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ECONOMIC SCIENCES 
 

 
SUBJECT OF ECONOMIC THEORY 

 
Dolia E. 

Pupil of a specialized school 17 of Kharkiv, Ukraine 
 

Economy is a branched out system of sciences which study economic life of a 
society. It is both a science of the general principles and laws of economic 
development, and branch economic sciences, and sciences on history of a national 
economy and economic thought. 

The course "Fundamentals of economy" studies the general principles and laws of 
economic development. There are many definitions of this direction of economic 
research, as there were and are now different directions in the development of the 
basics of economic theory. Among them: 

Economy is the science of activity about production and exchange between 
people; 

studies movement in economic life - trends in price development, production, 
unemployment; 

how a person solves the problems of organization of consumption and 
production; 

the science of production, distribution, exchange and consumption of material 
goods; 

the subject of economic theory is the analysis of market economy; 
economy solves the problem of rarity (limited) resources, their choice and the 

problem of economic behavior of people, etc. 
The definition of the English economist A.Robbins (1898 - 1984) is considered to 

be generally accepted: "Economy is a science, which studies human behaviour from 
the point of view of relations between its aims and limited means, allowing - 
minimization of costs and maximization of alternative use. 

Alternative use is a problem of choice, and the purpose of managing benefit. This 
is rational economic behavior. The benefit/cost ratio is an indicator of efficiency. 
People in their activities have always sought its growth. Nowadays, they also solve 
the problem of how to get the most out of the produced costs in the conditions of 
limited resources". 

Economic theory can be divided into two main groups according to their 
functional purpose. It is a positive and normative economy. Positive economic theory 
seeks to know the existing world, to give it a characteristic, to understand its features 
and regularities. It describes facts, conditions, relations in the sphere of economy (for 
example, what is the price level today, unemployment? etc.). 

The normative branch of economic theory goes further. On the basis of 
knowledge of existing activities, it outlines ways of improving the economic system, 
covers its moral and cost estimates (e.g. what is the acceptable level of inflation, 
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whether money should be pumped through the taxation system in favour of the poor, 
how defense spending should be increased or decreased, etc.). 

In terms of volume, microeconomics and macroeconomics are distinguished. 
Microeconomics studies the regularity of functioning of individual economic entities 
- enterprises (firms), industries and markets. Here the goals and functions of an 
enterprise (firm), demand, costs are studied and analyzed, a rational volume of 
production is determined, organization of wages, use of profit, bases of investment 
policy of an enterprise (firm), maintenance of a high technical level of production, 
etc. are considered. 

At the macroeconomic level, issues related to the economy as a whole are 
studied. In this section the estimation of the role and means of state regulation of 
economy is given, the problems of macroeconomic balance, economic growth and 
structural changes, management of money circulation, credit, budget and taxes, 
incomes and expenses of the population are investigated. 

Thus, the economic theory represents synthesis of the theoretical and applied 
researches actual for knowledge and regulation of the major processes of economic 
life, and the considered logic of studying of a subject allows to form integral 
representation about economic development at all levels. 

BASICS ECONOMIC THEORY AND ECONOMIC LEGISLATION 
The study of any science begins with mastering its principles, laws and methods. 
The main principles of economic theory are: 
- Interaction of theory and practice. Theory is the result of rational thinking, 

knowledge of laws and regularities of economic development. It is a necessary 
condition for development of competent decisions concerning directions of use of 
material resources, realization of goods and services in internal and external markets. 

Possession of economic theory expands horizons, brings up economic thinking, 
facilitates the way to business success. However, without a close link to practice, 
theory loses its value. It is practice that forms the social order for theoretical research, 
provides material for scientific analysis and, finally, makes a fair and irrefutable 
"sentence" of any theory. 

For example, in our country, first of all, the real reality showed that the 
administrative-command system had exhausted itself and then the task of theoretical 
development of problems of transition from the administrative-command economy to 
the market economy in the specific conditions of Russia and other former Soviet 
republics arose. This task, far from being solved, is a powerful incentive for the 
development of theoretical thought. 

- The next principle of economic theory is the unity of micro- and macroanalysis. 
To prove the importance of using this principle, let us consider three central 
economic problems, which were formulated by the American economist Paul 
Samuelson (b. 1915), winner of the Nobel Prize in Economics: 

1. What should be produced and in what quantities? 
2. How will goods be produced, that is, by whom, with what resources and what 

technology should they be produced? 
3. Who are the goods to be produced for? 
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Is it possible to say that these questions can be answered by microeconomics? At 
first glance, yes, because microeconomics makes recommendations in the field of 
practical activity of firms and enterprises. 

However, at a deeper transition to the analysis of economic activity it is revealed 
that comprehensive answers to the questions posed by P. Samuelson cannot be found 
without taking into account macroeconomic information. Thus, it is possible to 
determine what and in what quantities to produce only if the needs of the entire 
society, the income and expenditures of the population and so on are known. 

- The essence of the principle of real historicism is that the laws of economics 
operate ambiguously in different historical conditions. For example, the laws of the 
market operate where there is a commodity exchange. But market relations, which 
existed thousands of years ago, and modern market economy are distinguished by the 
specifics of using market laws. 

It is especially important to take into account the market economic situation in 
countries making the transition from an administrative-command system to a market 
system, when the market does not operate in a competitive environment, and 
monopolism. 

As in any science, the economy has its own laws. An economic law is an internal, 
necessary, stable, constantly repeating causal-conditioned connection of economic 
phenomena. For example: 

- the law of value expresses the attitude of price to socially necessary work spent 
on production of goods; 

- the law of accumulation states that part of the proceeds from economic activity 
should be directed to the expansion of its scope, to investment; 

- the law of monetary circulation expresses an objective relationship between the 
amount of paper money in circulation and the level of prices, etc. 

Economic laws act in a close interconnection and form a system of economic 
laws, which, like the laws of nature (natural sciences, e.g. the law of gravity) have an 
objective character. 

The specificity of economic laws is that they are manifested only in the activities 
of people: where there is no reasonable human activity aimed at the production of 
material goods, there are no economic laws. Accounting for objective economic laws 
- a prerequisite for successful economic activity. 
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In today's economic development, every company makes every effort to extend 

its life cycle in a particular segment of the commodity market. In an effort to stay in 
the market and outperform their competitors, firms develop and implement strategies 
whose primary objective is to identify the strengths and weaknesses of the company, 
identify its real capabilities, resources, prospects, etc. However, today’s businesses 
simply need to learn effectively, use benchmarking to strengthen their positions, and 
therefore maximize profits. 

In Ukraine, many Ukrainian companies are very cautious about applying 
benchmarking, considering it to be industrial espionage, without realizing that there is 
a very fundamental difference between these methods [1]. The American Productivity 
and Quality Center recommends benchmarking to understand a consistent and 
continuous measurement process; the process of constantly measuring and comparing 
an organization's business processes with world leaders to obtain information that 
will help an organization take steps to improve its performance [2]. This definition 
shows that benchmarking cannot be reduced to a simple comparison of indicators. It 
very clearly directs managers to compare processes, looking for ways to improve 
them. That is, the focus is not just on what another enterprise has achieved, but how it 
has achieved it. In addition, the scope of benchmarking is unlimited: public and 
private sector; commercial and non-commercial sphere; production and non-
production activity; different levels of economy. 

This method was first developed in 1972 to evaluate the business performance of 
the Cambridge Strategic Planning Institute. Purposeful benchmarking began to be 
used by Rank Xerox in 1979 to compare the quality and cost analysis of its own and 
Japanese products (the first generation of the benchmarking concept) [3]. In the 
future, the use of benchmarking became more intense, which was provoked by: 

- increasing the number of competitors in different segments of commodity 
markets; 

- the need to use world achievements in production and business technologies of 
organizations; 

- growing demands of buyers for the quality of the offered products. 
Thus, according to the consulting company Bain & Co, the last two years 

benchmarking is one of the three most common business management practices of 
large international corporations. The reason for this is that benchmarking helps to 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

13 
 

improve business processes relatively quickly and with less cost, as well as 
understand how world leaders work and subsequently achieve the same, and possibly 
better, business results. Large companies, in search of competitive advantages, focus 
their efforts on the development of new management methods [4]. These studies, as a 
rule, are global in nature, and the most successful decisions become even separate 
areas in management, under which they are given a theoretical, methodological base, 
they occupy their own place in making effective business decisions. Today, small and 
medium-sized enterprises play an important role in the economy of any country. 
Ukraine is no exception in this sense, and supporting small business is now down to 
the rank of public policy. Despite this, most management theories are still rooted in 
large corporations [5]. Benchmarking, in particular, with some caveats, can be seen 
as a product of small and medium-sized enterprises, arising from the need to learn 
from large companies. The tradition of translating the experience of large companies 
into their own much smaller management systems was established in small Japanese 
enterprises long before the recognition of benchmarking as an official management 
tool. 

