рівня доларизації. Для того щоб здійсню-

вати ефективне валютне регулювання необхідно прийняти відпо-

відні законодавчі акти та здійснювати політику, яка удосконалить 

структуру внутрішнього та зовнішнього ринків. НБУ як уповно-

важений орган валютного регулювання та проведення валютної 

політики має удосконалити механізми контролю, забезпечивши 

відповідну нормативно-правову базу. Питання ліквідації чорного 

та сірого валютних ринків також є одним з ключових. Україна як 

асоційований член ЄС має вирішити проблему пов’язану з неза-

конною діяльністю неофіційних ринків. Вирішення цієї проблеми 

сприятиме покращенню економічного становища нашої країни, 

прозорості обмінних операцій, прискорить процеси інтеграції. 

Ключовими аспектами післявоєнної відбудови в Україні 

відповідно до запропонованого європейською спільнотою нового 

плану Маршала, можуть стати наступні кроки: 1) зростання 

обсягів зовнішніх інвестицій у відбудову інфраструктури та ство-

рення ефективних фінансових інститутів; 2) розробка механізмів 

самопідтримуючого економічного розвитку; 3) забезпечення мож-

ливостей до дешевого кредитування; 4) перехід від кредитування 

оборотного капіталу до інвестування у виробництво; 5) залучення 

значних обсягів іноземної валюти на національний ринок; 

6) зростання обсягів капіталізації національних банків, що дозво-

лить підвищити їх конкурентоспроможність; 7) інноваційна 

відбудова та створення сприятливого інвестиційного клімату 

Значним проривом у системі розвитку валютного ринку 

може стати лібералізація процесу використання криптовалют, що 

дозволить Україні стати одним із лідерів на цьому ринку, який 

тільки починає розвиватися. 
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Атестація як організаційно-правова процедура перевірки 

кваліфікаційно-професійних здібностей працівників, а також для 

встановлення відповідності останніх дорученій ним роботі, 

отримала доволі часте використання на підприємствах у 70 роках 

XX століття. Слід зазначити, що першим в ті часи нормативно-

правовим актом, якій встановлював організаційно-правові 

положення, пов’язані з атестацією працівників на підприємствах, 

стала Постанова ЦК КПРР та Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 

1968 р. №760 «Про заходи щодо підвищення активності роботи 

наукових організацій та прискоренню використання у народному 

господарстві досягнень науки й техніки» [1] (далі – Постанова 
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1968 р.). Вказана Постанова встановлювала порядок проведення 

атестації такої категорії працюючого населення, як працівники 

науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та 

науково-дослідних установ та підрозділів вищих навчальних 

закладів, однак крім наукових співробітників, які заміщували 

посади на конкурсних засадах, а також крім адміністративно-

управлінського та обслуговуючого персоналу. 

Зрозуміло та логічно, що з часом на підприємствах атестацію 

почали застосовувати для перевірки інших категорій працівників, 

які працювали у різних галузях виробництва та сферах діяльності. 

Підтвердженням цьому, стало прийняття у 1973 році Постанови 

Ради Міністрів СРСР за № 531, яка встановлювала обов’язковість 

та порядок проведення атестації керівних працівників, інженерно-

технічних працівників, а також інших фахівців підприємств 

промисловості, транспорту та зв’язку, будівництва, сільського 

господарства тощо [2]. Важливо підкреслити, що вказаною 

Постановою також було затверджено Положення про порядок 

проведення атестації даних зазначених у неї працівників (далі – 

Положення 1973 р.).  

Потім до категорій працівників, встановлених у Положенні 

1973 р., було додано керівників, інженерно-технічних працівників 

та інших фахівців підприємств державної торгівлі [3]. У 1980 році 

дію Постанови 1973 р. було поширено також на підприємства 

житлово-комунального господарства та установи побутового 

обслуговування населення [4]. Необхідно зазначити, що для 

уникнення правозастосовних колізій під час реалізації зазначених 

нормативно-правових актів було прийнято «Типовий перелік 

посад працівників, що підлягають атестації» [5]. 

Слід зазначити, що у науці трудового права перші наукові 

ґрунтовні дослідження питань, пов’язаних з атестацією 

працівників, почали з’являтися саме на базі зазначених вище 

нормативно-правових актів, що започаткувало й надалі розвиток 

наукових думок щодо атестації працівників на підприємствах. 

Зокрема, А. П. Жиров під атестацією розумів… «встановлену 

державою форму періодичної перевірки спеціальної трудової 
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правоздатності працівника, тобто юридичної можливості вико-

нання ним обов'язків і здійснення прав за певною посадою 

залежно від наявності у нього даних, встановлених нормативно-

правовими актами, та якості виконання ним своєї трудової 

функції з метою встановлення відповідності займаній посаді, 

підвищення його професійно-ділового й морально-політичного 

рівня, а також сприяння адміністрації в поліпшенні підбору й 

розміщення кадрів» [6]. 

Л. І. Лазор запропонувала під атестацією розглядати «… 

передбачену законом обов'язкову періодичну перевірку й оцінку 

ділової кваліфікації, особистісних та моральних якостей при вста-

новленні відповідності займаній посаді або виконуваній роботі 

певної категорії працівників, проведену адміністрацією підпри-

ємства, установи, організації за участю представників трудового 

колективу та його громадських організацій» [7]. 

Отже можливо зробити певні акценти на підставі узагаль-

нень думок науковців та визначити наступні особливості атестації 

на стадії становлення та розвитку: 1) мета атестації полягає у 

перевірці кваліфікації працівника та його відповідності займаній 

посаді або виконуваній роботі на підприємстві; 2) атестація є 

обов'язковою процедурою для визначених законодавством кате-

горій працівників; 3) атестація має періодичний характер; 4) атес-

тація має проводитись у встановленій організаційно-правовій 

формі. 

Сучасними науковцями у галузі трудового права суттєвих 

змін у сприйняття такої правової категорії як атестація поки що не 

внесено. Так, Ю. Н. Полєтаєв атестацію характеризує як юри-

дичний обов’язок службовців проходити періодичну перевірку 

рівня своєї професійної підготовленості (кваліфікації) та відпо-

відності займаній посаді або виконуваній роботі, проведення якої 

організується роботодавцем згідно з встановленими правилами та 

положеннями з метою оптимізації використання кадрів, стимулю-

вання підвищення їх кваліфікації, відповідальності, виконавської 

дисципліни та можливості збереження, зміни або припинення 

трудових договорів [8]. 
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Варто наголосити, що у питаннях проведення атестації 

працівника з метою їх перевірки і встановленню відповідності 

займаній посаді або виконуваній роботі в останні роки відбулись 

певні зрушення, а саме у 2012 році був прийнятий Закон України 

«Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-

VI із подальшими змінами у 2019 році. За допомогою цього 

закону законодавець спробував визначити правові, організаційні 

та фінансові засади функціонування системи професійного 

розвитку працівників [9]. В даному законі вперше на законодав-

чому рівні зроблено спробу дати визначення поняттю «атестація 

працівників», яка визначається як – процедура оцінки професій-

ного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим 

обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня. Також 

законом визначено правовий порядок та суб’єкти проведення 

атестації працівників, категорії працівників, які не підлягають 

атестації а саме встановлено, результати атестації тощо. 

Законом встановлено вичерпний перелік категорії праців-

ників, які не підлягають атестації, а саме атестації не підлягають: 

працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного 

року; вагітні жінки; особи, які здійснюють догляд за дитиною 

віком до трьох років або дитиною з інвалідністю, особою з 

інвалідністю з дитинства; мають дітей віком до чотирнадцяти 

років; неповнолітні; особи, які працюють за сумісництвом. 

Законом чи колективним договором можуть установлюватися 

інші категорії працівників, які не підлягають атестації. 

Отже, на підставі з’ясованих специфічних ознак періодичної 

обов’язкової атестації та атестації працівника з метою встанов-

лення його відповідності займаній посаді або виконуваній роботі, 

важливо вказати, що результати першого виду атестації не 

можуть виступати основними та керівними при остаточному 

прийнятті рішення щодо звільнення працівника за невідповідність 

займаній посаді або виконуваній роботі на підставі п.2 ст. 40 

КЗпП України. Позитивний результат періодичної обов’язкової 

атестації працівника, тобто успішне її проходження з високими 

професійно-кваліфікаційними показниками, може навпаки при-
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вести не до зниження кваліфікаційного розряду, пониження у 

посаді, відсторонення від займаної посади чи навіть до звіль-

нення, а до посадового (кар’єрного) підвищення та професійно-

кваліфікаційного зростання на роботі. Таким чином, не викликає 

сумніву, що наявне трудове законодавство потребує суттєвих 

змін через застарілість своїх норм, які являють собою відобра-

жене пережитку соціалістичної епохи та поглядів «більшовиків» 

на механізм реалізації трудових відносин у сфері праці. Яскравим 

прикладом є ситуація з нормами які стосуються механізму 

правового регулювання атестації працівників з метою виявлення 

їх відповідності займаній посаді або виконуваній роботі. І хоча 

дане питання врегулювано Закон України «Про професійний 

розвиток працівників», все ще залишається коло невизначених 

питань. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВНА ФОРМА УЧАСТІ 

ГРОМАДСЬКОСТІ В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Бондаренко Анна Артемівна 

студентка 4 групи 3 курсу, 

факультету підготовки кадров 

 для органів юстиції України, 

НЮУ імені Ярослава Мудрого 

м. Харків, Україна 

В умовах сьогодення дослідження особливостей участі 

громадськості у сфері управління природокористуванням обумов-

люється тим, що проблема збереження довкілля є однією з 

доленосних проблем, від розвʼязання якої значною мірою зале-

жить майбутнє нашої планети. При цьому, вплив екологічних 

реалій на всі без винятку аспекти політичного, економічного, 

демографічного, соціального та духовного розвитку нашого 

суспільства є настільки масштабним, що нехтування ним вигля-

дає недалекоглядним і безвідповідальним. На практиці одним із 

найважливіших правових інститутів, з функціонуванням якого 

пов'язаний розвиток демократичних засад в правовому регулю-

ванні охорони довкілля, є громадський контроль у відповідній 

галузі. Громадський екологічний контроль є тим інструментом, 
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який за певних умов дозволяє ефективно вирішувати екологічні 

проблеми і попереджати виникнення нових. Тому, дослідження 

громадського контролю як форми участі громадськості в сфері 

природоко-ристування, особливо в умовах воєнного стану, коли 

довкілля зазнало значних змін потребує дослідження. 

Слід зазначити, що інститут громадського контролю вважа-

ється по праву традиційним інститутом екологічного права, що 

був «успадкований» правом України ще з часів СРСР. При цьому 

в праві Радянського Союзу громадський контроль за дотриман-

ням законодавства про охорону природи та раціональне 

використання природних ресурсів був ледь не єдиний приклад 

ефективного функціонування механізму контролю з боку гро-

мадськості. І хоча громадський природоохоронний контроль 

радянської доби фактично стояв на сторожі державної власності, 

вже в той період було започатковано й апробовано часом форми, 

методи контрольної діяльності, особливості її організації та 

здійснення, що можуть бути використані й сучасною правовою 

системою України в процесі становлення й розвитку інституту 

громадського екологічного контролю [1, с. 3]. 

Слід зазначити, що поняття «громадський екологічний 

контроль» не знайшло свого закріплення в законодавстві. Відпо-

відно до ст. 36 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» громадський контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища здійснюється громадсь-

кими інспекторами з охорони довкілля згідно з Положенням, яке 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища [2]. 

Найбільш вдало поняття «громадський екологічний контроль» 

сформулювала О. Б. Федоровська. На її думку, громадський еколо-

гічний контроль – це врегульована правовими нормами діяльність 

щодо перевірки дотримання державними органами, органами міс-

цевого самоврядування, фізичними і юридичними особами вимог 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 
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Особливості громадського екологічного контролю полягають 

в такому: метою громадського екологічного контролю є забезпе-

чення безпечного стану навколишнього природного середовища; 

завданням громадського екологічного контролю є контрольна 

діяльність усіх його суб'єктів щодо додержання вимог природо-

охоронного законодавства всіма підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності, державними орга-

нами, їх посадовими особами, а також громадянами; об'єктом 

громадського екологічного контролю є дії та бездіяльність підпри-

ємств, установ, організацій незалежно від форм власності, держав-

них органів, їх посадових осіб, а також громадян, які впливають 

або можуть вплинути в майбутньому на стан навколишнього 

природного середовища; суб'єктом громадського екологічного 

контролю є екологічна громадськість, в першу чергу, громадські 

інспектори, громадські організації, окремі громадяни чи їх групи, 

зацікавлені у забезпеченні безпечного стану навколишнього 

природного середовища [3, с. 37]. 

Особливістю цього виду контролю є те, що громадський 

екологічний контроль, відповідно до ст. 36 Закону «Про охорону 

навколишнього природного середовища», на відміну від держав-

ного екологічного контролю здійснюється громадськими інспек-

торами охорони навколишнього природного середовища згідно з 

Положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим 

державним органом з питань екології та природних ресурсів [2]. 

Громадські інспектори з охорони довкілля: а) беруть участь у 

проведенні спільно з працівниками органів державного контролю 

рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, 

організаціями та громадянами законодавства про охорону навко-

лишнього природного середовища, додержання норм екологічної 

безпеки та використання природних ресурсів; б) проводять пере-

вірки і складають протоколи про порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища і подають їх 

органам державного контролю в галузі охорони навколишнього 

природного середовища та правоохоронним органам для притяг-

нення винних до відповідальності; в) подають допомогу органам 
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державного контролю в галузі охорони навколишнього природ-

ного середовища в діяльності по запобіганню екологічним право-

порушенням [2]. 

Разом з тим, варто зазначити, що громадські інспектори 

повинні працювати у взаємодії з природоохоронними органами, 

органами державної виконавчої влади та місцевого самовряду-

вання, громадськими природоохоронними організаціями, активно 

реагувати на порушення екологічного законодавства, неухильно 

дотримуватись законодавства України при здійсненні своїх 

повноважень, інформувати відповідний орган Мінекології про 

результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення, 

а також щорічно подавати звіт про проведену роботу не пізніше 

31 січня наступного за звітним року. 

Діяльність громадських екологічних інспекторів здійсню-

ється у тісній співпраці із керівниками підрозділу (державними 

інспекторами), за якими вони закріплені. Особи, за якими закріп-

лені громадські інспектори, подають їм практичну і методичну 

допомогу з питань здійснення громадського контролю за додер-

жанням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, проводять з ними навчання, ознайомлюють з новими 

законодавчими та нормативними документами, які регулюють 

здійснення громадського контролю. Ці ж особи залучають їх до 

участі в перевірках, які збігаються з напрямком природоохо-

ронної діяльності громадського інспектора, та оформлюють 

направлення для громадського інспектора на проведення рейдів 

та перевірок [4, с. 189-190]. 

Таким чином, громадський екологічний контроль – це врегу-

льована правовими нормами діяльність щодо перевірки дотри-

мання державними органами, органами місцевого самовряду-

вання, фізичними і юридичними особами вимог законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища. 
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Війна – величезне випробування для науки та культури. 

Надзвичайно важливі завдання стоять перед науковцями в такий 

нелегкий час, адже успіх країни в цій боротьбі залежить від усіх 

фронтів – військового, волонтерського, економічного, наукового. 

Сьогодні вибороти перемогу означає не лише фізично здолати 

ворога на своїй землі, а й вистояти в тилу, працюючи та творячи 

на спільне благо нашої держави, досліджуючи сучасні явища, 

впроваджуючи інновації, зміцнюючи позиції країни на між-

народній науковій арені.  

Філологія і війна. В умовах воєнного часу найбільші 

зусилля держави спрямовуються на захист територій та розвиток 

тих галузей науки, які є рушійною силою для оборони. Не стоять 

осторонь такої боротьби і філологічні науки, адже саме зараз 

українське слово викликає величезний інтерес в усьому світі. 
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Рис. 1. Twitter. Квітень 2022 

Наша мова сьогодні набуває широкої популярності у вивченні 

серед іноземців (за даними Інституту Масової інформації 

кількість людей у світі, які вивчають українську мову на відомому 

світовому сервісі Duolingo станом на березень 2022 року 

зросла на 577%) [1] (рис. 1). Від початку повномасштабного 

вторгнення агресора російськомовні українці в соцмережах 

масово заявляють про перехід на українсь ку в повсякденному 

житті, що є свідченням усвідомленості нації в актуальності пи 

тання мови та зростання його значимості в протистоянні ворогу. 

Очевидним є факт, що боротьба на мовному фронті триває, а тому 

дослідження філологами цих аспектів у контексті війни є 

надзвичайно актуальними.  

Фольклор в інтернеті. 

Вчені-фольклористи сьогодні 

отримали величезне поле для 

своєї наукової діяльності. Фо-

льклор в усі часи був відобра-

женням значимих переживань 

народу, і його легко можна наз-

вати дзеркалом суспільно-полі-

тичного життя нації. Революції, 

пандемії, війни – ці події доко-

рінно змінюють життя людей, 

знаходять свій відгук у свідо-

мості та стають джерелом 

мотивів для народної творчості.  

З появою інтернету повсякденне життя людства кардинально 

змінилось. Людина ХХІ століття існує у двох вимірах – 

реальному та віртуальному, і з розвитком нових технологій межа 

між ними стає все менш відчутною. Інтернет як інформаційно-

комунікаційний та розважальний простір водночас стає 

автономним, незалежним, але тотально інтегрованим у реальний 

світ. Наразі неймовірним видається існування сучасної людини 

окремо від глобальної мережі. Майже життєво необхідним 

інструментом став інтернет для людства після початку світової 
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пандемії Covid-19, коли довелось переводити своє життя в режим 

онлайн – і так працювати, відпочивати, комунікувати із зовнішнім 

світом. Так, навчившись використовувати мережу «Інтернет» для 

найрізноманіт-ніших своїх потреб, користуючись інноваційними 

рішеннями – українці мають свою «державу у смартфоні». Варто 

відзначити, що з початку активної фази російсько-української 

війни мільйони людей змушені переміщатись не лише в межах 

країни, а й за кордон, і саме інтернет та соцмережі стають в цей 

час найдоступнішим та найповнішим джерелом інформації (за 

результатами дослідження, проведеного в травні 2022 року 

Київським міжнародним інститутом соціології, соціальні мережі 

стали одним з основних джерел отримання інформації для 76,6% 

українців) [2]. У той же час, будучи популярним інструментом 

для комунікації, глобальна мережа стає зручним майданчиком 

для народного креативу.  

Сьогодні традиційний фоль-

клор продовжує побутувати ло-

кально, проте незаперечним є 

факт, що на зміну йому посту-

пово прийшов фольклор нового 

часу – в т.ч. інтернет-фольклор, 

який доречно розглядати як фе-

номен комунікації, що виник зав-

дяки симбіозу креативності, ано-

німності, варіативності, масовос-

ті, мультимедійності [3, ст. 70]. 

Варто відзначити, що для 

українських науковців об’єктом дослідження нет-лор став 

порівняно недавно, і переважно в контексті т.зв. постфольклору. 

Такий консервативний підхід до фольклору в інтернеті поступово 

відходить у минуле, і низка українських фольклористів вивчає 

нет-лор, послуговуючись мультидисциплінарними підходами. 

Прогрес інформаційних технологій надає широкі можливості для 

збереження традиційного фольклору та продукування нових 

фольклорних форм [4, ст. 118]. Так, сучасні фольклористи фіксу-

 

Рис.2. Twitter, Червень 2022 
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ють появу різноманітних способів продукування та трансмісії 

фольклорних жанрів, що є свідченням кардинально нового етапу 

існування фольклору та науки фольклористики в цілому.  

Серед найпопулярніших фольклорних жанрів, що побутують 

в інтернеті, виокремлюємо дві групи: традиційні форми фоль-

клору – анекдоти, казки, пісні, байки тощо (тобто, жанри тради-

ційного фольклору, що «мігрували» в глобальну мережу із усної 

чи писемної реальності носіїв культури, фольклор в інтернеті) та 

порівняно нові жанри фольклору – здебільшого візуальні – меми, 

демотивартори, фотожаби, комікси, вірусні відео (інтернет-

фольклор).  

Гумор під час війни: 

інтернет-меми. Фіксуючи 

фольклор воєнного часу в 

інтернеті, помічаємо: ле-

вову частку народної твор-

чості сьогодні займають 

гумористичні жанри, зо-

крема інтернет-меми. Ну 

думку психологині Н.Фі-

латової, адаптивний по-

тенціал гумору можна розглядати як необхідний компонент 

сучасної психологічної і організаційної культури, що дозволяє 

ефективно перетворювати навколишню дійсність, знімати вини-

каючу напругу в ситуаціях кризової взаємодії [5, ст. 212]. Так, в 

стресових умовах спрацьовує захисна функція нашої психіки, яка, 

переживаючи колективний травматичний досвід (такий, як 

пандемія або війна) – рефлексує, пропрацьовує цю травму, в т.ч. 

засобами гумору в народній творчості (рис. 3).  

Інтернет-меми – один із найпопулярніших гумористичних 

жанрів нет-лору, аспекти якого вивчаються на межі міждис-

циплінарних досліджень. Поняття мему як одиниці культурної 

інформації ввів у науковий обіг еволюційний біолог Річард 

Доккінз, який порівняв його із геном та назвав основною 

властивістю «поширюватись від одного мозку до іншого», 

 

Рис. 3. Twitter. Травень 2022 
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розмножуватись [6, ст. 192]. Фольклористи та культурологи 

визначають жанр інтернет-мему як візуальний або аудіовізу-

альний твір найчастіше гумористичного характеру [7, ст. 306], що 

має властивість швидко копіюватись та розповсюджуватись між 

учасниками одного культурного поля. Він є одиницею культурної 

інформації, що містить потенційно змінюваний комплекс значень, 

для розшифровки його коду потрібне знання контексту, до якого 

відсилає мем. Тобто, здатність творити меми передбачає прина-

лежність до певного культурного контексту, а можливість 

зчитувати меми – наявність спільного знання у тих, хто цей мем 

транслює та хто його сприймає.  Представників однієї етнічної/ 

іншої культурної спільноти об’єднує спільний підхід до сприй-

няття певних речей, подій; вони дотримуються одного погляду на 

якусь ідею. Так, існує гумор, тонкощі якого можуть бути 

зрозумілі лише представникам конкретної культури [8, ст. 35]. 

Наразі створення та поширення, прочитання мемів в інтернеті 

об’єднує людей, а популярність мемів, що є носіями спільного 

підходу до подій воєнного часу, сприяють складанню групової 

ідентичності.  Безсумнівно, що такий екстремальний історичний 

період як війна стає «найбільшим каталізатором творчої 

суб’єктності етносу» [9, ст. 51].  

З огляду на це, фольклор воєнного часу, і особливо такий 

сучасний та рухливий жанр як інтернет-мем, стає квінтесенцією 

колективного досвіду. 

 Сьогодні в українському мережевому просторі значно рідше 

можна зустріти російськомовні меми. Такі зразки зазвичай ство-

рюються та транслюються з метою висміяти ворога, а інструмен-

том для досягнення мети використовується саме мова окупанта 

(рис. 4). Інтернет-меми російською мовою містять самоідентифі-

куючі смисли, адже через протиставлення «ми – вони» та знеці-

нення ворога відбувається усвідомлення своєї суті, формується 

групова ідентичність, і вони, без сумніву, варті уваги дослідників.  

У той же час, переважна більшість мемів про війну ство-

рюється саме українською мовою. Це відбувається навіть тоді, 

коли автор мему недостатньо нею володіє – він свідомо обирає 
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саме українську,  щоб підкреслити свою приналежність до 

етнічної групи та протиставити себе загарбнику (рис. 5).  

 
 

Інтернет-меми, ство-

рені українською мовою, 

здатні на максимально 

глибинному рівні транс-

лювати культурний код 

не лише у візуальній час-

тині, а й у текстовій. 

Використання мови свого 

етносу при продукуванні фоль-

клорного твору у воєнний час 

відкриває ширші можливості 

для ретрансляції контекстів 

шляхом використання культур-

ного коду, що міститься в мові. 

Так, в мемах з українською 

текстовою частиною викорис-

товується гра слів, діалектизми, 

афористичні вислови та пряма 

мова тощо (рис. 6, рис. 7) [10]. 

Використання широкої мовної палітри та метатекстових еле-

ментів сприяє поширенню та легшому декодуванню фольклорних 

 

Рис. 4.Підбірка російськомовних мемів, 
березень 2022.  https://cutt.ly/uKwdCEi 

 
Рис. 5. Підбірка мемів, 

лютий 2022.  
https://cutt.ly/VKwdG1Q / 

 

Рис. 7. Telegram, травень 2022 

 

Рис. 6. Telegram, травень 2022 
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зразків, адже покращує «впізнаваність» сенсів. Мем, який прочи-

тується більшою кількістю учасників культурного поля, стає 

популярним. У процесі трансмісії він набуває ознак варіативності 

та стає цінним зразком для фіксації та дослідження вченими.   

Висновки. В усі часи кризові історичні моменти ставали 

т.зв. каталізаторами фольклорної творчості. Сьогодні в умовах 

війни українська нація відчуває неймовірну силу єднання та 

згуртованості у боротьбі проти ворога на всіх фронтах, і всіма 

можливими способами виявляє свою ідентичність на противагу 

загарбницькій російській політиці.  

Будучи людиною ХХІ століття, сучасний українець левову 

частину комунікації здійснює через глобальну мережу. Фольклор, 

як креативний спосіб виразити свою суб’єктність, знаходить своє 

почесне місце в інтернеті і отримує нову назву – інтернет-

фольклор (інтернет-лор, нет-лор), поповнюючись величезним 

масивом принципово нових жанрів.  

Гумор під час російсько-української війни став дієвим 

психологічним засобом подолання колективного стресу. Як один 

із популярних та продуктивних гумористичних жанрів народної 

творчості розвивається інтернет-мем, що може поєднувати 

візуальну, текстову та аудіальну складову. Меми воєнного часу в 

Україні відображають ставлення нації до актуальних новин та 

подій, стають маркером її самоідентифікації. Використання 

української мови наділяє візуально-текстові меми в інтернеті 

повнотою думки, контексту, які в сукупності дають можливість 

закласти в зміст розлогий культурний код.  

Отже, україномовні інтернет-меми воєнного часу – це 

унікальні новотвори, які необхідно збирати і вивчати з викорис-

танням міждисциплінарного підходу. Сучасні вчені мають змогу 

в режимі реального часу фіксувати передумови виникнення, 

спостерігати розвиток та модифікацію жанру, використовувати 

такий матеріал для досліджень в межах фольклористики та інших 

наук, зокрема лінгвістики, етнопсихології, літературознавства, 

історії, соціології та ін.  
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Дослідження інтернет-мемів періоду війни 2022 року з 

використанням мультидисциплінарного підходу вважаємо над-

звичайно пріоритетним напрямком, адже: вивчення самого 

фольклорного жанру, дослідження його мовознавчих аспектів, 

виокремлення засобів творення та функцій гумору, а також 

прочитання прожитого в мемі колективного історичного досвіду 

– всі ці елементи дозволяють дешифрувати ментальні структури 

української культури, і в подальшому використовувати наукові 

результати в суміжних суспільних та гуманітарних дисциплінах. 
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РИЗИКИ І НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ РФ 
 

Яна БУДУЛАТІЙ 

курсант  

Науковий керівник: Дмитро БОДИРЄВ 

старший викладач кафедри тактико- 

спеціальної підготовки  

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ  

Анексія Криму Росією, гібридна війна та пряме втручання 

Кремля у Східну Україну призвели до радикальної трансформації 

міжнародного політичного ландшафту, особливо в Європі, про-

віщаючи те, що деякі бачать, як другу холодну війну. Влітку 2017 

року, одразу після того, як Сполучені Штати ввели нові, жорст-

кіші санкції проти Росії, традиційно ліберальний Washington Post 

опублікував заголовок під назвою «Ми на шляху до нової 

холодної війни», в якому йшлось про погіршення відносин між 

західними країнами. Через двадцять п'ять років після закінчення 

"холодної війни" відносини між Вашингтоном і Москвою перебу-
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вають у дуже замороженому стані. Що сталося? Нинішня напруга 

не пов'язана з тим, що США раптом захотіли повернути свого 

старого суперника. Те, що сталося, є відповіддю на поганий вибір, 

зроблений президентом Росії Володимиром Путіним. Цей вибір 

був зроблений в Москві свідомо, можливо, виходячи з особистих 

міркувань Путіна щодо внутрішньої та зовнішньої політики. Вони 

є основною причиною нинішньої напруженості» [2]. 

Нечесність і лицемірство Путіна під час окупації Криму 

змінили ставлення багатьох політиків, які раніше були схильні до 

компромісу. У березні 2014 року канцлер Німеччини Ангела Мер-

кель, відома багато років своєю схильністю шукати спільну мову 

з російським лідером, визнала, що він «в іншому світі». Відтоді 

Меркель розглядала Путіна як екзистенційну загрозу для євро-

пейських і трансатлантичних інститутів, які колись стримували 

німецький націоналізм і зробили німців, можливо, найбільшими 

ентузіастами побудови наднаціонального європейського дому. 

Хоча в майбутньому ми побачимо, що Меркель була одним із 

конструкторів залежності Європи від російських енергоносіїв [1]. 

Під час українсько-російської кризи 2014-2015 років та 

революції Євромайдану, учасники якої прагнули інтеграції 

України в постмодерну Європу, українцям довелося зіткнутися з 

імперіалістичною Росією у 19 столітті. Це зіткнення було засно-

ване на трьох факторах. Перша – це нездатність більшості 

населення Російської Федерації визнати, що українці – окремий 

народ. Таке ставлення було зафіксовано у 2000 році, коли Путіна 

вперше обрали президентом [2]. 

Другим фактором було поширене уявлення про те, що Украї-

на не є незалежною та суверенною державою, а лише інструмен-

том, за допомогою якого Захід допоміг послабити Росію. 

Третім фактором є російська точка зору, згідно з якою Крим 

та схід і південь України, де проживають російськомовні 

громадяни, були помилково включені до складу України радянсь-

кою владою. Путін неодноразово повторював цю тезу, незважа-

ючи на те, що на рубежі ХХ століття більшість жителів Сходу та 

Півдня України були українцями. Претензії Росії ґрунтуються на 
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безпідставному включенні російськомовних українців до росіян 

та «співвітчизників». Щодо Криму, то хоча зв’язки українського 

етнокультурного ядра з ним історично слабші, ніж з іншими 

регіонами, зокрема з Донбасом, російський підхід не має нічого 

спільного з розумінням історії формування територій світу [3]. 

Хоча до останнього Україна розраховувала на мирне та 

дипломатичне вирішення усіх суперечностей та звільнення 

території країни, 24 лютого Росією було розпочате широкомасш-

табне вторгнення. Звісно ж, причини вторгнення, разом із спро-

бою переписати історію, були повністю безпідставні та скриті за 

абсолютно незрозумілими до сьогодення формулюваннями.  

У минулому України вже зіткнулася з анексією Криму та 

військового конфлікту на території Донбасі. Наразі, коли вже 87 

добу Україна веде захист своєї території, ризики, в першу чергу, 

стосуються військових цілей Росії. Захоплення території, руйну-

вання інфраструктури, вивезення сотен тон накопиченого в елева-

торах тон зерна, викорінення української мови та національності, 

як такої. Масштаби військових злочинів проти українського 

народу справді лякають.  

Втім, Путін аж ніяк не був творцем подібного способу 

сприйняття того, що відбувається. Цей чинник не зникне, якщо 

він перестане бути російським очільником після 2024 року. Впли-

вова частина російської опозиції, включно Олексієм Навальним, у 

різних формах підтримала анексію Криму. Тому думка про те, що 

із кінцем Путіна прийде і кінець війни, є хибною. Структура та 

методи міжнародної системи безпеки отримала найбільший 

виклик з часів Другої світової війни та потребують масштабної 

реформи. Нові військові утворення повинні включати у своїх 

домовленостях стійкі гарантії безпеки. Наряду з цим, світовій 

спільноті потрібно прикласти чимало санкційних зусиль задля 

створення надійної системи стримувань для Росії. Проте ризик 

застосування ядерної зброї всі світові лідери та військові аналі-

тики вважають досить низьким. Адже це завдасть напоправної 

шкоди в усіх напрямках життєдіяльності: від екології до світової 

економіки [4]. 
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РЕАКЦІЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ДІТЕЙ НА 
РУХОВУ АКТИВНІСТЬ 

 

Василега П.А., 

аспірант  
Сумського державного педагогічного 
 університету імені А.С. Макаренка. 

На сьогодні об’єм наукових досліджень, що характеризує 

взаємозв’язок в системі «рухова активність – здоров’я дітей», 

зростає. Тенденція погіршення здоров’я дитячого населення 

обумовлена широким спектром біологічних та соціальних 

факторів, які знаходяться в конвергентному зв’язку. Фізично 

неактивний стиль життя, відсутність фізіологічно необхідної 

кількості фізичних навантажень, поширення інфекційних 

захворювань, далеко не повний список факторів, що впливають 

на показники рухової активності дитячого населення. Поняття 

«рухова активність» розглядається у працях таких вітчизняних та 

закордонних дослідників: Ніколаєва А.А. (2005), Bar-Or O., 
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Rowland T. (2009). Ісаєнко Ю.М. (2012), Грудіной С.В. (2012), 

Павлової С.Н. (2014), Бутко М.А. (2015), Коваль О.Г. (2015), 

Пангелова Н.Є., Рубан В.Ю. (2018), Мовчан В.П. (2019). Руховою 

активністю є будь-який рух тіла, обумовлений скороченням 

скелетної мускулатури, що супроводжується витратами енергії [1, 

2, 7, 3]. 

Основна функція дихальної системи в процесі рухової 

активності полягає у транспортуванні кисню до працюючих 

м’язів. Окрім посилення транспортування кисню та вуглекислого 

газу в процесі рухової активності, система дихання підтримує 

кислотно-основну рівновагу, контролюючи запаси вуглекислого 

газу в організмі. Підвищення обміну кисню та вуглекислого газу 

сприяє підвищенню легеневої вентиляції, що підвищує альвеоляр-

ну вентиляцію. Окрім того, відбувається пропорційне підвищення 

кровотоку через легеневі капіляри, також підвищується інтенсив-

ність дифузії кисню. Підсилення вентиляції забезпечується за 

рахунок підвищення частоти та дихального об’єму. У абсолютних 

величинах легенева вентиляція збільшується з віком. Це властиво 

для стану спокою та активності. Але при розрахунку відносно 

одиниць маси тіла вентиляція в спокої та при субмаксимальному 

навантажені у дітей вище й знижується з віком. Наприклад, у 6-ть 

років субмаксимальна легенева вентиляція на кілограм маси тіла 

на 50% вище, ніж в 17 років. У повторному дослідженні виявили 

зниження на 26% субмаксимальної легеневої вентиляції на 

кілограм маси тіла, починаючи з 9-14 річного віку у дівчаток та 

хлопчиків при виконанні ходьби [1, 7]. 

Якщо 6-ти літня дитина може досягати максимальної 

легеневої вентиляції порядку 30-40 л./хв., то молода людина 100-

120 л./хв. та більше. Згідно з результатами деяких досліджень, 

при вираженні легеневої вентиляції відносно кілограм маси тіла 

максимальна вентиляція є приблизно однаковою у дітей, підлітків 

та дорослих. Але результати п’ятирічного повторного дослід-

ження показали, що сказане притаманне тільки для хлопчиків 9-

14 років, але не для дівчаток, у яких вентиляція стійко зменшу-

ється з віком. Під час виконання навантаження з поступовим 
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збільшенням інтенсивності вентиляція лінійно збільшується 

разом з метаболічною інтенсивністю до тих пір, поки дитина не 

досягає вентиляційного порогу – приблизно 60-70% максималь-

ного споживання кисню. Існують дані, які свідчать, що 

вентиляція при будь-якому споживанні кисню тим вище, чим 

молодше дитина, а вентиляційний поріг з’являється у дітей 

раніше ніж підлітків або дорослих [1, c. 44-45]. 

Частота дихання і дихальний об’єм. Оскільки легенева 

вентиляція є сумою частоти дихання та дихального об’єму, дуже 

важливо знати, яких змін зазнають обидві змінні в процесі 

розвитку дитини. У дітей в процесі рухової активності частота 

дихання суттєво вище, ніж у більш старших вікових груп, які 

виконують вправу на максимальній або субмаксимальній інтен-

сивності. Наприклад при ходьбі зі швидкістю 5.6 км./год. та 

нахилі 8.6% дитина 6-ти років дихає з інтенсивністю 50 дихаль-

них циклів/хвилину, тоді як чоловіку 25-ти років потрібно всього 

25 дихальних циклів/хвилину. Вікове зниження частоти дихання 

компенсується збільшенням дихального об’єму, внаслідок чого 

абсолютна вентиляція збільшується з віком. Збільшення дихаль-

ного об’єму пропорційне збільшенню маси м’язів [1, 4]. 