Benchmarking is not just about monitoring potential competitors or partners to 
identify their methods and approaches to staff training and development. 
Benchmarking is based on the philosophy of constantly assessing the state of the 
system of training, training and development and regular monitoring of best practices 
in the market. Benchmarking can serve to establish whether there is a "weak link", 
ineffective business process, or there is a systematic loss of effectiveness of the 
learning and development function in the company. Another situation is possible, the 
company knows in advance that it needs improvement. In this case, benchmarking 
helps to answer the question: "How to improve and what to take for best practice?". 
After the problem area has been identified, the answer to the question is: "Can it be 
eliminated or minimized?" In this case, industry benchmarking is not always capable 
of answering these questions, and then, as a rule, additional efforts are required from 
the corporate training system. Ideally, an external benchmarking can be performed: to 
compare yourself "in real time" with an external company. In order to find a truly 
effective partner, research is needed to make a list of potential partners and to 
understand which partner to choose. That is when industry benchmarking allows you 
to identify such a partner [6]. 

With competitive benchmarking, more and more sophisticated products are 
constantly emerging on the market. However, despite all the benefits of 
benchmarking in Ukraine, there are pressing issues that prevent companies from 
effectively applying it. In our opinion, they should include: 

- unavailability of open information for comparison and exchange of experience 
within the country between enterprises; 

- opacity of the enterprise functioning environment; 
- underdevelopment of benchmarking infrastructure in Ukraine; 
- the absence of any national benchmarking programs in the country. 
In our view, it is imperative for Ukraine now to begin to implement 

benchmarking in order to subsequently take a steady position in the global market. 
After all, the country has a very large potential and the necessary resources. At the 
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same time, the leadership of each company should remember that in order for 
benchmarking to bear fruit and serve as an instrument for improving the effectiveness 
of the corporate training system, it must become part of the overall leadership of the 
corporate training system. And ideally, part of the corporate training strategy. In the 
latter case, benchmarking will be perceived and will be a continuous, continuous 
process of improving the corporate training system. 
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The idea of agile was originally coined by the manufacturing industry, but it was 
the software industrythat actually adopted the agile practices and principles and took 
advantage of it. Since the release of the AgileManifesto, software industries have 
successfully adopted the agile principles and practices [2]. 

The «Agile» concept originated from software development, but now Agile 
practices and tools are available to all industry sectors; from innovative services to 
heavy industries and large-scale manufacturing. 

Nowadays the most important topics for discussion are ways to facilitate work 
and automation processes.  Thus, the word «e-gail» immediately turned from a very 
specific term into a common concept applicable in all areas of banking system, 
including internal audit.  But what exactly does it mean?  How are Agile technologies 
used in audit? 

 In English, «agile» means «lively, mobile» but is more commonly translated as 
«flexible».  In February 2001, 17 specialists developed «the Manifest of flexible 
methology of program software» – Agile Manifesto.  Since then, «agile» means a set 
of approaches to  «flexible» software development. 

 Agile Manifesto is based on 4 key ideas: 
 1. People and their interaction are more important than processes and tools. 
 2. The finished product is more important than the documentation for it. 
 3. Collaboration with the customer is more important than tight contractual 

restrictions. 
 4. Responding to change is more important than conforming to a plan. 
 Let's take a closer look at how Agile technologies are used in audit. It so happens 

that we are operating in a climate of high uncertainty and constant changes.  With the 
modern optimization of banking processes, Agile technologies are built in such a way 
that changes are welcomed and uncertainty is recognized.  And this has not been 
avoided by internal audit.  Growing customer needs, the need to change process 
technologies, the introduction of new methodologies in the operations of the divisions 
are setting up internal audit to change approaches to validation and material analysis, 
as well as actively participate in new projects [1]. 

 Conclusion: Agile transformation for the audit team is a unique opportunity for 
the projects to develop and implement audit indicators. With Agile transformation 
and flexible methodologies in place, internal audit units will be able to focus on the 
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needs of internal clients and improve communication between departments.  In 
addition, it will be possible to concentrate on the product instead of supplying. 

References 
1. Petryk, O. A., and Fenchenko, M. T. Audyt u zarubizhnykh krainakh [Audit in 

foreign countries]. Kyiv: KNEU, 2002. 
2.SisoyevaI. Osoblyvostiaudytuoblikovoyipolitykypidpryyemstv / I. Sisoyeva // 

Halytsʹkyyekonomichnyyvisnyk.  – 2007.  – Vyp. 4 (15).  – Рр. 188 –19. 
3. SysoievaI Modelling of enterprise’s accounting policy: theoretical aspect 

/SysoievaI.,Balaziuk О., PylypenkoL.// Baltic Journal of Economic Studies, Volume 
5 Number 1. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2019, 256 pages. – P. 188-
194. 

4.TurkinS. Sotsialʹnyyaudytkompaniy [Elektronnyyresurs] / S. Turkin // 
Upravlenyekompanyey.  – 2004.  – № 8.  – Rezhymdostupu: 
http://www.cfin.ru/press/zhuk/2004 –8/15.shtml 

 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

17 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВА ДОМІНАНТА 
СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНФОРМАЦІЯ, ЗНАННЯ, 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 
 

Zaluzhnyi Antonii Leonidovich 
postgraduate student of the department of state administration, 

documentology and information activities 
 of the National University of Water Management 

and Nature Resources Use 
 

Нові інформаційно-комунікаційні технології виступають істотним 
інноваційним сегментом сучасної економіки, й здійснюючи істотний вплив на 
формування виробничих та ринкових процесів, обумовлюють до значних 
соціально-економічних змін. Глобальне електронне середовище в сфері 
економічної діяльності призводить до виникнення нового феномена 
суспільного буття – інформаційно-мережевої економіки, яка у дослідженнях 
М. Кастельса дістала характеристик «інформаціональної», «мережевої» та 
«глобальної». Адже становлення нових економічних відносин на ґрунті 
інформаційного комплексу супроводжується цілою низкою трансформаційних 
зрушень на постіндустріальному просторі, охоплюючи виробничі процеси, 
обмін, реалізацію, споживання, організаційну діяльність фірм та їхню 
структуру, управління працею, що проявляється у загальнопланетарному 
масштабі. Саме тому сучасний іспанський соціолог наголошує на створенні 
нової глобальної економічної системи, яка утверджується на розгалуженій 
мережі й завдяки  революційному прориву у сфері  інформаційних технологій 
пов’язує економічних суб’єктів. А позаяк відбувається стрімке і всеохопне 
зростання значення інформації в економічних процесах, то економіка виступає 
«інформаціональною», адже «продуктивність та конкурентоздатність факторів 
або агентів в цій економіці (будь то фірма, регіон або нація) залежать в першу 
чергу від спроможності генерувати, обробляти і ефективно використовувати 
інформацію, засновану на знаннях» [2, с. 81]. 

Вдосконалення електронної техніки та цифрових технологій призводить до 
кардинальних зрушень в інформаційної індустрії, набуваючи особливого 
вираження у розвитку засобів масової комунікацій (телебачення, персональні 
комп’ютери), виникненні глобальних інформаційних мереж, віртуальної 
реальності тощо. Соціально-економічні функції капіталу переносяться на 
інформацію, а визначаючий чинник соціальної диференціації переходить від 
власності до рівня знань.  

Інформація виступає вагомим чинником у прийняття економічних рішень, 
впливає на економічну поведінку агентів. Властиво, що Ф. Хаєк інформацію 
називає мовою економіки, позаяк саме вона зосереджується в процесах 
виробництва, послугах, товарах, грошах тощо [5]. Такі економічні явища як 
вартість, прибуток, праця оцінюються з позиції закодованої в них інформації. 
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Зокрема, ціна формується на основі накопленої ціледоцільної інформації, а 
поява сучасних електронних грошей у зв’язку з відсутністю матеріальних носіїв 
виступає тільки як інформаційний ресурс.  

Разом з тим перетворення інформації в об’єкт споживання, що забезпечує 
задоволення потреб споживачів, обумовлює виникнення феномена 
інформаційних благ, які в свою чергу крізь призму включення в сферу купівлі-
продажу набирають статусу інформаційного товару. Саме тому колишній 
міністр фінансів США Майкл Блюменталь наприкінці 80-х років ХХ ст. в 
одному з найбільш авторитетних  американських журналів «Foreign Affairs» в 
питаннях впливу інформації на економічний розвиток суспільства зауважив: 
«Інформація починає трактуватися як ключ до сучасної економічної діяльності 
– базовий ресурс, який сьогодні має таке ж саме значення, як в минулому мали 
капітал, земля та робоча сила» [4, с. 534]. Вона виступає вагомим економічним 
ресурсом, який і в структурі народного господарства займає істотне місце серед 
природних, енергетичних, фінансових та трудових.  