Вентиляційний еквівалент. З віком вентиляційний еквівалент 

як правило знижується. У деяких дослідженнях демонстрували 

цей показник для субмаксимальних і максимальних навантажень, 

в інших тільки для субмаксимальних. Вікові відмінності вказують 

на менш ефективну вентиляцію у маленьких дітей порівнюючи зі 

старшими. У дівчаток спостерігається вищий субмаксимальний 

вентиляційний еквівалент ніж у хлопчиків такого віку. Результати 

довготривалого дослідження не підтвердили ці погляди. Основ-

ним показником меншої ефективності вентиляції у дітей є вища 

киснева вартість дихання. Це може обумовити їх високі метабо-

лічні потреби при субмаксимальних навантаженнях. 

Життєва ємкість легень тісно пов’язана з розміром тіла, 

особливо з ростом в період розвитку. ЇЇ розглядають як показник 

фізичної підготовленості. Життєва ємкість легень у дівчаток та 

хлопчиків, що займаються плаванням була вище ніж очікувалося 
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за результатами вимірювання розмірів тіла. При цьому особливої 

різниці не спостерігалося між дітьми, що займалися чи не 

займалися іншими видами спорту [1, c.47-49]. 

Маємо зауважити, що на дихальну систему впливає багато 

факторів, котрі можуть понижувати ефективність роботи та 

приводити до розвитку патологічних процесів. Моісеєнко Р.О., 

Дудіна О.О., Гойда Н.Г. відмічають, що у структурі захворю-

ваності дітей 0-17 років у 2015 році переважали хвороби органів 

дихання (67,11%), покривів тіла (5,14%), деякі інфекційні та 

паразитарні хвороби (3, 58%), травми, отруєння та деякі інші нас-

лідки дії зовнішніх чинників (3, 87%), хвороби органів травлення 

(3,6%), ока та його придаткового апарату (3, 39%). [4, 5]. За 

результатами статистичних даних хвороби органів дихання посі-

дають перше місце серед патології внутрішніх органів у дітей 

молодшого шкільного віку, що становить біля 80% усіх захворю-

вань [6, 8]. 
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МЕРЕЖЕВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Височин І.В., 

професор кафедри економіки та  

фінансів підприємства 

Боснюк В.С., 

студентка факультету економіки,  

менеджменту та психології 

Державного торговельно-  

економічного університету 

м. Київ, Україна 

Український бізнес зазнав і продовжує зазнавати жахливих 

наслідків через повномасштабне вторгнення росії, яка нищить не 

лише мирне життя, міста й села, але й унеможливлює повноцінне 

функціонування підприємств. З початком війни галузева струк-

тура національної економіки зіткнулася з рядом проблем. Зокре-

ма, у період війни в країні ритейлери розділилися на тих, у кого 

функціонує частина магазинів і тих, хто повністю припинив свою 

діяльність. Розглянемо яким чином реагували найвідоміші роздрі-

бні ритейлери на повномасштабне вторгнення росії до України.  
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1) Продуктові мережі. 

З початком агресії частину центрального офісу мережі 

«АТБ» було релоковано до Львова, де створено резервний офіс на 

випадок можливої окупації Дніпропетровської області. Також 

туди перевезли частину регіональних офісів, для того щоб 

зберегти керованість регіонів.  

У зв’язку з викликаними війною транспортними пробле-

мами, компанія збільшила частку локального асортименту. Понад 

300 магазинів мережі «АТБ» тимчасово зачинені – через їхнє 

розташування на території ведення активних бойових дій або 

через тимчасову окупацію частки української території російсь-

кими військами [1]. Як відомо, корпорація не здійснює жодної 

економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях. 

Майже 100 магазинів у зонах активних бойових дій зруйновані 

під час обстрілів цивільної інфраструктури та масового мародер-

ства російських військових. Орієнтовні збитки через руйнування 

об’єктів та втрату товарів на цей час сягають десятків мільярдів 

гривень. 

 Станом на початок квітня працюють 182 магазини мережі 

«Фора». 27 торгових об’єктів зруйновано внаслідок збройної 

агресії рф [2]. Це магазини в Ірпені, Бородянці, Бучі, Великій 

Димерці, Ворзелі, Гореничах, Гостомелі, Димері, Іванкові, 

Катюжанці, Клавдієво-Тарасовому, Милі, Немішаєвому, Пісківці. 

Частина магазинів, за даними прес-служби ритейлера - тимчасово 

закриті. Тим не менше, попри руйнування, оператор намагається 

зберегти функціонування магазинів. Нагадаємо, станом на кінець 

2021 р. в Україні працювало 276 об’єктів торгової мережі «Фора». 

Напад росії значно ускладнив роботу українських супермар-

кетів: довелося не лише переглянути час своєї роботи, а й запрова-

дити певні обмеження [3]. У «АТБ» соціальні продукти продають 

по дві позиції в руки, «Сільпо» почав видавати готівку на касах, 

крім того, всі супермаркети переглянули час своєї роботи. 

2) Сектор Drogeriе.  

У мережі EVA намагаються забезпечити роботу макси-

мальної кількості магазинів скрізь, де це можливо. Проте розклад 
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роботи магазинів може бути змінений. У Watsons наразі працює 

145. Здійснюють свою діяльність зі змінним успіхом 234 

магазини Prostor по всій Україні [4].  

3) Сектор DIY. 

Національні мережі торговельних центрів «Епіцентр» та 

«Нова Лінія» роблять все можливе, щоб забезпечити доступ 

українців до необхідних товарів у максимальній кількості насе-

лених пунктів. Станом на початок квітня діючими залишаються 

67 торгових центрів компанії, повністю зруйновано три торгові 

центри. Ще частина об’єктів тимчасово не працює через активні 

бойові дії в регіонах присутності [5].  

Магазини Леруа Мерлен Україна зачинені. Мережа продов-

жує приймати усі онлайн замовлення, але не може гарантувати 

своєчасну доставку. Лео Кераміка відкрила свої двері трьох 

магазинів у Львові. В той же час усі магазини JYSK та Агромат не 

працюють [4]. 

4) Сектор Техніка 

Фокстрот - одна з найбільших торгових мереж із продажу 

електроніки та побутової техніки в Україні. Станом на початок 

2022 року до мережі входили 170 магазинів у 90 містах України та 

інтернет-магазин. З початку вторгнення рф в Україну мережа ма-

газинів Фокстрот втратила вісім магазинів та центральний склад у 

Гостомелі - вони були розграбовані та знищені окупантами [6]. 

За даними мережі, серед товарних груп найбільший попит ма-

ють пауербанки, дрібна побутова техніка (мікрохвильові печі, елек-

трочайники), пральні машини, морозильні камери, посуд. Також 

спостерігається відкладений попит на смартфони та ноутбуки.  

5) Сектор Fashion. 

З початку російсього вторгнення Fashion-магазини у 90% 

випадків було зачинено, коли це стосується роботи ТРЦ – то у 

100% [4]. Виключення – західні регіони. Насьогодні робота дея-

ких магазинів одягу та взуття в ТРЦ відновлена.  

6) Сектор Дитячі товари. 

Станом на 25 квітня працює понад 80% магазинів «Антошка» 

по всій Україні: із 43 магазинів працює 36; із семи закритих 
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магазинів три знаходяться у Харкові та чотири у київському регі-

оні. Магазин у Бучі був пограбований під час тимчасової окупації 

[7]. 

Попри загальне бойкотування доброчесними світовими ком-

паніями економічної та маркетингової діяльності на території рф, 

низка брендів не поспішають залишати країну-агресора [8].  

Йдеться, зокрема, про французьку компанію Leroy Merlin, 

що спеціалізується на продажу товарів для будівництва; фран-

цузьку компанію Decathlon, що спеціалізується на роздрібній 

торгівлі спортивними товарами (заблоковано онлайн-замовлення, 

але продовжує працювати мережа оффлайн-магазинів); міжнарод-

ну торгівельну оптову компанію Metro Cash & Carry GmbH (при 

цьому на офіційному сайті йдеться про те, що рітейлер допомагає 

продуктами українським захисникам); французьку мережу супер-

маркетів та гіпермаркетів Auchan (на офіційному сайті в Україні 

компанія декларує, що «працює з Україною в серці»). 

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає 

підвищення податків для іноземних компаній, які не вийшли з 

російського ринку [9]. Під цю категорію, зокрема, підпадають 

АШАН, Leroy Merlin, Danone та Mondelez. Новий закон перед-

бачає, що західні компанії, які працюють в Україні та росії, 

будуть платити на 50% більший податок. Міжнародні компанії, 

підрозділи якої продовжують працювати в росії, оподатковуються 

з коефіцієнтом 1,5 до ставок податку на прибуток підприємств, 

екологічного податку, ренти і податку на майно.  

Загалом можна зробити висновок, що мережеві роздрібні 

торговельні компанії різною мірою, але намагаються продов-

жувати свою діяльність в умовах війни задля забезпечення 

населення України необхідними товарами.  
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Анотація. Статтю присвячено актуальним питанням ефектив-

ного управління кредитним портфелем комерційного банку. 

Розглянуто основні елементи управління кредитним портфелем 

комерційного банку. Визначено етапи процесу управління  кре-

дитним портфелем комерційного банку  
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Сучасний стан банківської системи України характеризу-

ється наявністю в портфелях окремих банків великої частки 

простроченої заборгованості. Тому сьогодні значна увага керів-

ничого складу банку повинна бути сконцентрована на аналізі та 

оцінці ефективності кредитного портфеля з метою пошуку 

ефективних шляхів досягнення оптимального співвідношення 

між прибутковістю та ризикованістю. Якісний кредитний 

портфель забезпечує ліквідність і надійність кредитної установи, 

що, в свою чергу, важливо як для акціонерів, так і для клієнтів 

банку, оскільки стан кредитного портфеля дає можливість судити 

про ефективність кредитної політики банку, його конкуренто-

спроможність та здатність протистояти впливу негативних 

чинників. 

На думку вітчизняних науковців, поняття категорії «кредит-

ний портфель» можна розглядати з різних позицій [1-4]: як набір 

кредитних інструментів для досягнення встановлених цілей.; як  

сукупність кредитів, наданих одним банком на певну дату, з 
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метою одержання доходу у вигляді відсотків; як  заборгованість 

за кредитними операціями; як сукупність виданих позик, які 

класифікуються на основі різних критеріїв, пов’язаних з різними 

факторами кредитного ризику або зі способами захисту від нього.  

Головною вимогою формування кредитного портфеля є його  

збалансованість, тобто підвищений ризик за одними позиками 

повинен компенсуватися надійністю і прибутковістю інших.  

Елементи системи управління кредитним портфелем як 

процесом планування, організації, мотивації і контролю, необ-

хідних для досягнення мети кредитної установи варто розглядати 

з позицій макро- і мікрорівня (рис.1)  
 

 
Рисунок 1. Елементи управління кредитним портфелем [5] 

 

Отже, управління кредитним портфелем необхідно розгля-

дати системно, у тісній взаємодії всіх блоків управління як на рів-

ні державного управління, так і на рівні управління самого банку.  

Процес управління кредитним портфелем комерційного 

банку найбільш доцільно представити як процес поступової 

реалізації наступних етапів [6]:  
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- збір та аналітична обробка інформації;  

- вибір критеріїв для диверсифікації позик;  

- встановлення лімітів кредитування;  

- контроль якостф кредитного портфеля;  

- оцінка ефективності кредитного портфеля.  

Необхідно зазначити, що процес управління кредитним 

портфелем необхідно розглядати системно, у тісній взаємодії всіх 

блоків управління як на рівні державного управління, так і на 

рівні управління самого банку.  

Отже, для формування якісного кредитного портфеля з 

метою отримання найбільш сприятливих значень прибутковості, 

ліквідності та мінімізації ризику необхідна якісна структура 

кредитного портфеля, від якої значною мірою залежить його 

стабільність, репутація та фінансовий успіх банку.  

Література 

1. Бугель Ю. Напрями удосконалення сучасних методів 

управління банківським кредитним портфелем / Ю. Бугель // 

Галицький економічний вісник. – 2010. – No 2(27). – С. 157–163.  

2. Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навч. посіб. / В.Я. 

Вовк, О.В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463 с.  

3. Денисенко М.П. Грошово-кредитна діяльність банків : 

навч. посіб. для ВНЗ / М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, Л.М. Худо-

лій. – К. : ЄУФІМБ, 2004. – 339 с 

4. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності / 

А.М.Герасимович. – К. : КНЕУ, 2006. – 600 с. 

5. Калініченко Л.Л., Горбунова Т. Теоретичні аспекти фор-

мування кредитного портфеля банків. Глобальні та національні 

проблеми економіки. Випуск 6. 2015. С.695-698 

6. Масалигіна В. В., Деркач А.А. Теоретико-методологічні 

підходи до управління кредитним портфелем комерційного 

банку. Вісник економіки транспорту і промисловості № 56, 2016, 

С. 145-152  



 

76 

________________________________________________________ 

УДК 351.746.1  Юридичні науки 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 

ІНТЕГРОВАНОМУ УПРАВЛІННІ КОРДОНАМИ  

В УКРАЇНІ 
 

Віхтюк А. В.,  

Адміністрація Державної  

прикордонної служби України 

м. Київ, Україна 

Відповідно до законодавства ЄС співробітництво з питань 

інтегрованого управління кордонами (далі – ІУК) передбачає 

обмін, за встановленими правилами, актуальною інформацією та 

сучасними практиками щодо забезпечення прикордонної безпеки 

держави [1;2].  

У контексті протидії сучасним та потенційним загрозам 

прикордонній безпеці Україні, побудова ефективного ІУК, відпо-

відно до європейських стандартів, потребує створення ефективної 

розгалуженої системи інформаційних зв’язків на міжвідомчому та 

міжнародному рівнях, як на двосторонній, так і на багатосторон-

ній  основах. На практиці цей процес потребує відповідного 

нормативно-правового врегулювання. 

Наразі в Україні існують певні правові норми, які складають 

базу для забезпечення інформаційного співробітництва в ІУК, 

зокрема міжнародні договори, закони України та інші нормативні 

акти в інформаційній сфері. 

Нормативно-правове регулювання інформаційного співробіт-

ництва в ІУК має відображати дію норм права на відносини, 

об’єктом яких є інформація у сфері прикордонної безпеки, а 

також впорядковувати інформаційну взаємодію між компетент-

ними державними інституціями, як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. 

На думку автора, поняття нормативно-правове регулювання 

інформаційного співробітництва у сфері ІУК доцільно визначити, 

як форму владного правового впливу, який здійснює держава на 
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інформаційні відносини в ІУК, з метою їх упорядкування, 

закріплення та забезпечення. 

Тут, варто наголосити, що питання забезпечення інформа-

ційного співробітництва у сфері ІУК органічно вміщують всі рівні 

законодавства, в тому числі, відомчі, міжвідомчі та міжнародні 

правові акти. 

У зв’язку з тим, що питання охорони та захисту державного 

кордону України потребують міжвідомчої координації державних 

органів у їх вирішенні, то існують спільні накази, які прийма-

ються декількома відомствами. 

Отже, міжвідомчі накази створюють стійку систему взаємо-

зв’язків між різними органами державної влади, забезпечують 

належну взаємодію та координацію підрозділів у сфері прикор-

донного контролю й захисту державного кордону. При всьому 

цьому, МВС України відіграє провідну роль в унормуванні 

питань з визначення завдань і функції, повноважень, прав та 

обов’язків, організації управління й забезпечення діяльності, 

координації та взаємодії органів Державної прикордонної служби 

України, а також ряду питань із здійснення прикордонного 

контролю [3, с. 94-96.]. 

Окремою формою постійних інформаційних відносин в ІУК 

є діяльність контактних (консультаційних) пунктів на держав-

ному кордоні, яка спрямована на боротьбу з протиправними 

діями транскордонного характеру. Їхня робота, також, потребує 

окремого нормативно-правового врегулювання. 

Взагалі, забезпечення інформаційного співробітництва в ІУК 

та його нормативно-правове врегулювання потребують комплекс-

ного наукового підходу.  

Інформаційне співробітництво в ІУК являє собою, не лише 

факт передачі певної інформації, але і організацію, здійснення та 

всебічне забезпечення певного інформаційного процесу. При 

цьому інформаційне співробітництво здійснюється з урахуванням 

інформаційних потреб суб’єктів ІУК та є окремим напрямком 

спільної діяльності правоохоронних органів у забезпеченні при-

кордонної безпеки України. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Волошко Наталія Олексіївна 

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

управління національним господарством  

Надуліч Аркадій Олексійович 

студент факультету економіки  

Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

У ході Саміту ООН зі сталого розвитку, що відбувся 25-27 

вересня 2020 р. в Нью-Йорку, було затверджено документ під 

назвою «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері 

сталого розвитку на період до 2030 р.» (далі – «Порядок денний 

2030»). Обновлений глобальний порядок денний, що набув 

чинності 1 січня 2016 р., містить 17 Цілей сталого розвитку (далі - 

ЦСР), 169 цільових показників (завдань) і охоплює ширше коло 

глобальних проблем. При цьому в рамках ЦСР наголошується на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1563
http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1563
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взаємозалежності трьох складових сталого розвитку – економіч-

ного зростання, соціального благополуччя та захисту навколиш-

нього середовища. 

Як зазначається у нечисленних наукових дослідженнях, 

присвячених проблематиці практичної реалізації «Порядку ден-

ного 2030», одним із найважливіших факторів досягнення еконо-

мічних, екологічних та соціальних ЦСР є наявність ефективного 

управління, яке мають здійснювати насамперед ключові «соці-

альні актори» – держава та бізнес. 

На уряди покладаються обов'язки щодо надання послуг у 

соціально значущих областях (охорона здоров'я, освіта), створен-

ня відповідної інфраструктури, забезпечення безпеки, практичне 

впровадження та поширення наукових знань та нових технологій 

на користь суспільного розвитку та скорочення соціальної 

нерівності, розробка та контроль за дотриманням законів у галузі 

охорони навколишнього середовища, у той час як приватний 

сектор може надати фінансові, технологічні, управлінські та 

експертні ресурси на користь реалізації ЦСР, 

З прийняттям «Порядку денного 2030» стало очевидним, що 

через розширення проблемних сфер глобального розвитку по-

трібне поєднання державного та приватного комерційного 

фінансування. Державне фінансування відіграє ключову роль з 

точки зору виробництва «глобальних» суспільних благ (під-

тримання миру та безпеки, надання допомоги у ліквідації 

наслідків конфліктів та природних катастроф, заходи щодо 

боротьби зі зміною клімату, збереження біорізноманіття, ство-

рення та розповсюдження нових технологій). Також задоволення 

базових потреб найбідніших верств населення та створення 

соціально значущої інфраструктури реалізуються значною мірою 

за рахунок джерел державного фінансування. 

Досягнення ЦСР до 2030 р. неможливе без розробки та 

прийняття з боку урядів усіх країн нових політичних курсів, 

нормативно-правових актів та стандартів, спрямованих насам-

перед на регулювання діяльності приватного сектору з метою 

інтерналізації нав'язаних суспільству витрат. Проте до сьогодні у 
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більшості країн світу відповідних заходів щодо реформування 

системи оподаткування та запровадження вартісної оцінки 

екологічних та соціальних екстерналій не було вжито.  

Особливої уваги заслуговує практика взаємодії держави та 

транснаціонального бізнесу на користь досягнення ЦСР на при-

кладі певної групи розвинених країн (США, Великобританії, 

Німеччини, Франції, Японії). У зв'язку з цим, як одне з джерел 

вивчення досвіду взаємодії держави та приватного сектора в галузі 

реалізації ЦСР доцільно проаналізувати дані добровільних націо-

нальних оглядів щодо ЦСР, а також прийнятих на сьогодні націо-

нальних стратегій сталого розвитку окремих країн (Німеччини, 

Франції, Японії). На підставі проведеного аналізу виявлені створе-

ні до цього часу в групі країн інституційні механізми, що регулю-

ють діяльність бізнесу в галузі реалізації ЦСР, а також механізми 

співпраці органів державної влади та бізнесу в даній сфері. 

У питанні реалізації Порядку денного ООН США наголо-

шують на глобальне «вимірювання» сталого розвитку: країна, як і 

раніше, залишається найбільшим донором офіційної допомоги 

розвитку (далі – ОДР) у світі (табл. 1).  
 

Таблиця 1 

Чиста ОДР, що виділяється групою країн, 2021 р. 

Країна 
ОДР, млн. дол. 

США 
ОДР/ВНД, % 

Місце у світі по 

обсягу ОДР 

США 35 261 0.18 (↑0,7%) 1 

Німеччина 24 681 0.66 (↓3,6%) 2 

Великобританія 17 940 0.70 (↑2,1%) 3 

Японія 11 475 0.23 (↑13,9%) 4 

Франція 11 363 0.43 (↑14,9%) 5 

* складено автором за даними [7] 
 

Безпрецедентне зростання американських ОДР відзначалося 

протягом усього періоду з 2000 по 2016 рр. при адміністраціях 

Дж. Буша-мол. та Б. Обами [8]. Під час президентства Б. Обами ін-

вестиції США до Глобального фонду боротьби зі СНІДом, тубер-

кульозом та малярією (Глобальний Фонд) склали 7,2 млрд дол., 

що забезпечило країні позицію світового лідера щодо інвестицій у 

охорону здоров'я у галузі боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД. 
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За адміністрації Б. Обами відзначалося також значне зростан-

ня приватного фінансування з метою розвитку: з 2009 по 2016 

роки. для викорінення бідності, підвищення продовольчої безпеки, 

розвитку охорони здоров'я та енергетики в країнах США, що 

розвиваються, мобілізували інвестиції з боку приватного сектору та 

інших джерел фінансування обсягом понад 100 млрд. дол. США.  

У 2020 р. була створена мережева організація «Глобальне 

партнерство за даними в галузі сталого розвитку» (Global 

Partnership for Sustainable Development Data), яка об'єднала понад 

150 представників бізнес-спільноти, органів влади, громадянсь-

кого суспільства, міжнародних організацій та вчених для 

здійснення збору даних щодо досягнення ЦСР у США. 

Разом з тим в оновленому глобальному порядку денному 

також зазначається, що «найбідніші та найуразливіші країни, які 

мають обмежені внутрішні ресурси», потребують також «міжна-

родного державного фінансування», яке має виражатися не тільки 

в офіційній допомозі розвитку (ОДР), але й залучення «додат-

кових ресурсів з інших джерел, як державних, і приватних». 

Таким чином, очевидно, що основна відповідальність за 

реалізацію «Порядку денного 2030» покладається на розвинені 

країни, які з огляду на розширення охоплення цілей глобального 

розвитку, з одного боку, змушені переглядати власні політичні 

курси та вже прийняті соціально-економічні стратегії розвитку 

для забезпечення «екологічно стійкого і соціально інклюзивного 

економічного зростання» на національному рівні, з іншого боку, 

беруть на себе зобов'язання надавати більш масштабну та 

ефективну допомогу країнам, що розвиваються. Визнаючи свою 

відповідальність за сприяння прогресу по ЦСР на глобальному 

рівні, політичні еліти більшості розвинених країн заявили про 

прагнення «досягти цільового показника виділення коштів по 

лінії ОДР на рівні 0,7 відсотка валового національного доходу 

(ВНД) на користь країн, що розвиваються, і 0,15- 0,2 відсотка 

ВНД на користь найменш розвинених країн», розглядаючи ОДР 

як один з ключових інструментів у сприянні реалізації «Порядку 

денний 2030» у світі, що розвивається. 
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У сучасних дослідженнях наводяться різні кількісні оцінки 

інвестиційних потреб для реалізації «Порядку денного 2030» 

(табл. 2). Згідно з оцінкою ЮНКТАД, для досягнення ЦСР у 

глобальному масштабі до 2030 р. знадобиться приблизно 75 трлн 

дол. до 105 трлн дол. США щорічних приватних інвестицій.  

 

Таблиця 2 

Оцінка інвестиційних потреб для реалізації ЦСР у країнах, що 

розвиваються 

Галузь (ЦСР) 

Щорічний обсяг необхідних 

інвестицій на період із 2020 по 2030 

рр., млрд дол. США 

Енергетика (ЦСР 7) 630-950 

Транспорт (ЦСР 9) 350-770 

Телекомунікації (ЦСР 9) 230-400 

Чиста вода та санітарія (ЦСР 6) ~410 

Продовольча безпека та сільське 

господарство (ЦСР 2) 

~480 

Боротьба зі зміною клімату  

(ЦСР 13, 14, 15) 

550–850 

Адаптація до наслідків зміни клімату 

(ЦСР 13) 

80–120 

Охорона здоров'я (ЦСР 3) ~210 

Освіта (ЦСР 4) ~330 

Разом: 3270–4520 

* складено автором за даними [1,4] 
 

Слід зазначити, що створення інфраструктури, необхідної 

для своєчасної реалізації ЦСР лише у країнах, потрібно забез-

печити надходження щорічних додаткових інвестицій обсягом 

1,2 трлн дол. США (близько 40% сукупного дефіциту інвестицій), 

при цьому сукупний щорічний обсяг інвестиційних потреб для 

реалізації ключових соціальних та екологічних ЦСР у світі, що 

розвивається, оцінюється в 2,5 трлн дол. США. 

Розрахунки Глобальної комісії з економіки та клімату свід-

чать, що тільки 50% цього дефіциту інвестицій можна ліквідувати 

за рахунок коштів, що надходять з державних джерел фінансу-

вання. Таким чином, щорічний обсяг приватних інвестицій, необ-

хідний своєчасного досягнення ЦСР, оцінюється в 1-1,5 трлн дол. 

США, а інноваційні механізми фінансування глобального розвит-
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ку в сучасних умовах стають все більш затребуваними. За підра-

хунками Комісії, цей інструмент здатний забезпечити залучення 

додаткового приватного капіталу у розмірі до 1-1,5 трлн дол. 

США щорічно, тобто того обсягу фінансування, яке потрібно для 

здійснення «Порядку денного 2030» в країнах, що розвиваються. 
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Юридичні науки 

 

РОЛЬ ЦИВІЛЬНИХ У ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ 
 

Євген ГІДЕНКО 

викладач кафедри  

тактико-спеціальної підготовки 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, через 

постійні ворожі обстріли сотні тисяч життів було втрачено, 

пошкоджена цивільна інфраструктура, війна в Україні також має 

особливо катастрофічні наслідки для довкілля. Вже за понад 

місяць від початку російського вторгнення експерти надали 

перший аналіз воєнних злочинів проти цивільного населення на 

території України. Ці дані є результатом документування та збору 

доказів, тривалістю у місяць. Хоча належне розслідування має 

бути проведено після припинення військових дій, правоохоронні 

України вже зараз оцінюють збитки, пов’язані із агресією РФ на 

території нашої держави [3]. 

Серед зафіксованих злочинів: обстріли та бомбардування 

об’єктів цивільної інфраструктури, катування, вбивства, зґвалту-

вання, мародерства, спалювання лісів, підрив нафтобаз, забруд-

нення Чорного та Азовського морів. Зафіксовано велику кількість 

пожеж, а саме на нафтобазах, АЗС, звалищах, є факти про 

пошкодження об’єктів опалення та водопостачання, зафіксовані 

багаторазові випадки підпалу лісів та сухостою. Постає загроза 

ядерної небезпеки через захоплення ЧАЕС та наступи ворожих 

військ на ЗАЕС [2]. 

Велику небезпеку для життя людей становлять самі воєнні 

дії: залишки палива від важкої техніки, знищене обладнання та 

відпрацьована зброя,  розірвані ракети – все це забруднює дов-

кілля важкими металами. Навіть після закінчення війни, її 

наслідки будуть проявлятися роками. 

Військова агресія проти України зобов’язує мобілізувати все 
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населення за для захисту України. З цією метою було прийнято 

рішення про залучення цивільного населення до виконання 

військових зобов’язань, тобто поза порядком та структурою, що 

визначено Законом України «Про основи національного спро-

тиву» [2]. Завданням відповідного закону є сприяння набуттю 

громадянами України готовності та здатності виконання консти-

туційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України. Тобто тільки спеціальний 

закон визначає порядок підготовки громадян України до виконан-

ня такого конституційного обов’язку як захист Вітчизни, але 

жодним чином не вказує на примус – ні у воєнний час ні взагалі. 

Відтак, національний спротив – це комплекс заходів, які 

організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні 

України шляхом максимально широкого залучення громадян 

України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, 

суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і 

відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з 

огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію 

проти України [2]. Складовими національного спротиву є: 

територіальна оборона, рух опору, підготовка громадян України 

до національного спротиву. 

Останній компонент передбачає первинну підготовку, що 

проводиться в закладах загальної середньої освіти та у формі ігор 

у літніх таборах, та базову підготовку, яка проводиться з громадя-

нами України, які досягли 18-річного віку та не проходять службу 

в Збройних Силах. України, інші, які навчаються відповідно до 

законодавства України про військові формування, службу в 

правоохоронних органах, шляхом періодичного проведення 

навчальних зборів, занять, курсів. 

Проведення руху опору здійснюється з настанням особли-

вого періоду на тимчасово окупованій території України, 

території України, захопленої агресором під час військової агресії 

проти України. Провідна роль в організації, підготовці, підтримці 

та проведенні руху опору належить Силам спеціальних операцій 

Збройних Сил України. 
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Територіальна оборона складається з військової, цивільної та 

військово-цивільної складових. До військової складової входять 

органи військового управління, військові частини Військ терито-

ріальної оборони Збройних Сил України, інші сили та засоби сил 

безпеки та сил оборони, які залучаються до виконання завдань 

територіальної оборони. У кожній області сформовано бригади 

територіальної оборони, у кожному районі – батальйони територі-

альної оборони [3]. 

Цивільна складова включає державні органи, органи місце-

вого самоврядування, які залучаються до територіальної оборони. 

Військово-цивільна складова включає штаби зон територіальної 

оборони та добровольчі загони територіальних громад, які залуча-

ються до територіальної оборони. Волонтерські формування 

територіальних громад формуються на основі ресурсних та 

людських можливостей відповідних територіальних громад. 

Невід’ємною складовою участі цивільного населення у подоланні 

національного супротиву є також додровольчий рух.  
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Нотаріат являє собою необхідну складову частину правової 

системи будь-якої держави, що володіє розвиненою економікою і 

базується на принципах правової держави та визнання грома-

дянського суспільства. У такій державі функції, які виконуються 

нотаріусами, об'єктивно необхідні й затребувані, оскільки забез-

печення та захист законних прав і свобод людини і громадянина є 

завданням не лише державних органів і посадових осіб, але й всіх 

інститутів суспільства і держави. Метою нотаріальної діяльності є 

захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, 

шляхом вчинення нотаріусами передбачених законодавчими 

актами нотаріальних дій від імені України. Правова держава, 

законодавчо закріплюючи права і свободи за тими чи іншими 

суб'єктами права, має забезпечити відповідні юридичні гарантії 

належної їх реалізації, охорони та захисту. В ч.2 ст.3 Конституції 

України зазначено, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави [11]. За 

допомогою інституту нотаріату держава приймає превентивні 

заходи, що забезпечують юридичну безпеку в суспільстві, що, у 

свою чергу є одним із головних завдань держави і показником 

його спроможності Прийнятий у 1993 році Закон України «Про 

нотаріат» (далі - Закон) змінив існуючу до цього часу організа-

ційну структуру побудови нотаріату в Україні. Це поклало 

початок нотаріальній реформі, метою якої було утворення нотарі-

ату, який в значній мірі відповідав змінам в економічному, 
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політичному, правовому, соціальному житті країни. У правовому 

житті суспільства з’явився новий суб’єкт - приватно практику-

ючий нотаріус, котрий за юридичним характером і сутністю 

своєю діяльності нічим не відрізняється від діяльності держав-

ного нотаріуса. Так, відповідно до ч.3 ст.1 Закону, документи, що 

оформлюються державними і приватними нотаріусами, мають 

однакову юридичну силу [12]. Разом із тим, аналізуючи сутність 

нотаріальної діяльності як правової форми, її юридично-владного 

характеру, завдань і функцій нотаріату, можна дійти висновку, що 

нотаріат не може бути приватним. Термін «приватний» відно-

ситься не до нотаріату, а до організаційних форм діяльності 

нотаріуса. Внесення змін до Закону від 01.10.2008 року було 

зумовлено прийняттям і введення в дію у 1996 році Конституції 

України, положення якої не були враховані законодавством, а 

також необхідністю вирішення широкого загалу теоретичних і 

практичних проблем діяльності нотаріату України, на основі 

досягнень міжнародного досвіду і з врахуванням змін у націо-

нальному законодавстві. Зміни, що були внесені до Закону, на 

жаль, не вирішили всіх проблем організації та діяльності 

нотаріату. Тому й досі нотаріат є одним з об’єктів пильної уваги з 

боку суспільства. На сторінках юридичних видань доволі часто 

зустрічаються публікації, присвячені значенню нотаріальної 

діяльності, про шляхи його вдосконалення, про те, що можливості 

нотаріату не застосовуються повною мірою. З прийняття змін до 

законодавства України про нотаріат не припинилися дискусії про 

перспективу подальшого існування нотаріату. Багато авторів 

доходять висновку, що наявність приватно практикуючих нотарі-

усів, а також нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних 

конторах, викликає деяке протиріччя в існуючій системі нотарі-

ату, що в свою чергу відбивається на якості обслуговування 

населення та організації публічної нотаріальної діяльності. 

У даний час, нотаріальні дії в Україні вчиняються нотаріу-

сами, що працюють в державних нотаріальних конторах або зай-

маються приватною практикою. Закон декларує єдність завдань, 

принципів, змісту і порядку здійснення нотаріальних дій, вико-
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нуваних приватно практикуючими нотаріусами і нотаріусами, що 

працюють в державних нотаріальних конторах. Вчинення нотарі-

альних дій - це особливий вид діяльності, яка є правозастосовчою, 

юрисдикційною за своїм характером, незалежно від її суб’єктив-

ного складу. Тому поділ нотаріусів на державних та приватних 

обумовлений не характером їх обов’язків, а особливостями внут-

рішньої організації і фінансового забезпечення нотаріальної 

діяльності. Слід звернути увагу на те, що державні нотаріуси в 

Україні, не знаючи, що їх чекає у майбутньому, розгублені і 

шукають шляхи захисту власних інтересів, виконуючи покладені 

на них обов’язки без «зайвого» натхнення. Мабуть, для них 

питання щодо припинення існування державного нотаріату є 

вирішеним. Вони очікують прийняття нового закону «Про 

нотаріат» [13, с.66]. Розглянемо основні елементи, що визначають 

правову природу нотаріату. Перш за все, характеризуючи сучас-

ний нотаріат, слід зазначити, що він має унікальну дуалістичну 

природу, функціонуючи на межі публічних і приватних інтересів, 

а тому є сполучною ланкою між державою і громадянським сус-

пільством. З одного боку, нотаріус - це особа, уповноважена 

державою на виконання державної функції із захисту прав і 

свобод громадян, діє від імені держави, з іншого - представник 

вільної професії, і діє у ролі незалежного юридичного консуль-

танта сторін. Принцип публічності нотаріальної діяльності є 

основоположним при характеристиці юридичної природи нота-

ріату. Також необхідно з’ясувати, чи слід на цій підставі вважати 

нотаріат державним органом.  

Отже, проведене дослідження дає змогу зробити висновок 

про те, що в наукових колах немає єдиної думки щодо визначення 

поняття «нотаріат», його змісту та функцій. При цьому норма-

тивне визначення цього поняття не відповідає реаліям сьогодення 

та його потребує внесення відповідних змін до чинного законо-

давства. На мою думку, нотаріат - це сукупність органів і 

посадових осіб, на які покладено обов’язок вчинення нотарі-

альний дій, регулювання та контролю за їх організацією, захисту 

прав та інтересів фізичних і юридичних осіб. 
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Найбільш ефективним завершенням нотаріальної реформи, 

на мою думку, могло би стати прийняття Закону «Про організа-

ційні засади діяльності Нотаріату України», в якому треба 

закріпити основні поняття нотаріальної діяльності, завдання 

нотаріату, більш чіткі гарантії нотаріальної діяльності і позначити 

систему доступу до професії, рамки дисциплінарної та адміністра-

тивної відповідальності, а також визначити статус і компетенцію 

регіональної і центральної нотаріальної палати, а також прий-

няття «Нотаріально-процесуального кодексу України». Вважаємо, 

що «Нотаріально-процесуальний кодекс» має навести лад у 

системі підзаконних нормативних актах, якими користуються 

нотаріуси в своїй діяльності. Такий похід у повній мірі відповідав 

би вимогам стст.8, 92 Конституції України, в якій встановлено, 

що організація діяльності нотаріату визначається виключно 

законами, що могло би посилити захист прав та інтересів 

громадян і підвищити професійну відповідальність нотаріусів. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЧИ 

ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗПЕКИ? 
 

Грень Роман Тарасович, 

здобувач освітньо-наукового  

ступеня «доктор філософії» 

Львівського державного 

 університету внутрішніх справ 

Відновлення вітчизняної економіки повинно відбуватися із 

використанням сучасних здобутків та надбань науки. Економічно 

розвинуті країни світу активно використовують цифрові 

технології при виробництві, просуванні продуктів, будуючи при 

цьому цифрову економіку. На темпи поширення цифрових техно-

логій і їх проникнення у різні сфери життєдіяльності людини 

здійснюють вплив різноманітні чинники, а саме: зростання попи-

ту на нові «цифрові продукти», трансформацію системи ціннос-

тей у суспільстві, зміна традиційних бізнес-моделей та моделей 

обслуговування споживачів; розробка законодавчого забезпечен-

ня розвитку цифрової економіки. 

Причинами поширення цифрових технологій та їх проник-

нення в економіку є такі: розвиток фізичної інфраструктури дос-

тупу до Інтернету у світі, зростання кількості користувачів мережі 

Інтернет; розвиток електронної комерції; розвиток ІТ-галузі краї-

ни; вдосконалення національної системи електронного уряду [1]. 

Водночас є чимало чинників, які стримують впровадження 

цифрових технологій у виробничу сферу, а саме: нерозвинутість 

цифрової інфраструктури, повільні темпи поширення якісного 
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Інтернет покриття, низький рівень захисту цифрових технологій 

від зовнішнього втручання, відсутність розробок, що враховували 

б технологічні особливості кожної галузі, залежність від розробок 

іноземних держав.  

Поширення цифрових технологій має синергетичний, який 

проявляється у позитивних змінах на рівні держави, бізнес-

середовища та на рівні домогосподарств. На державному рівні 

позитивний вплив цифрових технологій проявляється у підви-

щенні якості життя населення; рівня продуктивності суспільної 

праці. Роботизація та автоматизація виробничих процесів змен-

шують частку важкої праці людини, шо сприяє збереженню її 

здоров’я та збільшують тривалість життя. Вплив цифрових 

технологій на бізнес-середовище проявляється у скороченні 

витрат на реалізацію продукції, витрат на пошук та обробку 

інформації, здійснення трансакцій, виведення та просування на 

ринок товарів тощо, тривалості бізнес-циклу; впровадженню 

нових технологій та переходу до виробництва нових іннова-

ційних продуктів, спрямованих на розробку технологічного 

інтелекту. Позитивний вплив цифрових технологій для домогос-

подарств проявляється у зниженні вартості Інтернет-послуг та 

трансакцій, спрощенні доступу до освітніх, розважальних та 

інформаційних ресурсів, скороченні бар’єрів між споживачами та 

виробниками продукції, створенні нових професій. 

Зазначимо, що цифрові технології перебувають на стадії 

активного розвитку та поширення, і тому часто виникаю 

помилки, збої, несанкціоновані втручання. Проте не ці помилки 

створюють основні ризики. Вітчизняні підприємства не мають 

технологічної та фінансової спроможності розробляти і впровад-

жувати власні цифрові технології, при цьому левова частка 

технологій, що ґрунтуються на використанні «цифри», є запози-

ченими. Використання запозичених технологій створює низку 

ризиків для вітчизняної економіки, а з огляду на специфіку 

цифрових технологій і для країни в цілому: 

-залежність від політики компаній-лідерів у сфері інформа-

ційно-комунікаційних технологій; 
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-постійний розвиток технологій сприяє виникненню значної 

кількості помилок та недопрацювань; 

-можливість здійснювати контроль за діяльністю та даними 

клієнтів компаніями-розробниками; 

-доступ до інформаційних баз даних, що сприяє вчиненню 

«промислового шпигунства», кіберзлочинів, шахрайських атак, 

проникнення в державні інформаційні системи. 

Окрім того, «несприйняття» цифрових технологій виникає і 

через неготовність суспільства до змін. Будь-яка трансформація 

суспільства викликає супротив. Поширення цифрових технологій 

створює такі загрози для суспільства: 

-руйнування усталених бізнес-моделей, відсутність кваліфі-

кованих кадрів, здатних працювати за новими алгоритмами; 

-монополізація ринків транснаціональними корпораціями, які 

спроможні фінансувати впровадження новітніх цифрових технологій; 

-автоматизація та роботизація виробничих процесів сприя-

ють вивільненню робочих місць та збільшенню рівня безробіття, 

що збільшує навантаження на державу; 

-цифрові технології проникають в особистий простір люди-

ни, використовують дані, аналізують поведінку, що порушує 

усталені норми захисту особистості; 

-існуючі нормативно-правові акти не врегульовують весь 

спектр відносин, що виникають у цифровому суспільстві. Це 

сприяє зростанню кількості зловживань, шахрайств із викорис-

танням цифрових технологій [2]. 

Безумовно, цифрова економіка створює нові можливості для 

розвитку, проте має й низку ризиків та загроз. При управління 

цифровою трансформацією доцільно створити умови для кра-

щого прояву та культивування перших з одночасним зменшенням 

других. Для цього необхідно забезпечити збалансований розвиток 

цифрових технологій. 
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Підприємство формує свою амортизаційну політику, від-

штовхуючись від вимог чинного законодавства, що включає в 

себе Податковий кодекс України, національні та міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку. Вибір методу нарахування 

амортизації, встановлення вартісних критеріїв, термінів корис-

ного використання активів та їх ліквідаційної вартості в кінце-

вому результаті здійснюється самостійно на розсуд суб’єктів 

господарювання з обов’язковим дотриманням вимог податкового 

та бухгалтерського законодавства. Сьогодні більшість підпри-

ємств України обирає метод нарахування амортизації основних 

засобів, виходячи не з економічної доцільності, з урахуванням 

сутності та призначення об’єкта основних засобів, а з метою 

полегшення організації облікового процесу. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгал-

терського обліку 7 «Основні засоби», існує п’ять методів аморти-

зації основних засобів: прямолінійний, зменшення залишкової 
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вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумуля-

тивний та виробничий [1]. Натомість Міжнародний стандарт 

бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» пропонує три методи 

амортизації: прямолінійний метод, метод зменшення залишку та 

метод кількості одиниць продукції [2].  

Найбільш розповсюджений та найпростіший у застосуванні 

метод – прямолінійний. Саме легкість нарахування амортизації є 

вирішальним для більшості підприємств у виборі цього методу, 

відповідно не враховуються такі фактори як: моральний знос 

об’єкта, його виробнича потужність та збільшення витрат на його 

ремонт по мірі його використання. Згідно з НП(С)БО 7 «Основні 

засоби» методами прискореної амортизації є метод зменшення 

залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вар-

тості та кумулятивний. Суть цих методів характеризується 

значним перевищенням амортизаційних відрахувань на початку 

експлуатації об’єкта основних засобів над сумами наприкінці 

експлуатації об’єкта. Варто зазначити, що для методу зменшення 

залишкової вартості обов’язковим є наявність ліквідаційної вар-

тості об’єкта, що на практиці встановлюється не так часто, 

оскільки внаслідок інфляції та інших чинників є важко прогно-

зованою та потребує оцінки фахівців. Натомість відповідно до 

МСБО 16 «Основні засоби» прискореним методом амортизації є 

метод зменшення залишку, який розраховується як відношення 

добутку балансової вартості об’єкта основних засобів і коефіцієн-

та прискорення до терміну корисного використання. Метод суми 

одиниць продукції, який є аналогом виробничого методу, базуєть-

ся на очікуваному функціональному використанню або продук-

тивності об’єкта основного засобу, однак на практиці можуть 

виникати ускладнення з визначенням обсягів виробництва. 

Узагальнено сформулювати переваги, недоліки та умову 

доцільності застосування того чи іншого методу можна у вигляді 

таблиці (табл. 1). 

Кожен з методів нарахування амортизації основних засобів 

має як переваги, так і недоліки. Підприємства при виборі методу 

нарахування амортизації основних засобів, повинні враховувати 
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вплив амортизаційних відрахувань на значний перелік показників, 

що включає прибуток, податки, собівартість продукції та інші, не 

менш важливі, показники виробничого потенціалу підприємства. 

В свою чергу, вибір методу амортизації, терміну корисного вико-

ристання, вартісного критерію ліквідації об’єкта основних засобів 

та своєчасне коригування цих оцінок безпосередньо впливають на 

суму амортизаційних відрахувань та якість фінансової інформації. 

 

Таблиця 1 

Аналіз існуючих методів амортизації основних засобів 

Метод 

амортизації 

Умова 

доцільності 

застосування 

Переваги Недоліки 

Прямолінійний 

метод 

Відносно 

постійний 

характер обсягу 

робіт 

здійснюваного 

об’єктом 

основних засобів 

протягом всього 

строку 

експлуатації 

Простота 

розрахунків; 

рівномірність 

сум 

амортизаційних 

відрахувань за 

умови 

незмінності 

ліквідаційної 

вартості об’єкта 

Не враховує 

вплив: 

- морального 

зносу; 

- виробничої 

потужності у різні 

роки експлуатації 

основних засобів; 

- збільшення 

витрат на ремонт в 

останні роки 

експлуатації 

об’єкта основних 

засобів 

Метод 

зменшення 

залишку 
Швидке моральне 

старіння об’єкта 

основних засобів 

або значне, з 

часом, 

збільшення 

витрат на їх 

ремонт 

(електронна 

техніка, 

транспорт) 

Виправдане 

накопичення 

більших сум у 

перші роки 

амортизації, 

якщо об’єкт 

основних засобів 

відповідає 

умовам 

доцільності 

застосування 

Встановлення 

коефіцієнту при-

скорення залежить 

від 

професіоналізму 

відповідальних 

осіб 

Метод 

зменшення 

залишкової 

вартості 

Наявність 

вартісного 

критерію 

ліквідації не 

рівного нулю, 

складність розра-

хунку, 

навантаження на 

собівартість 

продукції 
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Метод приско-

реного змен-

шення залиш-

кової вартості 

Ліквідаційна 

вартість об’єкта 

немає значення 

Завищення витрат 

у 

перші роки 

використання 

об’єкта основних 

засобів 

Кумулятивний 

метод 

Рівномірне 

зменшення сум 

амортизації, 

передбачуваність 

сум 

амортизаційних 

відрахувань 

Трудомісткість 

процесу 

розрахунку 

Виробничий 

метод (метод 

суми одиниць 

продукції) 

Залежність зносу 

об’єктів основних 

засобів від 

інтенсивності їх 

використання або 

виконання ними 

чітко визначеного 

обсягу робіт 

(верстати, 

вантажні авто) 

Найбільш 

наближений до 

реальних 

виробничих 

процесів, 

дозволяє 

визначити частку 

участі основних 

засобів у 

виробництві та 

перенести 

частину їхньої 

вартості на 

собівартість 

готової продукції 

Труднощі з 

визначенням 

обсягу 

виробництва, 

необхідність 

перегляду терміну 

експлуатації 

  Джерело: розроблено автором на основі [3] 

Міжнародні стандарти мають рекомендаційний характер 

стосовно методів нарахування амортизації, вони заохочують до 

індивідуального підходу стосовно кожного об’єкта основного 

засобу і не забороняють використання різних методів для об’єктів 

з однієї групи основних засобів, проте часто підприємства нехту-

ють такою свободою вибору та вибирають найбільш легку в 

організації методику ведення обліку амортизації основних 

засобів. Слід не забувати, що вибір методу амортизації повинен 

узгоджуватись та не суперечити вимогам податкового законо-

давства. Здійснюються впевнені кроки задля гармонізації бухгал-

терського та податкового обліку, проте все одно існують певні 

розбіжності.  



 

99 

Отож, відчувається нестача ґрунтовного державного регулю-

вання наявних методів амортизації для підприємств. Досить часто 

на практиці залишається невизначеною доцільність застосування 

того чи іншого методу для цілої групи чи об’єкта основного засо-

бу, а прийняття нормативно-правового акту, з зазначенням чітких 

критеріїв, на які слід звернути увагу при виборі способу амор-

тизації, посприяло б прийняттю підприємствами обґрунтованого 

вибору методу нарахування амортизації для об’єктів основних 

засобів. Сучасний розвиток інформаційних технологій та автома-

тизація обліку уможливлює розроблення програмного забезпе-

чення, яке б полегшило розрахунок амортизації основних засобів 

як за цілими групами, так і пооб’єктно, обираючи метод, який 

буде найбільш оптимальним, але цьому повинне передувати 

реформування амортизаційної політики держави. 
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УДК 657   Економічні науки 

 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВИБІР МЕТОДУ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ 

ЗАВЕРШЕНОСТІ РОБІТ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ  

 

Єременко В.Ю.  

здобувач вищої освіти ступеня магістра  

спеціальності “Облік і оподаткування" 

Науковий керівник:  Савчук Т.В. 

к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування   

Івано-Франківського національного технічного 

 університету нафти і газу 

Будівництво є однією із ключових галузей економіки будь-

якої країни, в тому числі й України. Розвиток ринкової економіки, 

ринків нерухомості, житла та будматеріалів зумовлює стабільне 

зростання галузі впродовж останнього десятиліття. Ще одним 

важливим стимулом розвитку будівельної галузі в Україні стане 

післявоєнна відбудова, вже зараз є очевидною необхідність у від-

новленні зруйнованого житлового фонду, інфраструктури, а та-

кож виробничих підприємств, що постраждали унаслідок зброй-

ної агресії. За цих умов значно зросте інвестиційна привабливість 

галузі, що зумовить ріст конкурентної боротьби за залучення 

додаткового капіталу у вигляді інвестицій. З усього вищезазначе-

ного і випливає ключове значення якості, достовірності, повноти і 

актуальності облікової інформації і, першочергово стосовно фінан-

сових результатів підприємства і відповідно доходів і витрат. 

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку доходів і 

витрат на будівельному підприємстві зробили такі вітчизняні 

науковці, як, Ф.Ф. Бутинець, З.В. Гуцайлюк, Я.Д. Крупка, Л.В. 

Нападовська, О.В. Павелко, Ю.С. Цал-Цалко та інші. Проте як в 

теорії, так і на практиці залишається багато дискусійних питань 

щодо методів оцінки ступеня завершеності робіт. 

Метою дослідження є визначення основних чинників які 

впливають на вибір методу оцінки ступеня завершеності робіт за 

будівельним контрактом. 
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Необхідність визначення ступеня завершеності робіт зумов-

лена тривалим виробничим процесом, характерним для будівель-

ної галузі, який може тривати декілька років. У світовій практиці 

існує два методи обліку доходів та витрат за  будівельними 

контрактами: метод укладеного (виконаного, завершеного) конт-

ракту, який на даний час є неактуальним для України, адже згідно 

МСФЗ його використання заборонене ще у 1993 році, а вітчиз-

няне НП(С)БО 18 «Будівельні контракти» не передбачає його 

використання, та метод ступеня завершеності робіт. Згідно 

НП(С)БО 18 доходи і витрати протягом виконання будівельного 

контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт 

на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього 

контракту може бути достовірно оцінений [1]. Суть методу сту-

пеня завершеності робіт полягає в поетапному визнанні доходів і 

витрат за будівельним контрактом, розподіляючи їх на звітні 

періоди, протягом якого виконуються будівельні роботи. Відпо-

відно до НП(С)БО 18 ступінь завершеності робіт за будівельним 

контрактом може визначатися за одним з наведених методів: 

- вимірювання та оцінка виконаної роботи; 

- співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх за-

гального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі; 

- співвідношення фактичних витрат з початку виконання 

будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошто-

рисної) суми загальних витрат за контрактом [2]. 

Із даного вичерпного переліку методів підприємство повинно 

обрати метод, який би забезпечував найбільш достовірну оцінку 

виконаної роботи, і закріпити свій вибір в обліковій політиці. 

Метод вимірювання та оцінки виконаної роботи є найбільш 

поширеним і, по суті, уже став традиційним в Україні. Сутність 

даного методу полягає у вимірюванні обсягу фактично виконаних 

робіт і зводиться до підписання акту приймання виконаних робіт 

підрядником та замовником. І.Г. Чалий вказує на три основні 

недоліки даного методу: 

- поява у балансі активів незрозумілої природи (існування 

недописаних вартісних залишків); 
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- надзвичайна суб’єктивність оцінки ступеня завершеності; 

- заниження визнаних витрат у звітах про фінансові резуль-

тати [2]. 

Метод співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх 

загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному 

вимірі є найбільш зручним для невеликих будівельних підпри-

ємств. Суть даного методу полягає у тому, що на звітну дату 

підрядник розраховує співвідношення фактично виконаних буді-

вельних робіт до загального обсягу робіт, які повинні бути 

виконані за контрактом. Ключовим для цього методу є те, що 

співвідносяться не вартісні, а натуральні показники. Далі дохід 

від виконання будівельних робіт обчислюється як добуток пито-

мої ваги виконаних робіт та загальної вартості робіт. 

В Україні цей метод не користується популярністю, на 

відміну від, наприклад, американськи фахівців з будівництва, які 

вважають, що це «кращий метод підрахунку ступеня завершенос-

ті». Даний метод найпростіше застосовувати при виконанні одно-

типних робіт, так як, при виконанні великого комплексу робіт, 

розрахунок може сильно ускладнитись і не завжди вдасться досто-

вірно відобразити суму понесених витрат і отриманих доходів. 

 На останок розглянемо метод співвідношення фактичних 

витрат з початку виконання будівельного контракту до дати 

балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за 

контрактом. Даний метод користується значною популярністю за 

кордоном, це пояснюється тим, що в облікових регістрах уже 

наявна уся необхідна інформація для визначення ступеня завер-

шеності. На думку С. Строїча, даний метод є «найточнішим і 

безпроблемним» [3, c. 18]. 

При використанні даного методу, спочатку необхідно визна-

чити питому вагу здійснених на дату балансу витрат, що пов’язані 

з виконанням підрядних робіт за конкретним контрактом, у 

загальній очікуваній сумі таких витрат за цим контрактом. При 

цьому сума витрат на дату балансу включає тільки ті витрати, які 

формують виробничу собівартість робіт. Далі визначається дохід 

від виконання робіт на дату балансу, що обчислюється як добуток 
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загальної кошторисної вартості робіт і показника питомої ваги 

витрат. Недоліком даного методу є те, що при розрахунку дово-

диться покладатись на очікувану суму загальних витрат на вико-

нання контракту, яка в умовах нестабільної економіки чи високої 

інфляції може змінюватись впродовж виконання контракту. 

Основні чинники які слід брати до уваги при вибору методу 

наведено у таблиці: 

 

Таблиця 1. Чинники впливу на вибір методу оцінки ступеня 

завершеності робіт за будівельним контрактом. 

Чинники 

Методи: 

вимірювання 

та оцінка 

виконаної 

роботи 

співвідношення 

обсягу   завершеної   

частини   робіт   та  

їх загального обся-

гу у натуральному 

вимірі 

співвідношення 

фактичних    

витрат    з   та 

очікуваної суми 

загальних витрат 

за контрактом 

Обсяги діяльності малі середні великі 

Специфіка 

діяльності 

вузькоспеціа

лізована 

вузькоспеціалізова

на 
комплексна 

Кількість об’єктів невелика не впливає не впливає 

Об’єктивність 

оцінки 
низька висока висока 

Складність 

розрахунку 
низька 

висока (при виконанні 

різного виду робіт) 
середня 

Можливість 

автоматичного 

розрахунку  

ні так так 

Вплив зовнішніх 

факторів (ціни на 

матеріали та інші 

вартісні фактори) 

не 

впливають 

не впливають можуть впливати 

(призводять до 

зміни загальної 

вартості робіт) 

   Джерело: розроблено автором на основі опрацьованих джерел 

 

Отже, кожне підприємство самостійно обирає метод визна-

чення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом у 

своїй обліковій політиці. Тому для керівництва є критично 

важливим проаналізувати кожен із наведених методів, його пере-

ваги і недоліки, визначити в залежності від специфіки і обсягу 

діяльності, який із них допоможе найбільш достовірно відобра-

зити фінансовий результат від діяльності підприємства. 
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Юридичні науки 
 

КОНТАКТ ПРИКРИТТЯ 
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старший викладач кафедри спеціальної  

фізичної підготовки, кандидат юридичних наук 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Переслідування співробітниками поліції злочинця, озброє-

ного вогнепальною зброєю, у місті та вогневий контакт із нею має 

свою специфіку. Умови міста передбачають наявність оператив-

ного простору для дій групи співробітників поліції (наряду 

ППСП), пов'язаних із переслідуванням злочинця, з одного боку, а 

з іншого – наявністю у громадських місцях міста випадкових осіб, 

які можуть постраждати, якщо передбачається збройний контакт 

із нею. 

Співробітники поліції повинні бути тактично підготовлені до 

переслідування та затримання (ліквідації) озброєного злочинця в 

умовах міста, у тому числі й у присутності випадкових осіб. Вони 

мають бути впевнені у правомірності та можливості здійснити 

зазначені дії з позитивним для себе результатом [3]. 
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Після прибуття на місце події працівники поліції мають 

надати першу допомогу потерпілому, якщо є така необхідність, 

швидко опитати свідків та очевидців про подію, доповісти опера-

тивному черговому уточнені обставини події та прийняти рішен-

ня на переслідування злочинця гарячими слідами. Таке рішення 

має бути попередньо узгоджене з оперативним черговим, якщо 

лише злочинець не знаходиться у безпосередній близькості від 

місця події. У цьому випадку будь-яке зволікання у діях переслі-

дування може призвести до ускладнення подальшого затримання 

[2]. 

Привести зброю в готовність – це означає витягти її з кобури 

та надіслати патрон у патронник. Наявність у руках у співро-

бітника поліції зброї, готової до негайному застосуванню є 

гарантією його особистої безпеки в обставинах, пов'язаних з 

переслідуванням озброєного злочинця. Для того, щоб уникнути 

випадкового пострілу в процесі переслідування, зброя має бути 

поставлено на запобіжник. 

По-друге, у процесі переслідування співробітники поліції 

повинні уважно стежити за всіма діями озброєного злочинця. Для 

того, щоб зробити прицільний постріл у напрямку працівників 

поліції, злочинцю треба, як мінімум, розвернутися в їхній бік [3]. 

Це він може зробити, зупинившись, сховавшись за будь-яким 

укриттям, або на бігу. В у будь-якому разі, розворот злочинця з 

вогнепальною зброєю в руках у напрямку співробітників поліції, 

швидше за все, означатиме те, що він збирається стріляти у їхній 

бік. Ось цей момент потрібно не пропустити і відповідним чином 

відреагувати на це. У цьому випадку співробітники поліції повин-

ні одразу скористатися найближчим укриттям або вистрілити на 

випередження, оскільки спрямоване злочинцем на їхню строну 

вогнепальна зброя, є фактичною підставою для застосування 

ними своєї табельної вогнепальної зброї [1]. 

Причому, зважаючи на безпосередню загрозу для життя 

співробітників поліції, зброя може бути застосована ними без 

попередження. При цьому необхідно враховувати, що в екстре-

мальних ситуаціях, де існує реальна небезпека ураження вогнепа-
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льною зброєю та результат поєдинку вирішують частки секунди, 

працівники правоохоронних органів мають бути психологічно 

готові до оперативного прийняття рішення у ситуації, що скла-

лася і вміти ефективно протистояти діям злочинця [1, с.58]. 

Крім того, слід пам'ятати, що співробітник поліції не має 

права застосовувати вогнепальну зброю при значному накопи-

ченні громадян, якщо в результаті її застосування можуть 

постраждати випадкові особи [3, с.29]. 

Аргументуючи життя, як найвищу пріоритетність кожен з 

учасників повинен володіти не лише навичками комунікації, бути 

психологічно налаштованим, але й фізично підготовленим. Відпо-

відно це і є проблематикою, адже під час підготовки фахівців для 

роботи в спеціальних підрозділах в сьогоденні не приділяють 

достатньо уваги психологічній налаштованості та емоційному 

стану учасників малих груп, адже саме холодний розум та 

стриманість відіграють роль в позитивному результаті всього 

підрозділу. [1] 

Отже, робота в малих групах ускладнюється через певний 

ефект «доміно», адже від кожного учасника залежить як підйоми, 

так і падіння, які можуть стати смертельною помилкою для всіх. 

Тож, я вважаю, що тактика роботи малих груп повністю залежить 

від кожного учасника цієї самої групи, його настрою та 

готовністю до бою. 
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з’ясовано роль фразеологізмів в збагаченні їхнього словника. 

Окремо піднято проблему профільного навчання, що в подаль-

шому забезпечить ефективне спілкування, дасть усвідомлення 
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Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки 

кожен із нас відповідальний за те, якою буде мова 

майбутнього, хай у безкінечно малій дозі. 

Ю. Шевельов 

Оволодіння навичками мовлення – одна з найважливіших 

умов становлення й розвитку особистості, що відбувається 

упродовж усього життя. Тож недивно, що саме «учитель повинен 

докласти чималих зусиль, щоб правильно спрямувати учнів на 

засвоєння нового виразу, що в кінцевому результаті стане шляхом 

до розвитку мовної компетентності школяра»[7, с.144], дасть 

«відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного 

спілкування та культурного самовираження, готовності вживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях [1]. 

І справді, сьогоднішній ринок праці потребує кваліфікованих 

фахівців, які досконало знають мову, зокрема мають навички 

комунікативного її використання: знають добре термінологію, 

фахову лексику, влучно використовують стійкі звороти, щоб 

зробити цікавим і переконливим ділове спілкування.  
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На цьому акцентують увагу Н.Бабич, Н. Дика, П. Дудик, 

А.Коваль, Л. Мацько, М. Пентилюк, М. Плющ, О. Пономарів, 

Л.Скрипник, Л.Стоян та інші, хто у питаннях мовної культури 

радять зверталися до фразеологічних сполук. Йдеться про «доволі 

об’ємний пласт мовних одиниць, що сприймаються носіями мови 

автоматично, за традицією, і є відображенням душі народу, його 

національного мислення, втіленням своєрідності сприйняття і 

розуміння світу, поведінкових ситуацій та шляхів виходу з них» 

[7, с.144].  

Не секрет, що «доречно вжита в усному мовленні та в тексті 

фразеологічна одиниця здатна образно узагальнити сказане, по-

жвавити мовлення, замінити багатослівну логічну побудову» [6, 

с.112], відтак «виразніше передати думку», зробити «висловлю-

вання яскравим і образним» [2, с. 37].  

Справді, «українська лексика і фразеологія упродовж бага-

тьох десятиліть витіснялись із сфер суспільного життя, вироб-

ництва, побутового мовлення. Це спричинювало нерозуміння 

учнями самобутності рідної мови, знецінювався її вплив на 

духовну і мовну культуру, формування національно-свідомого 

громадянина» [4, с. 72].  

Чого тільки вартий зміст підручників старшої школи, що був 

«орієнтований переважно на знаннєвий компонент компетент-

ностей, що утруднював реалізацію компетентнісно-орієнтованої 

парадигми освіти. У більшості навчальних книг і досі не чітко 

простежується системність у завданнях, спрямованих на організа-

цію активної самостійної пізнавальної діяльності, зокрема твор-

чої, у т.ч. проектної, дослідницької, що обмежує можливості для 

індивідуалізації навчання [8,с.11].  

Оскільки сьогодні не всі учні можуть дати правильне 

визначення сталим виразам, робота з художніми текстами і 

словниками буде для них найбільш доречною.  

Відійдемо від фразеологізмів Біблійного й архаїчного 

походження, акцентуймо увагу школярів на фразеологізмах 

пов’язаних з певною професією, як от йдеться у наступному 

прикладі: 
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- Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитися 

з майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем 

Трошем. Звичайно, у майбутньому (З кн. Ярослава Стельмаха 

«Митькозавр з Юрківки, або химера Лісового озера»). 

Інші варіанти: 

- Ява міняв професії, як циган коней. Сьогодні він моряк, 

капітан далекого  плавання. Завтра він геолог. Післязавтра дирек-

тор кондфабрики («по  три кілограми «барбарису» на день можна 

їсти»). Тоді футболіст київського «Динамо». Тоді  художник. Тоді 

звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів і 

ягуарів. А сьогодні, бачте, міліціонер». 

- Навіть дід Салимон сказав недавно: «Ти диви, яке вперте!.. 

Мабуть – таки, буде льотчиком цей слинько, хай би його муха 

вбрикнула (Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки»). 

- Він на всі руки майстер: і токарну роботу знає, і столярну, 

і в кузні може працювати, і косар добрий (А. Шиян «Мар’яна»). 

Наступним етапом можуть стати  завдання пошуково-

дослідницького характеру. Учні не лише знаходять і дають 

тлумачення фразеологізмам, а й називають можливу сферу 

їхнього використання. 

- сушити голову – прагнути збагнути, осмислити щось; 

вирішити яке-небудь важке, складне питання;  

- хоч на голові стій – роби, що хочеш, що забажаєш;  

- точка зору – певний погляд на які-небудь події, речі, явища 

й таке ін., особисте ставлення до чогось; певне розуміння;  

- арена подій – місце, де відбуваються якісь дійства. 

Довідка: армія, політична, правоохоронна система, суд, 

наука, культурно-мистецька сфера. 

Одним словом пояснити зміст виразу акцентувавши 

увагу на професії:  

-  На гарматний постріл не підпустити – … (військова 

справа); 

- Збитися з путі  – … (розвідка); 

- Вибити бубни  – … (правоохоронна діяльність); 

- Пролити світло –  … (слідство); 
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Довідка: пояснити; побити; заблукати; близько. 

Прочитати уривки з тексту, з’ясувати значення фразео-

логізмів та роль героїв у даних обставинах (слідчі, оперативні 

працівники, військові, річковий патруль, охоронці, праців-

ники лісгоспу, мисливці).  

1. Нам пощастило: на другий же день після приїзду з Києва ми 

«взяли слід» — вистежили, як Бурмило і Книш подалися у 

плавні... . 2. Одним словом, кров з носа — ми повинні знати, що 

то за спецзавдання на аеродромі. 3. Уявляю, скільки мисливців 

понаїде цього літа у серпні на відкриття полювання «по перу». 4. 

Був він добряга, якого світ не бачив. 5.— Не дрейф, Павлушо! 

Держи хвоста бубликом! 6.— Яво! — гукаю, як то кажуть, на 

повну катушку. 7. Я ламав собі голову: що ж сталося? 8. І тут, як 

з-під землі, з'явився Ява. 9. Ми з Явою гепнулися на землю і, мов 

зайці, навкарачках дременули в глиб кукурудзи. 10. Книш 

згорбився і, як побитий собака, слухняно пішов до човна. 11. 

Орли! Соколи! Гангстери, а не хлопці! Нема на них буцегарні! 

(Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки»). 

Записати фразеологізми за родом діяльності:   

1) мисливство / рибальство; 2) морська / військова справа;  

3) служба порятунку/ спорт; 4) мистецтво /політика; 5) право-

охоронна діяльність; 6) медицина; 6) шевство / кравецька 

справа. 

Грати першу роль; вуха нагострити; заговорити зуби; півня 

пускати; піймати на гачок; брати тайм-аут; язика дістати; 

зняти стружку; закопати талант в землю; ні пуху ні пера; 

рятівне коло; удар нижче пояса; на всіх парусах; іти в 

ногу;валити з хворої голови на здорову;  іти напролом; увірвалася 

вудка; на слід натрапити; лізти у пекло; брати бика за роги; 

загнати у вершу; з-під нігтів вибирати; зловити на гачок; 

прийняти естафету; ганяти як солоного зайця; давати відкоша; 

брати на буксир; виходити на фінішну пряму; по всіх швах; на 

ловця і звір біжить; кораблі спалити; шовком шитий;   мертвий 

штиль; ловити окунів; чмелів слухати; лежати пластом; мости 

спалити; посадити на міль; йти на дно; співати дифірамби; 
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грати з вогнем;  народитися на світ;  танцювати під чужу 

дудку;  тримати ніс за вітром; лити воду; тягти за язик; рука 

руку миє;  убити двох зайців; по гарячих слідах; триматися в 

тіні; велика птиця; хід конем; честь мундира; шито й крито; 

шукати голку в сіні; і риби наловити, і ніг не замочити.   

Розкрити значення ФО; декілька фразеологізмів  ввести 

в речення / текст : гра за правилами; провести паралель; вийти в 

тираж; перевести мову; зняти з порядку денного; тримати язик 

за зубами; ланцюгова реакція. 

Скласти історію про новоприбулу людину: ні швець ні 

жнець ні в дуду грець. 

До виразу «бити байдики» дібрати якомога більше 

синонімів. 

Ключ:  собак ганяти; дурня валяти (клеїти); гав (ґави) 

ловити; горобцям дулі давати; коровам хвости крутити; лежа-

ти лежнем; (сидіти без діла); сидні (посиденьки) справляти; 

сидіти склавши (згорнувши) руки; за холодну воду не братися. 

Написати твір-мініатюру на тему: «Роботи по самі вуха, 

що не дають і вгору глянуи». Можна скористатися довідкою: 

тягти ярмо; з вогню та в полум’я;  з ніг валитися; до сьомого 

поту.  

Оцінити психологічний стан працівника: дивитися 

прямо; міцний горішок; море по коліно; муха вкусила; заяча душа. 

Зрозуміло, що вдале поєднання фразеологізмів зробить «усне 

спілкування цікавим, а мовлення оригінальним і влучним», внесе 

«елемент неофіційності в ділове спілкування», «зніме напру-

женість у конфліктних ситуаціях» [5].  

Тож покладаючись на сказане вище, дійшли висновку, що в 

сучасних реаліях потрібно шукати нових підходів в добірці  

матеріалів щодо опрацювання фразеологізмів, щоб ті містили усі 

функції: «комунікативну; мотиваційну; пізнавальну; розвивальну; 

організаційну;  контрольну; виховну [3, с.72]. Це стане не лише 

запорукою розвитку НУШ, а й профільного навчання, що 

покликане формувати особистість, здатну до повноцінної 

комунікації. 
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НДІ державного будівництва та місцевого  

самоврядування НАПрНУ  

Через початок збройної агресії Російської Федерації (РФ) на 

території України в 2014 році держава зіштовхнулась із потребою 

створення військовоцивільних адміністрацій на територіях До-

нецької та Луганської областей за для забезпечення безпеки та 

нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної 

агресії РФ, зокрема в районі проведення антитерористичної опе-

рації, що не мало на меті зміни або скасування конституційно 

закріпленого права територіальних громад на місцеве самовряду-

вання.  

Військово-цивільні адміністрації утворюються у разі потреби 

за рішенням Президента України. В статті 1 Закону України «Про 

військові-цивільні адміністрації» зазначається, що військово-

цивільні адміністрації – це тимчасові державні органи у селах, 

селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антите-

рористичного центру при Службі безпеки України (у разі їх 

утворення для виконання повноважень відповідних органів у 
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районі проведення антитерористичної операції) або у складі 

Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України (у разі їх 

утворення для виконання повноважень відповідних органів у 

районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях) і призначені для 

забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення 

безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, 

участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і 

терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в 

районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема 

проведення антитерористичної операції [1]. 

Проте після повномасштабного вторгнення РФ на територію 

України 24 лютого 2022 року Президентом України Володи-

миром Зеленським було підписано Указ № 68/2022, в якому 

постановлено утворити на території всіх областей військові 

адміністрації, а також Київську міську військову адміністрацію. У 

зв'язку з утворенням військових адміністрацій, обласні та  

Київська міська державні адміністрації, голови цих адміністрацій 

набули статусу відповідних військових адміністрацій та началь-

ників цих військових адміністрацій. Не залишились без уваги й 

існуючі районні держані адміністрації – на їх базі були створені 

відповідні районні військові адміністрації. У зв'язку з утворенням 

районних військових адміністрацій відповідні районні державні 

адміністрації та голови таких адміністрацій набули статусу 

відповідних районних військових адміністрацій та начальників 

таких військових адміністрацій. 

Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами 

публічного права і наділені повноваженнями, у межах яких діють 

самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповід-

но до закону. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів 

набувають прав та обов’язків з дня внесення запису про їх 

державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадсь-

ких формувань. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Військово-цивільні адміністрації населених пунктів форму-

ються з військовослужбовців військових формувань, які відряд-

жаються до них у встановленому законодавством порядку для 

виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із 

залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних 

органах без виключення зі списків особового складу, а також 

працівників, які уклали з Антитерористичним центром при СБУ 

трудовий договір. Безпосереднє керівництво військово-цивіль-

ними адміністраціями здійснюють їх керівники. Вони признача-

ються на посаду та звільняються з посади рішенням Ради націо-

нальної безпеки і оборони України. Військовоцивільні адміні-

страції виконують повноваження, характерні для органів місцевої 

влади, у тому числі делеговані. 

Оскільки військово-цивільні адміністрації являються складо-

вим елементом державного апарату, то очевидною є наявність у 

них особливих завдань, функцій та повноважень, за допомогою 

яких здійснюється державна влада на територіях проведення 

військових операцій. Так, до функцій цих органів слід віднести 

адміністративно-управлінську, адміністративнорозпорядчу, бюд-

жетну, фінансову, економічну, правоохоронну та юрисдикційну 

функції [3, с. 75]. Аналіз же Законів України «Про військово-

цивільні адміністрації», «Про Службу безпеки України», «Про 

місцеві державні адміністрації» дає можливість стверджувати, що 

основними завданнями їх визнаються: захист державного сувере-

нітету, забезпечення конституційного ладу країни, захист терито-

ріальної цілісності держави, забезпечення дій Конституції та 

законів України, забезпечення правопорядку, забезпечення без-

пеки і нормалізації життєдіяльності населення, захист економіч-

ного, науково-технічного і оборонного потенціалу держави, захист 

від посягань з боку окремих організацій, осіб, груп та держав, 

захист прав громадян від розвідувально-підривної діяльності 

іноземних спеціальних служб, забезпечення охорони державної 

таємниці, забезпечення протидії диверсійним проявам та терорис-

тичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі 

проведення операції об’єднаних сил, забезпечення реалізації 
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програм охорони довкілля та програм національно-культурного 

розвитку, забезпечення виконання державних та регіональних 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, забез-

печення підготовки та виконання відповідних бюджетів, забезпе-

чення підготовки та здачі звітів про виконання відповідних 

бюджетів та програм, забезпечення взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, забезпечення реалізації інших наданих держа-

вою, а також делегованих відповідними радами повноважень.  

Повноваження військово-цивільних адміністрацій здійсню-

ються в порядку, визначеному законами України для здійснення 

делегованих повноважень органів виконавчої влади, з урахуван-

ням особливостей, встановлених Законом України «Про війсь-

ково-цивільні адміністрації». Їх можна класифікувати залежно від 

основних напрямів діяльності шляхом виокремлення: 1) повно-

важень щодо управління; 2) повноважень щодо контролю; 

3) повноважень щодо організації; 4) повноважень щодо керів-

ництва; 5) повноважень щодо встановлення окремих адміністра-

тивно-правових режимів тощо [4. с. 216]. Надання військово-

цивільним адміністраціям повноважень з питань безпеки, сфер 

вiдання місцевих державних адміністрацій або органів місцевого 

самоврядування має змогу швидко забезпечити ефективне 

функціонування адміністрації [3, с. 116].  

Таким чином, створення військово-цивільних адміністрацій 

спричинено потребами забезпечення стабільності функціону-

вання регіонів, районів та населених пунктів, забезпечення ефек-

тивної взаємодії між підрозділами регулярних збройних сил, 

правоохоронними органами, цивільними структурами, населен-

ням, а також безперебійного публічно-владного управління на 

відповідних територіях. При цьому, будучи особливим держав-

ним органом, військово-цивільні адміністрації мають багатовек-

торне підпорядкування – і Антитерористичному центру при 

Службі безпеки України, і Кабінету Міністрів України, і 

Президенту України, і Верховній Раді України, що є об’єктивно 

необхідним і виправданим через складність функціонального 

спрямування діяльності цих органів. 
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Одеса, Україна 

У наш час більш ніж коли-небудь актуальною проблемою є 

питання підвищення рівня захисту безпеки підприємства за 

рахунок впровадження і розробки технічних засобів. Так як 

останнє час був відзначений безліччю небезпечних подій, 

починаючи від економічних криз, з організованою злочинністю і 

закінчуючи актами терору і стихійними лихами. Це призвело до 

парадигм щодо безпеки, що виявили нові тенденції зростаючому 

попиту в сфері безпеки.  

Системи безпеки можна поділити на: 

– фізичні; 

– технічні; 

– комбіновані. 

Фізична безпека описує заходи безпеки, які призначені для 

захисту від несанкціонованого доступу до об'єктів, оснащення і 

ресурсів, а також для захисту персоналу та майна від завдання 

збитку або шкоди (наприклад, шпигунство, розкрадання або 

терористичних актів). Фізична безпека передбачає застосування 

декількох шарів взаємозалежних систем, які містять спостере-

ження, охоронні, захисні бар'єри, замки, протоколи контролю 

доступу, а також безліч інших методів. 

Залежно від організації заходи фізичної безпеки можуть 

змінюватися. Урядова установа, наприклад, Міністерство обо-

рони, може мати в своєму розпорядженні збройну  охорону 

біля дверей приміщення. У багатьох випадках нових відвіду-

вачів зустрічає охорона і камери на вході.  
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Є чотири області, які необхідно враховувати:  

– архітектуру об'єкта;  

– операції із забезпечення безпеки, в тому числі безпеку 

технологій і технологічного процесу виробництва; персоналу, 

включаючи моніторинг і контроль доступу;  

– і електронні пристрої, включаючи датчики, турнікети і 

системи спостереження. 

Технічна система безпеки являє собою систему передчасного 

виявлення загроз і запобігання підприємства від стихійних лих, 

несанкціонованого впливу порушників правопорядку і помилко-

вих або неправомірних дій обслуговуючого персоналу або 

клієнтів фірми. При цьому виявлення (а часто нейтралізація і 

навіть ліквідація) загроз реалізовується за допомогою різнома-

нітних технічних засобів (ТЗ) і методів. 

Комбіновану систему безпеки представляють як систему 

тривожної сигналізації, призначеної для виявлення декількох 

видів небезпек, тобто для виявлення декількох видів загроз [1,2]. 

У кожну з розглянутих систем безпеки входять елементи 

системи відеоспостереження. На сьогоднішній момент система 

відеоспостереження міцно зайняла своє місце, і допомагає по 

запобіганню і виявленню загроз. 

Можна виділити основні переваги систем відеоспостережен-

ня перед іншими засобами безпеки. Це автоматичне виявлення і 

відео-фіксування подій, миттєве виявлення несанкціонованого 

проникнення на територію, що охороняється, вилучення помил-

кових спрацьовувань за рахунок інтелектуальної обробки інфор-

мації, що надходить, наочне відображення всієї оброблюваної 

інформації, можливість тісної інтеграції з іншими підсистемами 

безпеки. Серед недоліків таких систем можна виділити погіршен-

ня роботи в несприятливих погодних умовах, наприклад, туман. 

Основними критеріями систем відеоспостереження при їх 

розробці є надійність, інформативність, достовірність і своєчас-

ність[3]. 

Перший критерій досягається при використанні тільки 

найкращих компонентів від провідних світових виробників, 
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використанням перевірених на практиці і глибоко продуманих 

конструктивних рішень. Все це дозволяє досягти найбільшого 

часу роботи системи між відмовами і мінімального періоду 

відновлення. 

Дотримання другого критерію дозволяє забезпечити одно-

часну і безперервну роботу відеодетекції руху, відеозапису, 

відображення на екран, відтворення і резервного архівування по 

кожній з підключених камер. 

Достовірність - основний критерій для оператора системи та 

працівників служби безпеки об'єкта на якому встановлена сис-

тема відеоспостереження. Досягається шляхом мінімізації помил-

кових спрацьовувань за рахунок інтелектуальних алгоритмів 

обробки потоків відеоінформації, збільшення зображення за умов 

недостатньої видимості. 

Своєчасність забезпечує прямий доступ авторизованих осіб 

до відео архівів, показ передісторії подій тобто відеозапису яка 

була отримана за кілька секунд до спрацьовування тривоги, 

можливість прийняття рішення системою самостійно без участі 

оператора, згідно закладеному алгоритму. 

Типова система відеоспостереження включає в себе: відео-

камери, канали передачі аудіо-відеосигналу, пристрої для 

обробки відеосигналів, пристрої для запису аудіо-відеосигналу, 

пристрої відображення відеосигналу. 
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Івано-Франківський національний   

технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Розвиток енергетики й сучасного суспільства є нерозривно 

пов’язаними, але на даний час не можна уявити собі його без 

застосування інноваційних технологій, з якими ми контактуємо 

кожен день, застосовуючи сучасне обладнання, як у побуті, так і 

на робочому місці. 

Українська держава знаходиться зараз у дуже складному 

періоді розвитку. «Ковідна пандемія» та війна дуже сильно вда-

рили по економіці та розвитку держави, відкинувши її на декілька 

років назад. Але, як і пандемія, так і війна не є вічними. Вони, як 

бачимо на прикладі пандемії, закінчуються перемогою українсь-

кого суспільства, тому ми повинні уже зараз працювати над 

відбудовою своєї квітучої і найбільш розвиненої країни у світі. 

Енергетична галузь народного господарства України тут відігра-

ватиме дуже важливу роль. Це стосується насамперед впровад-

ження у відбудову наших енергетично-стратегічних об’єктів 

інноваційних технологій, які також дадуть поштовх розвитку 

нашої країни в цілому. І починати треба реконструювати все з 

самих підвалин, а  згодом прийдуть інші  зміни, ґрунтовніші, бо 

вони є основою будь-якого житлового чи промислового будів-

ництва, інфраструктури нашої держави. А розвиток сільського 

господарства, на яке спиралася наша держава, без глибокої його 

перебудови не є альтернативою можливостей прогресувати, 

міцніти нашій державі і досягати успіхів могутніх країн.  

Не варто затягувати час післявоєнної відбудови та модерні-

зації підприємств, комунального господарства, інфраструктурних 

об’єктів через брак новітніх високоефективних технологій на 
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довгі роки. Бажання ворога захопити нашу країну ніде не 

зникнуть й це робити ми повинні швидко, якісно, ефективно й 

економно. Але без розвитку енергетики зробити різкий крок у 

розбудові держави неможливо через застарілу систему управ-

ління та радянське теплоенергетичне устаткування, що призво-

дить до великих втрат енергії. Для покращення роботи 

енергетичного комплексу та економії затрат на виробництво 

електричної й теплової енергії, передавання, споживання їх 

необхідно вкладати в розвиток енергетики України відповідні 

капіталовкладення, при цьому залучати гроші інвесторів та країн, 

які надаватимуть нам допомогу, щоб змінити докорінно не тільки 

структуру управління, а й модернізувати теплоенергетичне устат-

кування підприємств, комунальне господарство, інфраструктурні 

об’єкти. Економія повинна стати головною і глобальною ціллю 

перебудови та модернізації теплоенергетичного комплексу. 

З історії ми знаємо, що розвиток енергетики на початку 

минулого століття став поштовхом зростання економік держав 

світу. У квітні цього року Міністерство економіки спільно з 

українськими економістами, офісами "Великої четвірки" та інши-

ми провідними консалтинговими компаніями запропонувало 

ключові принципи для включення до плану післявоєнного від-

новлення та розвитку енергетики України, промислової рево-

люції. Вони розглядали питання нарощування енергетичних 

потужностей за рахунок будівництва нових АЕС, оскільки маємо 

великі компетенції в атомній енергетиці, які можемо використати 

для подальшого будівництва атомних блоків та нарощування 

виробництва електроенергії. В Україні є всі передумови, щоб це 

зробити власними силами. Але за розрахунками міжнародних 

експертів, електроенергія вироблена від нових АЕС є однією 

найбільш затратних видів енергії. Проаналізувавши все за і проти, 

у нас не викликає сумнівів вигідність для України максимально 

можливого продовження термінів експлуатації АЕС, але обов’яз-

ково модернізуючи їх, проте будівництво нових АЕС не є об-

ґрунтованим і першочерговим завданням. А от відновлювана 

енергетика – ключ до відбудови економіки та енергетичної неза-



 

123 

лежності України. Дослідження швейцарської компанії Lazard 

показують, що вартість електроенергії з ВДЕ постійно зменшу-

ється, а від традиційної генерації  вона тільки зростає [1]. 

Виходячи з цього і розглянувши всі об’єктивні й суб’єктивні 

причини, що передують відбудові країни робимо відповідний вис-

новок, що нам не потрібно на даний час будувати нові гідро-, тепло- 

та атомні електростанції. Необхідно їх, де ще можливо, модернізу-

вати, а будувати сучасні підприємства з виробництва електричної 

енергії з використанням новітніх технологій. Це зі свого боку 

прискорить й розвиток енергетичного комплексу та модернізацію 

інших підприємств. Наша країна починаючи з 90-х років залишила-

ся десь там, у минулому столітті. І тому, величезні зміни мають 

торкнутися не тільки того, що стосується відбудови держави, але і 

свідомості, ступеня  розуміння кожного громадянина нашої країни, 

що економія енергії – це найважливіший і перший крок перебудови 

післявоєнної та «ковідної» України. Кожен свідомий українець, 

починаючи із своєї домівки, повинен вирішити для себе, що він 

може зробити для того, щоб економія енергоресурсів стала реаль-

ністю й національною безпекою наших громадян та держави.  

Депутати Верховної Ради та Міністерство економіки повинні 

вдосконалити Національно-економічну стратегію і схвалити  

відповідні закони, які будуть мати вагомий вплив на суспільну 

думку українців й дадуть можливість кожному з них скориста-

тися коштами виділеними для відбудови нашої країни найефект-

ивніше для втілення ідей перебудови нашої теплоенергетики в 

інноваційно-стратегічну та економну.  

На даний час для управління і ефективного використання 

енергії необхідні найновіші мобільні застосунки або додатки – 

програмне забезпечення, призначене для роботи в смартфонах, 

планшетах та інших мобільних пристроях. Наочним прикладом 

яких може стати – мобільний додаток з цифровими документами 

та портал з публічними послугами «Дія», сайти споживачів такі, 

як:  акаунт “104 ua», «персональний  кабінет» оператора системи 

розподілу електричної енергії АТ «Прикарпаттяобленерго» тощо, 

які застосовуватимуться, як в комунальній, так і у виробничій 
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сферах. Такий онлайн портал надасть можливість відслідковувати 

в будь-який час і будь-де засоби обліку енергії (теплової, елек-

тричної), використання водних ресурсів, а також керувати їхньою 

передачею від виробника до споживача, а споживач матиме мож-

ливість коригувати споживання витрат енергій увесь час протя-

гом доби, а не тільки порівнювати витрати річних показників. 

Електронні лічильники встановлені у деяких багатоповерхових 

будинках створюють умови для спостереження за витратами 

електроенергії в будь-який час доби, але не надають можливості 

управляти ними на відстані, наприклад, застосовуючи мобільні 

пристрої споживач може відслідковувати витрати та вести 

контроль за використанням енергії. Створення сучасного продук-

тивного порталу повинно й відобразитися в Національно-еконо-

мічній стратегії розвитку нашої держави та перебудові енерге-

тичного комплексу. Без цього ми не зможемо досягти значного 

прогресу у відбудові сучасної інноваційної держави та її перспек-

тиві бути незалежною країною. 

Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у 

розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробни-

цтво та виведення їх на ринок вітчизняної інноваційної продукції 

–  присуджується щороку, починаючи з дня заснування (2012 р.) 

[2] , але віз і нині практично там. Ми вже досягли певних успіхів, 

але вони є незначними, але такими необхідними на даний час для 

її відбудови та модернізації, зокрема для прискореної післявоєн-

ної відбудови наших міст, сіл, містечок та їхньої інфраструктури. 

А після реконструкції та відбудови зруйнованих регіонів необхід-

но провести таку ж модернізацію і на решті території України.  

Промислова й енергетична революція сприяла і післявоєнній 

німецькій економіці, а отже, модернізація та економія у нашій 

країні повинні стати головною метою успіху її відбудови. Без 

цього ми не можемо іти вперед й перетворитися із третьосортної 

країни в передову цивілізовану державу, на думку якої зважа-

тимуть Росія й інші країни і будуть відкидати свої амбіційні 

плани, щоб більше нікому не спадало й на замисел захопити наші 

землі чи тим більше державу в цілому. Модернізована та 
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інноваційна енергетика має стати запорукою, як економічної, 

політичної, воєнної безпеки нашої цивілізованої країни й на це 

треба зважати. Тоді більше ніколи-ніколи народ України не відчу-

ватиме страху, не бачитиме болю та сліз наших дітей, зазнавати 

дискримінації прав та свобод.  

Прогрес та піднесення такої галузі народного господарства, 

як українська технічна наука, неможливий без наукових працівни-

ків вищої технічної освіти у досягненні значних успіхів у розвитку 

інноваційних технологій та відбудові модернізованої енергетики. 

Передусім необхідно заохочувати до наукової роботи працівників 

комерційних структур, підприємств, які мають досвід роботи на 

виробництві, перспективних студентів, щоб в майбутньому попов-

нити лави науковців та викладачів вузів. Але тут виникає нова 

проблема – це фінансування. Працівники комерційних структур, 

підприємств, випускники вузів, не мріють працювати науковцями, 

оскільки зарплати, передбачені Міністерством освіти і науки 

України у декілька разів є меншими від зарплат у комерційних 

структурах, на підприємствах, а вимоги до науковців стали нас-

кільки складними, що не кожному претенденту під силу виконан-

ня усіх пунктів прийому на роботу. Тому Міністерству освіти і 

науки України необхідно переглянути всі постанови та накази, 

щодо прийняття на роботу у вищі навчальні заклади, щоб забезпе-

чити вузи можливістю вибирати й приймати на роботу найкращих 

з найкращих, тобто провести в Україні глибшу децентралізацію 

вищої освіти – передати усі повноваження щодо відбору кандида-

тів на посади у вищі навчальні заклади та фінанси від держав-

ної влади якнайближче до самих вузів і разом з тим, забезпечити 

перспективу прискореної відбудови і процвітання нашої держави, а 

також майбутнє наших дітей і всього народу України без війни. 
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Анотація: психологічне знання є базисним для діяльності «паблік 

рілейшнз», оскільки визначає моделі професіоналізму особис-

тості та діяльності PR-спеціалістів; сприяє досягненню високої 

ефективності діяльності, та багато іншого. 

Ключові слова: «паблік рілейшнз», громадськість, психологія, 

спілкування, маніпулятивна реклама. 

Загальновідомо, що саме психологічне знання є базисним для 

діяльності «паблік рілейшнз», а конкретні види роботи зі зв'язків з 

громадськістю мають доволі вагоме психологічне значення. 

Водночас було б неправильним стверджувати, що «паблік 

рілейшнз» — це «суцільна психологія». Цей складний вид 

практичної діяльності вимагає залучення знань із різних наукових 

галузей — теорії управління, соціології, філософії, етики, акмео-

логії, економіки, теорії масових комунікацій, журналістики. 

Базисний статус психологічного знання визначається тим, що 

саме воно надає відповіді на суттєві запитання, що виникають у 

практичній діяльності PR-фахівців, а характер впливів, що здійс-

нюють PR-структури, має психологічний та етичний зміст. Адже 

психологічні технології, що застосовуються в PR-діяльності, 

мають істотний вплив на «громадськість», її цінності, відносини і 

поведінку.  

 А якою є думка «громадськості» з цього приводу? Чи згодна 

вона на те, щоб на неї впливали, до того ж із використанням 

прихованих сугестивних методів, які перебувають поза свідомим 

контролем самої «громадськості»? Відповіді на це мають бути 

точні й однозначні. Особливу увагу при цьому слід приділяти 

питанням морального регулювання діяльності та відносин PR-
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фахівців під час обговорення їхнього професіоналізму. Є кілька 

шляхів розв’язання таких проблем.  

По-перше — посилення наукових досліджень у галузі 

філософії «паблік рілейшнз». І тут має бути чітко з’ясовано: 

 - чи дійсно можливі взаємини, що ґрунтуються на довірі та 

гармонії, якщо у суб'єктів взаємодій різні інтереси, а спілкування 

між ними скеровує переважно одна сторона, точніше, їй належить 

психологічна ініціатива в цьому спілкуванні?  

 - чи справді можливий ціннісний обмін між системами та 

суб'єктами з різними цілями, чи це лише позиція, яка працює на 

привабливий образ «паблік рілейшнз»? 

 - які ці відносини за змістом? 

 - як їх формувати, робити сталими? 

 По-друге — розробка корпоративного кодексу працівників 

системи «паблік рілейшнз». У наш час, дійсно, більшість PR-

структур зорієнтовані на отримання швидкого прибутку від цього 

виду діяльності, досягнення миттєвих, але відчутних у фінансо-

вому плані результатів. Внаслідок цього вже проглядається тен-

денція сприйняття самої діяльності та системи «паблік рілейшнз» 

як різновиду маніпулятивної реклами. Це, певна річ, призведе до 

швидкої дискредитації цієї професійної діяльності. 

У зв'язку з цим, можливо, необхідно створити професійну 

асоціацію PR-фахівців зі своїм жорстким «кодексом честі», хоча 

за умов криміналізованої (корумпованої) ринкової економіки 

слово «честь» не в пошані. У цьому професійному кодексі мають 

бути чітко визначені межі допустимого та можливого. PR-фахівці, 

вступаючи в таке професійне середовище, мають, подібно до 

лікарів, давати щось на кшталт «клятви Гіппократа», головною 

заповіддю якої має стати девіз «не нашкодь» (щоправда, зараз 

багато хто з них усе це робить формально). 

Порушення мають суворо каратися винятково із професій-

ного середовища з позбавленням права займатися цим видом 

діяльності. За кордоном існують такі системи. Такий шлях є 

перспективним, а можливо, - єдино правильним і результативним, 

але його реалізація вимагає глибокого опрацювання. 
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 Третій шлях полягає в оприлюдненні психологічних методів 

та технологій, що застосовуються в «паблік рілейшнз». Що 

більше людей знатимуть про них та їх зміст, то менше можли-

востей буде для таємного примусу, прихованих маніпуляцій. 

Тому потрібні змістовні публікації на цю тему, розраховані як на 

вузьке коло фахівців, так і на широку аудиторію. Необхідно, щоб 

технологічна сторона «паблік рілейшнз» висвітлювалася в засо-

бах масової інформації. Потрібна повна відкритість. При цьому 

PR-фахівці без роботи не залишаться, адже одна справа знання, а 

інша - вміння, помножені на творчість. Але психологічні знання, 

ставши надбанням широкого загалу, стануть своєрідним регуля-

тором у застосуванні маніпулятивних психологічних технологій.  

 Тепер про перспективи. Вони бачаться, перш за все, у 

створенні «філософії та ідеології» «паблік рілейшнз». Далі необ-

хідно посилити дослідження створення методичного і технологіч-

ного інструментарію, його гуманізації, спрямованої на досягнення 

симбіотичних інтересів. І нарешті, проблема особистісно-профе-

сійного розвитку PR-фахівців. Тут чітко проглядається напрямок, 

який вже зараз можна назвати «акмеологією «паблік рілейшнз». 

Проблематика «акмеології PR» велика. До неї можуть входити: 

1) обґрунтування категорії «АКМЕ» у «паблік рілейшнз»; 

2) її опис, принципи та шляхи досягнення; 

3) моделі професіоналізму особистості та діяльності PR-

фахівців; 

4) технології розвитку їх особистісно-професійних якостей; 

5) формування продуктивної «Я»-концепції; 

6) визначення умов і факторів, що сприяють або перешкод-

жають досягненню високої ефективності діяльності, та багато 

іншого. 

І, безперечно, в Україні має панувати верховенство права – 

чітко виконуватися законодавство, призначене для регулювання 

всієї рекламної діяльності, що не допускає аморальності і зловжи-

вань. А це можливо лише за умов розвинутої демократії, грома-

дянського суспільства і високих стандартів життя у всіх сферах. 

 Здається, що якщо діяльність «паблік рілейшнз» здійснюва-
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тиметься і розвиватиметься в гармонії саме з такими ціннностями 

і цілями, то вона стане не лише престижною, а й насправді 

суспільнозначущою. 
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Після звільнення Закарпаття восени 1944 р. військами 

Червоної армії на його терени поступово прийшли пересліду-

вання та репресії проти церков. Радянська влада реалізовувала в 

краї аналогічний план, що в Галичині з 1939 по 1941 рр., 

здійснюючи тиск на представників усіх релігійних спільнот. 

Особливо страшним переслідуванням було піддано місцеву 

Греко-католицьку Церкву, яка, під назвою Мукачівська греко-

католицька єпархія, існувала окремо від УГКЦ з часів Ужгородсь-

кої унії. За підробленими звинуваченнями до таборів ГУЛАГу 

потрапило десятки греко-католицьких священників, які не 

погодилися перейти до Російської Православної Церкви. За весь 

радянський період в Закарпатті було заарештовано 124 греко-

католицьких священнослужителя (40% від складу єпархіального 

духовенства), із них 28 померли в тюрмах і таборах [1, с. 396].  
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Про декотрих священників збереглося надзвичайно мало 

джерел, які б дозволили об’єктивно і повно висвітлити їхні 

біографії. До малодосліджених діячів Мукачівської греко-като-

лицької єпархії, які загинули в радянських таборах, слід віднести 

о. Теодора Дурневича, пароха с. Жнятино Мукачівського району. 

В окремій нашій публікації ми проаналізували наявну історіо-

графічну базу про репресованого та ввели до наукового обігу 

раніше не відомі документи фонду Р-116 «Народний комітет 

Кошельово» з Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО) 

[2]. Ці документи стосувалися періоду перед арештом священ-

ника та відносилися до часу його перебування в с. Кошельово на 

Хустщині.  

Продовжуючи вивчення матеріалів про о. Теодора Дурне-

вича в ДАЗО ми звернули увагу на дорадянські фонди, які 

зберігаються в філіалі архіву в м. Берегово. У фонді 21 «Крайове 

Управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород» було виявлено 

справу під назвою «Особиста справа греко-католицького священ-

ника Дурневіч Теодора» [3]. Хронологічні рамки документів – 29 

червня 1933 р. – 7 лютого 1938 р. Об’єм справи – 45 аркушів. У 

цей період о. Теодор служив на парафії в с. Скотарське, що 

географічно межувало з Галичиною у складі Польщі.  

На початку справи міститься т.зв. Evidenčný list (Реєстрацій-

ний лист), який заповнювався священниками після призначення 

на посаду для нарахування державного утримання (конгруа). У 

документі чеською мовою фіксувалася прізвище та ім’я, дата та 

місце народження, домашня приписка, релігійна приналежність, 

народність, громадянство, знання мов, сімейний стан, дата і місце 

одруження, ім’я та вид заняття дружини і т.д. Загалом 13 пунктів, 

з яких останні стосувалися дати смерті дружини та імен дітей, 

дати їх народження чи смерті. О. Т. Дурневич заповнив перші 11 

пунктів. Він вказав, що народився 8 вересня 1904 р. в с. Латірка 

Свалявського округу на Підкарпатській Русі. У тому ж населе-

ному пункті він мав «domovskou příslušnost». За релігійною 

ознакою Дурневич був греко-католик, русинської (тодішній 

аналог терміну український) народності. Одружився 29 червня 
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1933 р. в с. Мідяниця Мукачівського округу з Оленою Єнковсь-

кою [3, арк.1].  

На другому аркуші Реєстраційного листа подано інформацію 

про освіту священника. Від розпочав своє навчання в рідному селі 

в греко-католицькій школі в 1910 р. та закінчив його на початку 

Першої світової війни (1914 р.). Військові події та матеріальні 

нестатки відклали продовження освіти аж до 1920 р., коли Юрій 

став учнем Мукачівської реальної гімназії [4]. В 1929-1933 рр. він 

навчається в духовній семінарії в Ужгороді [3, арк.2]. Після 

одруження, 12 липня 1933 р. в Великих Лазах був рукопокла-

дений в сан ієрея єпископом Олександром Стойкою. 13 липня 

1933 р. о. Т. Дурневич склав присягу вірності Чехословацькій 

республіці, як було заведено згідно із тодішнім законодавством 

[3, арк.3]. 

В особовій справі знаходиться ще один варіант Реєстрацій-

ного листа, який був заповнений пізніше та містить інформацію 

до 1937 р. В ньому внесена інформація про народження двох 

дочок о. Т. Дурневича: Георгії Марії (29 травня 1934 р.) та 

Олександри Миколаї (10 лютого 1937 р.) [3, арк.5]. На сайті 

Мукачівської греко-католицької єпархії ім’я першої дочки подано 

як Георгіна [4]. Крім того, в документі було зафіксовано дату 

призначення на прихід в с. Скотарське та дату реєстрації цього 

указу у відповідних органах цивільної влади [3, арк.6].  

Документи особової справи свідчать, що початково о. Теодор 

отримав указ про призначення адміністратором на парафію у с. 

Верб’яж, що межувало через гори з його рідним селом [3, арк.8]. 

Однак, вже наступного дня (14 липня 1933 р.) архієрей змінює 

своє рішення, направляючи молодого богослова до Скотарського. 

Про це йдеться у листі єпископа Олександра Стойки до 

Крайового Уряду Підкарпатської Русі в Ужгороді [3, арк.9]. У 

справі зберігається різні фінансові документи про нарахування 

державної субвенції, доплат після народження дітей і т.д. [3, 

арк.10-14]. Це листування свідчить, з одного боку про тотальний 

контроль держави, а з другого боку – ніби про цілком пристойне 

матеріальне забезпечення молодого священника. У цьому кон-
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тексті слід зауважити, що духовенство в Чехословаччині 

перебувало на державній службі, отримуючи, як зазначалося 

вище, щомісячну конгруу. Вона прийшла на заміну коблині та 

роковині, знявши податковий тягар зі спин бідних вірників.  

Однак, питання з фінансами було досить складне. У листі від 

25 вересня 1934 р. до Земського уряду в Ужгороді о. Т. Дурневич 

піднімає перед чиновниками проблему недостачі податкових 

виплат з його боку та пояснює причину, чому так сталося. Свя-

щенник вважав, що проти нього було порушено законодавство і 

що він повинен платити меншу суму, ніж від нього вимагав 

Свалявський податковий уряд [3, арк.18]. «Вищенаписане не 

означає, що я не хотів платити податки до державного уряду 

Нашої Милої ЧС Республіки, я хочу заплатити, але я хочу діяти 

морально-справедливо у всіх відношеннях і не буду платити за те, 

чого не повинен» [3, арк.18 зв]. 

5 серпня 1936 р. священник просить Земський уряд Підкар-

патської Русі в Ужгороді про підвищення йому конгруа, згідно із 

розпорядженням вищеназваного державного органу від 11 серпня 

1933 р. [3, арк.35]. Супроводжуючи клопотання о. Т. Дурневича 

до Земського уряду, єпископ Олександр Стойка підкреслював, що 

«іменований духівник військову службу не відбував, тому що 

військовою комісією був визнаний непридатним» [3, арк.35]. 

Хронологічно пізніші документи показують, що підвищення 

зарплатні так і не відбувалося. Про це свідчить чергове клопо-

тання священника до Земського уряду від 9 листопада 1936 р. На 

аркуші паперу знизу виявлено приписку від когось із урядовців: 

«підвищення здійснено розпорядженням №60889/36. Ужгород, 

дня 20 листопада 1936 р.» [3, арк.40].  Вже через чотири місяці (о. 

Т. Дурневич знову звертається до Земського уряду в Ужгороді з 

проханням про підвищення державної виплати. На цей раз у 

зв’язку з народженням другої дочки – Олександри Миколаї [3, 

арк.30].  

Таким чином, вивчення додаткових документів із ДАЗО дає 

можливість розширити біографічні відомості про о. Теодора 

Дурневича. У фонді 21 виявлені матеріали, які показують його 
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перші роки на новому приході, економічні негаразди та побутові 

труднощі. Необхідно зважити і на той аспект, що у світі тоді 

панувала економічна криза, вірники були дуже бідні і молодому 

священнику з родиною було важко звести кінці з кінцями в 

гористому селі. Вважаємо, що біографія о. Теодора Дурневича 

потребує подальшого вивчення.  
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Туризм безпосередньо значима галузь, яка виробляє значну 

частину валового продукту у світі. Зараз в часи глобалізації і з 

ростом вільного часу та зручності транспортування туризм наби-

рає оборотів, що в свою чергу стосується і України. Універсаль-
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ність туризму полягає в його тераформуючій властивості і 

залежності від людської уяви, в яких немає меж. 

Так як Україна обрала напрям глобалізації та євроінтеграції, 

то співпраця з іноземними партнерами неминуча. Ми стараємось  

дотримуватись міжнародних стандартів, в тому числі і пов’язаних 

із туризмом, які диктують UNWTO. Це відкриває двері для 

інвестиційних пропозицій, обмін досвідом та прискорення ство-

рення інновацій або сумісне винайдення інновацій. Останні 

декілька років можна спостерігати як розширюються зв’язки з 

міжнародними, локальними та національними туристичними 

асоціаціями, зокрема ТААТР та іншими [1].   

Одною із останніх нагод, яка послужила стимулом появи і 

розвитку інновацій послужила пандемія COVID-19 яка розпоча-

лась в першій половині 2020 року, результатом якої стало 

переосмислення надавання послуг транспортування, облаштуван-

ня транспортних хабів та місць накопичення людей диспенсерами 

з дезінфікуючими засобами, мобільними лабораторіями та моди-

фікацією засобів транспортування на новий гіпобактеріальний 

лад. 

Окрім змін в туристичному світі відбулися і зміни в самих 

туристах – у побут увійшло поняття, як «цифровий турист», для 

котрих всі туристичні махінації відбуваються через мобільні 

пристрої онлайн: повний контроль над купівлею і споживанням 

туристичного продукту та інформації щодо останнього. Новітні 

технології не прив’язані до певних галузей, тому в туризмі можна 

побачити як вони всі працюють в тандемі: біометрика, blockchain, 

робототехніка, штучний інтелект, хмарні технології та інші, які 

щороку винаходять представники інших галузей. 

Одна із найважливіших інновацій, на мою думку, можна 

назвати технології орієнтування країною та містами. За останні 

роки можна було побачити стрімкий ріст в появі сервісів з нада-

вання послуг таксі, як локальних так і глобальних, як UKLON, 

BOLT, UBER та інші. Наступним рівнем таких сервісів є 

об’єднання функцій навігації, купівлі квитків на проїзд та 

інформаційної складової є сервіси, як KyivPass, які об’єднують в 
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собі ці всі функції. Я бачу допрацювання їх, щоб вони ставали 

всеукраїнськими і не були обмеженими одним містом, мали 

онлайн сервіси із віртуального гіда, імплементації сервісів таксі, 

мапу із закладами харчування та іншими, щоб спростити 

перебування туристів в країні та монетизувати локальний бізнес 

за рахунок іноземців.  

Також чималим фактором із надходженням туристів в 

Україну є залізничне сполучення. Європейські країни щільно 

сполученні залізничними шляхами завдяки стандартизації енних. 

За один лиш 2019 кількість залізно дорожніх пасажиро-поїздок 

досягнула 7.5 мільярдів. Щоб європейському туристу потягом без 

пересадок дістатись до України потрібно зачекати щонайменше 

1-2 години, щоб змінити колеса вагону з 1435 мм на 1520 мм. 

Окрім туризму це позитивно вплине на транспортні перевезення і 

пришвидшить логістику[2]. 

Задля досягнення інклюзивності слід запроваджувати онлайн 

екскурсії шляхом штучної реальності (VR), аугментованої 

реальності (AR) та інтерактивних онлайн екскурсій, де можна 

керувати гідом (екскурсії Фарерськими островами) [3]. Не всі 

верстви населення можуть собі дозволити подорожувати як через 

фізичні і психічні вади (хікікоморі), так і через нехватки коштів. 

Підтвердження цього є неодноразові коментарі біженців з 

України, які за межами своїх населених пунктів не були.  

Окрім тренду на інклюзивність, останні 15-20 років глобалі-

зується «eco-friendly» напрямок в країнах ЄС, деяких азійських 

країнах та Північній Америці. Ідеї збереження природи і 

зменшення вуглецевого навантаження на планету імплементу-

ються вже чимало років і вплинули в свою чергу на тенденції в 

сфері туризму. Майбутнє за енергетивно-позитивними готелями, 

які виробляють більше енергії, аніж споживають, на прикладі 

норвезького готелю «SVART», який з’явився в 2019 році. Вони 

повністю автономні і позитивно впливають на місцевість [4] [5].  