Водночас інформатизація та мережевість економічного простору приводить 
до суттєвих змін в структурі потреб споживачів, впливаючи на їх традиційну 
поведінку. Варто наголосити про інформаційну насиченість, інтенсивність та 
частоту взаємодій між постачальниками та покупцями, зниження транзитивних 
витрат на пошук інформації про товар та спрощення процедур на проведення 
угод. Відбувається конструювання нових організаційно-економічних форм, які 
витісняють традиційні, зокрема: віртуалізація економічного життя (можливість 
здійснення фінансових розрахунків за допомогою застосування електронних 
грошей, віртуальність фірм, супермаркетів, Інтернет реклами, тощо); швидкий 
доступ економічних суб’єктів до глобальної мережі інформаційних ресурсів; 
трансформація змісту потреб споживачів, зміна їх структури завдяки 
збільшенню нематеріальної складової; залежність споживацького попиту від 
рівня інформаційного забезпечення споживача щодо характеристик товару чи 
послуги; виникнення нових робочих місць  в сферах освіти та управління, 
виробництва комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 

Все вище сказане засвідчує те, що в нових умовах економічного життя 
зростає пріоритет інформаційних ресурсів та індивіда, спроможного управляти 
інформаційними процесами. Саме тому в сучасних дослідженнях 
інформаційного суспільства Ф. Махлупа [6], Ф. Уебстера [3], А. Горца [1] 
відстежуються  спроби переосмислення постіндустріальних теорій. Зокрема, 
економічний розвиток ставиться в пряму залежність від об’єму 
інтелектуального капіталу, з особливим акцентом на «індустрії знань» та 
досяжності й швидкості поширення інформації. Так до інформаційних засобів 
окрім освіти, як вважає Ф. Махлуп, варто віднести ті, які більшою мірою 
пов’язані з виробництвом, збереженням та розповсюдженням інформації, а 
саме: ЗМІ, право, комп’ютерне виробництво, видавнича діяльність. Натомість, 
найвагомішою сферою сучасної економіки вчений проголошує освіту [9, с. 
122].  

У зв’язку з такими кардинальними соціально-економічними зрушеннями А. 
Горц зазначає про притаманний для сучасного суспільного буття «бум 
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економіки знань» [1, с. 12], що потребує істотного переосмислення традиційних 
економічних категорій, зокрема таких  як праця, капітал, вартість. Саме тому 
вчений обґрунтовує теорію «живого знання», яке на відміну від формалізації 
знань, потребує постійної імпровізації, новаторства й, набуваючи 
безпосереднього втілення в праці, базується на досвіді, самовідданості, вмінні 
координувати свої дії, мобільності, досягненні взаєморозуміння. Адже в нових 
економічних реаліях товар набирає форми послуг, а відтак компонент 
поведінки постає надзвичайно важливим фактором впливу на кінцевий 
результат діяльності. Праця у цьому контексті потребує як інтелектуальної, так 
і емоційної енергії суб’єкта. У цьому контексті А. Гоц зауважує: «Серцевиною 
створення вартості виступає нематеріальна праця [1, с. 26]. Поступово 
матеріальна складова  товару чи послуги в отриманні прибутку набирає меншої 
питомою ваги по відношенню до «живого знання», яке постає як «капітал 
знань», «людський капітал», «інтелектуальний капітал». А тому саме людина і 
постає носієм людського капіталу, інформаційного, інтелектуального. 

Відтак, основними чинниками створення вартості виступає не затрачений на 
працю час, а людський капітал, що передбачає мотивацію (самовіддачу) та 
компонент поведінки (орієнтація на клієнта, інноваційність). Адже організація 
та управління безперервними інформаційними потоками вимагають кооперації 
та комунікації між користувачами, потребуючи від працівників окрім 
професійності, зосередженості, самовіддачі, розсудливості.  

Водночас у нових умовах господарювання підвищення цін на товари 
відбувається завдяки зростання ролі маркетингу та реклами у створенні 
естетичних та символічних цінностей, які призводять до надання товарам 
унікальності, незрівнянності. А здатність реагувати на непередбачені ситуації 
та вирішувати проблеми вимагають «капіталу знань», звернення уваги на 
мовлення, емоційність, уяву. Відстежується заміна експлуатації – 
самоексплуатацією, вимагаючи постійного навчання та підвищення 
кваліфікації, самостійної турботи про здоров’я та відпочинок, усвідомлення 
того, що основна виробнича сила базується на креативному саморозкритті 
людини з властивими для неї здібностями, вміннями, талантами.  

Таким чином, в сучасних умовах інформаційно-мережевою економіки 
основним виробничим ресурсом виступає інформація, а істотним джерелом 
розвитку – знання, без наявності якого неможлива розробка нових 
технологічних ресурсів. Економіка нового типу, зміщуючи акценти з 
виробництва на сфери обслуговування,  освіти та культури, й підвищуючи роль 
людського інтелекту та інформації, сприяє виникненню нових  форм праці, 
дозвілля, управління. А становлення інформаційної інфраструктури в 
локальних економіках та зростання в економічному секторі питомої ваги 
інформаційного бізнесу обумовлює зростання кількості занятих у сферах 
створення інформаційних благ, яка потребує високої інтелектуальної та 
професійної компетенції персоналу, пріоритетності інтелектуального капіталу 
та формування креативної людини, матеріальна праця якої замінюється 
творчою та інноваційною.  
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Цифрова економіка кардинально форматує усталені, традиційні сектори та 

галузі в Україні. Все частіше населення України зіштовхується з світом 
інтернет-речей, big data, 3D-друку, безпілотними та мобільними технологіями, 
цифровою ідентифікацією та інше. Споживачами таких технологій стають усі – 
від держави до юридичних осіб і фізичних осіб. Цифровізація стає головним 
чинником зростання світової економіки на найближчі 15-20 років. Суб’єкти 
використання цих технологій отримують не тільки пряме підвищення 
продуктивності, але і запускають послідовність другорядних переваг на ринку. 
Наприклад: формування попиту на свіжі товари і послуги, економія часу, 
формування нової цінності та якості. 

За оцінками Українського інституту майбутнього до 2030 року частка 
цифрової економіки у ВВП найбільших країн світу може досягнути 50-60%. 
При реалізації форсованого розвитку цифровізації та цифрової економіки в 
Україні цей же показник може становити 65% вітчизняного ВВП. У нас є 
можливість бути в авангарді кола держав, які зорієнтовані на цифрову 
економіку [1]. 

Бізнес усіх галузей економічної діяльності може бути охоплений цифровою 
економікою. Мова йде не тільки про телекомунікації та сектор інформації, а й 
базові галузі промисловості, сільське господарство, будівництво тощо. Не буде 
диференціації також і за формами чи категоріями: приватні та публічні; 
невиробничі та видобувні, обробні. 

 Розуміючи усі переваги, які надає цифрова економіка, ознайомившись з 
аналітикою цього питання, варто зазначити, що центром консалтингу цифрової 
економіки в найближчий час буде адаптація суспільства до цифрових реалій.  

30 січня 2018 року відбувся круглий стіл між Урядом України та 
представниками бізнесу щодо обговорення Концепції розвитку цифрової 
економіки та суспільства України 2020, а 17 січня 2018 року Кабінет Міністрів 
України схвалив цю Концепцію [2].  

Якщо розглянути аналогічні сутності, якими оперують цифрова та 
традиційна економіки, то це: люди, капітал та ресурси. Основним важелем руху 
цифрової економіки залишається людський капітал – інтелект, знання, вміння, 
досвід, таланти та навики навчання. Швидке поширення цифрових технологій 
ставить цифрові компетенції громадян ключовими серед усіх інших навичок. 
На сьогоднішньому ринку праці головними трендами є цифровізація та 
багатоплатформність  (властивість програмного забезпечення працювати більш 
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ніж на одній програмній (в тому числі — операційній системі) або апаратній 
платформі). 

Відповідно до звіту Global Human Capital Trends 2017 адаптація суспільства 
наразі є актуальною у всесвітньому масштабі й кожна країна намагається 
знайти своє вирішення цього питання. Так, 90% опитаних керівників бізнесу з 
140 країн по усьому світі впевнені, що стикаються з руйнівними змінами, які 
керовані цифровими технологіями. Ще 70% зазначають, що не мають навичок 
адаптації до цих змін [3]. 

На початку ХХІ століття виникла низка інструментів та ресурсів головною 
особливістю яких була відкритість для широкого загалу. Розвиток 
високошвидкісного та якісного Інтернету створив можливості для 
безперервного і самостійного навчання індивідів. З допомогою YouTube та 
різноманітних освітніх платформ (наприклад, NovoEd, Coursera, Udemy, Udacity 
тощо) вчитися можна навіть вдома, маючи при собі ноутбук, планшет або  
смартфон. Головним завданням перед суспільством наразі стало капіталізувати 
отримані навички, розширювати знання і розвиватися у даному напрямку. 

У 2016 році Європейський союз презентував Digital Competence (DigComp 
2.0) [4]. Це документ, що складається з 21-ї з’ясованих компетенції для 
повноцінної життєдіяльності людини у сучасному світі. Цим документом також 
визначено цифровий інтелект (Digital Quotient) – як вміння визначити власні 
потреби отримувати необхідні інші цифрові навички. Наразі вже 
розповсюджені досліди зі створення продукту для вимірювання загального 
рівня цифрового інтелекту ( за аналогією з IQ чи EQ) – DQ. 

Відповідно до Digital Competence цифровий інтелект – це сума соціальних, 
емоційних і конгнітивних здібностей, які дозволяють людям протистояти 
викликам і адаптуватись до вимог цифрового життя. Особливістю є те, що 
перелік цих здібностей може збільшуватись. Причиною цього може бути не 
стільки удосконалення пристроїв, а урізноманітнення різних додатків, до яких 
ці пристрої надають доступ. Нам з кожним днем доводиться все складніше: 
інформація стала більш доступною, але при цьому надлишковою і навіть 
«токсичною». Раніше ключовий навик полягав у тому, щоб інформацію 
отримати, зараз - щоб в ній розібратися, виокремити з потоку і оцінити 
адекватність джерела. 

На відміну від IQ, який зазвичай розглядається як інтелект генетичний, DQ 
– це інтелект, який треба розвивати. Можна говорити про те, що це фундамент 
розвитку усіх навичок у XXI столітті, бо як і мова, він найбільш ефективно 
сприймається у молодому віці. Загалом світ потребує підвищення цифрового 
інтелекту. Оскільки наразі відбувається розвиток Четвертої промислової 
революції, ми все більш стаємо пов’язаними з цифровим світом і ця тенденція 
буде збільшуватись. 

Наразі в Україні сфера цифрових навичок розвивається хаотично і 
паралельно з формальною освітою. Тобто, можна закінчити університет, 
отримати диплом про вищу освіту, але бути невпевненим користувачем ПК, 
Microsoft Office або електронної пошти. Університети приділяють мінімум 
уваги цим питанням. Роботодавці схожі у думці, що формальна державна 
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система освіти зараз не у повній мірі може задовольнити виклики, які є на 
ринку праці. 

Одним з рішень цього питання може бути впровадження довгострокових та 
масштабних заходів, які притаманні системі державної освіти, і паралельно 
застосування короткострокових інтенсивів і семінарів швидкого навчання, які 
більш адаптовані саме до комерційної сфери.  

У пошуку оптимальної стратегії для подальшого розвитку цифрової 
економіки нам варто проаналізувати європейський досвід. Наразі Європа 
успішно почала реалізовувати стратегію Єдиного цифрового ринку − Digital 
Single Market Strategy (DSM). Завданнями Європейського союзу, який вже 
почав оцифровувати економіку, стало: масштабування впливу новітніх 
технологій у суспільстві; збільшення прибутку у сфері електронної комерції, 
послуг та руху даних. Наразі світ почав диктувати вимоги модернізації 
економік та оновлення існуючих правил відповідно до нової інноваційної 
епохи.  

Відповідно до дослідження McKinsey Global Institute, з 2007 по 2017 роки 
транскордонні потоки даних виросли більш ніж у 45 разів, а до кінця 2020 року 
цей показник виросте ще у 9 разів [5]. Врахувавши це, Європейський союз 
відповів на такий сучасний виклик та почав створювати новий спільний ринок – 
цифровий. Завданням такого ринку стане зміцнення діючих економічних 
позицій ЄС, підтримку економічної свободи для усього суспільства, мінімізація 
ризиків та впровадження відповідних режимів безпеки. Якщо звернути увагу на 
торговельну політику ЄС, то можна прослідкувати тенденцію до посилення 
цифрових технологій і їхнього впливу. Це також треба враховувати Україні, бо 
іншим чином будувати спільний економічний простір з Євросоюзом, у тому 
числі у межах Зони вільної торгівлі, буде складним завданням.  

За підрахунками європейських експертів, потенційно може поповнювати 
додатковими 415 мільярдами євро щорічно, окрім цього будуть створені сотні 
тисяч робочих місць. Стратегія Єдиного цифрового ринку спирається на 
загальні європейські цінності, як от відкрита конкуренція, безпечний 
швидкісний Інтернет з вільними потоками інформації. Разом з тим йдеться про 
захист персональних даних, конфіденційність та кібербезпеку. Європейський 
союз розглядає DSM як свій основний актив, з допомогою якого стає можливим 
адаптація європейського суспільства та бізнес-середовища до нових умов 
діяльності на світовій арені. Європейці прагнуть модернізувати ті галузі і 
сектори економіки, які можуть використовувати цифрові технології, таким 
чином вони будуть одними з перших на глобальному рівні. 

Варто також звернути увагу на цифровий потенціал, який закладено в 
міжнародні угоди та асоціації, що діють між ЄС та іншими країнами. Таким 
чином створюється сприятливе середовище для торгівлі даними, послугами і 
потім уже потоками даних. Цікаво, що самі європейці розглядають це як 
головний елемент співробітництва у цифровій політиці. Це дозволить виробити  
однакові підходи щодо створення єдиних стандартів, ліцензування, маркування, 
сертифікації інноваційних продуктів цифрової економіки. Швидше за все, у 
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випадку входження України до складу Європейської спільноти, необхідно буде 
впроваджувати такі ж стандарти і в Україні. 

Відповідно до Додатку XVII-3 до Розділу IV Угоди про асоціацію Україна 
вже зобов’язалась здійснити імплементацію деяких актів Європейського союзу, 
які сформували спільні підходи до регулювання ринку надання електронних 
комунікаційних послуг. Окрім цього, Угода зазначає, що необхідно створити 
так звану дорожню карту змін – це покрокова інструкція щодо розвитку 
цифрової економіки. Оскільки українське суспільство зацікавлене 
інтегруватись до Європейської спільноти, то розумним буде не створювати 
цілком своє, відмінне від європейського регулювання цифрової економіки.  

Таким чином, щоб забезпечити максимально ефективний ріст цифрової 
економіки в абсолютно різних значущих напрямках, треба: вчити суспільство 
необхідним навичкам доступу до можливостей цифрового світу та паралельно 
створити мінімальну базову інфраструктуру для закріплення отриманих знань 
(наприклад, почати з охорони здоров’я, освіти,  транспорту, енергетики та 
соціальної підтримки). Уже тільки ці кроки покращать життя громадян у 
питаннях їх соціальної активності та підвищать загальний рівень життя. 
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Управління персоналом є одним з актуальних і значущих напрямків 

розвитку банківського менеджменту. В основі концепції управління 
персоналом лежить дослідження потенційних можливостей працівників банку в 
області знань, мотивації до роботи, вміння успішно досягати мети і вирішувати 
завдання. Комерційні банки майбутнього повинні не тільки правильно 
працювати, а й легко адаптуватися до будь-яких нових умов.  

Для створення можливості відповідності банків принципам ідеальної моделі 
менеджерам необхідно перебудовувати основи управління, використовувати 
продуктивні підходи, залучаючи нові ідеї з різних областей знань економіки, 
комп'ютерних технологій, біології, медицини, політології та ін. Завдання 
банківських управлінців диктуються мінливістю зовнішнього середовища. 
Менеджер банку перш за все повинен володіти великими знаннями щодо 
ефективного використання праці, інтелекту, мотивів поведінки інших людей 
для успішного досягнення цілей організації [1]. 

Важливим в наш час з боку керівництва є залучення співробітників до 
роботи над собою в плані мотивації, планування часу та власної ефективності, а 
залучати співробітників до цього можна тільки власним прикладом з боку 
керівництва [2,3].  

Задоволений клієнт – стандарт вчорашнього дня. Настала «епоха 
захопленого клієнта», який диктує, чого він бажає, а customer experience 
виступає новою валютою у відносинах споживача із компанією.   

Мінімальна відособленість відділів один від одного, створення офісів 
відкритого планування, полегшує процес комунікацій між співробітниками. 
Індивідуальні кабінети необхідні лише у керівників вищої ланки, що полегшує 
вступ до контакту персоналу з керівництвом. 

Належність кожного співробітника до робочої команди, управління якою 
здійснює її лідер дуже важливе. Робочі команди створюються для розробки, 
апробації та впровадження нових продуктів або послуг банку. Для всебічного 
дослідження і аналізу нововведень такі групи формуються з рядових 
співробітників різних відділів або департаментів. 
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Широкого поширення вимагає використання методу ротації для найбільш 
якісного управління проектами і формування широкого профілю кваліфікації 
співробітників. Жоден працівник індивідуально або команда, що працює в 
будь-якій одній функціональної області, не зможе гарантовано мати всі навички 
і пропозиції найкращих ідей для найбільш ефективної реалізації проектів. 
Відповідно до такого принципу, у робочу групу включаються представники 
різних функціональних областей, на які проект буде впливати в ході його 
реалізації [4]. 