Перехід на такий типаж готелів занадто стрімкий і його 

неможливо впровадити швидко, проте, є спосіб зменшити 

забруднення, яке за собою несе готельна сфера, шляхом заміни 
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пластикових одноразових засобів особистої гігієни на біо-

розкладні контейнери, переробка яких може відбуватись в межах 

самих готелів. Така технологія на сьогоднішній день надається 

компанією Green Box. Дані продукти спрощують процес сорту-

вання сміття, а подальше компостування і процес метанизації 

створюють зелену енергію [6]. 

На цьому перелік інноваційних технологій, які потенційно 

можуть використовуватись в туризмі не закінчуються. Опира-

ючись на своє дослідження я обрав найбільш ймовірні в реалізації 

та експлуатації технології, які не набули широкої оголоски. 

Розглянувши сутність та особливості інноваційний технологій, ми 

дійшли висновку, що інноваційні технології це результат дій, які 

спрямовані на створення нового або зміну існуючого туристич-

ного продукту, освоєння нових ринків, використання передових 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, вдосконалення 

туристичних, транспортних та готельних послуг, створення 

стратегічних альянсів для здійснення туристичного бізнесу 
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В період глобальних затяжних криз особливого значення для 

формування антикризового потенціалу країни мають “точки 

опору”, що є елементами єднання зусиль держави, бізнесу та 

суспільства з зсувом інтересів з матеріальних вигод на соціальні 

пріоритети. Партнерство бізнесу та держави може бути ефективно 

реалізовано через інструмент державно-приватного партнерства 

(ДПП). ДПП є домовленістю між державним органом і приватним 

партнером, що спрямована на реалізацію громадського інфраструк-

турного проекту та надання послуг за довгостроковим контрактом 

[1]. Основними ознаками ДПП, що відрізняють його від державних 

закупівель є передача ризиків приватному партнеру, залучення 

інвестицій та ефективних інноваційних рішень, довгостроковість 

(10-50 років), перенесення фокусу уваги на результат проєкту. 

Для розвитку ДПП на рівні ЄС створено Європейський 

експертний центр ДПП при Департаменті консультаційних пос-

луг Європейського інвестиційного банку з метою підтримки 

державного сектору по всій Європі у створенні кращих державно-

приватних партнерств. 

 К 2021 року в країнах ЄC реалізовується 1799 проєктів ДПП, 

сумарною вартістю 383,3 млн. ЕUR, найбільша їх кількість 

стосується сфери освіти, охорони здоров`я та транспорту. В 

країнах ЄC 61% загальної вартості ДПП приходиться на 

транспортну галузь [2]. Успішною практикою ДПП (за договором 
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концесії) є проєкт "Євротунель", що побудований під протокою 

Ла-Манш, яким управляє компанія Getlink [3]. 

В Україні теж до війни докладалися значні зусилля щодо по-

ширення інституту державно-приватного партнерства. У 2019 році 

прийнятий новий ЗУ "Про концесії", який надав можливість юри-

дичним особам  ініціювати ДПП, оскільки раніше це могли робити 

тільки державні органи, які не мали достатньої мотивації для цього. 

Крім того, закріплено, що всі операційні ризики передаються кон-

цесіонеру, а також чітко визначені умови та критерії конкурсного 

відбору, запропоновані широкі інструменти державної підтримки. 

 За даними Мінекономіки України станом на 01.01.2021 укла-

дено 192 договори ДПП, з них 39 договорів реалізовано (29 – 

концесійні, 6 – угоди про спільне підприємство, 4 – інші угоди), 

118 договорів – не виконано, 35 – розірвано або закінчено [4].  Тобто 

реалізовано лише 27,8% від загальної кількості укладених догово-

рів ДПП у сферах: збору, очищення та розподілу води,  видобутку 

та транспортування природного газу, туризму, будівництва, повод-

ження з відходами та охорони здоров'я. Держава передала в 

концесію два морські порти: "Ольвію" (на 35 років) та "Херсон" (на 

30 років). Згідно з умовами договору, інвестори зобов'язуються 

вкласти в об'єкти 3,4 млрд грн і 300 млн грн відповідно. Також, в 

планах було концесія доріг та залізничних вокзалів [5].  

За регіонами України – найбільша кількість реалізованих 

проектів ДПП у Миколаївській області – 7, Донецькій та Львівсь-

кій – 5, Київській, Запорізькій та Закарпатській – 4 [4], тобто немає 

практики партнерства держави та бізнесу в реалізації інфраструк-

турних проєктів в більшості регіонах країни.  

Таким чином, статистичні дані свідчать про відсутність 

ефективного механізму поширення державно-приватного парт-

нерства та наявність об`єктивної потреби формування консульта-

ційних центрів реалізації ДПП, метою яких є інформаційна та 

юридична підтримка, вирішення практичних проблем впровад-

ження ДПП; розробка інструкцій щодо ДПП, підтримка у 

процесах підготовки та управління, допомога державним органам 

у підготовці та закупівлях в рамках проєктів ДПП. 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/20/664226/
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Викладання математики, як і багато інших галузей педаго-

гічних наук необхідно підлаштовувати під умови які склалися в 

нашій країні. Адже, основна мета навчання зараз – підтримка 

психоемоційного стану учнів. 

Педагогам, під час планування уроків, потрібно враховувати 

наступні особливості: внаслідок стресу когнітивні функції мозку 

можуть значно погіршуватися, також у дітей може з’явитися 

надмірна непосидючість, дратівливість, або замкнутість та апатія. 

Тому варто знизити рівень вимог до знань та успішності. 

https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Piotr+Bogdanowicz
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Але все ж важливо, щоб, за можливості, були організовані 

онлайн уроки математики, вони необхідні за декількох причин: 

• Згідно з програмою, на вивчення математики виділяється 4-

5 годин на тиждень. Тому вчитель саме цього предмету має добре 

знати учнів і може надати їм психологічну підтримку. 

• Базові знання математики дуже необхідні для опанування 

багатьох інших шкільних предметів. 

• В умовах війни дітям як ніколи необхідно розвивати 

критичне мислення, щоб правильно аналізувати великий потік 

інформації з новин. Саме в процесі навчання математики учні 

набувають ці навички. 

• Після війни буде відбудова. А тому будуть мати попит 

професії для яких необхідні ґрунтовні знання математики. 

Наприклад, економісти, інженери, будівельники, тощо.  

• У вивчені математики вкрай необхідна систематичність, 

тому що тривалі перерви призводять до забування матеріалу та 

втрати здобутих  навичок. [1] 

Не всі діти вмотивовані навчатися зараз. Тому, необхідно 

пояснювати, що кожний воює на своєму фронті. Наш фронт 

освітній. Потрібно бути вихованими й освіченими, бо нам 

незабаром доведеться відбудовувати країну. І зараз найкращий 

час здобувати знання, щоб бути корисними своїй державі. 

Для початку, вчителям потрібно виділити час на повторення 

й систематизацію опанованого раніше матеріалу. Також, для 

оптимізації навчального процесу педагог може об’єднати певні 

теми, скоротити обсяг їх вивчення. [2] 

Викладати математику, за можливості, потрібно у синхрон-

ному режимі. Надавати відеозапис уроку для учнів, які не змогли 

бути присутніми на занятті. Або відеоуроки з освітніх платформ 

та конспекти з розв’язанням типових завдань до відповідної теми. 

Заняття не мають бути класичними уроками згідно з 

програмою. Насамперед учням необхідна підтримка і спілкування 

з людиною, яка їм нагадує про приємні моменти довоєнного часу. 

Треба обговорювати, з дітьми, ситуацію, що склалася, так можна 

зменшити напругу та встановити довіру з ними.  
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У будь-якій темі краще спиратися на основи, які учні мали 

надійно засвоїти раніше. Так створюється ситуація успіху, адже 

діти користуються інформацією, яку вже знають. 

Підготовка до занять тепер теж має відрізнятися. Психологи 

радять уникати текстів, прикладів, задач тощо, які якось пов’язані з 

війною. Натомість треба продумати інструменти, які добре привер-

тають увагу дітей до уроку, наприклад короткі відповіді в чаті, 

виконання вправ учнями у режимі реального часу, усні відповіді, 

тощо.[3] Також, експерти радять зробити акцент на потребах учнів, 

на їхніх запитах. До кожного уроку варто продумати декілька варі-

антів завдань і використовувати їх в залежності від обставин. Це 

особливо вважливо зараз, адже ситуація може змінюватися щомиті. 

Щодо домашніх завдань, тут все залежить від обставин. До-

цільність та обсяг завдань треба визначати індивідуально, врахо-

вуючи ситуацію та психологічний стан учнів. А для контролю, 

можна використовувати тестування, доступні на навчальних плат-

формах. За умови, що в учнів є вільний доступ до інтернету. 

Отже, треба не втікати від проблем, що постають перед нами, 

а намагатися вирішувати їх. Тобто, кожен вчитель математики 

повинен дослідити, як можна організувати навчання зараз, щоб 

воно було продуктивним. Знайти індивідуальний підхід до учнів, 

адже всі зараз знаходяться в різних обставинах і по-різному 

реагують на стрес. 

Література: 

1. Війна та навчання математики. Інститут педагогіки 

НАПН України: веб-сайт. URL: https://undip.org.ua/news/viyna-ta-

navchannia-matematyky/ (дата звернення: 17.06.2022) 

2. Як організувати викладання предметів в умовах війни. 

Середня освіта: веб-сайт. URL: https://osvita.ua/school/86146/ (дата 

звернення: 17.06.2022) 

3. Як навчати під час війни: чекліст учителя на дистанційці. 

Освіторія: веб-сайт. URL: https://osvitoria.media/experience/yak-

navchaty-pid-chas-vijny-cheklist-uchytelya-na-dystantsijtsi/ (дата 

звернення: 17.06.2022) 



 

142 

______________________________________________________ 

УДК 004  Інформаційні технології 

 

МОДЕЛЬ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ В ПОДІЙНО-

ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ ОЦІНКИ КАПІТАЛУ 

 

Малий Р.М. 

студент кафедри програмного забезпечення 

Національний університет "Львівська політехніка", 

м. Львів Україна 

Застосування технологічних нововведень у фінансовій сфері 

залучило сотні мільярдів доларів венчурного капіталу за останні 

кілька років. А технологічних рішень у цьому напрямку, зараз 

очікують мільйони користувачів. На даний момент фінтех засто-

сунки є запорукою розвитку економіки у цілому світі [1]. 

Такі системи часто мають регулюватися на рівні держави та 

заохочують людей припинити використання готівки і перейти до 

онлайн-банкінгу, цифрових платіжних систем та електронних валют. 

Досить часто фінтех стартапи успішно взаємодіють із тради-

ційними банками. Зазвичай така співпраця створює певні синерге-

тичні ефекти та перекриття за розміром охоплення, кількістю 

клієнтів та можливості інтеграції чи інтернаціоналізації [2]. Різні 

продукти та послуги можуть поєднуватись та надають користува-

чам максимальну гнучкість у формуванні їхніх фінансових потреб. 

Кількість фінансових сервісів, систем та додатків продовжує 

стрімко рости, як і їхня аудиторія користувачів у всьому світі. 

Таке стрімке зростання створює значну структурну проблему для 

архітектури за допомогою якої було розроблено багато ПЗ у цій 

сфері [3]. Такі програмні продукти постійно стають більшими у 

розмірах, складності, загальному використанні, і ми починаємо 

помічати, що стара та традиційна монолітна архітектура більше 

не підходить для створення таких високонавантажених систем. 

Замість одного монолітного додатка у вас уже є кілька 

незалежних, які можуть працювати самостійно. Ви можете ство-

рювати їх за допомогою різних мови програмування і навіть 

різних платформ. Також ви можете структурувати великі та 
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складні застосунки за допомогою більш простих та незалежних 

програм, які можуть виконуватись самі по собі. Ці менші програ-

ми групуються, щоб забезпечити всі функції великого, складного 

монолітного додатка [4]. 

Реплікація даних - це загальноприйнята техніка програму-

вання для таких розподілених систем, і вона часто важлива для 

досягнення необхідної продуктивності або надійності [5]. На 

жаль, реплікація даних може скомпрометувати їх узгодженість, 

що звичайно може призводити до нестабільної роботи систем. 

Зокрема, у слабо узгоджених системах програмісти повинні 

працювати з запитами, що повертають застарілі дані (якщо 

система не встигла оновитись), та уникати пошкоджень даних під 

час конфліктуючих оновлень. Фундаментальна напруга між 

вибором продуктивності(задля слабкої узгодженості) та корект-

ності даних (задля сильної узгодженості) є поширеною темою при 

розробці паралельних та розподілених систем, і це як практично 

актуальною, так і теоретично цікава тема. 

"Фінтехи" зараз вже захоплюють та пропонують свої товари 

та послуги у всьому світі через цифрові канали і за дуже низькою 

вартістю або навіть зовсім безкоштовно. Але як великі корпорації 

можуть впоратися з цими проблемами не несучи великих затрат? 

Вони використовують новітні техніки та практики та прин-

ципи такі як TDD, YAGNI (You Aren’t Gonna Need It) , KISS(Keep 

It Simple Stupid). Безумовно в даний час надзвичайно ефективним 

є використання CQRS та Event Sourcing. 

Принцип CQRS радить відокремлювати операції, які 

мутують стан (команди) та запити на перегляд. Це створює 

корисні можливості, наприклад варіант вибору різних баз даних 

для операції запису та читання. Розробники можуть вибрати 

найефективнішу альтернативу для запитів без жертв стосовно 

оригінальної (наприклад, реляційної) бази даних для виконання 

операцій запису даних. Крім того, кожен із запитів на читання 

може бути оптимізований незалежно, підтримуючи кілька різних 

моделей для читання. Ці переваги звісно є пов'язані із вартістю за 

синхронізацію кількох моделей даних. 
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CQRS добре поєднується з ідеєю джерела подій (Event 

Sourcing), вдосконалена версія шаблону журналу комітів яка  

дуже добре відома дизайнерам баз даних і зараз вважається 

зрілим методом управління персистентністю для даних. З таким 

підходом оведінка системи моделюється в термінах фактів 

(подій), що відбуваються в системі. Це може дозволити відмови-

тись від об'єктно-реляційного відображення для отримання 

повністю персистентно-агностичної моделі системи [6]. 

Архітектура CQRS + ES є горизонтально масштабована, 

проте не можна забувати, що все має свою ціну. Узгодження 

даних(eventual consistency) вимагає від розробників оскаржити 

свої міркування щодо потоку управління в системі. Стійкість до 

розділення тягне за собою роздуми про дублювання, втрати та 

повторні спроби запису чи читання [6]. 

Дана робота зосереджена не просто на фінтех напрямку, а 

саме на програмах в яких присутня можливість вносити зміни, 

тобто редагувати події, які трапились в минулому. Акцент таких 

застосунків є не на швидкодії чи навантаженні, а в коректності 

отриманих даних та можливості виправлення помилок. Додатко-

вою складністю роботи є забезпечення аналітики на основі 

історичних даних, що ускладнюється, адже при зміні транзакції в 

минулому, необхідно знову перераховувати аналітичні дані. 

Я пропоную використовувати метод який я назвав “Компо-

зитний знімок із затримкою” див рис. 1.  Суть методу полягає в 

тому, що система розділяється на команди та запити за підходом 

CQRS, а у базі даних для запису зберігаються всі доменні події 

(підхід Event Sourcing). Наступний елемент системи це сервіс 

який відповідає за створення моделі для читання у вигляді який 

буде зручний для користувача. Він реагує на вставки нових подій 

в базі для запису та оновлює модель для читання. Цей сервіс 

також відповідальний за створення запитів для генерації аналітич-

них знімків які потрапляють в чергу і обробляються генератором 

знімків. Генератор буде опрацьовувати отримані запити та розмі-

щати дані в іншу базу даних, яка містить саме аналітичні дані. 
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Рис.1 Запропонована архітектура системи 

Такий підхід має наступні переваги: 

● рівномірне розподілення навантаження на систему; 

● доступність історичних даних навіть у випадку тимчасової 

втрати одного із сервісів; 

● можливість налаштовувати частоту оновлення інформації 

та перегенерувати аналітичні дані у бідь-який момент; 

У випадку коли система не навантажена така генерація 

відбудеться дуже швидко, проте ми отримуємо додаткову 

стабільність та надійність для користувачів. Недоліком такої 

системи є можливі проблеми із узгодженістю даних, що не є 

критично для аналітичної системи. 
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 
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доцент кафедри мовознавства 

Баб’як О. І., 

викладач кафедри мовознавства  

 Івано-Франківський національний  

медичний університет 

 м. Івано-Франківськ, Україна 

Сучасна людина, прагнучи підвищити свою мовленнєву 

компетентність, послуговуватиметься різними способами задля 

розширення свого лінгвістичного світогляду, поглиблення знань з 

культури мовлення, мислення та культури суспільних стосунків. 

«У мові концентрується сама сутність людського буття, історич-

ного буття народу» [2, с.367], - так сказав Іван Дзюба у своїй 

доповіді «Мова і гримаси суспільства» на парламентських 

слуханнях «Про функціонування української мови в Україні» 12 

березня 2003 року. Окреслюючи об’єктивну складність мовної 

ситуації, автор акцентує увагу на необхідності формування у 

кожного українця почуття відповідальності за свою національну  

культуру та мову. Великі сподівання у цих питаннях національ-

ного самозахисту покладено на молоде покоління інтелігенції. 

«Роль національної інтелігенції вирішальна не тільки у створенні 

культурного, інтелектуального потенціалу суспільства, а й у фор-
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муванні етикету, культури мовної поведінки громадян» [2, с.372]. 

Одним із завдань навчальної дисципліни «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)» є допомогти студентам оволоді-

ти мовою як засобом мислення та пізнання дійсності, прищепити 

здобувачам освіти навики ефективно використовувати  знання 

для мовного відтворення змісту думок у комунікації свого май-

бутнього фаху. Насамперед важливо засвідчувати високий рівень 

культури офіційно-ділового, фахового та наукового мовлення. 

Розвиток культури індивідуального мовлення – це тривалий і 

складний процес. Як зазначає Олександра Сербенська, «високої 

мовної довершеності досягає, як правило, та людина, яка багато 

працює над оволодінням мовою, прагне правильно говорити, вияв-

ляти у мовленні – усному та писемному - свою індивідуальність, 

усвідомлюючи, що «Я є мова» [1, с.7]. Наведемо ще кілька думок 

цієї відомої української мовознавиці: «Мова – неоціненний скарб 

народу, найповніший літопис його духовного життя. У її глибинах 

– філософський розум, витончений естетичний смак, багато справді 

поетичного чуття, сліди праці дуже зосередженої думки, сила над-

звичайної чутливості до найтонших переливів у явищах природи, 

багато найсуворішої логіки, високих духовних злетів. Виховувати в 

собі повагу до мови, якою розмовляєш, - це, передусім, шанувати 

себе, виявляти повагу до народу, його історії, культури. Це – 

дисциплінувати мислення і волю, тренувати пам’ять» [1, с.7].  

Невід’ємним компонентом індивідуальної культури фахівця  

є володіння українським мовленнєвим етикетом, у розуміння 

якого вкладаємо такий зміст : це система спеціально призначених 

формул ввічливості, яка склалася у процесі історичного розвитку 

народу, відображає особливості мовної свідомості українців, 

основні риси ментальності, зокрема такі, як доброзичливість, 

толерантність, щирість, прихильність, гуманність, волелюбство, 

люб’язність, відкритість у спілкуванні.  

 За умови, коли між комунікантами встановлюються добро-

зичливі, взаємоввічливі стосунки, спонукання має характер 

побажання, тобто виражає спонукально-побажальні відношення. 

До конструкцій, що передають ввічливі (емоційно-вольові) 
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відношення між комунікантами, ми зараховуємо етикетні спону-

кально-побажальні формули привітання, подяки, прохання, 

вибачення, запрошення, компліменти, віншування, благосло-

вення, прощання та ін. Кожен з названих різновидів охоплює 

певне коло конструкцій і виявляє специфіку функціонування. 

Слушно зауважити, що з позицій структурно-семантичного 

підходу етикетні висловлення знаходять свій вияв у спону-

кальних конструкціях, які виражають приязні та шанобливі 

стосунки між учасниками комунікативного акту, під час якого 

співрозмовники обмінюються етикетними виразами ввічливості. 

Семантико-функціональні особливості етикетних висловлень 

формують комунікативні інтенції мовця, який у конкретній 

ситуації ввічливого спілкування ставить за мету привітатися із 

співрозмовником, розпочати з ним бесіду чи обмежитися 

вітанням, подякувати йому за щось, попросити вибачення, 

засвідчити йому свою прихильність чи попросити про люб’язне 

ставлення до нього, попрощатися з ним, запросити його чи 

побажати йому успіхів, здоров’я з нагоди якоїсь дати чи події і 

т. ін.  

Звісно ж, опанування студентами культури спілкування 

передбачає володіння усіма ефективними засобами вербальної 

та невербальної комунікації, які властиві мовленнєвому та 

поведінковому етикету нашого народу. На жаль, колоквіалізація, 

субстандартизація та вульгаризація мовних засобів призвели до 

спрощення мовленнєвого етикету. Тому глибокий аналіз та 

осмислення українського етикету як духовного надбання нації в 

когнітивному, соціолінгвістичному, етнокультурному, психолін-

гвістичному аспектах розширить знання майбутніх фахівців про 

потенційні виражальні можливості  зворотів ввічливості відпо-

відно до умов функціонування у певній комунікативній ситу-

ації. 
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м. Харків, Україна 

Україну та Китай географічно роз’єднує величезна відстань, 

але ж у здобувачів освіти є можливість вивчати особливості 

національної культури кожної країни, що викликає інтерес та 

можливість інтеграції в єдиний культурно-освітній простір, обмі-

нюватися цінними знаннями у галузях науки, освіти, мистецтва. 

Важливість такого процесу полягає в необхідності обміну необ-

хідною інформацією, яка стає додатковим соціально-економічним 

ресурсом та фактором нарощування духовного потенціалу сус-

пільства, стратегічною основою розвитку особистості близького 

майбутнього.  

Майбутні учителі музики покликані відновлювати національні 

культурні традиції свого народу, збагачувати їх новими цікавими 

творчими досягненнями, методами збереження та поширення, а 

також новою хвилею інтересу молодого покоління до різних видів 

мистецтва. Ознайомлення з досвідом збереження національних 

культурних традицій у цьому напрямі, відомого своїм етновихов-

ним та етнопедагогічним потенціалом, гуманністю та емоційно-

художнім впливом на молодь, допоможе сприянню зацікавленості 

у молоді до національного музичного мистецтва. 

Зазначимо, що основним напрямом музичної освіти є 

підготовка аудиторії розуміння музики та цінування музичних 
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національних традицій, що є найважливішим у музичній освіті. 

Музична освіта пов’язана з розвитком естетичних якостей, 

естетичного смаку. Всі музичні жанри (класична музика, джаз, 

поп-музика) може бути збережено лише тому випадку, якщо учні 

знають, як ними користуватися.  

Музичне середовище в педагогічних університетах Китаю та 

України сформоване з урахуванням національних умов та тради-

ційної культури. Тому, основна увага приділяється вивченню 

національної музичної культури, в такий спосіб покращується 

якість музичних та інших художніх інститутів, підвищується 

статус музики в загальній освіті [2]. 

Впроваджуючи новітні педагогічні методи в систему освіти, 

акцентується увага на музичному вихованні дітей та створюється 

повноцінна система викладання в ЗВО, таким чином нівелюється 

розрив між початковою та вищою музичною освітою, популяри-

зуючи значення музики в масштабах країни.  

Проте, існують відмінності в змісті музичної освіти між 

Китаєм та Україною (методика навчання, організація освітнього 

процесу, вибір навчальних матеріалів). 

Так, удосконалення системи розробки навчальних програм у 

педагогічних університетах Китаю передбачає наявність годин 

для вивчення теорії музики, що підвищує теоретичну грамотність 

студентів, допомагає створити міцну основу для більш високих 

художніх досягнень здобувачів освіти. Навчальними планами 

університетів України та КНР передбачено вивчення здобувачами 

вищої освіти певної кількості дисциплін, які забезпечують опану-

вання комплексом музичних знань, умінь та навичок, необхідних 

для проведення якісної та ефективної музично-виховної роботи з 

дітьми. До них відносяться: дисципліни інструментально-видав-

ничого циклу (основний та додатковий музичний інструмент, 

практикум шкільного репертуару); музично-теоретичний цикл 

(історія музики, гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних форм); 

методика музичного виховання; диригентсько-хоровий цикл (хо-

ровий клас, практикум роботи з хором, диригування, хоро-

знавство, постановка голосу). 
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Однак, у навчальній програмі існує велика кількість обов’яз-

кових предметів, які не пов’язані вони безпосередньо з вивченням 

музики. Також, перешкоджає підвищенню та загальному розвит-

ку музичної грамотності майбутніх фахівців недостатня кількість 

годин на практичні заняття. Тому, в підготовці фахівців постійно 

удосконалюється система розробки навчальних програм, що 

передбачає поєднання теоретичних курсів із практичними занят-

тями, спрямованих на розвиток музичних талантів молоді [3].  

Практикоорієнтована освіта в Китаї та Україні передбачає 

також комплекс різних видів практики. В Китаї навчальна прак-

тика включає: практику громадської роботи; педагогічну прак-

тику, виконавську, науково-дослідну. В Україні ж навчальний 

план бакалаврату містить навчальну практику, педагогічну, 

просвітницьку та науково-дослідну. 

Отже, в Україні та Китаї сьогодні в підготовці майбутніх 

фахівців акцентується важливість практичних здібностей та дослід-

ницьких можливостей шляхом оволодіння комплексом спеці-

альних знань із дисциплін історико-музикознавчого, теоретичного, 

вокально-хорового, інструментального циклів. В основі профе-

сійної підготовки вчителя музики такі принципи, як: всебічність 

творчого розвитку, особистісно- та практикоорієнтований підхід, 

варіативність, безперервність освіти, інноваційність мислення. 
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В умовах інформаційного суспільства традиційна методика 

навчання історії, яка орієнтувалася переважно на засвоєння 

учнями змісту предмета, загалом вичерпала свої можливості. 

Нині актуальним є формування в учнів системного мислення, 

уміння фільтрувати інформацію, а саме – виділяти в масиві інфор-

мації основне, розв’язувати складні проблеми та приймати 

зважені рішення. Одним із засобів формування системного типу 

мислення в учнів є інтегроване навчання, яке ґрунтується на 

наукових ідеях, концепціях, що дають цілісне уявлення про 

історію, людину, світ та культуру [1]. 

З метою аналізу стану реалізації інтегрованого навчання 

історії у 5–9 класах і визначення перспектив подальших дослід-

жень нами було проведено опитування вчителів історії закладів 

загальної середньої освіти з допомогою гугл анкетування та 

здійснено аналіз отриманих результатів.  

Анкетуванням було охоплено 435 вчителів історії з усіх 

регіонів України (крім тимчасово окупованих). Із загальної 

кількості респондентів 53,9% – це вчителі, які працюють у сільсь-

кій місцевості та 46,1% – у місті. Стаж педагогічної роботи 

вчителів, які взяли участь в опитуванні, становив): більше 25 

років – 32,3%; 21–25 років – 15,7%; 16–20 років – 16,8%; 11–15 

років – 14,5%; 6–10 років – 14,3%; 5 і менше років – 6,5% [2]. 
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Результати анкетування свідчать, що більшість опитаних 

учителів історії позитивно ставляться до інтегрованого навчання 

історії і зазначили, що його запровадження в освітній процес 

сприятиме: 1) формуванню ключових компетентностей учнів – 

57,9%; 2) подоланню фрагментарності й мозаїчності знань учнів і 

сприятиме формуванню інтегративного (системного) типу 

мислення в учнів – 47,4%; 3) поглибленню взаємозв’язку навчан-

ня з повсякденною діяльністю людини – 44,6%. Окрім того, на 

думку 53,6% опитаних педагогів, учні краще сприймають та 

осмислюють навчальний матеріал на міжпредметній основі. 

Лише незначна частина вчителів негативно ставиться до інтегро-

ваного навчання історії, зокрема, на думку 12,6% респондентів, 

учням важко сприймати та осмислювати навчальний матеріал на 

міжпредметній основі, а 9,9% опитаних педагогів вказали, що 

підготовка до інтегрованих уроків, проєктів і проведення їх 

забирає надто багато часу й тому інтегроване навчання є неефек-

тивним [2]. 

У ході дослідження було також з’ясовано, що більшість 

педагогів, розкриваючи сутність поняття «інтегроване навчання 

історії», акцентують увагу насамперед на інтеграції/синхронізації 

змісту, зокрема використанні на уроках інтегрованих та між-

предметних змістових ліній, міжпредметних зв’язків, викладання 

інтегрованих курсів. Частина респондентів розглядає інтегроване 

навчання історії на рівні певних освітніх цілей (наприклад, 

формування системного мислення учнів, цілісного світогляду, 

цілісного бачення історії світу, подолання фрагментарності знань) 

або окремих методів та форм навчання (інтегровані уроки, 

навчальні проекти). Також у їхніх відповідях наголошується на 

тому, що інтегроване навчання – це нові шляхи мотивації (зацікав-

лення) учнів до навчання історії, співнавчання та взаємодії [2; 3] 

Результати дослідження дають змогу стверджувати, що 

впроваджуючи інтегрований підхід в освітній процес, учителі 

історії орієнтуються переважно на вимоги освітньої програми та 

інтегровані завдання, що містяться в підручнику, водночас 

недостатньо уваги приділяють інтегрованим навчальним проєк-
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там, проведенню інтегрованих уроків, впровадженню інтегрова-

них курсів та факультативів [4]. Про це свідчать відповіді 

вчителів на запитання «Яким чином Ви впроваджуєте інтегра-

тивний підхід у своїй роботі? (можна вибрати декілька варіантів 

відповіді)». Їх відповіді розподілилися так: 1) реалізую на уроках 

інтегровані та міжпредметні змістові лінії, передбачені навчаль-

ною програмою з історії – 79,1%; 2) викладаю інтегровані курси 

за вибором, факультативи – 15,2%; 3) розробляю і проводжу 

інтегровані уроки – 29,4%; 4) використовую на уроках інтегровані 

завдання – 70,3%; 5) пропоную учням інтегровані навчальні 

проєкти – 33,8% [2]. 

Дані анкетування дали змогу виявити проблеми, які виника-

ють під час реалізації інтегрованого навчання історії, зокрема 

вчителі наголошували переважно на таких моментах, як пасив-

ність учасників освітнього процесу, брак як навчального часу, так 

і часу для підготовки вчителя; відсутність методики інтегровано-

го навчання, перевантаженість навчальної програми та підруч-

ників історії, невідповідність вивчення споріднених тем різними 

предметами по класах [2]. 

Також учасники опитування зазначили можливі виклики й 

ризики реалізації інтегрованого навчання історії в закладі загальної 

середньої освіти, серед яких такі, як: 1) формальний підхід до 

інтеграції і як наслідок перевантаженість змістом навчальної 

програми та підручників, що може зашкодити здобуттю якісних 

знань учнями; 2) втрата цілісного курсу «Історія України», що 

недопустимо в умовах війни; 3) учителі більше уваги приділя-

тимуть своєму «фаховому» предмету в складі інтегрованого курсу і 

як наслідок учні отримають поверхневі, а не ґрунтовні знання з 

історії; 4) інерція вчителів та їх неготовність до змін, відсутність 

зацікавленості системи ІППО у відповідній перепідготовці; 

5) бюрократія та побоювання адміністрації закладів освіти для 

введення нового; 6) незацікавленість учнів, оскільки вони здають 

ЗНО не з інтегрованого курсу, а з курсу «Історія України» [2]. 

Результати проведеного дослідження дають змогу нам стверд-

жувати, що для вирішення виявлених проблем і уникнення 
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потенційних ризиків необхідне розроблення та впровадження в 

освітній процес спеціальної методики інтегрованого навчання 

історії. Зокрема, на нашу думку, подальшого дослідження потребу-

ють такі напрями як: 1) методологія інтегрування навчального істо-

ричного змісту: критерії відбору, принципи побудови, шляхи реалі-

зації; 2) особливості підготовки та реалізації інтегрованих уроків та 

проєктів; 3) методика розроблення та впровадження програм 

інтегрованих курсів; 4) визначення форм і методів інтегрованого 

навчання для формування компетентностей та наскрізних умінь 

учнів засобами різних предметів; 5) засади розробки підручника 

інтегрованого навчання історії та принципи його конструювання. 
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Постановка проблеми. Провідною тенденцією сучасного 

розвитку світової економіки та фінансів є глобалізація. Зокрема, 

відбувається становлення єдиного ринку, тіснішає взаємодія країн 

на політичній та економічній арені, тобто відбувається взаємне 

проникнення різних сфер суспільного життя та створення загаль-

носвітового політичного, економічного, культурного співтова-

риства. Зрозуміло, що процесу становлення глобальної економіки 

та фінансової глобалізації не можна уникнути. Саме тому є 

необхідність чітко сформулювати пріоритети участі України в 

глобалізації, з одного боку, з метою створення ефективних меха-

нізмів для мінімізації її негативних наслідків, а з іншого – 

використання її для підвищення конкурентоспроможності вітчиз-

няної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам форму-

вання фінансової системи в сучасних умовах та розвитку глоба-

лізаційних процесів присвячені праці О. Білоруса і Д. Лук’яненка 

[1], П. Герста і Г. Томпсона [2], Дж. Сороса [3], Н.Стукало [4], 

А. Макушкина [5], О. Мозгового [6] та ін. Хоча окремі аспекти 

процесу глобалізації порівняно широко висвітлені в економічній 

літературі, на порядку денному постають нові складні питання, 

пов’язані з викликами глобалізації, постійними змінами світової 

економічної кон’юктури, новими завданнями розвитку світу. 
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Отже, виникає об’єктивна необхідність у дослідженні вказаних 

проблем з метою їх подальшого розв’язання. 

Метою даної роботи є визначення позитивних і негативних 

тенденцій розвитку фінансових ринків в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Початок вивчення процесу 

глобалізації можна віднести до 1985 року, коли Р. Робертсон 

визначив даний процес як “сукупність об’єктивно фіксованих 

явищ, які мають на меті об’єднання світу в єдине ціле” [7]. У 

Річному звіті МВФ за 1997 рік “Глобалізація: можливості та 

проблеми” наведено визначення глобалізації як економічної 

взаємозалежності країн усього світу в результаті зростаючого 

обсягу й різноманітності міжнародних операцій. 

Колін Паркінз у середині 90-х років ХХ ст. відзначав, що 

слово “глобалізація” використовується щонайменше в чотирьох 

значеннях. Воно може означати: нове відчуття всесвітнього 

взаємозв’язку; схему розробки загальних господарських стратегій 

або шлях до досягнення загального управління; процес змін, який 

посилює загальні зв’язки; модель визначення суспільних відносин 

через розуміння світу як єдиної соціальної системи. 

Дедалі тісніше переплітаються національні економіки та 

світове господарство об’єднується в єдиний комплекс. Еконо-

мічний аспект сутності глобалізації полягає у виникненні та 

функціонуванні великої кількості транснаціональних компаній, 

що володіють величезними ресурсами і здатних реалізовувати 

глобальні за своїми масштабами проекти; значному зростанні 

транснаціональних потоків капіталів, товарів, людських ресурсів; 

бурхливому розвитку міжнародної торгівлі, зростанні міжнарод-

ної спеціалізації та кооперації, поєднанні в процесі спеціалізації 

торгівлі з виробничою діяльністю і спрощенні митних бар’єрів; 

створенні транснаціональної світової мережі перевезень, транс-

портування газу, нафти, передачі електроенергії; формуванні 

світової інформаційної мережі Інтернет та її використанні в 

комерційній, політичній, культурній, інформаційній цілях; ство-

ренні та підвищенні ролі міждержавних інститутів як регуляторів 

не лише політичних, а й економічних відносин. 
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Найбільше процес глобалізації поширився у фінансовій 

сфері. Інформаційні технології дали можливість поєднати разом 

фінансові центри світу, скоротити час укладання угод та знизити 

їх вартість. Хвиля злиття й поглинань у розвинутих країнах і 

дерегульованість економіки останніми десятиріччями минулого 

століття призвели до виникнення фінансових холдингів. Фінансо-

вий ринок став розвиватися за рахунок власних джерел, відособ-

люючись від реальної економіки. Держава втрачає контроль над 

рухом приватного капіталу, який визначає економічну ситуацію в 

більшості країн світу. Формується новий глобальний механізм 

прийняття рішень із новим складом учасників. 

Важливим наслідком цього стала фактична незалежність 

світового фінансового ринку від політики окремих країн світу. 

Додатково прогресуючий розвиток комунікаційних систем на 

фоні лібералізації міжнародних економічних і, зокрема, валютно-

фінансових відносин привів до практично абсолютної мобільності 

капіталу. Ці фактори сприяли виникненню економічного середо-

вища. Саме тому темпи їх розвитку набагато перевищують темпи 

розвитку реального сектора світової економіки. Водночас більша 

частина фінансових операцій на них до (90 %) мають суто 

спекулятивний характер. Крім того, дедалі більшої сили набуває 

прояв зворотного впливу фінансової сфери на реальний сектор 

економіки. Така позиція світових фінансових ринків за умови 

загальної тенденції глобалізації світових економічних відносин 

сприяла тому, що процес їх глобалізації пройшов значно скоріше 

за глобалізацію інших факторів виробництва. Враховуючи 

співвідношення процесів глобалізації фінансового і реального 

сектора економіки, виділяють чотири типи глобалізації: 

1. Повна глобалізація (реальний і фінансовий сектори 

економіки обох країн перебувають у тісному взаємозв’язку). 

2. Глобалізація переважно фінансового сектора (оскільки 

мобільність фінансових активів є більшою за мобільність товарів і 

послуг, то в багатьох випадках розвиток глобалізації відбувається 

на фінансових ринках). 

3. Глобалізація переважно реального сектора (у регіональних 
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об’єднаннях країн ринки деяких видів товарів і послуг можуть 

бути повністю інтегровані, і виникає ситуація, за якої реальний сек-

тор економіки переважає фінансову сферу за ступенем глобалізації). 

4.  Відсутність глобалізації (фінансовий та реальний сектори 

економіки ізольовані в межах національних кордонів). 

Сучасні дослідження підкреслюють, що нині домінуючим у 

світі є другий тип глобалізації, проте якщо проводимо аналіз 

окремих регіонів і країн, то виявляємо взаємоперетин й інших її 

типів. Провідними факторами глобалізації фінансових ринків є: 

наявність вільного руху капіталу між країнами; лібералізація і 

дерегулювання фінансових ринків; конкуренція за доступ до 

капіталу та пошук нових можливостей; мінливість і нестабільність 

ринків, особливо в країнах, що розвиваються; розвиток інформа-

ційних технологій; стандартизація фінансових продуктів і 

фінансові інновації. 

Варто виділити сучасні тенденції глобалізації фінансових 

ринків. Зокрема, відбувається суттєва інтеграція міжнародних 

ринків капіталу, поштовхом до якої стала ліквідація багатьох 

бар’єрів при вході на національні ринки капіталу міжнародних 

кредиторів та позичальників, зниження трансакційних витрат, 

стрімкий розвиток інформаційних систем і т.п. Постійний пошук 

вигідних напрямів вкладення капіталу транснаціональними 

фінансовими організаціями та потреба споживачів фінансових 

ресурсів у значних обсягах фінансування сприяли зростанню 

темпів конкуренції на міжнародних фінансових ринках між кре-

диторами й позичальниками. Крім того, поступово зникають межі 

між різними секторами міжнародних фінансових ринків, тобто 

відбувається конвергенція міжнародних фінансових ринків. Це 

стало можливим за умов послаблення законодавчого розподілу 

інвестиційного і комерційного банківського бізнесу. Універсальні 

комерційні банки виявилися активними учасниками ринку цінних 

паперів, а інвестиційні банки почали освоювати новий для себе 

сегмент кредитування. 

Тенденція на злиття фінансових установ приводить до 

виникнення міжнародних фінансових холдингів, що об’єднують 
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страхові компанії, пенсійні та взаємні фонди, інвестиційні й 

комерційні банки і охоплюють у своїй діяльності різноманітні 

сегменти фінансового ринку. 

Відбувається концентрація міжнародних фінансових ринків 

та їх комп’ютеризація й інформатизація. Суть останніх полягає в 

широкому використанні учасниками міжнародних фінансових 

ринків новітніх інформаційних систем, глобальних баз даних та 

інтегрованих систем управління операціями. Дія інших факторів 

глобалізації безпосередньо залежить від розвитку інформаційних 

технологій. Так, комп’ютерні системи широко використовують у 

світовій торгівлі борговими цінними паперами, управління 

ризиками і т. д. Деякі міжнародні банки інвестують суми в обсязі 

до 25 % своїх загальних щорічних операційних витрат тільки на 

розвиток своїх інформаційних технологій. 

Міжнародні інвестори та позичальники, які функціонують на 

глобалізованих фінансових ринках, висувають їм ряд вимог, що, в 

свою чергу, є наслідками фінансової глобалізації, зокрема: висока 

якість продуктів та вигідна ціна на них; високий рівень дивер-

сифікації та інтенсивна інноваційна діяльність; висока ліквідність 

фінансових продуктів; професійне управління ризиками; ефектив-

ний розподіл капіталу у світовому масштабі. 

У процесі дослідження виділено і негативні наслідки 

глобалізованих фінансових ринків, які є причиною появи ризиків: 

виникнення відмінностей між глобальними й орієнтованими на 

внутрішній ринок учасниками; вплив глобалізованих ринків на 

політичні та економічні події в країнах світу; ризики нецільового 

використання фінансових інструментів і фінансових махінацій з 

боку глобальних учасників. 

Глобалізація відчутно впливає на фінансовий стан пенсійних 

фондів різних регіонів та держав, що об’єктивно відбивається на 

матеріальному стані людей похилого віку, які нерідко живуть на 

свої фінансові заощадження. 

Зазначимо, що крім прямих втрат, яких може зазнати через 

глобалізаційні проблеми значна кількість економічних суб'єктів, її 

негативними соціальними наслідками є також загальна невпевне-
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ність підприємців й усіх працівників у перспективі свого еконо-

мічного становища та загострення соціальних суперечностей. 

Підсумовуючи сказане необхідно наголосити, що все вище 

перелічене може додатково спричиняти соціальну й політичну 

нестабільність у суспільстві, а отже, впливати на тенденції руху 

фінансових капіталів. 

Процеси інтеграції України у світовий та європейський 

фінансові ринки потребують розробки національної моделі 

розвитку українського фінансового ринку, в основі якої має бути 

гармонізація існуючої нормативно-правової бази щодо фінансо-

вих ринків із європейським і міжнародним законодавством. Саме 

в цьому напрямі мають бути спрямовані подальші дослідження. 
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УДК 343.3 Юридичні науки  

 

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Олаг Вікторія 

студентка 2 курсу 

Полтавського юридичного інституту 

Національний юридичний Університет  

 імені Ярослава Мудрого 

м. Полтава  

Сьогодні інформація та знання є чи не найдорожчим 

здобутком як усієї держави, так і окремих підприємств. Тому 

відповідне регулювання та  захист комерційної таємниці набуває 

особливого значення для успішної господарської діяльності 

підприємств. На тепер постає потреба в гарантуванні безпеки 

суб’єктів, в яких може бути змога користуватися комерційною 

таємницею, і в підсумку – в юридичному покращенні правоохоро-

нюваного процесу в сфері використання цінної комерційної 

інформації. В зв’язку з цим питання комерційної таємниці на 

підприємстві є доволі актуальним на сьогодні. Можна зазначити, 

що свої погляди та дослідження, стосовно цього питання 

публікували такі науковці як  Марущак А. [1], Назаренко Ю. [2], 

Сляднєва Г.[3], Редько К. [4], Підопригора О [5]. та інші. 

Комерційна таємниця, яка є частиною успішності підпри-

ємства, набуває все більшого значення, адже суспільство 

вдосконалюється та постійно розвивається. У законодавстві нашої 

держави  поки що наявні чималі перешкоди, щодо створення 

ефективного механізму врегулювання питань, які стосуються 

комерційної таємниці. Налагодженню такого процесу заважають 

нечіткість, непослідовність, несистемність, неповнота, в тому 

числі розбіжність окремих положень нормативно-правових актів, 

що регулюють правові відносини у сфері функціонування 

комерційної таємниці.  

Відповідно до цього Марущак А. І. зазначає, що правовий 

захист інформації, яка являє собою комерційну таємницю, 
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реалізується через закріплення у нормативних і установчих 

документах прав та обов’язків відповідних суб’єктів щодо 

порядку захисту відомостей з обмеженим доступом [1]. 

Відповідним чином до законів України то комерційною таєм-

ницею визначають інформацію, яка є секретною в тому значенні, 

що в тій чи іншій формі та комплексі її елементів є невіданою та 

важкодоступною для осіб, які працюють в певній сфері діяль-

ності. Згідно зі ст. 162 Господарського кодексу України: «Суб'єкт 

господарювання, який є власником технічної, організаційної або 

іншої комерційної інформації, має право на захист від незакон-

ного використання цієї інформації третіми особами, за умови, що 

ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона 

невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших 

осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає 

належних заходів до охорони її конфіденційності» [6]. 

Законом передбачається право підприємства, якому нале-

жить комерційна інформація, яка є конфіденційною, вживати 

заходів щодо захисту такої таємниці. Для того, щоб у керівника 

підприємства були певні підстави для таких повноважень, на мою 

думку, повинен бути виданий наказ з яким будуть ознайомлені всі 

працівники. Також в трудовому договорі може бути згадано про 

обов’язок не розголошувати комерційну таємницю. 

Назаренко Ю. у своїй праці зауважив, що в Україні правове 

регулювання відносин у сфері комерційної таємниці здійснюється 

нормами, які містяться як у кодифікованих нормативно-правових 

актах, так і в законодавстві про захист від недобросовісної 

конкуренції [2, с. 174]. 

На жаль, у трудовому законодавстві нашої держави зовсім не 

звертається увага на поняття комерційної таємниці. Це в свою 

чергу заважає створенню діючого порядку її охорони на підпри-

ємстві. Щоб сформулювати перелік інформації, яка складає 

комерційну таємницю, підприємство зобов’язане підготувати та 

схвалити відповідним наказом Положення про комерційну таєм-

ницю та ознайомити працівників з його вмістом. У ньому 

потрібно зазначити  головні засади врегулювання та поведінки 

http://parusconsultant.com/?doc=09Q6TD1F29&abz=AOFWQ
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робітників з такою інформацією. Інформація щодо таких даних 

має бути чітко зазначена у Положенні, щоб працівники розуміли, 

що саме визнається комерційною таємницею даного підпри-

ємства, тому слід навести якомога конкретніше весь перелік 

закритої інформації із зазначенням виду носія, сфери застосу-

вання та точного змісту інформації. Якщо працівник все ж 

порушить правила підприємства та розголосить або використає у 

власних корисливих цілях комерційну таємницю, то довести 

неправомірні дії працівника потрібно буде роботодавцю. Схожа 

позиція була викладена у Постанові Верховного Суду від 

18.09.2019 р. по справі № 359/10185/16-ц, суд зазначає, що обов’я-

зок збереження та доведення вини працівника за розголошення 

комерційної таємниці покладається на роботодавця [7]. 

Також, як приклад можна навести Постанову Верховного 

Суду від 28.02.2019 р. по справі № 752/5775/16-ц. Суд зазначає, 

що роботодавець не приділив ніякого відповідного та дозволе-

ного доказу про неправомірне використання працівником у 

особистих цілях комерційної таємниці належної йому як робото-

давцю. Сам по собі факт входження працівником під час перебу-

вання у відпустці у корпоративну систему позивача не є доказом 

того, що вона здійснила розголошення комерційної таємниці 

позивача [8]. Тому з практики вирішення спорів судами, можна 

зазначити, що працівники мають значну перевагу при їх вирі-

шенні, але все одно повинні дотримуватися правил внутрішнього 

розпорядку стосовно нерозголошення комерційної таємниці 

підприємства. 

Редько К. Ю. у своїй праці зазначає, що охорона інформації 

на підприємстві може бути пасивною та активною [4, с. 4].  Підо-

пригора О. А. у свою чергу, наголошує на доцільності застосуван-

ня компенсації за неправомірне використання комерційної таєм-

ниці. Він зауважує, що така компенсація, окрім виплати збитків, 

має бути оплачена як міра покарання за порушені права [5, с. 25]. 

З вище викладеного можна зазначити, що особливими 

важливими питаннями лишаються нечіткість та неоднозначність 

вигляду оборотоздатності комерційної таємниці, її вмісту та 

https://ips.ligazakon.net/document/view/C010066?_ga=2.166620603.428401873.1629961331-1166658020.1629961331
https://ips.ligazakon.net/document/view/C010066?_ga=2.166620603.428401873.1629961331-1166658020.1629961331
https://ips.ligazakon.net/document/view/C007475?_ga=2.196633129.428401873.1629961331-1166658020.1629961331
https://ips.ligazakon.net/document/view/C007475?_ga=2.196633129.428401873.1629961331-1166658020.1629961331
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природи прав на неї, а також невідповідність правозастосовчої 

практики, несумісність таких положень з міжнародними стандар-

тами. Тому порядок захисту комерційної таємниці підприємства 

має бути збалансованою системою між правами і обов’язками 

працівника та роботодавця певної установи. Наразі постає необ-

хідність в нормативно-правовій базі щодо регулювання такого 

права. 
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Для певних типів задач створюються процесори з різно-

манітними архітектурами систем команд (ISA). Ці задачі можуть 

вирішувати енергоефективність процесора або навпаки, збільшу-

вати його продуктивність виконання задач. На даний момент не 

існує ISA, які можуть вирішувати кілька глобальних задач, тому 

при проектуванні нових процесорів можна міксувати кілька ядер 

з різними ISA, щоб збільшити рамки функціональності або 

отримати вищу продуктивність на ват спожитої енергії. На даний 

момент у відкритих реалізаціях операційних систем немає 

операційної системи, що ефективно делегує виконання інструкцій 

між різними архітектурами процесорів. Перспективним з точки 

зору собівартості вбудованих систем, але недостатньо дослід-

женим є адаптивний вибір набору інструкцій процесора за 

допомогою операційної системи.  

Дана проблематика досить складна. Тому вона потребує 

додаткової її декомпозиції такі як ієрархія ядер у системі, розмі-

щення програм у пам’яті для кожного ядра, передача даних між 

ядрами та запуск програм з різними системами команд у середо-

вищі користувача. 

Для організації керування ядрами з гетерогенними система-

ми команд, варто дотримуватись ієрархії з ведучим та прилег-

лими ядрами. Це надасть централізований контроль усіх ядер. На 

відміну від системи під назвою popcorn linux, в якій кожне ядро – 

це самостійна одиниця, контрольоване використання спільної 
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периферії та пам’яті ускладнює задачу та потребує додаткових 

програмних рішень.  

Для планувальника задач, що повинен підтримувати роботу 

ядер з гетерогенними системами команд і здійснювати заміщення 

програм у пам’яті для кожного ядра, пропонується наступний 

підхід: якщо програма, яка виконується на гетерогенному ядрі, 

лише одна, тобто немає інших програм, які можуть виконуватись 

на цьому ядрі, то немає необхідності переключатись на процес 

операційною системою[1]. Головне – реагувати на події, які 

відбуваються з даною програмою. Наприклад, закінчення його 

роботи, пауза або примусове припинення його виконання.  Однак, 

якщо ініціалізується процес, що теж може виконуватись на 

прилеглому ядрі, то компонувальнику потрібно заміщувати 

процесорний час для цих двох процесів. 

Для вирішення проблем передач даних між ядрами можна 

запозичити ідею у проекта з відкритим кодом під назвою 

openAMP[2]. Основна ідея заключається в тому, що головне ядро 

при запуску програми на прилеглому ядрі виділяє суцільну пам’-

ять для програми ядра та ділянку пам’яті, яка буде виконувати 

роль черги повідомлень між 2-ма ядрами. Після завантаження 

програми для прилеглого ядра відбувається комунікація між 2-

ома ядрами за допомогою RPMg протоколу. Керування програми 

прилеглого ядра відбувається за допомогою протоколу Remo-

teproc, що здійснює керування процесом виконання ядра. Дану 

технологію можна використовувати не як певне розширення для 

ядра, а як основу для розробки нової архітектури. 

Для запуску програм з різними системами команд у середо-

вищі користувача потрібно здійснити розширення, в якому 

система буде розуміти, що вона може виконувати кілька архі-

тектур систем команд, та в залежності від типу ядра, інформацію 

про яку операційна система має містити, виділити фізичну 

пам’ять та отримати віртуальні адреси процесу[3].  
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Питання активізації пізнавальної діяльності учнів є однією з 

основних завдань сучасної педагогічної науки та освітньої 

практики. Не виключенням в цьому відношенні є активізація 

пізнавальної діяльності учнів при вивчення предмету «Трудове 

навчання» в школі та відповідних навчальних дисциплін в профе-

сійно-технічних навчальних закладах. Попри існування варіатив-

ної частини вчителі трудового навчання та технологій та (або) 

викладачі спеціальних дисциплін (фахівці з професійної освіти) 

зазвичай є доволі обмеженими у виборі предметів досліджень, які 

б змогли зацікавити учасників освітнього процесу. 

Політехнічний характер шкільного навчання на уроках і, 

особливо в гуртковій, факультативній роботі, дає змогу організу-

https://www.openampproject.org/docs/whitepapers/Introduction_to_OpenAMPlib_v1.1a.pdf
https://www.openampproject.org/docs/whitepapers/Introduction_to_OpenAMPlib_v1.1a.pdf
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вати діяльність із проєктування, моделювання, конструювання 

тощо – методів, націлених на формування й розвиток технічного 

мислення учнів [1, с. 67]. Зміст методики навчання учнів техніч-

ному моделюванню спрямований на введення дітей у світ 

техніки, засвоєння вихованцями основних технічних і техноло-

гічних знань, необхідних уявлень та понять, залучення їх до 

виготовлення моделей технічних об’єктів, іграшок, ознайомлення 

із основними технологічними процесами, базовими елементами 

електротехніки та графічної грамоти, формування конструкторсь-

ких здібностей та дизайну, здатності проявляти творчу ініціативу, 

розвиток позитивних якостей особистості [2, с. 26]. Провідним 

аспектом побудови методики навчання учнів технічному моделю-

ванню є формування позитивної мотивації та активного інтересу 

вихованців до занять технічним моделюванням, що досягається 

різноманітними видами поєднання технологій, варіюванням тра-

диційних та інноваційних тренінгових технік, ігрових та інтерак-

тивних методів і форм організації гурткової роботи [2, с. 28].  

Очевидно, що гурткова робота має великий потенціал щодо 

активізацій пізнавальної діяльності учнів. За умови наявності 

відповідного матеріально-технічного забезпечення така робота 

може мати неабиякі практичні перспективи. При цьому важливою 

умовою її результативного проведення є технічна та технологічна 

складові підготовки вчителів трудового навчання та технологій та 

(або) викладачів спеціальних дисциплін (фахівців з професійної 

освіти). Така підготовка значною мірою досягається ще під час 

навчання у закладі вищої освіти шляхом реалізації системного 

підходу до вивчення технічних дисциплін [3]. Важливими в 

цьому відношення є не лише вивчення конструкції, принципу 

роботи та особливостей використання техніки, а й знання різно-

манітних технологій, що дозволяє здійснювати розробку техноло-

гічного процесу та виготовлення як окремих деталей, так і більш 

складних конструкторських одиниць [3, с. 109]. 

Позаурочна робота є важливим резервом у практичній підго-

товці учнів до роботи в галузі матеріального виробництва й 

свідомого вибору професії. Бажано, щоб гурткова робота 
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охоплювала широкий загал учнів, максимально ефективно сприя-

ла розв’язанню одного з важливих завдань сьогодення ‒ підго-

товки людини до майбутньої професійної діяльності. Завдяки їй в 

учнів формується загальнокультурна компетентність і практичні 

навики використання сучасних інформаційних технологій та 

електроніки в інженерних завданнях, стимулюється інтерес до 

навчання [4, с. 185].  

Звичайно, існує чимало напрямків гурткової роботи, які вик-

ликають помітну зацікавленість в учнів. Серед таких напрямків 

варто згадати робототехніку, яка уособлює собою практичну реа-

лізацію сучасних промислових технологій. Зазвичай при підготов-

ці вчителів трудового навчання та технологій ознайомлення з про-

мисловими роботами здійснюється в межах вивчення основ про-

мислового виробництва або у вигляді окремої навчальної дисцип-

ліни, або як складової інтегрованого навчального курсу [5, с. 114]. 

І все ж серед великого різноманіття напрямків гурткової 

роботи одним з найбільш перспективних можна вважати напря-

мок, який стосується моделювання різних літальних апаратів. На 

сьогодні існує чимало різновидів літальних апаратів, які суттєво 

відрізняються один від одного конструкцією, принципом дії, 

особливостями виготовлення та використання тощо. Якщо за 

основу брати певні інтегральні показники, то найбільш розпов-

сюдженим є поділ таких апаратів на три великі групи: ракети, 

літаки, гелікоптери. 

Моделювання ракетної техніки зазвичай асоціюється в учнів 

із самими сучасними досягненнями науки і техніки, зокрема, з 

освоєнням космосу. Проте реактивний принцип руху насправді не 

так легко реалізувати на практиці, перш за все через підвищені 

вимоги до безпеки під час експлуатації, достатньо непередбачу-

вану (у випадку навіть незначних похибок у розрахунках) траєк-

торію польоту та певну складність багаторазового використання 

моделі. 

Виготовлення діючих моделей літаків, які зазвичай теж 

цікавлять сучасну учнівську молодь, передбачає необхідність 

ґрунтовних знань аеродинаміки та достатньо великої майстер-
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ності у виготовленні елементів літальних апаратів такого типу. 

Крім того, сам процес виготовлення є доволі тривалим та кропіт-

ким, тому отримання кінцевого результату може бути значною 

мірою розтягнутий у часі. До того ж повторне використання 

моделей також може зіткнутись з певними складнощами, а саме 

можливими пошкодженнями при посадці.  

В цьому сенсі певні переваги, особливо щодо повторного 

використання, має виготовлення діючих моделей гелікоптерів. В 

той же час при невеликих розмірах ці моделі є достатньо чутливі 

до атмосферних факторів, особливо вітрової обстановки. Крім 

того, вони є достатньо енергозатратними при тривалому безпе-

рервному використанні. 

Останнім часом достатньо великої популярності набуло 

виготовлення моделей безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 

Адже використання таких апаратів або інакше – дронів, в останні 

роки стрімко поширюється майже на всі сфери життя. Дрони 

застосовують повсюдно: від секретних військових операцій та 

патрулювання кордонів до рятувальних місій та вирішення суто 

побутових питань [6, с. 135]. БПЛА характеризуються такими 

перевагами над пілотованою авіатехнікою, як: відсутність необ-

хідності в екіпажі та системах його життєзабезпечення, аеродро-

мах; відносна невисока вартість і низькі витрати на їх створення, 

виробництво та експлуатацію; порівняно незначні масогабаритні 

параметри в поєднанні з високою надійністю, значною трива-

лістю і дальністю польоту, маневреністю та переліком цільового 

спорядження, яке може бути розміщене на борту тощо [7, с. 246]. 

Основними ознаками, за якими класифікують безпілотні 

літальні апарати є:  

• за типом системи управління,  

• за масою,  

• за масштабом завдань,  

• за паливною системою,  

• за типом крила,  

• за тривалістю польоту,  

• за практичною стелею польоту,  



 

172 

• за типом літального апарату,  

• за базуванням,  

• за правилами польотів,  

• за кількістю використань,  

• за типом паливного баку,  

• за радіусом дії,  

• за максимальною швидкістю польоту,  

• за кількістю двигунів,  

• за використанням,  

• за напрямком підйому/посадки,  

• за типом підйому/посадки,  

• за часом одержання зібраної інформації [7, с. 247].  

В той же час найбільш розповсюдженою та певною мірою 

найбільш очевидною є класифікація БПЛА за типом крила. За 

цією ознакою розрізняють апарати з фіксованим та плаваючим 

крилом. В свою чергу апарати з фіксованим крилом можуть бути 

літакового та гелікоптерного типів, а плаваюче крило, яке в тому 

числі дозволяє виконувати вертикальний зліт/посадку і має мож-

ливість фізично повертати двигуни або пропелери на 90 градусів, 

є відмінною ознакою конвертипланів. Часто описані типи виділя-

ють в окремі групи. Так, згідно з [6, с. 137] дрони можна розді-

лити на три основні типи відповідно до їх літних механізмів:  

• мультироторні дрони (вертолітні дрони); 

• дрони з нерухомим крилом;  

• дрон з гібридним крилом. 

Так, зокрема, мультироторні дрони засновані на принципі 

вертикального зльоту і посадки. Вони можуть зависати в фіксо-

ваному місці, що дозволяє їм забезпечувати постійне покриття 

стільникового зв'язку в певних областях. Мультироторні БПЛА 

можуть діяти як базові станції в необхідних місцях з високою 

точністю і влучністю. Однак їх мобільність дуже обмежена, вони 

споживають велику кількість енергії [6, с. 137].  

Загалом виготовлення дронів викликає високу зацікавленість 

в учнів перш за все тому, що він за своєю конструкцією та 

функціями фактично являє собою роботизований апарат, в якому 
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використовується найновіші досягнення науки і техніки. Сучас-

ний дрон дозволяє реалізувати чимало алгоритмічних траєкторій 

– з одного боку ним можна керувати дистанційно, а з іншого – він 

тривалий час може працювати в автономному режимі. Дрон може 

бути оснащений різноманітним обладнанням, яке дозволяє вести 

відео спостереження, здійснювати вимірювання атмосферних 

показників, бути одним із елементів складної моніторингової сис-

теми. Важливою його властивістю також є те, що, як і більшість 

роботизованих апаратів, він може працювати в небезпечних для 

людини умовах, оберігаючи таким чином працівника від впливу 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів. 

Гурток з конструювання дронів дає змогу впровадити новий 

підхід до навчання підлітків й ознайомлює їх з новітніми техно-

логіями: конструкцією БПЛА, елементами складання, налаш-

тування й керування. Водночас члени гуртка здобувають знання з 

математики, фізики, інформатики, креслення, природничих наук, 

розвивають логіку, технічне мислення й творчий потенціал. Під 

час занять школярі вивчають основи електроніки й електротех-

ніки, програмування, розв’язують нестандартні завдання, а після 

того, як засвоять специфіку пілотування дронів на маніпуляторах, 

зможуть також «навчити літати» свої квадрокоптери. Така робота 

сприяє профорієнтації учнів, виробляє інтерес до науково-техніч-

ної галузі, формує аналітичне мислення, розвиває творчу ініціа-

тиву й самостійність [4, с. 183].  

Загалом дрони як об’єкт роботи гуртків технічної творчості 

учнів мають низку особливостей, які стимулюють пізнавальну 

діяльність учнів. Перш за все – це можливість реалізації дистан-

ційного керування із застосування відносно нескладного програм-

ного забезпечення. При цьому використовуються достатньо роз-

повсюджені пристрої (гаджети), які знайомі сучасній учнівській 

молоді. Важливою особливістю дронів є також можливість вико-

ристання різноманітного обладнання, зокрема, такого, яке призна-

чене для фіксації та передачі відео зображення. Така візуалізація, 

безумовно, підвищує зацікавленість учнів при використанні таких 

моделей.  
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Великою перевагою таких гуртків є також відносна доступ-

ність та велика номенклатура комплектуючих. Тому сам процес 

моделювання може бути достатньо швидким, а час від початку 

роботи до виготовлення готової моделі може бути порівняно 

незначним. В той же час такий вид моделювання розкриває 

широкі можливості для реалізації власних розробок. Крім того, 

необхідність набуття відносно нескладних навичок керування 

мінімізує ризики під час експлуатації діючих моделей.  

Загалом слід зазначити, що гурткова робота є одним з 

важливих напрямків роботи учителів трудового навчання та 

технологій та фахівців з професійної освіти. Гуртки загалом віді-

грають відчутну позитивну роль в практичній підготовці учнів, а 

гуртки з моделювання дронів, які є уособленням реалізації 

сучасних досягнень науки і техніки, є достатньо ефективною та 

результативною організаційною формою активізації пізнавальної 

діяльності учнів.  
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В Україні існує низка суб’єктів, до повноважень яких 

належить забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Такими суб’єктами, зокрема, є Президент України, Верховна Рада 

України (включно з Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини), Кабінет Міністрів України та органи судової 

влади. Після введення воєнного стану указом Президента України 

від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні» вищевказані органи постали перед необхідністю 

забезпечувати права громадян на належному рівні у достатньо 

важких умовах.     

Президент України відповідно до ст. 102 Конституції 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%88%20%D0%91$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669410:%D0%A1%D0%B5%D1%80.1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669410:%D0%A1%D0%B5%D1%80.1
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України є гарантом прав і свобод людини і громадянина. Це 

реалізується через прийняття рішення про запровадження в 

Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного 

стану; оголошення окремих місцевостей України зонами надзви-

чайної екологічної ситуації (п. 21 ст. 106); видання указів, 

спрямованих на захист прав і свобод людини і громадянина, 

деяких категорій населення, здійснення інших заходів щодо 

забезпечення прав людини і громадянина (п. 2 ч. 1 ст. 106) тощо. 

Правозахисна діяльність Президента України знаходить своє 

вираження в конституційному повноваженні здійснювати поми-

лування (п. 27 ст. 106) [1].  

Важливим кроком у здійсненні державної політики у сфері 

захисту прав громадян (насамперед дітей) Президентом України 

стало створення інституту Уповноваженого з прав дитини та 

дитячої реабілітації у 2011 році. Під час дії правового режиму 

воєнного стану та збройної агресії проти України напрям держав-

ної роботи щодо прав дітей поширюється передусім на сферу 

дитячої реабілітації, розробку дієвого механізму усиновлення та 

тимчасового влаштування дітей, евакуацію дітей з місць бойових 

дій. З цією метою було сформовано Координаційний штаб з 

питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану (який 

складають представники міністерств, Офісу Президента, Націо-

нальної соціальної сервісної служби, Верховної Ради, Секрета-

ріату Кабінету міністрів, Офісу генпрокурора, правоохоронців, 

рятувальників, освітнього омбудсмена, експерти міжнародних 

організацій) [2]. При Президенті України також діють такі 

правозахисні інститути як Уповноважений Президента України з 

питань безбар'єрності (реалізація напряму державної роботи щодо 

прав людей з інвалідністю) та Уповноважений Президента 

України з питань учасників бойових дій (діяльність спрямована 

на реабілітацію учасників бойових дій) [3]. 

Український парламент визначає права і свободи людини і 

громадянина та їх гарантії, правосуб’єктність громадян, правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства, права корінних народів 

і національних меншин, основи соціального захисту, засади 
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регулювання праці і зайнятості, основи шлюбу і сім’ї та ін. (ч. 1 

ст. 92 Конституції України). 

Парламентський контроль за додержанням конституційних 

прав і свобод людини і громадянина Верховна Рада України 

здійснює через Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини» встановлює, що омбудсмен захищає права і свобо-

ди людини і громадянина, проголошені Конституцією, законами 

та міжнародними договорами України; запобігає порушенням 

прав і свобод людини і громадянина або сприяє їх поновленню; 

запобігає будь-яким формам дискримінації щодо реалізації люди-

ною своїх прав і свобод; сприяє правовій інформованості населен-

ня та захисту конфіденційної інформації про особу. Слід зазна-

чити, що відповідно до ст. 4 цього Закону повноваження Уповно-

важеного не можуть бути припинені чи обмежені у разі введення 

воєнного стану в Україні чи в окремих її місцевостях  [4]. 

Під час дії воєнного стану омбудсменом неодноразово 

фіксувалися порушення як національного законодавства України, 

так і міжнародних договорів (Конвенції про захист цивільного 

населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Європейської 

Конвенції з прав людини, Конвенції ООН про запобігання 

злочину геноциду і покарання за нього), з метою захисту прав 

громадян під час війни Уповноваженим спрямовувалися звернен-

ня до  Комісії ООН з розслідування порушень прав людини, Гене-

рального комісара УВКБ ООН, Уповноваженого з прав людини в 

РФ, міжнародних організацій тощо [5]. 

Варто зазначити, що на думку правозахисників, діяльність 

інституту Уповноваженого з прав людини в Україні  ускладнена 

політизацією цієї посади, а також неналежним виконанням 

правозахисної роботи (наприклад, причиною висловлення недо-

віри Людмилі Денісовій, що обіймала посаду Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини з 2018 року, народні депутати 

визначили її відсутність в процесі обмінів полоненими, що є 

особливо важливим напрямком державної політики під час дії 

воєнного стану). У зв’язку з тим, що на території України діє 
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правовий режим воєнного стану, процедура висловлення недовіри 

Уповноваженому відбувалася відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану» [6]. 

Вагомою у забезпеченні та захисті прав громадян є роль 

Кабінету Міністрів України. Так, згідно зі ст. 116 Конституції 

України Кабінет Міністрів України вживає заходів у сфері забез-

печення прав і свобод людини і громадянина; здійснює забезпе-

чення проведення політики у сфері праці й зайнятості населення, 

соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічно безпеки і природокористування; здійснює заходи щодо 

забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю. 

Кабінет Міністрів України приділяє велику увагу захисту 

прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації 

частини території України або втрати контролю над її частиною; 

сприянню реалізації прав і свобод та створення умов для добро-

вільного повернення громадян до покинутого місця проживання 

або інтеграції за новим місцем проживання; захисту і забезпе-

чення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи 

внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної 

адміністрації та/або органів влади РФ на тимчасово окупованих 

територіях України, а також членів їх сімей та ін.  Ці обов’язки 

здійснюються на виконання державної політики захисту прав 

громадян (особливо під час воєнного стану) та покладаються на 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій [7].   

У зв’язку із війною в Україні та численними випадками 

депортації громадян України на територію РФ, 17.06.2022 року 

Кабінет Міністрів утворив Координаційний штаб з питань 

захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у 

зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив 

Положення про нього [8]. 

Не менш значущими у системі національних гарантій прав 

людини є судові гарантії.  Згідно з ч. 1 ст. 55 Конституції України 

права і свободи людини захищаються судом. У рішенні 

Конституційного Суду України від 25.12.1997 р. зазначено, що 
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кожна людина має право звернутися до суду, якщо її права чи 

свободи порушені або порушуються, створено або створюються 

перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав 

та свобод. Слід зазначити, що право на судовий захист, закріп-

лене в Конституції, не може бути обмежене в умовах воєнного 

стану (ст. 64 Конституції України), як і повноваження судів, 

органів та установ системи правосуддя, передбачених Конститу-

цією України (ст. 122 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану»). У ст. 55 Конституції України закріплене право 

кожного захищати свої права і свободи всіма засобами, які не 

заборонені законом.  

Для належного забезпечення захисту прав і свобод громадян 

під час воєнного стану відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України 

«Про воєнний стан» у разі неможливості здійснювати правосуддя 

судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, 

законами України може бути змінена територіальна підсудність 

судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установ-

леному законом порядку змінено місцезнаходження суді. За 

період дії правового режиму воєнного стану розпорядженнями 

Верховного Суду змінювалася територіальна підсудність справ 

судів областей, де відбувалися  чи тривають бойові дії. Частину з 

них уже було відновлено у зв’язку з деокупацією відповідних 

областей (або окремих населених пунктів) [9]. 

Підсумовуючи діяльність усіх органів державної влади та 

їхню роль у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

захисту прав людини, можна відзначити, що за час існування 

незалежної України, а особливо з початку антитерористичної 

операції у 2014 році та повномасштабної російсько-української 

війни 2022 року, наслідком якої і стало запровадження правового 

режиму  воєнного стану, пріоритетними напрямками стало: 1) 

утворення нових дієвих органів, які беруть участь у забезпеченні 

прав різних категорій громадян – дітей, осіб з інвалідністю, учас-

ників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які 

проживають на тимчасово окупованих територіях; 2) контроль за 

діяльністю відповідних органів, звільнення та висловлення 
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недовіри посадовим особам, які не виконують обов’язки із 

забезпечення прав і свобод громадян належним чином; 3) забез-

печення безперервної діяльності суб’єктів, уповноважених на 

реалізацію та захист прав громадян, навіть в умовах воєнного 

стану; 4) звернення до міжнародних правозахисних інституцій з 

метою захисту прав громадян під час війни. 
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Проблема свободи людини, нації хвилювала різних мисли-

телів протягом багатьох віків. Адже від міри свободи окремих 

людей залежить рівень розвитку цілого суспільства. А от 

надмірне обмеження свободи індивіда наносить шкоду як його 
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внутрішньому світу, психіці, так і нації в цілому. Звучить 

парадоксально, але одним із філософських відкриттів стало 

небажання людини слідувати свободі – особистість здатна на 

добровільне поневолення. Вона формально залежить від соціуму і 

перебуває з ним у прямому зв’язку. 