Виділяється особлива значимість для банку питань, що стосуються взаємин 
між співробітниками, оскільки це впливає на ефективність діяльності. Лояльне 
ставлення співробітників до банку, залученість працівників до діяльності та 
добрі взаємини призводять до високих показників. 

Принцип розвитку самодисципліни є найбільш чужим для банківських 
співробітників у нашій країні, які не готові жертвувати своїм особистим часом 
заради інтересів банку. При цьому досить очевидно, що чим більше 
співробітників будуть мати почуття самодисципліни, відповідальності та 
ентузіазму, тим більше гарантовано процвітання організації [5]. 

Варто уваги і інформування кожного співробітника. Згідно запропонованого 
заходу, створюється система програмних комплексів для оперативного 
інформування співробітників про будь-які сфери діяльності комерційного банку 
(система дистанційного навчання, ЧАТ, e-mail, система електронного 
документообігу, органайзер, система контролю і система управління 
персоналом). 

Принцип делегування повноважень кожному співробітникові є 
продовженням  процесу поділу праці в сфері управління з метою підвищення її 
гнучкості та потенційних можливостей, не змінюючи штатної структури.  

Делегування – це не засіб утекти від відповідальності, а форма поділу 
управлінської праці, що дозволяє підвищити його ефективність. Делегування 
полегшує роботу керівника, але не знімає з нього обов'язки приймати остаточне 
рішення, а саме цей обов'язок і робить працівника керівником. 

Однак делегування повноважень співробітникам, як показує практика, без 
впровадження засобів контролю, що дозволять запобігти можливим 
зловживанням цими повноваженнями, може призвести до небажаних 
результатів. Сфера впливу кожного співробітника строго повинна 
обмежуватися поведінковими і дисциплінарними стандартами і нормами, які 
вказують співробітникам, куди направляти їх ініціативу і спільні зусилля [6,5]. 

Плинність персоналу, що перевищує природний рівень, є однією з найбільш 
важливих проблем в управлінні персоналом сучасних організацій. Підвищений 
рівень плинності кадрів характеризується економічними або соціальними 
втратами, що виникають як одноразово в момент безпосередньо звільнення, так 
і протягом певного часу після звільнення в зв'язку з необхідністю покриття 
кадрової потреби, що утворилася [7].  

На жаль, проблема плинності персоналу не обійшла стороною і банківську 
сферу. Тут плинність має ряд особливостей, пов'язаних як зі специфікою 
банківської діяльності, так і зі станом банківської системи України.  
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Деякі аналітики вважають, що висока плинність пояснюється зниженням 
прибутковості фінансового ринку, появою більш прибуткових сфер 
застосування фінансового капіталу, його перерозподілом на користь інших 
галузей.  

Оскільки в переважній більшості банків проблемою є саме високий рівень 
плинності, а не повна відсутність останньої, на практиці управління рівнем 
плинності персоналу виражається в проведенні заходів, спрямованих на його 
зниження. 

Для ширшого задоволення кадрової потреби можна використовувати такі 
методи: 

1) Активні методи залучення кадрів (збільшення роботи з освітніми 
установами, залучення кадрів через особисті зв'язки співробітників, участь в 
ярмарках вакансій тощо). 

2) Пасивні методи залучення кадрів (друковані видання, радіо, Інтернет-
ресурси, телебачення). 

Боротися з самою плинністю безглуздо, якщо умови праці не є 
задовільними.  Необхідно поліпшити процедуру висунення: рекомендується 
регламентувати інформацію про вакансії, кандидатів, відповідальність та права 
кандидатів, процедури обговорення, призначення та введення до посади.  
Вважаємо, що саме на ці напрями можна у подадьшому спрямувати відповідні 
наукові дослідження. 
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Реалії сьогодення свідчать, що інтенсивний розвиток світових економічних 
процесів, активне використання новітніх інформаційних технологій, 
безготівкові форми розрахунків спричинили зростання різних видів шахрайства 
у фінансовій сфері. Під ризик шахрайських дій потрапляють як державні, так і 
приватні фінанси. Шахрайство вчиняється як внутрішньо-корпоративними 
учасниками операцій, так і суб’єктами ззовні. Під удар потрапляють всі сфери 
суспільних відносин: кредитно-банківська, страхова, мережа Інтернет, 
зовнішньоекономічна діяльність тощо, що робить означену проблему 
проблемою транснаціонального характеру. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує шахрайство 
як: 

– хитрий і спритний обман; крутійство; ошуканство;  
– заволодіння індивідуальним майном громадян або набуття права на майно 

шляхом обману чи зловживання довірою” [1, с. 1215]. 
Кримінальний кодекс України (стаття 190) тлумачить шахрайство як злочин 

проти власності, який здійснюється через “заволодіння чужим майном або 
придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою” [3]. 
Міжнародна аудиторська компанія “Price waterhouse Coopers” трактує 
шахрайство як навмисний обман з метою розкрадання грошових коштів, майна 
або законних прав [4]. Що ж стосується фінансів, то під ними в загальному 
плані розуміють економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і 
використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів 
для виконання функцій та завдань господарюючих суб’єктів, а також будь-якої 
фізичної особи й суспільства загалом й забезпечення умов розширеного 
відтворення. 

Беззаперечним є факт, що в сучасних умовах стрімко зростає роль фінансів, 
фінансових відносин практично у всіх сферах суспільного життя. На думку 
вчених, “упродовж останніх десятиліть фінанси зі специфічного інструменту 
обслуговування економічних процесів перетворилися на потужний важіль 
сучасного розвитку суспільства, стаючи самостійним сегментом, ключовою 
ланкою економіки з величезним потенціалом” [5, с. 231]. 

Вітчизняні науковці фінансове шахрайство трактують як “кримінологічне 
явище, що являє собою злочинну діяльність та виражається у системі 
кримінально-караних та легальних дій, які вчиняються шляхом обману або 
зловживання довірою в процесі формування, розподілу та використання 
грошових фондів з метою здобуття матеріальної вигоди” [4]. Науковець 
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Мудряк Т. О. пропонує розглядати фінансове шахрайство як комплекс 
взаємопов’язаних технологій корисливих посягань на фінансові ресурси 
держави, суб’єктів господарювання та громадян, в основі яких різноманітні 
прийоми обману [2, с. 130].  

Відтак, беручи до уваги напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених, 
сформулюємо власне визначення фінансового шахрайства як сукупності 
економічних відносин, які реалізуються юридичними або фізичними особами 
(як правило, без насильницьких дій) в процесі формування, розподілу і 
використання фінансових ресурсів (доходів) шляхом обману або зловживання 
довірою чи службовим становищем з метою отримання економічної або/та 
іншої вигоди (особистої, корпоративної чи на користь третіх осіб). Фінансове 
шахрайство як явище відображає грошові потоки між суб’єктами фінансових 
відносин (шахраєм та ошуканою особою), у результаті яких відбувається 
отримання економічних вигід шахраєм та збитків – жертвою шахрайських дій. 

Враховуючи наявні напрацювання українських дослідників та світовий 
досвід окреслимо ознаки фінансового шахрайства: 

1) сфера посягання – фінансова сфера, тобто економічні відносини з 
формування, розподілу та використання централізованих та децентралізованих 
фондів грошових коштів;  

2) специфічний суб’єкт злочинних посягань тобто фізичні особи-підприємці 
або посадові особи суб’єктів господарської діяльності, які мають необхідні 
знання бухгалтерського обліку, законодавства тощо;  

3) фінансове шахрайство є складним механізмом злочинних дій. 
Отже, можна констатувати, що глобалізаційні процеси розвитку фінансів, 

активне залучення інформаційних технологій та мережі Інтернет для 
обслуговування фінансових операцій роблять фінансову систему уразливою для 
шахраїв, а розвиток злочинності у цій сфері характеризується процесами 
транснаціоналізації. Фінансове шахрайство визначаємо як кримінологічне 
явище, що являє собою злочинну діяльність та характеризується системою 
кримінально-караних та легальних дій, які вчиняються шляхом обману чи 
зловживання довірою у процесі формування, розподілу та використання 
грошових фондів з метою отримання матеріальної вигоди.  
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Важливою передумовою успішного розвитку суб’єктів аграрного бізнесу є 

заходи щодо забезпечення їх доступу до ринку наукових, освітніх, 
консультаційних послуг і інформації. Вказані заходи доцільно реалізувати у 
рамках єдиної системи інформаційного забезпечення аграрного комплексу. 
Суб’єкти аграрного бізнесу зможуть одержувати своєчасну і якісну інформацію 
про державну аграрну політику, умови кредитування, оподаткування, 
субсидування, обсяги торгівлі, ціни та ін. 