Ідея свободи присутня в історії всіх націй. Проте у випадку з 

Україною свобода стала проблемою, котру вирішити виявилося 

не так вже і просто. Кінець ХІХ ст. українці зустріли у тяжкій 

національно-духовній неволі, яка зумовила занепад серед них 

будь-яких патріотичних устремлінь. Першим, хто поставив проб-

лему свободи в Україні на якісно вищий рівень став Микола 

Міхновський. Він зумів грамотно переосмислити націоналістичні 

ідеї Т. Шевченка і на їх основі побудувати і розвинути свою 

власну концепцію свободи, яку згодом промовисто назвуть – 

«самостійництво». Розпочинає свою політичну діяльність моло-

дий студент Міхновський в “Братстві тарасівців”, для якого 

публікує 1893 р. національно-політичну програму -  “Professiоn de 

Foi молодих українців” (визнання віри).  

«Основною засадою політичного «Вірую»... визначає 

Міхновський... історичну правду, що кожна людина є складовою 

частиною своєї нації, то й доля кожної людини залежить 

насамперед від долі її нації; нація ж може розвиватися свобідно з 

користю для її членів тільки тоді, коли матиме власну самостійну 

державу» [1, с-15]. Далі, грунтовно аналізуючи українську історію 

М. Міхновський доводить, що «Україна була, єсть і буде завсіди 

окремою нацією, і як кожна нація, так і вона потрібує націо-

нальної волі для своєї праці і поступу» [2, с-1]. Українці довго 

боролися за свою свободу, але, на думку Міхновського, їм не 

вистачало справжнього проводиря, котрий зумів би їх згуртувати 

і вивести з неволі. Тому він закликає інтелігенцію відкласти свої 

популістські українофільські забавки і свідомо взятися до полі-

тичної праці, якої вимагає ідея відродження Української держави. 

Отже, основними ідеями, цілями «Визнання віри молодих 

українців» були: 1) розбити московські кайдани; 2) боротися за 

права нації; 3) виробити серед народних мас українських 
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національних почувань; 4) створення в українській державі 

справедливого соціального ладу; 5) піклування про народний 

добробут; 6) кожен має віддати всі свої сили на визволення 

української нації; 7) повна автономія всіх народів.  

М. Міхновський також стверджує, «що наш нарід теж 

перебуває у становищі зрабованої нації...» [3, с-6]. На його думку, 

матеріальний добробут пересічного громадянина є безпосередньо 

залежним від ступеня свободи його народу. 

Причиною українського національного лиха є злучення з 

Московщиною в 1654 р., під гнітом якої «республіканська 

свобода нівечиться» [3, с-7]. Проте з позицій «Переяславської 

Конституції» випливає, що Україна злучилася з Росією як вільний 

з вільним і як рівний з рівним. Свободу в неї послідовно відібрали 

московські царі і тому їхнє панування є незаконним актом 

насилля. Через це Україна має право «вимагати від свого контр-

агента виконання контракту... або узнавши контракт зломаний у 

всіх його частинах, зірвати усякі зносини з контрагентом» [3, с-

12]. На думку Міхновського, українці ще мають жагу до свободи, 

яка «накладає на нас обов’язок розбити пута рабства, щоб – спад-

коємці Богдана Хмельницького ми по праву могли користуватись 

нашою спадщиною» [3, с-12].   

Єдиний шлях , який М. Міхновський бачить для здобуття 

Української самостійної держави, це шлях революційної бороть-

би. Для досягнення цієї найсвятішої мети він визначає авангардну 

силу – молоду українську інтелігенцію, що повинна взяти в свої 

руки стерно національного корабля і стати взірцем для насліду-

вання всього суспільства. На превеликий жаль, стверджував 

Міхновський, перша українська інтелігенція сполонізувалася, 

друга – зрусифікувалася. Але ті часи давно минули і «третя 

українська інтелігенція стає до боротьби за свій народ... Вона 

виписує на свому прапорі ці слова: «Одна, єдина, нероздільна, 

вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ»... і доки 

хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець... 

доти всі покоління українців йтимуть на війну... Усіх, хто на цілій 

Україні не за нас, той проти нас. Україна для українців, і... Вперед 
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! Бо нам ні на кого надіятись і нічого озиратись назад !» [3, с-17–

19]. Так пафосно і патріотично М. Міхновський закічує свою 

«Самостійну Україну», де ставить і розвиває ряд головних тез, що 

наскрізь пронизують ідеологію українського націоналізму на 

подальших етапах його становлення і розвитку. 

Сьогодні, сто років по тому як напис свою «Самостійну 

Україну» М. Міхновський знову «оголюється нерв» Української 

ідентичності. Приходиться платити дуже важку ціну за прагнення 

залишатися українцем. Зявляється великий історичний шанс 

утвердити велич української нації, її самобутності та ідентич-

ності. Сьогоднішні події знову і знову підтверджують наскільки 

підлою та підступною є московія, та наскільки пасіонарним та 

величним є український народ у боротьбі за власне існування. 

При цьому дуже важливим є й те, що майбутні псевдо реформа-

тори, а такі в нас будуть, все ж зважатимуть на ту криваву ціну 

яку платять українці сьогодні за збереження власної державності. 

Література: 

1. Мірчук П. Микола Міхновський – апостол української 

державності .// Товариство Української Студіюючої Молоді ім. 

М. Міхновського. – Філадельфія , 1960. 136 с.  

2. Наконечний А. Проблема свободи у творчості М. Міхнов-

ського. URL: https://www/anthropos/org/ua/jspui/handle/123456789/ 

347 

3. «Самостійна Україна» Миколи Міхновського та її роль у 

формуванні державницької ідеології. Матеріали науково-прак-

тичної конференції до 100-річчя її видання. // Львів: Сплайн. 2000. 

139 с. 



 

185 

______________________________________________________ 

УДК 657  Економічні науки 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

  

 Рожко З.П., 

 викладач економіки 

Відокремленого структурного підрозділу 

 «Вінницький фаховий коледж НУХТ» 

 м.Вінниця, Україна 

Термін "логістика" відомий ще з часів античності, де під ним 

розуміли мистецтво лічби, котре протиставляється теоретичній 

математиці. Протягом багатьох віків логістика була воєнною 

наукою, адже саме завдяки застосуванню у військовій справі 

отримала розвиток. Сучасний світ заклав у це поняття значно 

складніший сенс. Логістика як наука, в її сучасному розумінні, 

отримала життя у 1950 р. у США. Пізніше, у 80-х роках, з’яви-

лося поняття ланцюгів постачань, а уявлення про науку зміни-

лося. Компанії побачили у ній можливості для підвищення своєї 

конкурентоздатності. Сьогоднішня логістика є суттєво більш 

модернізованою, порівняно з тим, як знали її експерти, котрі 

стояли у витоків галузі. Розглянемо, як в умовах воєнного стану 

вона функціонує в українських реаліях. 

Відкрите протистояння з росією стало для нашої країни 

серйозним викликом, який потребує загальної консолідації й 

оптимізації всіх суспільних процесів. І один з найважливіших 

моментів, на який треба звернути увагу, – переформатування 

логістики. Зміни відбулися, але локально чи в рамках окремих 

бізнес-процесів. Раніше склади були на Київщині, нині – на заході 

України. Усе це, звичайно, впливає на зростання ціни на товар для 

кінцевого споживача. Сьогодні середній товар подорожчав на 1–

3%. Тому що в середньому в структурі товару логістика складає 

орієнтовно 12–15% (це світові усереднені цифри). Але треба 

зазначити, що це збільшення не є таким суттєвим, як, наприклад, 

при інфляції, яка набагато більше впливає на зростання вартості 

товару, ніж складнощі з логістикою. 

https://zaxid.net/golovniy_prorahunok_agresora_n1538473
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Зараз, коли ворог пішов із київського напрямку, логістика 

почала повертатися. Величезним стресом стало знищення близько 

400 000 кв. м складів під Києвом. Це величезна кількість – 

близько 20% усієї професійної складської нерухомості в Україні. 

Велика втрата для ринку України. На даний час попит попит на 

перевезення в Київській області невисокий, це пов’язано із 

зміною місцезнаходження складів, в основному на заході країни. 

Тому виникає необхідність оптимізації логістики, а саме в такій 

послідовності: є вантажівка, яка повинна доставити вантаж. Цей 

вантаж не займає все вантажне місце. Тоді підшукується ще один 

вантаж від іншого замовника чи замовників, і так доставка 

вантажів стає набагато дешевшою. У випадку, коли вантажівка в 

один бік їде завантаженою, а у зворотний – порожняком, логіч-

ним буде підшукати якийсь вантаж, який потрібно доставити у 

зворотному напрямку. Цей принцип у доставці вантажів варто ви-

нести на загальнонаціональний рівень. У такий спосіб ми отрима-

ємо економію палива та меншу кількість переміщень транспорту. 

Для того щоб втілити в життя принцип економії на вантажо-

перевезеннях, потрібно діяти різними методами і враховувати 

різні чинники. Щоб швидко налагодити подібні переміщення 

вантажів, треба взяти на облік великих вантажоперевізників та 

систематизувати рух вантажів, які вони перевозять. Наприклад, 

поки курсують евакуаційні поїзди у зворотний бік, за умови їх 

незаповненості людьми вільні місця можна заповнювати 

вантажами, наприклад, гуманітарною допомогою. [2] 

Потрібно створити логістичні центри та залучати до роботи в 

них фахівців, що працювали в організації вантажоперевезень, або 

залучати логістичні комерційні центри. В умовах, коли в резуль-

таті воєнних дій слід очікувати зниження руху товарів, такі 

фахівці можуть залишитися без роботи та працювати на користь 

держави. Подібні центри не повинні бути централізованими 

монстрами, які регулюватимуть усі вантажоперевезення. Вони 

мають координувати дії тільки великих вантажоперевізників і 

стати консультаційними центрами, які допоможуть заповнити 

будь-який транспорт, що рухається територією України. Для 
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побудови ефективної й економної економіки воєнного часу 

потрібно також вміти відстежувати динаміку переміщення товар-

них запасів, витрати палива, репутацію перевізників, проблеми в 

організації вантажно-розвантажувальних робіт у тих чи інших 

місцях з подальшим усуненням. Почати робити це можна з 

низькою часткою автоматизації, але надалі потрібно створити 

один чи кілька централізованих електронних сервісів. 

Для цього можна залучити будь-яких українських айтішників 

та врахувати досвід у цій сфері Нової пошти. Звичайно, такий 

сервіс повинен бути досить добре захищений від злому і, 

можливо, при його використанні у доставці та обліку вантажів 

військового призначення він частково має бути засекречений. 

У ситуації, що склалася, не можна лише обмежитися ство-

ренням логістичних центрів та електронних сервісів, що 

полегшують й оптимізують переміщення вантажів. Потрібна 

популяризація ідеї грамотної логістики. У нас в Україні нині 

існує, як явище, армія волонтерів. Ми маємо використовувати 

фактор консолідування українців навколо вертикалі влади та 

досвід логістичних кампаній, наприклад, Нової пошти, та 

енергетику кожного волонтера. 

Наразі вже почали з'являтися ініціативи, які можуть бути 

корисними для перевізників, волонтерів та біженців, наприклад, 

Кризовий логістичний центр, ВзаємоДія. До цього процесу також 

мають приєднатися Міністерство цифрової трансформації, інші 

профільні міністерства. Потрібно пам'ятати не лише про 

необхідність оптимізації логістики, а й про корупційні ризики. 

Тому треба поєднувати переваги централізованих можливостей 

держави, громадську ініціативу, мають бути враховані механізми 

зворотного зв'язку та вибору найкращих моделей організації.[1] 

Також важливо мати склади держрезерву, як це організовано 

у великих європейських країнах: Німеччині, Чехії, Польщі. 

Велика кількість гуманітарної допомоги, яку ми зараз отримуємо 

з Європи, – саме з держрезерву. На жаль, у нас інфраструктура 

складів держрезерву була, м'яко кажучи, не дуже підготовлена. 

Ситуація, що сталася в Україні, є показовою для всього світу. 
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Очевидно, що ми не були готові до такого розвитку подій. І 

зрозуміло чому: жодній розсудливій людині не могло спасти на 

думку, що в XXI столітті в центрі Європи може статися така 

трагедія. Найважливіше, що можна з неї винести щодо логістики, 

– це те, що країна повинна вміти керувати своїми логістичними 

потоками в екстрених ситуаціях. Має бути ризик-менеджмент, 

який допоможе великою мірою покривати логістику. Аналізуючи 

і структуруючи фактори, що впливають на втримання бізнесу в 

Україні, можна відкрито «подивитися загрозам у вічі», визначити 

їх пріоритетність і знайти нові можливості. 

З аналітичної точки зору, якщо за результативний показник 

взяти обсяг відправлень компаніями, то отримаємо нову, досі 

небачену за змістом в економіці України багатофакторну кореля-

ційну модель, яка потребує збору даних, вивчення і отримання 

результатів для бізнесу вже сьогодні, з прогнозуванням  реакцій 

суспільства за заданими критеріями в найближчому майбутньому. 

Чим швидше ми адаптуємося до змінних, критичних умов, тим 

стабільніше зможемо протистояти ворогу власними силами, тим 

чіткіше ми розумітимемо необхідність у світовій допомозі. Зреш-

тою, війна закінчиться. Тоді постануть нові виклики, виклики 

розумного управління державою, економікою в цілому і 

економікою окремих бізнесів. 
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Із початком війни було введено воєнний стан, а згодом 

прийняті закони, які змінили Кримінальний кодекс України, 

посиливши кримінальну відповідальність за ряд кримінальних 

правопорушень в умовах воєнного стану. Одними з цих законів є 

Закони України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за злочини проти 

основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєн-

ного стану» №2113-IX та «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за маро-

дерство» №2117-IX від 3 березня 2022 року.  

Доцільно зазначити, що у п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України 

закріплено, що вчинення злочину з використанням умов воєнного 

стану є обставиною, яка обтяжує покарання [1, ст. 67]. Це означає, 

що винна особа з метою полегшення вчинення кримінального 

правопорушення використовує найбільш несприятливий для сус-

пільства час, тяжкі обставини та умови, в яких опинилося 

суспільство, що свідчить про підвищений ступінь суспільної 

небезпеки злочинів, які вчиняються в умовах воєнного стану. 

Саме тому покарання для осіб, визнаних винними у вчиненні 

кримінальних правопорушень в період воєнного стану, суд буде 

призначати з урахуванням цієї обтяжувальної обставини, тобто 

вид і розмір призначеного покарання буде наближеним до 

максимальної межі, передбаченої КК України. 

Із 7 березня 2022 року Законом №2117-IX внесено зміни до 

КК щодо посилення відповідальності за злочини за ст. 185, 186, 
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187, 189, 191 КК, вчинені в умовах воєнного стану. Це основні 

майнові злочини, які завжди становили значну частину всієї 

кримінальної статистики в Україні – крадіжка, грабіж, розбій, 

вимагання, а також розтрата і заволодіння майном шляхом 

зловживання службовим становищем. 

Так, крадіжка (ч. 1 ст. 185 КК) до цього вважалася не 

злочином, а кримінальним проступком, і за неї було передбачено 

покарання від штрафу 17 тис. грн. до обмеження волі строком до 

5 років. Лише в разі вчинення крадіжки повторно або за 

попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185), з проникненням у 

житло або інше володіння (ч. 3 ст. 185) чи у великому, особливо 

великому розмірі (ч. 4, 5 ст. 185) – передбачалися покарання у 

вигляді позбавлення волі. 

Зараз крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичай-

ного стану – є особливо кваліфікованим складом злочину. Вчи-

нення крадіжки в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується 

за ч. 4 ст. 185 КК, за що передбачено покарання у вигляді 

позбавлення волі від 5 до 8 років [1, ст. 185]. 

Аналогічні зміни передбачені й за грабіж, розбій, вимагання, 

а також розтрати й заволодіння майном шляхом зловживання 

службовим становищем (корупційний злочин), які вчинені в 

умовах воєнного або надзвичайного стану. Всі ці злочини 

кваліфікуються одразу за ч. 4 відповідної статті (186, 187, 189, 191 

КК) як особливо кваліфіковані [2, п.1]. 

Іншим Законом №2113-IX, що також набрав чинності 7 

березня 2022 року, викладено в новій редакції ст. 111 та 113 КК, 

які передбачають кримінальну відповідальність, відповідно, за 

державну зраду та диверсію [3, п. 1]. 

Необхідно звернути увагу, що за особливо кваліфіковані 

злочини відповідними частинами статей КК передбачено значно 

більші покарання. Призначаючи покарання за кваліфіковані й 

особливо кваліфіковані склади злочинів, суд ураховує всі інші 

пом’якшуючі або обтяжуючі обставини, крім тих, які є ознаками 

такого складу. Наприклад, якщо крадіжка в умовах воєнного 

стану за цією ознакою вже кваліфікована за ч. 4 ст. 185 КК, то 
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вчинення злочину в умовах воєнного стану – вдруге не врахо-

вується як обтяжуюча обставина, бо воно вже враховано при 

кваліфікації. Це правило передбачено ч. 4 ст. 67 КК [1, ст. 67]. 

Щодо всіх інших злочинів, по яких подібних кваліфікованих 

складів (вчинення в умовах воєнного стану) в КК спеціально не 

передбачено, – то в разі їх учинення, вони кваліфікуються як 

звичайно – за відповідною статтею або частиною. Наприклад, 

наразі не передбачено подібного кваліфікованого складу за 

шахрайство (ст. 190 КК). Частини 2-3 цієї статті передбачають 

інші кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади (повторно, 

або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало 

значної шкоди потерпілому – ч. 2; у великих розмірах, або 

шляхом незаконних операцій з використанням електронно-

обчислювальної техніки – ч. 3; в особливо великих розмірах або 

організованою групою – ч. 4). 

Проте, як уже зазначалося, якщо суд визнає особу винною за 

вчинення такого злочину з використанням умов воєнного або 

надзвичайного стану – це враховується при призначенні пока-

рання. Тобто покарання буде ближчим до максимальної межі, 

передбаченої відповідною статтею. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, 

що за умов війни, коли ворог руйнує цивільну інфраструктуру, а 

деякі громадяни України вимушені покидати свої домівки, усе 

частіше фіксують випадки викрадення чужого майна з покинутих 

будівель чи споруд, закладів торгівлі, які опинилися поза належ-

ною охороною, тощо. Тому, законодавець своєчасно відреагував 

на прояви вказаної поведінки і вжив заходів щодо посилення 

відповідальності за мародерство, злочини проти власності, перед-

бачивши таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення відповідних дій 

в умовах воєнного або надзвичайного стану.  

Обидва згаданих закони від 3 березня 2022 року дозволяють 

установити більш справедливу кримінально-правову реакцію 

держави, зокрема на численні задокументовані діяння російських 

військових, які обкрадають покинуті людьми будинки, грабують 

магазини та навіть викрадають курей у цивільного населення. 
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Від початку воєнного стану в діюче законодавство України 

було внесено цілу низку змін, які викликані складними реаліями 

сьогодення. Не оминули ці зміни і кримінальний процес. Так, 

1 травня 2022 року набрав чинності Закон України №2201-IX 

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального 

провадження в умовах воєнного стану». 

Законом внесено зміни до Кримінального процесуального 

кодексу України, а саме: змінено назву розділу IX-1 на «Особливий 

режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах 

воєнного стану». Також, було суттєво доповнено статтю 615 КПК. 
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До певного часу ця норма щодо початку досудового розслідування 

була імперативною, але зараз, якщо дізнавач, слідчий, прокурор не 

мають технічної можливості доступу до Єдиного реєстру досу-

дових розслідувань, то посадовою особою виноситься постанова 

про початок досудового розслідування, яка має містити у собі ту 

саму інформацію, що вноситься до реєстру [1, ст. 615]. 

У невідкладних випадках до винесення постанови про початок 

досудового розслідування може бути проведений огляд місця події 

(постанова приймається невідкладно після завершення огляду) [1, 

ст. 615]. При цьому всі проведені процесуальні дії мають бути 

зафіксованими відповідними документами та засобами технічного 

фіксування (за можливості). Якщо під час проведення оперативних 

заходів відсутня можливість скласти відповідні документи, або 

зафіксувати її хід певними технічними засобами, то у такому 

випадку слідчі дії мають фіксуватися доступними технічними засо-

бами та у подальшому, не пізніше 72 годин з моменту завершення 

таких слідчих дій мають бути складені відповідні протоколи [1, ст. 

615]. За першої можливості інформація щодо розпочатого кримі-

нального провадження має бути внесена до реєстру. 

В контексті внесених змін перед правниками постає тоді 

питання: яким чином можна переконатися у тому, що дізнавач, 

слідчий, прокурор дійсно не мали технічної можливості внести 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і що такі 

відомості були внесені за першої можливості? Відповідь на це 

питання є дуже важливою, тому що тягне за собою не тільки 

питання законності проведення досудового розслідування, а й 

належності та допустимості зібраних доказів. 

Також, слід звернути увагу на зміни щодо строків прове-

дення досудового розслідування. Після внесення змін до КПК, 

якщо дізнавач, слідчий, прокурор був позбавлений технічної 

можливості доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

то обчислення строку досудового розслідування починається з 

дати винесення постанови про початок досудового розслідування. 

Строк обраховується до дня звернення до суду з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування примусових заходів медич-
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ного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи 

від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення 

про закриття кримінального провадження. 

У відповідності із внесеними змінами, строк ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального 

провадження в порядку, передбаченому статтею 290 Кодексу не 

включається у строки, крім дня прийняття відповідної постанови 

та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному 

представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного харак-

теру, про завершення досудового розслідування та надання 

доступу до матеріалів досудового розслідування [2, ч. 5 ст. 219]. 

Проаналізувавши дану норму, можна зазначити, що строк 

досудового розслідування зупиняється на час ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування з дня прийняття відпо-

відної постанови до дня завершення ознайомлення. Прив’язка до 

дати винесення постанови про завершення досудового розсліду-

вання є доречною, оскільки «довоєнна» судова практика з цього 

питання не була одностайною. 

Строк досудового розслідування зупиняється на підставі 

вмотивованої постанови прокурора якщо відсутня об’єктивна 

можливість подальшого проведення, закінчення досудового 

розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності [1, ст. 615]. До зупинення досудо-

вого розслідування прокурор зобов’язаний вирішити питання про 

продовження строку тримання під вартою. 

Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою 

слідчого, прокурора. Копія постанови про відновлення досудо-

вого розслідування невідкладно надається, а у випадку неможли-

вості надання надсилається у триденний строк стороні захисту, 

потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійсню-

ється провадження. 

Варто зазначити, що в умовах воєнного стану за наявності 
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об’єктивних обставин, що унеможливлюють вручення затриманій 

особі письмового повідомлення про підозру у загальні строки, 

строк для вручення письмового повідомлення про підозру 

затриманій особі може бути продовжено до 72 годин. У разі якщо 

особі не вручено повідомлення про підозру упродовж 72 годин з 

моменту її затримання, така особа підлягає негайному звільненню 

[1, ст. 615]. 

Якщо на дату введення воєнного стану жодній особі не було 

повідомлено про підозру, строк від зазначеної дати до дати 

припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до 

загальних строків проведення досудового розслідування. 

Важливо підкреслити, що строк досудового розслідування, 

що закінчився, поновленню не підлягає. 

Якщо проведення процесуальних дій у строки, визначені 

статтями 220, 221, 304, 306, 308, 376, 395, 426 КПК є немож-

ливим, то такі процесуальні дії мають бути проведені невідкладно 

за наявності можливості, але не пізніше ніж через 15 днів після 

припинення чи скасування воєнного стану [1, ст. 615]. Також, з 

урахуванням воєнного стану, пропущений із поважних причин 

строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи 

ухвалою слідчого судді, суду за умови, що заінтересована особа 

подала клопотання не пізніше 60 днів з дня припинення чи 

скасування воєнного стану. 

І також доцільно зазначити, що новою вимогою Криміналь-

ного процесуального кодексу є норма яка визначає, що копії 

матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в 

яких здійснюється в умовах воєнного стану, в обов’язковому 

порядку зберігаються в електронній формі у дізнавача, слідчого 

чи прокурора [1, ст. 615-1]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що 

війна кардинально змінила життя кожного українця, а разом з тим 

– і всі сфери суспільного життя, і відповідно сфера кримінального 

процесу стикнулася з новими викликами, тому законодавцем 

було внесено відповідні зміни до Кримінального процесуального 

кодексу України. Тому ті зміни, які були внесені до законодавства 
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сприятимуть ефективній та оперативній роботі суддів та 

правоохоронних органів в умовах складних воєнних реалій.  

Література: 

1. Закон України від 14. 04. 2022 р. №2201-IX «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в 

умовах воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2201-20#Text 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 

2012 р. №4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-

17#n5092 

______________________________________________________ 

УДК 658    Економічні науки 

 

ГЛОБАЛЬНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ФІНАНСОВІ, 

ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 

 

Свадеба В.В., 

студентка економічного факультету 

Ужгородський національний університет 

м. Ужгород, Україна 

Війна в Україні в усіх її вимірах справляє тривожні каскадні 

наслідки для світової економіки, яка вже постраждала від COVID-

19 та зміни клімату, з особливо драматичним впливом на країни, 

що розвиваються. За останніми прогнозами Конференції ООН з 

торгівлі та розвитку, світова економіка буде на цілий відсотковий 

пункт зростання ВВП нижчим [1], ніж очікувалося через війну, яка 

серйозно порушує і без того тісні продовольчі, енергетичні та 

фінансові ринки.  

Україна та Російська Федерація є одними з житниць світу. 

Вони забезпечують близько 30% світового виробництва пшениці 

та ячменю, п’яту частину кукурудзи та понад половину соняш-

никової олії [2]. У той же час Російська Федерація є найбільшим у 

світі експортером природного газу та другим за величиною 
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експортером нафти. Разом сусідні Білорусь та Російська Федера-

ція також експортують приблизно п’яту частину світових добрив. 

Як наслідок, ціни на товари досягають рекордно високих 

рівнів у всьому світі. 3 червня 2022 року Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН (FAO) опублікувала свій 

третій поспіль рекордний індекс цін на продукти харчування. 

Ціни на продукти харчування на 34% вищі, ніж у цей час 

минулого року, і ніколи не були такими високими з тих пір, як 

FAO почала їх реєструвати (рис. 1).  

Деякі країни також безпосередньо піддаються впливу через 

залежність від імпорту пшениці з Росії та України. Ціни на 

пшеницю та кукурудзу були дуже нестабільними з початку війни, 

все ще перевищують рівень на 30% на початку року. Аналогічно 

ціни на сиру нафту зросли приблизно на 60%, а ціни на газ та 

добрива зросли більш ніж вдвічі [3]. 

 

 
Рисунок 1.Індекс продовольчих цін FAO [3] 

Уразливі групи населення в країнах, що розвиваються, особ-

ливо схильні до цих коливань цін, оскільки вони присвячують 

більшу частку свого доходу на продукти харчування та енергію. 

Найбідніші країни світу, як правило, є чистими імпортерами про-

довольства, а експортно-імпортні заходи щодо торгівлі можуть 

ще більше посилити зростання цін на продукти харчування. При 

нинішніх рівнях цін найгірші оцінки FAO щодо зростання 

недоїдання та продовольчої безпеки також є дуже імовірними. 
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Значне підвищення цін на нафту та газ може призвести до 

протидіючих ефектів у довгостроковій перспективі. З одного 

боку, це може повернути інвестиції назад у видобувну промис-

ловість та виробництво енергії на основі викопного палива, 

ризикуючи змінити тенденцію до декарбонізації, зафіксовану за 

останні 5-10 років. З іншого боку, це також може прискорити 

перехід до альтернативних джерел енергії, особливо в країнах, які 

хочуть підвищити свою енергетичну стійкість, користуючись 

більшою кількістю місцевих джерел. Багато що залежить від полі-

тичного керівництва та підтримки темпів виконання зобов’язань 

Паризької угоди та Порядку денного на період до 2030 року. 

В умовах і без того високого рівня соціально-економічного 

стресу через вплив COVID-19, зростання цін на продукти харчу-

вання загрожує побічними наслідками соціальних заворушень. 

Аналіз історичних даних Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

показує, що загалом громадянські заворушення та зростання цін 

на агропродовольчу продукцію мають високу кореляцію (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Зростання цін посилює тривогу щодо продовольчої безпеки 

та політичної стабільності [2] 

 

Постійні збої в глобальних ланцюгах поставок і на фінансо-

вих ринках ще більше ускладнюють поточні перспективи. 

Транспортні витрати ще до початку війни були кратними їхнім 

історичним середнім значенням, що ускладнювало зусилля щодо 
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зміни маршруту та збільшення споживчих цін та витрат на імпорт 

у всьому світі [2]. Крім того, минулого року світова інфляція 

зросла до десятирічного максимуму в 5,2% [1], що змусило багато 

центральних банків сигналізувати про зростання процентних 

ставок раніше, ніж очікувалося, що призвело до зростання витрат 

на обслуговування боргу для країн, що розвиваються. Відповідно 

до Звіту про фінансування сталого розвитку за 2022 рік, «60 

відсотків найменш розвинутих та інших країн з низьким рівнем 

доходу вже піддаються високому ризику виникнення боргових 

проблем або знаходяться в них» [3]. 

Цей «ідеальний шторм» припадає на великі соціальні та еко-

номічні шрами, спричинені пандемією COVID-19. З 2019 року 

кількість людей, які відчувають голод, зросла на 46 мільйонів в 

Африці, приблизно на 57 мільйонів в Азії та приблизно на 14 

мільйонів більше в Латинській Америці та Карибському басейні; 

ще 77 мільйонів людей живуть у крайній бідності; закриття шкіл 

призвело до втрат до 17 трильйонів доларів заробітку за все 

життя для цього покоління учнів [2]; і більше шести мільйонів 

життів було втрачено через хворобу COVID-19 [4]. У той же час 

відсутність рівноправності щодо вакцини проти COVID-19 у 

всьому світі сприяла різкій нерівності, поглибленій нерівномір-

ним доступом до фінансових ресурсів, необхідних країнам для 

відновлення після пандемії. Зараз дози вакцини на 100 осіб ста-

новлять 193,6 у країнах з високим рівнем доходу та лише 22,1 у 

країнах з низьким рівнем доходу. У сукупності глобальні рівні 

впливу цієї кризи потрійної вразливості є тривожно високими, 

що загрожує негативно вплинути на життя мільярдів людей у 

всьому світі.  

Світ має терміново діяти, щоб підтримати країни, які 

постраждали від війни. Ці війнa та криза залишать глибокі й 

довготривалі шрами, і тому згодом будуть потрібні подальші 

середньо- та довгострокові пропозиції щодо політики: 

1. Закликати всі країни продовжувати брати участь у багато-

сторонніх форумах для вирішення нагальних глобальних продо-

вольчих, енергетичних та фінансових проблем. Затримки колек-
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тивних дій посилять і без того тривожні перспективи світової 

економіки. 

2. Bсі країни та зацікавлені сторони визнати, що сама 

природа все більш поширених глобальних потрясінь така, що 

країни не несуть індивідуальної відповідальності, і що, отже, 

рішення мають ґрунтуватися на глобальному, а не виключно на 

рівні країни ризику. 

3. Негайно та ефективно використовувати всі існуючі меха-

нізми для вирішення проблем як країн, які безпосередньо 

постраждали від війни (Україна та сусідні країни), так і, як 

показано в аналізі, глобальних наслідків війни в країнах, що 

розвиваються. 

4. Закликати не лише країни, а й приватне, громадянське 

суспільство та благодійний сектор допомогти найбільш вразли-

вим групам населення у всьому світі та бути активними учасника-

ми у пошуку скоординованих рішень. Фрагментовані втручання 

не приведуть до найкращих результатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНІСНИХ ПРОЯВІВ РІЗНОГО 

ГЕНЕЗУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ  

 

Сергета І. В.,  

доктор медичних наук, професор,  

завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Дударенко О.Б.,  

кандидат медичних наук, доцент,  

доцент кафедри загальної гігієни та екології 

Вінницький національний медичний 

 університет ім. М. І. Пирогова 

Тривожність як психологічний феномен являє собою реак-

цію організму у відповідь на вплив або реальної, або уявної 

небезпеки, яка загрожує, емоційний стан дифузного безоб’єкт-

ного страху, котрий характеризується невизначеним відчуттям 

загрози. У цьому контексті потрібно відзначити, що в сучасній 

медицині тривожність визначають і як стан (ситуативна (реактив-

на) тривожність), і як властивість особистості (особистісна три-

вожність). Натомість певний рівень тривожності є природною та 

обов’язковою особливістю активної особистості. З іншого боку, 

не можна не відзначити і те, що висока ситуативна і, передусім 

висока особистісна тривожність чітко корелює з наявністю невро-

тичного конфлікту з емоційними зривами та з психосоматичними 

захворюваннями. [2, с. 126; 3, с. 224; 4, с, 79; 9, с. 140]. Отже, три-

вожність є суб’єктивним проявом неблагополуччя особистості, її 

дезадаптації, та є проявом переживання емоційного дискомфорту, 

передчуття майбутньої небезпеки, вагомою ознакою незадоволен-

ня важливих потреб людини, супутником і симптомом цілого 

ряду хвороб [1, с. 46; 5, с. 98; 6, с. 21; 7, с. 98; 8, с. 275]. 

Метою наукової роботи є встановлення основних показників 

ситуативної (реактивної) та особистісної тривожності серед ВІЛ-

інфікованих осіб. Для вивчення рівня тривожності використову-

вались шкали її самооцінки, запропоновані Ч. Д. Спілбергером, у 
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модифікації Ю. Л. Ханіна. Зазначений підхід є надає можливість 

виявити рівень і ситуативної (реактивної) тривожності як стану 

пацієнта у конкретний момент, і рівень особистісної тривожності 

як стійку характеристику людини. 

Дослідженню підлягали 100 ВІЛ-інфікованих чоловіків віком 

від 21 до 60 років з діагнозом “ВІЛ-інфекція”, що підтверджува-

лось наявністю антитіл до ВІЛ, на різних стадіях захворювання. 

Групу порівняння складали 100 практично здорових чоловіків, які 

належали до зазначеного вікового діапазону. 

Одержані результати, передусім, відзначали той факт, що 

серед ВІЛ-інфікованих чоловіків спостерігався значно більш 

високий в порівнянні з практично здоровими чоловіками рівень 

вираження як ситуативної (реактивної), так і особистісної тривож-

ності. Причому таке явище, насамперед, було властиве для чоло-

віків у віком 31-40 років. Найбільш близькі за рівнем вираження 

дані реєструвались у разі порівняння показників ситуативної 

(реактивної) і особистісної тривожності осіб віком понад 40 років, 

які належали до різних груп порівняння. Проміжне місце займали 

дані, одержані в ході оцінки ступеня вираження тривожнісних 

проявів чоловіків віком від 21 до 30 років.  

Отримані результати підтверджували дані структурного 

розподілу досліджуваних показників. Найбільш вираженою серед 

ВІЛ-інфікованих чоловіків протягом усього вікового періоду, що 

підлягав дослідженню, була частка показників, властивих для 

показників високого ступеня вираження як, насамперед, ситуа-

тивної (реактивної), так і, в меншій мірі, особистісної тривожнос-

ті. Разом з тим, серед практично здорових чоловіків переважа-

ючою була питома вага даних, характерних для показників 

тривожності середнього ступеня вираження, причому найбільш 

яскраво відмінності подібного змісту реєструвались серед осіб 

віком від 21 до 30 років та, в дещо меншій мірі, серед осіб віком 

від 31 до 40 років. 
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«Чернігівського колегіуму» імені Т. Г. Шевченка, 

кафедри дошкільної початкової освіти і мистецтв. 

 місто Чернігів. Україна 

Актуaльність вище зазначеної проблеми обумовленa насам-

перед підвищенням якості української освіти, шляхом форму-

вання особистості дитини, її готовності до самореалізації, творчої 

активності, життя в демократичному суспільстві. Як зазначено в 

Державному стандарті початкової освіти, "мета і завдання цього 

навчального предмета (української мови) у початковій школі 

полягає не лише в опануванні грамоти (початкових умінь читати і 

писати), а й у мовленнєвому розвитку молодших школярів ─ 

умінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і 

стилях мовлення. Розвиток мовлення має набути статусу провід-

ного принципу навчання рідної мови в загальноосвітній школі, 

зокрема в її початковій ланці." [1, с. 95]. 

 За типовою програмою розробленою під керівництвом 

Савченка О.Я. в учнів першого класу необхідно розвивати такі 

вміння: 1. Сприймання усної інформації (з увагою сприймає усні 

репліки, доречно реагує на них, виконує навчальні та ігрові дії 

відповідно до прослуханої інструкції). 2. Аналіз та інтерпретація 

(розкриття змісту) почутого (дитина слухає і розуміє, відповідає 

на запитання за змістом прослуханого, розповідає про те, що 

мовиться в тексті).  3. Практичне оволодіння діалогічною формою 

мовлення, етикетними нормами культури спілкування, оцінюван-

ня усної інформації (ділиться своїми почуттями, розповідає, 

відтворює в ролях, вступає в діалог, самостійно формулює реплі-

ки, уважно слухає, адекватно відповідає, користується мовлен-

нєвим етикетом, дотримується правил спілкування, використовує 
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не словесні засоби, регулює дихання). 4. Створення усних моно-

логічних висловлень (повторює, переказує прочитану казку, 

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим 

початком, малюнком, ілюстрацією, на основі прослуханого 

тексту, або випадку з життя). [2,с. 7]. Тому, перше завдання 

школи, особливо,  її молодшої початкової ланки – навчити шко-

лярів змістовно, граматично правильно і стилістично вправно 

викладати  думки в усній та писемній формах. 

Найважливіше значення у формуванні такої інтегрованої 

якості, як зв’язне мовлення, має навчальний процес, оскільки 

зв’язне мовлення — продукт цілеспрямованого, систематичного 

навчання, формування умінь і навичок мовлення дитини. Це 

вміння учня висловлювати свої думки в усній чи письмовій формі 

логічно і граматично правильно, енергійно, послідовно, не 

відволікаючись від теми, з елементами виразності передавати 

побачене, почуте, пережите, прочитане. Є два типи зв’язного 

мовлення: діалогічне і монологічне. Діалогічне мовлення – це 

спілкування двох або кількох осіб. По своєму змісту діалог 

складається із запитань та відповідей, він не підкріплюється 

розгорнутими реченнями, оскільки підсилюється інтонаціями, 

мімікою, жестами. Монологічне мовлення – більш складний та 

організований вид мовлення, де дитина логічно, складно та 

правильно будує висловлювання до аудиторії. 

В цій тезі більш детально розглянемо як формувати 

монологічне мовлення методом критичного мислення. Підґрун-

тям монологічного мовлення є мислення, яке побудоване з більш 

логічною послідовністю ніж в діалогічному мовленні. Для більш 

зрозумілого монологу необхідно використовувати точні форму-

лювання, повні і поширені речення. Зв’язне монологічне мовлен-

ня однієї особи вимагає більшої повноти, чіткості, розгорнутої 

послідовності побудови розповіді. Дитина повинна вміти зосере-

дитися на головному та емоційно, жваво, образно без непотрібних 

деталей висловити свою думку. Програмою передбачається, що, 

формуючи у дітей першого класу початковий рівень монологіч-

ного мовлення, необхідно проводити  роботу, спочатку, над тим, 
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щоб вони вміло відповідали на запитання і ставити їх перед 

однокласниками, учителем. Робота з навчання мовленнєвої діяль-

ності включає в себе: удосконалення звуко-вимови (збагачення, 

активізацію й уточнення словникового запасу, формування 

граматичного ладу мовлення, заучування напам'ять невеличких 

скоромовок, віршів, дитячих пісеньок, загадок, прислів'їв). 

В першому класі важливою умовою розвитку мови дитини є 

навчання за допомогою інтерактивних технологій критичного 

мислення - інновацій у методах і формах роботи на уроках. В 

освітніх  стандартах  України за новою програмою виділяють 10 

ключових компетентностей, спільними уміннями для яких є: 

уміння читати і розуміти прочитане; уміння висловлювати думку 

усно і письмово; критично мислити; творити; здатність співпра-

цювати у команді; здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати 

рішення; застосовувати емоційний інтелект[3, с.10-12].  Удоско-

налення та розвиток монологічного мовлення потребує форму-

вання критичного мислення на уроках української мови, де 

дитина навчається не тільки правильно формулювати думку, а й  

будувати свою розповідь, ставити запитання. Також завдяки кри-

тичному мисленню дитина може бачити проблеми, аналізувати, 

синтезувати інформацію з будь-яких джерел, формувати та пра-

вильно висловлювати гіпотези та бачення, розширювати рамки 

свого мовлення, ухвалювати та обґрунтовувати рішення.  

Основою формування монологічного мовлення технологіями 

критичного мислення є структура уроку, яка складається з трьох 

етапів:  актуалізація (вступна частина), усвідомлення (основна 

частина),  міркування (рефлексія, заключна частина). 

На першому етапі відбувається актуалізація, пригадування 

вивченого матеріалу. Тут можна використовувати методи - 

«Мозкова атака», «Питання відповідь». Діти, відповідаючи на 

запитання вчителя, за допомогою останнього вчаться формулю-

вати відповіді. Далі можна використати метод роботи в парах, де 

учні під час виконання завдання, які обов’язково підкріплені 

наочним матеріалом (картинки, малюнки, фотографії) повторю-
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ють вивчений матеріал. Під час бесіди з дітьми малюнок або 

картинку можна обіграти різними запитаннями, асоціаціями та 

образами. Це формує мовлення, уяву, мислення, пам’ять. Також 

тут можна використовувати вправи  - «Порушена послідовність», 

«Гронування», «Незавершене речення».  

На другому етапі необхідно допомагати учням в ознайомленні 

зі змістом нової інформації та стимулювати до активного дослід-

ження матеріалу, спонукати до відкриттів. Перед початком цього 

етапу необхідно проговорити проблемне запитання, поступово 

відповідаючи на яке, відкриється істина проблеми. За допомогою 

наочних матеріалів тут можна використовувати методи порівнян-

ня, асоціації та пошук інформації. Далі - такі методи як: складання 

пазлів, таблиць, кубиків LEGO, «Незакінчене речення», «Порівнян-

ня», «Знайди помилку», «З’єднай прислів’я», «Склади розповідь за 

малюнком». Вони підведуть до розкриття нової теми, відповіді на 

проблемне запитання. Цей етап можна завершити читанням будь-

якого повідомлення з методом «Передбачення за ключовими 

виразами», або опрацювати скоромовки у малих групах.  

Третій і останній етап – рефлексія (міркування). Він вважа-

ється найкритичнішим, тому що накопичується дуже багато 

думок серед яких діти можуть вибрати правильну і перетворити 

нові знання у власні. Тут можна спочатку використати метод – 

«Запитання - відповідь», потім – «Дискусія у парах», «Сенкан», 

«Гронування». Завершуючи останній етап уроку, необхідно 

запропонувати учням зробити самооцінку за допомогою карток 

різних кольорів, або кубиків LEGO. Це допоможе вчителю оці-

нити знання класу, а дітям свої власні. 

Завдяки технологіям критичного мислення в учня розвива-

ється пам’ять, увага, уява, фантазія а головне з’являється потреба 

у говорінні і як наслідок, будуючи прості речення, він формує 

монологічне мовлення, адже тільки під час проблемного навчання 

та активного мислення відбувається пригадування певних подій, 

розвивається уява та відтворення ланцюга побудови елементар-

ного словосполучення та речення, що відіграє важливу роль у 

розвитку монологічного мовлення.   



 

208 

Література: 

1. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. 

Н72 Н.М. Бібік.-Київ: Літера ЛДТ, 2019. – 208 с. 

2. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом 

Савченко О.Я. 3-4 клас. Затверджена Наказом Міністерства освіти 

і науки України від 08.10.2019 року № 1272. URL: https://idea-tea-

cher.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/typova-osvitnya-programa-

dlya-1-2-klasiv-nush-savchenko-o-ya.pdf (дата звернення 26.05. 2022 

року) 

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформу-

вання середньої школи. 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ 

media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.  

(дата звернення: 16.05.2022). 

________________________________________________________ 

УДК 341.26:069:908(477.41-21)   Історичні науки 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРА«МУЗЕЙ 

КОБЗАРСТВА» НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-
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молодший науковий співробітник  
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м. Переяслав, Україна 

Із 24 лютого 2022 р. Україна зазнала повномасштабного 

вторгнення зі сторони росії. Війна, яка фактично розпочалась у 

2014 р. постукала в двері кожного українця. Руйнування, 

знищення цілих міст, смерть. Усе це стало нашими реаліями. 

Постало питання діяльності музейних установ в умовах війни. І 



 

209 

науково-дослідний сектор «Музей кобзарства» НІЕЗ «Переяслав» 

продовжив свою роботу, але скоригувавши її з огляду на 

сьогодення. А саме було більше приділено уваги науково-

дослідній та науково-освітній роботі. 

Музеї мають продовжувати свою роботу, в місцях де немає 

бойових дій, попри те, що експозиції зачинені для огляду. 

Потрібно знайти вихід та продовжити свою діяльність та 

комунікації в особливих умовах. Специфіка цієї роботи дещо 

полегшена можливістю спілкуватися та проводити різнопланові 

наукові форуми в он-лайн режимі на різних інтернет платформах, 

як то: «Google Meet», «ZOOM», «Skype» та ін. Зрозуміло, що 

планову щорічну наукову та науково-освітню діяльність 

(всеукраїнські, міжнародні наукові конференції, круглі столи, 

культурологічні музейні форуми) довелося дещо корегувати із 

огляду на нові виклики часу. Так нині багато митців, науковців 

служать в лавах ЗСУ та ТрО, а ті що залишилися мають 

продовжувати справу із врахуванням сучасних реалій, а саме 

загрози ракетних обстрілів та воєнної ситуації в тій місцевості, де 

знаходиться заклад. 

Варто зупинитись на одному з основних напрямків роботи 

музеїв – популяризації культурної спадщини серед відвідувачів 

закладу. Як працювати з відвідувачами? Науково-дослідний 

сектор «Музей кобзарства» Національного історико-етногра-

фічного заповідника «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав») за 

2014 – 2021 рр. напрацював значну програму в нових підходах і 

методах роботи з відвідувачами. Серед них створення і діяльність 

цікавих інтерактивних науково-освітніх заходів в музеї коб-

зарства: культурологічна акція «Кобзарський майдан»; творчі 

зустрічі з реконструкторами кобзарського руху в Україні; 

проведення майстер класів із учнями шкіл та ін. [1 – 11].  

Як і усі музейні установи України, Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав», у перший день повно-

масштабного вторгнення прийняв усі міри для збереження 

музейних предметів та експозиційних площ. А зробити це було 

надзвичайно складно, адже сьогодні унікальне зібрання НІЕЗ 

https://apps.google.com/intl/ru/meet/
https://www.skype.com/ru/thank-you-skype/
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«Переяслав» нараховуює близько 180 тис. одиниць збереження 

основного та близько 40 тис. – науково-допоміжного фонду. 

Під час війни, коли експозиції закриті для огляду науковці 

НІЕЗ «Переяслав» продовжено кропітку роботу по дослідженню 

та систематизації фондів Заповідника, зокрема група науковців 

працює над науковим виданням та каталогізацією колекції 

порцеляни виробництва Полонського заводу із фондового зібран-

ня НІЕЗ «Переяслав». Попри труднощі ця робота має заверши-

тись до кінця поточного року у вигляді наукового дослідження та 

каталогу. Це лише один приклад науково-дослідницької роботи 

співробітників. 

Як відомо НІЕЗ «Переяслав» має офіційний однойменний 

інтернет сайт, а наукові співробітники Музею кобзарства, у 

мережі Facebook мають зареєстровану групу «Кобзарський 

майдан у Переяславі». Тому було значно простіше продукувати 

віртуальну діяльність Музею кобзарства. Новий досвід у напрямі 

застосування інтерактивних методів у музейній діяльності ми 

поширювали постійно, відколи з’явилися онлайн-платформи. 

Адже вони використовуються для спілкування та знайомства, 

створення соціальних відносин між людьми, які мають спільну 

зацікавленість в проведенні вільного часу, або іншої діяльності. 

Також, вони дають можливість більше дізнаватися про той, чи 

інший культурно-освітній заклад, відвідувати віртуально їх 

науково пізнавальні заходи. 

Також у Музеї кобзарства НІЕЗ «Переяслав» активно діє 

унікальна опція не лише оглядати експонати, але й доторкнутися 

до традиційних давніх інструментів – колісної ліри, старосвітсь-

кої бандури та вересаєвської кобзи. А ще, всім відвідувачам 

надається можливість зіграти на музичному інструменті – ксило-

фоні («ксилос» – дерево, «фон» – звук). Всі ці можливості 

настільки захоплюють відвідувачів, особливо дітей, що в щирому 

захопленні якось один із хлопчиків вигукнув: «це – найулюбле-

ніший мій музей!». В ці часи, коли музейна експозиція зачинена 

для огляду, то ці музейні предмети активно застосовуються при 

проведенні майстер-класів, що організовує відділ екскурсійно-
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масової роботи НІЕЗ «Переяслав». До цих заходів залюбки 

долучаються громадяни, які змушені були переселитися до Пере-

яслава з місць, де проходять бойові дії, чи окупованих територій. 

Музей кобзарства Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав», як популяризатор унікальної традиції 

українського народу - кобзарства має перед собою завдання нести 

в широкі маси знання про українську традиційну музику, тради-

ційні інструменти та кобзарювання. Це надзвичайно актуально 

сьогодні в час війни з росією. Адже не одну сотню років у нас 

намагались відібрати нашу мову, віру, культуру, традиції. 
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Анотація: Дослідницьку роботу присвячено аналізу факторам 

психоаналізу «задоволення», «витіснення», «сублімація» які впли-

вають на поведінку людини. Згідно з Фрейдом, сутність та 
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природа людини визначається потягами людини, які характери-

зують психіку та поведінку людини. Досліджені основні філо-

софські аспекти поведінки людини. До методологічних підстав 

дослідження філософських аспектів психоаналізу можна віднес-

ти: єдність порівняльно-історичного, генетичного, культурно-

історичного та текстологічного методів аналізу. Проаналізовані 

і розкрити основні фактори, що спрямовують психіку людини, 

такі як задоволення, витіснення, сублімація у поведінці людини. 

Ключові слова: психоаналіз, поведінка, психіка людини, фактор 

«задоволення», фактор «витіснення», фактор «сублімація».  

Актуальність. Актуально для сучасного етапу виникнення 

психоаналітичної філософії яка вивчає філософські аспекти різ-

них видів поведінки людини у суспільстві, у тому числі 

електоральну поведінку, поведінку індивідуума, поведінку мас з 

урахуванням факторів психоаналізу «задоволення», «витіснення», 

«сублімація» які впливають на поведінку людини 

Психоаналітичні теорії та методи зачіпають різні галузі у 

сучасній філософії. Стабільні відносини між філософією та 

психоаналізом виявляються у складності концепцій, багатогран-

ності та впливають на особисту та суспільну свідомість, 

досліджують поведінку людини в різних галузях політології, 

соціології, психології, філософії.  

Предметом дослідження є фактори психоаналізу «задоволен-

ня», «витіснення», «сублімація» які впливають на поведінку 

людини.  

До методологічних підстав дослідження філософських аспек-

тів психоаналізу можна віднести: єдність порівняльно-історич-

ного, генетичного, культурно-історичного та текстологічного 

методів аналізу. 

У сучасному XXI столітті продовжується інтерес до психо-

аналізу, засновником якого визнано австрійського вченого 

психіатра і невролога Зигмунда Фрейда, який наприкінці XIX і 

початку XX століть винайшов новий метод лікування психічних 

розладів людини, заснований на теорії психоаналізу. У своїх 

публікаціях вчений був дуальним і іноді висловлював спірні ідеї, 

які були для багатьох революційні та сміливі у дослідженні 



 

214 

людини. Ідеї мислителя Фрейда про місце людини у світі та ідеї 

ментальної реальності утворюють психоаналітичну філософію 

[1]. Засновник психоаналізу З. Фрейд — лікар-психіатр який 

стверджував, що психоаналіз є науковою теорією і поведінка 

людей контролюється різними факторами. Згідно з Фрейдом, 

сутність та природа людини визначається потягами людини, які 

характеризують психіку та поведінку людини. Особливість і 

заслуга різноманіття психоаналізу у тому, що він захищає та 

охороняє людську психіку від різних внутрішніх та зовнішніх 

факторів [2]. Його дослідження були спрямовані на вивчення 

психічної реальності, які керують людиною. Фрейд виділив 

несвідоме та свідоме. Вчений відніс до несвідомого особливу 

психічну реальність, що існує насправді і контролює свідомість. 

Були виділені методи психологічного захисту, названі «реакції 

витіснення». Було досліджено, що негативний досвід людини, 

його емоції переходять із фази свідомого у фазу несвідоме [3]. 

Сни, розглядав Фрейд, як приховані прагнення людини, вони 

можуть бути нереалізованими в реальності та повсякденному 

житті. Теорії вченого різноманітні і на особливу увагу 

заслуговують методики тлумачення снів людини, вільні асоціації, 

формулювання складної трикомпонентної структури психіки. 

Теорія та практика психоаналізу поглиблюється та зміню-

ється у сучасному світі, виникають нові ідеї та розглядаються нові 

концепції на основі психоаналізу. Дослідження Зигмунда Фрейда 

змінили деякі теоретичні і практичні уявлення про людську 

поведінку. Були виявлені приховані напрямки дій людини, якою 

керує свідоме, несвідоме. Вчення Фрейда знайшло своїх одно-

думців і згодом виникла нова течія психоаналізу - неофрейдизм. 

Основними факторами, що спрямовують психіку людини, є 

задоволення, витіснення, сублімація: 

а) фактор «задоволення» керує психічними процесами та 

спрямовує діяльність людини; 

б) фактор «витіснення» допомагає психіці людини витісняти 

зі свідомої в несвідоме заборонені ідеї, бажання. Вони можуть 

бути асоціальними або не прийнятими для певного індивіда з 
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точки зору його менталітету, ціннісних установок, моральних 

позицій; 

в) фактор «сублімація» трансформує бажання, думки люди-

ни, які були витіснені у несвідоме. Ці бажання і думки не бажає 

чи боїться реалізовувати людину насправді. Згідно з Фрейдом, ці 

бажання та думки людини можуть бути від асоціальних до 

сексуальних. 

Витіснені психікою людини емоції, бажання в певний 

момент впливають на поведінку людини і виявляються «дивнос-

тями» у неадекватній поведінці, яка може мати відтінок випад-

кових чи повторюваних дій, вчинків людини. Вчений досліджу-

вав людську свідомість та підсвідомість, розвинувши методику 

вільних асоціацій та тлумачення снів, сформулювавши трикомпо-

нентну структуру психіки. Популярні роботи Фрейда "Психологія 

мас та аналіз Я", "Про психоаналіз", "Я і Воно", "Тлумачення 

сновидінь" та інші роботи. Продовжувачами ідей психоаналізу З. 

Фрейда були Густав Юнг, Альфред Адлер, Вільгельм Райх, Еріх 

Фромм, Карен Хорні, Анна Фрейд, Мелані Кляйн та Ерік Еріксон. 

Згодом, його послідовники відійшли від початкового підходу і 

змінили та поглибили теорію та практику психоаналізу. 

Антропологія та психоаналіз завжди були цікаві для всіх 

галузей знання про людину. Культурна, громадська, політичні 

дисципліні вносили нові знання про людину. Буття людини у 

філософії розглядає найважливіші та необхідні цінності для лю-

дини – це її мислення, свідомість, логіку, раціональність, поведін-

ку. Психоаналіз у сучасній філософії є напрямком, який дозволяє 

пояснити психічні процеси у поведінці і в житті людини і дозво-

ляє аналізувати поведінку людини у взаємозв'язку свідомого та 

невідомого у психоаналізі з урахуванням філософських аспектів. 
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УДК 343.2   Юридичні науки 
 

КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ СЕРЕД СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ТА ЇХ 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО 
 

Філіпп А.В., 

 старший викладач кафедри кримінального права 

 та кримінології, кандидат юридичних наук,  

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ,  

м. Дніпро, Україна 

Проблема корупційних проявів є актуальною не тільки у наш 

час, коли суспільство є демократично розвинутим, а й ще у ті 

часи, коли людство ще не мало такого розвитку. Ця проблема є 

досить актуальною як для країн усього світу, так й безпосередньо 

для України, яка налаштувала свій шлях у розвинуте демокра-

тичне суспільство. Саме тому пропонуємо розглянути дану 

проблему під призмою кримінально правової науки задля 

виявлення всіх моменті покарання осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення пов’язані з корупційними проявами в межах 

повноважень службових осіб. 

Варто розглянути безпосередньо поняття «неправомірної 

вигоди». Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, 

переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші 

вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропону-

ють, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав 

Перш за все пропонуємо розглянути саме санкцію Кодексу 

стосовно отримання неправомірної вигоди службовими особами. 

Згідно статті 368 Кримінального Кодексу України, корупційними 

проявами серед службових осіб є прийняття пропозиції, обіцянки 

або безпосереднє одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. Варто відмітити той факт, що згідно диспозиції статті, 
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законодавець передбачив кримінальну відповідальність не тільки 

за безпосереднє одержання неправомірної вигоди, а й за прий-

няття обіцянки чи пропозиції [1]. Таким чином, межи за яких 

службова особа може бути притягнута до кримінальної відпові-

дальності значно розширюється, чим надає правоохоронним 

органам більше повноважень щодо притягнення несумлінних 

службових осіб до кримінальної відповідальності. Варто зазначи-

ти, що кримінальними правопорушеннями які пов’язані з 

неправомірною вигодою щодо службових осіб підпадають під 

юрисдикцію Державного Бюро Розслідувань. Такий розподіл 

кримінальних проваджень між правоохоронними органами надає 

можливість більш чітко виконувати правоохоронцям покладених 

на них повноважень, виключаючи можливість поліпшення умов 

проведення досудового розслідування через колективні взаємо-

зв’язки серед правоохоронців з однієї структури. 

Також, варто відзначити що кримінальна відповідальність, 

згідно Кодексу, передбачений не тільки за отримання неправо-

мірної вигоди як зазначалось вище, а й за її пропозицію. Так, 

згідно статті 369 КК України, пропозиція, обіцянка, або надання 

неправомірної вигоди службовій особі тягне за собою кримі-

нальну відповідальність згідно санкції передбаченої цією статтею 

[1]. Притягнення осіб за надання неправомірної вигоди є досить 

важливим задля забезпечення чіткого функціонування державних 

органів та службових осіб які працюють у них, адже розгляд 

можливості підкупу службових осіб серед населення унемож-

ливлює створення у нашій країні прогресивного демократичного 

суспільства. 

Отже, можливо дійти підсумку, що діяльність службових 

осіб є досить важливою для підтримання добробуту у країні, 

отримання кожним громадянам послуг які надаються службо-

вими особами вчасно та законним шляхом, а також встановлення 

прогресивного демократичного суспільства у нашій країні. 

Законодавцем досить чітко прописані межі діяння пов’язані з 

корупційними проявами за яке передбачене кримінальна відпові-

дальність. Забезпечення зниження рівня корупції досягається 
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постійним доопрацюванням чинного законодавства та розподілу 

меж повноважень між правоохоронними органами, що у свою 

чергу надає можливість досягти дієвого результату. 

Література: 
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Природничі науки  
 

ФЕСТИВАЛІ БУКОВИНИ, ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ РЕГІОНУ 
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студентка географічного факультету 

Андрусяк Н.С. 

доцент кафедри географії та менеджменту 

туризму географічного  факультету  

Чернівецького національного університету 

 імені Юрія Федьковича  

м. Чернівці, Україна 

У сучасних умовах розвитку туризму та рекреації, багато 

країн, регіонів, районів займаються цілеспрямованим формуван-

ням свого туристичного іміджу, що дозволяє залучити інвестиції 

та розширити туристичний бізнес. Розвиток сфери туризму є 

визнаний урядом України як один з пріоритетних напрямків 

розвитку економіки країни. Туризм розвивається на Буковині в 

супереч пандемії Covid-19 та військовим діям на території 

України. Мета туристичної та рекреаційної діяльності Буковини 

нині – розвивати туристичний потенціал, зберігати традиції та 

звичаї українського народу та популяризувати українську куль-

туру за межами країни.  

Розвиток туризму на Буковині пов’язаний із наявністю 

стратегії розвитку та просування позитивного іміджу Чернівець-



 

219 

кої області через планування проведення подієвих заходів, таких 

як фестивалі. Проаналізуємо, для прикладу, кілька найбільш 

відомих фестивальних заходів Вижницького району, які позитив-

но вплинули на створення позитивного іміджу Буковини та  

популяризують культурні традиції регіону.  

Одним із відомих є «Міжнародний гуцульський фестиваль 

(International Hutsul Festival)» – фольклорно-етнографічний фести-

валь, проходить щорічно в одному з міст Гуцульщини, починаючи 

з 1991 року. У Вижницькому районі даний фестиваль проводиться 

у таких містах – Вижниця та Путила. У фестивальних заходах 

беруть участь фольклорно-етнографічні колективи та виконавці, 

вокальні ансамблі та окремі виконавці, оркестри народних інстру-

ментів, троїсті музики, солісти-інструменталісти на гуцульських 

народних музичних інструментах, самодіяльні театри, читці-

декламатори, гумористи, танцювальні колективи, майстри образо-

творчого, декоративно-ужиткового мистецтва гуцульського регі-

ону, інших місцевостей України і зарубіжжя, в репертуарі яких є 

твори на гуцульську тематику [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.,0]. 

Народний фестиваль «Полонинська ватра» - гуцульське 

свято виходу вівчарів на полонини. За традиційними віруваннями 

та обрядами Буковини, у травні кожного року, в останню неділю, 

святкується неповторне народне гуцульське свято виходу вівчарів 

на полонини. Різнобарв’я національного одягу, святкові звуки 

трембіт, хороводи, запалювання святкового вогнища – ватри, 

фольклорні концерти – всі ці традиції дбайливо зберігаються і 

передаються з покоління в покоління. 

Фестивалі, які присвячені виходу на полонини, дають мож-

ливість поринути у світ гуцульської культури. Там кожен може 

насолодитися театралізованим гуцульським весіллям, незвичайно 

красивими обрядовими дійствами Путильщини, посмакувати 

традиційні страви, помилуватися чудовими краєвидами Карпат, 

подихати чистим та свіжим гірським повітрям [0]. 

На території колишньої військової радіолокаційної станції 

«Памір», на вершині гори Томнатик, що у мальовничому селі 
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Шепіт, проводиться фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того 

варта!». ПамірFest – це культурно-розважальний захід, який є 

невід’ємною частиною вище згаданого фестивалю. На фестивалі 

можна страви традиційної кухні, пограти в різноманітні ігри, 

взяти участь у майстер-класах. Наприкінці фестивалю організо-

вують екоквест. Гостей розділяють на команди, які прибирають 

територію проведення фестивалю, за що отримають пам’ятні 

подарунки.Проведення фестивалю «Любіть Буковину, бо вона 

того варта!» дає можливість популяризувати регіональний турис-

тичний продукт, розвинути культурно-історичний, пізнавальний, 

подієвий, гастрономічний туризм Буковини [0]. 

Брендом Буковини є фестиваль Маланок в Чернівцях та 

Вашківцях приваблює багатьох людей. Основна ідея Фестивалю – 

презентація  Буковини як краю різнобарвного в етнічному відно-

шенні, регіону в якому збережені традиції народних свят, зокрема 

традиції Маланок. Це унікальне дійство, на якому представлена  

українська, бессарабська, гуцульська, молдавська, румунська 

маланка, традиції яких збережені на Буковині. У фестивалі прий-

мають також участь колективи з маланкою осучасненою, так 

званою периберією. Особлива вагомість участі у Фестивалі 

маланкуючих колективів області, які демонструють автентичну 

маланку, вік якої більше ста років. Під час святкової, карна-

вальної ходи учасників Фестивалю вулицями міста Чернівці, 

глядачі можуть побачити і відчути колоритність, різнобарвність, 

унікальність колективів. А ексклюзивності, оригінальності та 

фантазії учасникам фестивалю не позичати. 

Святкування ритуального дійства Маланки було і залишається 

тим чинником, що задовольняло духовні, естетичні потреби людей, 

у них проявлялись їх вірування, почуття, таланти, гостинність [0]. 

Туристичний потенціал Чернівецької області зумовлений 

насамперед наявністю великої кількості пам’яток різних істо-

ричних епох і етнічних культур, багатою палітрою культурних 

звичаїв і традицій, вигідним географічним становищем. Всі ці 

туристичні об’єкти та фестивалі приваблюють туристів, і є 
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поштовхом для розвитку туризму і створення туристичного 

іміджу Буковини.  

Література: 

1.XX Міжнародний Гуцульський фестиваль: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://www.okraina.com.ua/tours/fes-

tival/xx-mizhnarodniy-gutsulskiy-festival.html; 

2.Полонинська ватра: [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://buktour.icu/holidays/polonynska-vatra.html;  

3.Дводенний фестиваль на Томнатику змінить формат: 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ukrin-

form.ua/rubric-tourism/2738880-dvodennij-festival-na-tomnatiku-zmi-

nit-format.html; 

4.Фестиваль Маланок (Маланка-фест): [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://malankafest.com.ua/.  

________________________________________________________ 

УДК 336       Економічні науки 
 

РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ 

ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 
 

Шепеленко В.С. 

студентка економічного факультету 

Харківський національний університет 

 імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Досвід міжнародних криз показав, що система гарантування 

вкладів є значущим важелем ефективного функціонування 

банківського сектору будь-якої держави. Вона слугує механізмом 

впливу на стабільність фінансової системи, її здатність подолати 

наслідки кризи, зокрема запобігаючи паніці вкладників та 

швидкому виходу з ринку неплатоспроможних банків та інших 

фінансових інституцій. 

В чинному українському законодавстві визначено термін 

«система гарантування вкладів фізичних осіб» як сукупність 

відносин, що виникають у зв’язку зі створенням і функціону-
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ванням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням 

неплатоспроможних банків з ринку та їхньою ліквідацією [1]. 

Вперше ідею створення системи гарантування вкладів на 

загальнодержавному рівні було реалізовано в США в 1933 р., під 

час Великої депресії [2, с. 3]. Згодом, лише в 1960-1970 рр. такі 

системи запрацювали у Канаді, Фінляндії, Індії, Норвегії тощо. 

Наразі використання даної системи є доволі поширеною 

практикою у світі. Згідно з останнім дослідженням Всесвітнього 

банку, станом на 2016 рік 115 країн мають систему гарантування 

депозитів в тій чи іншій формі, у порівнянні з 86 у 2010 році [3, 

с. 2]. 

В Україні історія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

починається 10 вересня 1998 р. Указом Президента України 

№996/98 «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб-вкладни-

ків комерційних банків України». Законодавчою основою функ-

ціонування Фонду став Закон України «Про Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб». Закон України «Про систему гарантуван-

ня вкладів фізичних осіб», прийнятий 23 лютого 2012 р., значно 

розширив повноваження Фонду. 

Підставою для створення Фонду стала неплатоспроможність 

декількох великих банків, в яких були зосереджені значні фінан-

сові кошти, які зрештою не змогли компенсувати. Тому, орієнту-

ючись на досвід зарубіжних країн щодо гарантування вкладів 

фізичних осіб, було запроваджено дану фінансову інституцію. 

Розглянемо таблицю 1, щоб простежити динаміку зміни розміру 

відшкодування ФГВФО. 
 

Таблиця 1 

Динаміка зміни розміру відшкодування ФГВФО,  

1998-2012 рр. [4, с. 88] 
Дата Розмір відшкодування, грн. 

09.1998 500 

10.2001 1 200 

01.2003 1 500 

10.2003 2 000 

03.2004 3 000 

20.04.2004 5 000 

18.02.2006 8 000 
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05.06.2006 15 000 

26.02.2007 25 000 

11.09.2007 50 000 

31.10.2008 150 000 

21.02.2012 200 000 

 

Таким чином, за період діяльності ФГВФО гарантована сума 

відшкодування змінювалась більше десятка раз і у вартісному 

вимірі зросла в 400 разів. Однак, чимало вчених продовжують 

вказувати на те, що це незначні суми гарантії, які не можуть повніс-

тю подолати проблему довіри громадян до банківської системи. 

Розпочата в 2014 році російсько-українська війна мала 

наслідки не лише на сході України, а у фінансовій системі країни. 

Криза призвела до так званого «банкопаду», тобто до масового 

банкрутства десятків вітчизняних банків, які роками обходили 

вимоги НБУ. 

Нинішні події в Україні викликали ще одну хвилю паніки 

клієнтів українських банків щодо безпеки коштів на їх рахунках. 

Однак, занепокоєння виявились марними: за час війни збанкру-

тував лише «Мегабанк», але рішення щодо його ліквідації було 

прийнято до початку бойових дій. 

Заради захисту стійкості депозитної системи, було прийнято 

Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України 

щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів 

фізичних осіб». Закон передбачає оновлені умови роботи системи 

гарантування вкладів. Серед основних законодавчих змін варто 

виділити наступні: 

1. Підвищення гарантій вкладникам банків: запровадження 

відшкодування вкладів фізичних осіб в повному обсязі на період 

воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення, 

а також подальше збільшення гарантованої суми відшкодування 

коштів за вкладами з 200 тис. грн. до 600 тис. грн. 

2. Реструктуризація боргів ФГВФО: строк погашення забор-

гованості було подовжено до 2032 року. Цей строк має 

відношення безпосередньо до основної суми заборгованості (45 

млрд. грн.). Що стосується нарахованих відсотків, виплата боргу 
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буде здійснюватись шляхом стягнення збитків з колишніх влас-

ників банків та пов’язаних осіб, діяльність яких призвела до 

банкрутства цих установ. Вказаний механізм має зменшити 

фінансове навантаження Фонду та забезпечити можливості для 

виплати вкладникам збільшених гарантованих сум. 

3. Надання АТ «Ощадбанк» статусу учасника Фонду гаран-

тування вкладів фізичних осіб. Дотепер депозити, що залучались 

АТ «Ощадбанк», гарантувались державою в повному обсязі. 

Однак зараз на АТ «Ощадбанк» будуть розповсюджуватись ті 

самі гарантій, які розповсюджуються на інших учасників. 

Положення щодо АТ «Ощадбанк» спрямовані на створення 

конкурентних умов серед усіх банків України [5]. 

Фактори, які спричинили реформування системи гаранту-

вання вкладів: 

1. Рух України шляхом євроінтеграції - стратегічною метою 

Фонду є адаптація європейських норм, зокрема підвищення суми 

до 100 000 євро. 

2. Покриття за сумою вкладів - згідно з світовою практикою 

воно має перевищувати 50-60%. Зараз в Україні цей показник 

складає 40%. Після підвищення до 600 тис. грн. – буде складати 

понад 60%, залежно від динаміки і структури депозитів. 

3. Фінансовий стан Фонду – на 2021 р. залишок боргу перед 

державою складав 46,94 млн. грн.[6]. 

Прийнятий закон дає нам мотиви стверджувати, що уряд 

підтримує економіку та банківську систему в умовах війни, 

намагається створити нові додаткові гарантії для українських 

вкладників, чим подолати панічні настрої та забезпечити нові 

надходження до українських банків, а разом з тим до економіки 

нашої держави. 

Варто проаналізувати доцільність збільшення гарантованої 

суми вкладів. Існуюча система відповідає мінімальним світовим 

стандартам – розмір відшкодування відповідає розміру серед-

нього вкладу у банку. Однак, такий розмір відшкодування не буде 

враховувати інтереси абсолютної більшості вкладників.  

Зважаючи на світові тенденції та практику, можна виділити 
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наступні заходи щодо подальшого реформування системи 

гарантування вкладів: 

− Перехід до диференційованої ставки розміру відшкоду-

вання залежно від суми вкладу; 

− Максимальний розмір відшкодування повинен визначатись 

виходячи з обсягу ресурсів власне ФГВФО та інтересів кожного 

вкладника; 

− Визначити мінімальний та максимальний розмір відшко-

дування у твердій грошовій сумі; 

− Затвердити виплату відшкодування з коригуванням його на 

розмір інфляції [7, с. 62-63]. 

Отож, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є тим 

інститутом, який є запорукою стабільності банківського сектору, 

стримуючи відтік коштів з рахунків клієнтів та заспокоюючі їх 

панічні настрої. Прийнятий Закон має забезпечити активність 

депозитних операції на момент війни та можливої кризи, яка 

послідкує за нею. Подолавши кризу, уряд не повинен зупинятися 

на досягнутих результатах, а продовжити реформування системи 

гарантування вкладів. 

Насамперед, в Україні має бути запроваджена прогресивна 

шкала відшкодування за вкладами з одночасним встановленням 

мінімального та максимального розміру відшкодування у твердій 

грошовій сумі. При цьому, мінімальний розмір відшкодування 

повинен відповідати розміру середнього вкладу по державу, а 

визначена сума відшкодування за вкладами – коригуватись на 

рівень інфляції. 
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