Аграрний бізнес, як і будь-який інший, не може продуктивно функціонувати 
і розвиватися за умов обмеженого інформаційного поля та недосконалості 
організації інформаційних процесів. 

Нині система інформаційного забезпечення продовольчої сфери ґрунтується 
на відстаючих технологіях збору, систематизації, обробки й розповсюдження 
інформаційних ресурсів і не забезпечує необхідної оперативності. Слабо 
налагоджений обмін інформацією з міжнародними і національними науковими 
та інформаційними організаціями і службами. Водночас в Україні з’явилося 
багато комерційних структур, інформаційно-консалтингових фірм, головним 
напрямом діяльності яких є саме надання інформації, як уніфікованої, так і за 
специфічним замовленням [1]. 

Головною причиною формування консультаційних структур практично у 
всіх країнах світу була криза аграрного виробництва, коли галузь виявляла 
неспроможність без державної підтримки перейти на істотно новий, 
ефективніший рівень розвитку. За таких умов провідні координуючу і 
управлінську функції беруть на себе державні органи та їх інститути. І лише 
після того, як державні структури забезпечать стабільність інформаційного та 
економічного середовища, формуються передумови поступового переходу до 
відносно самостійного функціонування галузі на принципах самодостатньої 
системи з відповідним відшкодуванням витрат на інформаційно-консультаційне 
забезпечення і створення мережі приватних консультаційних служб, що 
послужить передумовою розвитку як галузі так і аграрних підприємств зокрема. 

Наведені обставини дають вагомі підстави для постановки питання про 
створення єдиної розвинутої інформаційної системи аграрного бізнесу за 
умови, коли державні інформаційно-консультаційні служби з розвинутою 
системою телекомунікацій будуть успішно конкурувати з недержавними 
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стосовно масштабів інформаційного сервісу. При цьому інформаційно-сервісні 
структури недержавних формувань тісно співпрацюватимуть з державною 
службою і тим самим доповнюватимуть і розвиватимуть інформаційну систему. 

Якщо поставити в центр кола споживача, заради якого створюється вся 
інформаційно-консультаційна сфера, то схематично вона матиме такий вигляд, 
(рис.1). 

Інформаційно-консультаційні служби як державного так і кооперативного 
чи приватного характеру не можуть існувати самі по собі, вони повинні 
перебувати у постійному взаємозв’язку між собою для як найкращого 
задоволення інформаційних потреб споживачів [2].  

Усі ці організації державного і приватного секторів звичайно 
конкуруватимуть між собою при вирішенні практичних проблем, проте взаємно 
доповнюватимуть одна одну при дослідженні фундаментальних проблем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 спеціальні послуги, що надаються на платній основі 
загальні послуги, що надаються на безоплатній основі 

Рис. 1. Механізм інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів 
аграрного бізнесу  

Отже, нині актуальним є питання створення, функціонування й ефективного 
розвитку інформаційно-консультаційних формувань, що спеціалізуються на 
наданні соціально орієнтованих послуг. Саме поглиблення теоретичних та 
методичних засад інформаційно-консультаційної діяльності забезпечить 
подальше розповсюдження знань в аграрному бізнесі, з метою забезпечення 
його інноваційного розвитку. 
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Annually, the percentage of e-commerce turnover worldwide is increasing by an 
average of 10%. The largest proportion of the population using the Internet for 
shopping, 89% in 2019 was in the United Arab Emirates (UAE), in 2018 with a share 
of 86% were Swedes, and in 2017, 22 countries participated in the survey England 
was with a share of 98% . E-commerce turnover is forecast to reach 44% in 2020 in 
Asia and Oceania [1]. 

The rapid development of cross-border trade, in addition to prospects, presents 
new challenges for businesses. 

In addition, there has been a shift in consumer expectations in recent years. 
Consumers are evolving and their needs have changed, but the e-Commerce 

market is just beginning, although different generations may have different shopping 
habits. Millennials and Gen Z consumers are tech-savvy, avid online shoppers who 
will make up 70% of the workforce by 2020, which means that they also will make 
up most of the wallet share. [2] 

Realizing that the order cannot be delivered the next day from abroad, buyers are 
not ready to accept that they will be served as priority customers. Customers wait for 
delivery within 2-4 days, not wanting to wait for three weeks for delivery of orders 
from Chinese marketplaces. Consumers want to pay in local currency and receive 
customer service in their native language, as well as count on the availability of a 
return service and require excellent service even for cheap parcels at the same time. 

Globalization and saturation of the market with monotonous goods, takes service 
in trade to a new level. In e-commerce, logistics is one of the key factors in building 
loyalty. Qualitative completion of last mile delivery is one of the key elements of 
logistics in B2C. 

Final mile and last mile both referred to the final stage of delivery, and the use of 
last mile in e-commerce can mean the difference between a positive customer 
experience and a return. Simply not delivering a package on time will dramatically 
increase the rate of returns, and poor last mile in e-commerce delivery can contribute 
to increasing logistics costs.[3]  

Global Last Mile Delivery for E-commerce Market was valued at USD 3020 
Million in the year 2019. Global Last Mile Delivery for E-commerce Market is 
further expected to grow at a CAGR of 10.5% from 2019 to reach USD 5403 Million 
by the year 2025. Also, same-day delivery will reach a 25-percent market share by 
2025. [4] 

In Ukraine, since 2019, couriers and logistics operators have started using last 
mile delivery [5]: 

1. Track-Tracking at Last-mile Delivery Services. 
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The main trend in the world of delivery experts call "focus on visibility", focusing 
on the visibility of the location of departure. 

2. GPS tracking of goods movement. 
In addition to site and app tracking, mass tracking of parcel location is expected 

to be more widespread - with the help of a GPS beacon. In the case of courier 
delivery, this, among other things, allows the client to more accurately estimate the 
time before the arrival of the courier - and even "intercept" him on the way. 

3. Environmentally friendly transport and packaging 
In the fight for adept clients of environmental thinking from 2019 delivery 

services will start to use (and emphasize in their marketing communication) electric 
vehicles and other environmentally friendly modes of transport.Also, delivery 
services and online stores will start to reject massively polyethylene, cellophane, 
bubble wrap and other packaging plastic. 

4. Collection of information about regular customers. 
Transportation services have the unique ability to capture both the home and 

work addresses of a permanent recipient (if both were delivered); know the offices 
most often used by the client - and a lot of information about him. From 2019, 
delivery services will begin to request the customer's consent to commit information 
about him for use in subsequent orders. 

5. Favorite order option for one-click ordering. 
For online stores where fast delivery is the main function - first of all, it is pizza 

and sushi producers - the option for the customer to "fix my favorite order" allows to 
quickly place an order in one click. 

6. Automation of goods collection and packaging. 
Moving warehouses collecting these goods and packing them together have been 

successfully conquering the pharmacy industry for several years. However, larger 
goods can be collected in this way, saving on employee salaries and reducing time 
costs. In 2019, there is a mass interest of retailers in the conveyor picking of goods in 
stock for further shipment. 

The best-laid plans for e-commerce shipping will fail when shippers do not 
consider this final, vital leg of the journey, and those that do take the time to 
understand its challenges and focus on last mile delivery can excel in e-commerce, 
and deliver more freight to consumers, boosting profitability. 
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Concrete is a durable construction material that has high quality characteristics 
and long service life. There are many advantages of concrete mortar, however, there 
are also disadvantages. One of the disadvantages is the aesthetic appearance of the 
concrete, which requires additional finishing. 

But the technologies in the construction world are out of place, and a new look 
has been invented - concrete is translucent. This construction material allows you to 
distinguish between the silhouettes of objects and the outline of people, which is a 
unique design solution for the construction of buildings and structures. 

Transparent concrete is a unique building material invented by the Hungarian 
architect A. Losontzi. He sought opportunities to provide the facilities with additional 
illumination without disturbing the strength of the concrete mortar. And then the 
architect decided to change the internal structure of the material.[1] 

After fifteen years of experimenting with concrete, the architect was able to 
introduce a new material into construction - transparent concrete (Litrakon). The 
composition of the concrete mix has a special composition: fine-grained concrete, 
fiber optic fiber, which creates a reflective surface. Their size can be up to two 
millimeters, accounting for five percent of the entire mixture. 

The litracon is not absolutely transparent, but through it it is possible to 
distinguish the contours of objects behind it, provided that the room of the litracon is 
illuminated from the inside. Litraconshowsitspropertiesonlyinartificiallight. 

It is very resistant to temperature changes and is suitable for outdoor use. It is laid 
out using special mixtures based on cement and lime, using epoxies and quartz flour 
that meets building standards, which allows it to build and erect load-bearing walls. 

In addition to the unique appearance, transparent concrete has: high strength; 
water resistance; thermal insulation; soundproofed; the possibility of hand-made 
manufacturing. 

Due to the fiberglass included in the composition, the material receives a 
reinforcing effect, which exaggerates its characteristics[2]: 

• moisture absorption up to six percent; 
• frost resistance; 
• bending strength; 
•compressive strength. 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

38 
 

Features of litracone are its environmental friendliness, the indicators of which 
are tested and have certificates. The disadvantages of the material include the 
inability to obtain a light guide mixture directly in the formwork at the construction 
site. 

The manufacturing process consists in layer-by-layer laying of the components of 
the solution, after hardening of which, the laid surface is treated with an additional 
composition, which will make it possible to obtain the necessary light-conducting 
properties. 

The transmission of light is ensured by the optical fiber included in the lithracon. 
It allows you to transmit light rays at a distance of about 200 centimeters. Fiber optic 
is not susceptible to fire and is resistant to sudden changes in temperature and 
ultraviolet radiation.[3] 

Walls made of transparent concrete are able to pass into the room rays of natural 
light in the daytime, to illuminate the infield due to room lighting. 

Litracon can be found in black, white and gray, also produced matte panels or 
polished. Light guide blocks are fixed with anchors, mortars, adhesive 
mixtures.Blocks of various sizes are made, with a variety of colors and a surface 
treatment method. 

The most important thing in using litrakon in architecture is not only the aesthetic 
qualities of concrete, but also the calculation of wind loads on the facades where 
concrete will be mounted. 

The standard value of the wind load is the sum of the average and ripple[4]:          
    

 , (1) 
where  
 – average wind load, 

    - ripple component of wind load. 
 

  , (2) 
where 

 - standard value of wind pressure; 
– coefficient taking into account the change in wind pressure for height Zₑ; 

c– aerodynamic coefficient. 
The coefficients are taken from the tables of the joint venture, taking into account the  
 

source data[5]:  
      ,  (3) 

where, 
  – wind pressure ripple factor; 
– spatial correlation coefficient of wind pressure pulsations. 
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Fig. 1. Collecting wind load on the side facade of decorative concrete 

        

 
Conclusion: the wind load on the selected structure is 

.It must be taken into account when calculating endurance, when 
calculating the load on the foundation of a structure (bending, tilting moment). 

 
Fig. 2. Collecting wind load on a volumetric structure of a building made of 

decorative concrete 
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Технологія WPF вперше була проанонсована у 2003 році, очевидно що з 
надзвичайно швидкими темпами розвитку ІТ-технологій постає питання чи є 
дана технологія і досі актуальною та затребуваною. 

WPF (WindowsPresentationFoundation) – це технологія призначена для 
побудови клієнтських додатків Windows з візуально привабливими 
можливостями взаємодії з користувачем, графічна підсистема у складі .NET 
Framework (починаючи з версії 3.0), яка використовує мову графічної розмітки 
XAML. 

Для роботи з WPF потрібна будь-яка .NET-сумісна мова. У цей список 
входить безліч мов: C #, F #, VB.NET, C ++, Ruby, Python, Delphi (Prism), Lua і 
багато інших. Для повноцінної роботи може бути використана як VisualStudio, 
так і ExpressionBlend. Перша орієнтована на програмування, а друга - на дизайн 
і дозволяє робити багато речей, не вдаючись до ручного редагування XAML. 
Приклади цього - анімація, стилізація, стану, створення елементів управління і 
так далі. 

Доречі, XAML - це мова декларативного опису інтерфейсу, заснована на 
XML. Також реалізована модель поділу коду та дизайну, що дозволяє 
кооперуватися програмісту і дизайнеру. Крім того, існує вбудована підтримка 
стилів різних елементів, а самі елементи легко розділити на елементи 
управління другого рівня, які, в свою чергу, поділяються до рівня векторних 
фігур і властивостей або дій. Це дозволяє легко задати стиль для будь-якого 
елемента, наприклад, Button (кнопка) та ін. 

Варто зазначити, що WPF попередньо встановлена в Windows Vista (.NET 
Framework 3.0), Windows 7 (.NET Framework 3.5 SP1), Windows 8 (.NET 
Framework 4.0 і 4.5), Windows 8.1 (.NET Framework 4.5.1) [1], Windows 10 (.NET 
Framework 4.6.1). 
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За допомогою WPF, платформи .NET і VisualStudio можна розробляти 
сучасні орієнтовані на дані бізнес-додатки ) [2]. 

Важливою перевагою є те, що програми WPF засновані на архітектурі 
векторної графіки. Це дозволяє програмам чудово виглядати на моніторах з 
високим DPI, оскільки вони можуть бути нескінченно масштабовані. WPF 
також включає в себе гнучку модель хостингу, що робить її простою для 
розміщення відео на кнопці, наприклад. Візуальний дизайнер, наданий у 
VisualStudio, дозволяє легко створювати додатки WPF з перетягуванням і / або 
прямим редагуванням розмітки XAML [3]. 

Не можливо не зазначити, що саме WPF представляє великий, 
масштабований і гнучкий набір графічних можливостей: 

 Графіка, яка не залежить від дозволу і пристрою. Основною одиницею 
виміру в графічній системі WPF є апаратно-незалежний піксель, який становить 
1/96 частину дюйма незалежно від фактичного дозволу екрану. 

 Додаткова підтримка графіки та анімації. WPF спрощує програмування 
графіки завдяки автоматичному управлінню анімацією. Розробник не повинен 
займатися обробкою сцен анімації, циклами відтворення. 

 Апаратне прискорення. Графічна система WPF використовує переваги 
графічного обладнання, щоб зменшити використання ЦП. 

Отже, дефінітивний аналіз літературних джерел останніх років (2017-2019) 
дає змогу довести актуальність та затребуваність технології WPF. Автори, які 
займаються згаданою технологією продовжують перевидавати свої посібники 
[4, 5] та видають нові [6], тобто активно працюють над розкриттям усіх нюансів 
WPF. Все частіше почали з’являтися он-лайн посібники з технології WPF [7, 8] 
досить високої якості. 

Детальній огляд веб-сервісу для хостингу ІТ-проектів та їх сумісної 
розробки Githab, який не формально ще називають «соціальною мережею для 
розробників» оскільки тут можна не лише розміщувати власний код, а й 
спілкуватися, коментувати правки один одного, слідкувати за новинам, дав 
змогу побачити активну фазу використання технології WPF. 

Зважаючи на вище сказане можна зробити висновок про те, що технологія 
WPF досить активно розвивається та використовується. 
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ВЕКТОРНЕ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ЗМІННОГО СТРУМУ З МАТРИЧНИМ 

ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ 
 

Тишевич Б.Л., к.т.н., доцент , 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

 
Розглядаються особливості використання матричного перетворювача 

частоти в електроприводі з синхронним двигуном у порівнянні з традиційним 
мостовим перетворювачем частоти. Оцінюються переваги використання 
матричного перетворювача частоти при роботі у системі векторного управління 
при визначенні точного положення ротору синхронного двигуна.  

 
In this article analyzed features matrix using a frequency converter with 

electric induction motor compared with a traditional bridge frequency converter. 
Investigates benefits of using matrix frequency converter during the work with vector 
control system for determining the exact position of the rotor synchronous motor. 
 
 Вступ. Синхронний двигун являє собою електричну машину змінного 
струму, частота обертання ротора якої дорівнює частоті обертання магнітного 
поля. На невеликі потужності (до 10 кВт) такі двигуни в основному виконують 
з постійними магнітами на роторі (СДПМ). На даний момент даний тип 
двигунів є найбільш перспективним для регульованого електроприводу. Вони 
мають цілий ряд переваг: високі енергетичні показники (ККД більше 90%); 
менші масу і габарити при однаковій потужності з асинхронними двигунами та 
двигунами сталого струму; широкий діапазон зміни частоти обертання; висока 
перевантажувальна здатність по моменту; великий термін служби і висока 
надійність. 
 Крім вищеперелікованого - основною перевагою синхронного 
електродвигуна є можливість отримання    оптимального режиму по реактивній 
енергії. Синхронний двигун  може працювати, не споживаючи і не віддаючи 
реактивної енергії в мережу, при коефіцієнті потужності  рівним одиниці. У цих 
умовах працюючий синхронний двигун навантажує мережу тільки активним 
струмом.  
 Аналіз стану питання. Управління швидкістю СДПМ здійснюється з 
використанням «векторного управління» при якому необхідно знати положення 
і швидкість ротора для орієнтації і швидкості поля в замкнутому контурі 
управління. В останні часи дуже інтенсивно проводяться дослідження для 
безсенсорних систем «векторного управління», які базуються на моделі 
електромашини в якій за зворотньою ЕРС визначається магнітний потік [1]. 

Проте, такий підхід не дає надійних результатів при низької швидкості 
СДПМ. Було запропоновано метод для безсенсорної системи при якому 
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додатково до параметрів СДПМ враховуються сигнали які визначають стан 
напруги та струму живлення [2]. При цьому, положення ротору залежить від 
параметрів модуляції напруги та струму живлення, що дає більш точну 
інформацію про координати ротора, також і при низьких швидкостях. 

Завдання оцінки координат ротора ускладнюється при використанні 
традиційних мостових перетворювачів для СДПМ, які унеможливлюють точне 
визначення координат ротору внаслідок нелінійностей, таких як часові «мертві 
зони» та падіння напруги і струму до нульових значень [3]. Тому, в останні 
роки, значну увагу було приділено розвитку матричним перетворювачам 
частоти (МПЧ), які за структурою є прямими AC-AC перетворювачами і здатні 
генерувати напругу майже ідеальної форми вільної від недоліків напруги, які 
притаманні мостовим перетворювачам[4]. 
 Мета роботи. Дослідити особливості використання електроприводу 
СДПМ з застосуванням МПЧ. Порівняти МПЧ з традиційними мостовими 
перетворювачами. Визначити, як підвищується точність оцінювання координат 
ротору СДПМ при застосуванні МПЧ. 

Методики, матеріали і результати досліджень. У звичайному 
перетворювачі частоти вхідна змінна напруга з допомогою випрямляча 
(діодного моста) перетвориться в напругу постійного струму який живить, в 
свою, чергу вихідний інверторний міст. А останній вже формує вихідний 
сигнал змінного струму, що подається на двигун. Частота і напруга змінного 
струму на двигуні постійно регулюється контуром управління, і, таким чином, 
двигун видає потрібну швидкість і крутний момент. Ця схема стала звичною, 
хоча має цілу низку недоліків: передається високий рівень гармонік назад в 
мережe, має низький коефіцієнт потужності; подача енергії односпрямована і 
для рекуперації потрібно додатковий блокам рекуперації, що підвищує вартість 
електроприводу в 2-2,5 рази і збільшує габарити і складність системи. 

Застосування МПЧ дозволяє вирішити всі ці нагальні проблеми. 
Конструкція МПЧ нескладна - три фази живлення підключаються до двигуна за 
допомогою матриці напівпровідникових двонапрямлених перемикачів (рисунок 
1). При впорядкованої роботі цих перемикачів напруга і частота вихідної 
потужності двигуна можуть регулюватися з високою точністю. 

 

                                                    а                                          б 
Рисунок 1. Схема МПЧ: а – структурна схема;  б – схема з’єднання перемикачів 
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Матричний перетворювач належить до групи перетворювачів частоти з 
безпосереднім зв'язком (без проміжної ланки постійного струму). Кожен з 
перемикачів складається з двох польових транзисторів з ізольованим затвором  
(IGBT). В силовій схемі перетворювача використовується 18 IGBT. Силові 
ключі на IGBT під’єднані так, що енергія може як підводитися до двигуна, так і 
відводиться назад у мережу при гальмуванні і рекуперації. 

Розглянемо комутацію фаз вхідних напруг VA та VB, коли струм є 
позитивним  або негативним. Графіки перемикання, де представлені чотири 
етапи, які визначають формування напруги на виході показані на рисунку 2 [5]. 

Типова тривалість «мертвої зони», де напругу неможливо визначити, 
складає приблизно 200 нс, що значно нижче ніж аналогічний час для мостових 
перетворювачів.  

 
                                              а                                                     б 

Рисунок 2. Чотири етапи комутації для позитивного (а) та негативного (б) 
струму.  

  Для визначення точного положення ротора СДПМ при 
безсенсорному управлінні запропоновано метод корекції, який дає високі 
результати при використанні МПЧ [6]. Недоліком методу можна вважати 
необхідність застосування продуктивної мікропроцесорної техніки та 
проведення стендових досліджень.  

Сутність методу полягає у виділенні (фільтрації) гармонійних складових 
низького порядку - струмів Ialfa, Ibeta, які визначають положення ротору.  
Значення струмів Ialfa, Ibeta визначаються через фільтрацію струмів Іα, Іβ при 
переході від трьофазної до двофазної системи координат (перетворення Кларка) 
в системі векторного управління СДПМ, як показано на рисунку 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Структурна схема визначення Ialfa, Ibeta 
 На стенді, з використанням датчиків моменту, фіксуються дані про 
положення ротора при дискретному навантаженні і при використанні тільки 
двох параметрів (амплітуди та фази) кожної гармонійної складової у сигналах 
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Ialfa, Ibeta  які визначають положення ротора. Для кожного рівня навантаження 
складається вибірка даних. Фундаментальна складова Ialfa, Ibeta  виділяється за 
допомогою смугового фільтру Батерворта. Спектральний склад Ialfa, Ibeta  
обмежується (фільтрується) низькочастотним фільтром. Різниця між 
центральною частотою фільтру Батерворта та частотою зрізу низькочастотного 
фільтру приблизно два порядки. Далі обчислюється різниця між сигналами з 
обох фільтрів і заноситься у таблицю як функція від положення ротора, як 
зображено на рисунку 4. 

 
Рисунок 4. Структурна схема обробки сигналів для створення бази даних, де  θr 

– дійсне положення ротора. 
 
 Остаточно, система для визначення обчислювального положення ротору з 
використанням системи обробки сигналу представлена на рисунку 5. Адресація 
до даних які були занесені у базу даних на стенді, здійснюється за значенням 
струму isq*, для двофазної змінної системи координат, та уточненого положення 
ротора r. За цими значеннями обираються ΔIalfa, ΔIbeta, які фільтруються, 
здійснюється перехід до визначення проміжного оціночного положення ротора 

δ  та здійснюється корекція зсуву фази, з врахуванням насичення, яка 
визначається струмом поточного моменту isq*. Після всіх процедур 
визначається уточнене положення ротору r. 

 

 
 

Рисунок 5. Структурна схема послідовності операцій для точного визначення 
положення ротору. 

Після досліджень були отримані графіки зміни струмів Ialfa, Ibeta  які 
визначають положення ротора та графіки зміни швидкості обертання ротору 
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СДПМ (рисунок 6). Як видно із графіків, після застосування корекції значно 
підвищується точність регулювання швидкістю ротора. 

 

 
                                          а                                                     б                    

      
                                          в                                                        г 

Рисунок 6. Графіки зміни струмів Ialfa, Ibeta та швидкості ротору: а, в - без 
корекції положення ротору; б, г - при застосуванні корекції положення ротору. 

 
 Висновки. Використання векторного управління забезпечує 
«безсенсорне» визначення положення ротору відносно статора і відповідне 
управління полем статора за найбільшою ефективністю. Використання МПЧ у 
електроприводі СДПМ дає переваги в точності при визначення положення 
ротору і як наслідок, підвищення якості регулювання швидкістю у широкому 
діапазоні. Головною перевагою МПЧ є мінімізація нелінійних характеристик - 
основною з яких є "провали" напруги та струму, що призводить до їх 
несинусоїдальної форми. Як видно з отриманих результатів - поєднання МПЧ з  
методикою корекції оціночного положення ротору, підвищує якість 
регулювання швидкості для електроприводів з СДПМ.     
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ НАСОСНИХ УСТАНОВОК 

НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ 
 

У статті аналізується можливість управління електроприводом змінного 
струму насосних установок нафтоперекачувальної станції за допомогою 
нейронної мережі. В якості базової системи розглядається електропривод з 
управлінням за допомогою частотного перетворювача, який на цей час широко 
застосовується для технологічних установок різноманітного призначення. 

In this article analyzes the possibility of controlling the AC drive for pumping 
units of the oil pumping station with the help of a neural network. The base system is 
considered with an electric drive  controlled by a frequency converter er, which is 
now widely used for process plants for different purposes. 

 
    Вступ. Одним зі способів підвищення енергоефективності об'єктів 
технічної системи є використання контролерів на основі штучних нейронних 
мереж, як наприклад - можливість використання нейроконтролера в прямому 
управлінні моментом асинхронного двигуна (АД). Одним з можливих варіантів 
реалізації такої концепції є оптимізація базових об'єктів споживання 
електроенергії. На даний момент в світі електроприводи споживають більшу 
частину виробленої електроенергії, з цього випливає потреба в удосконаленні 
механізмів управління даними електроприводами, а також у зниженні втрат в 
цих приводах. Одним з найбільш перспективних варіантів автоматизованих 
електроприводів можна назвати частотно-регульований електропривод 
оснащений АД з короткозамкненим ротором, що пов'язано з оптимальним 
співвідношенням ціна/якість, налагодженим виробництвом, малими витратами 
на обслуговування, крім цього даний двигун має високий коефіцієнт корисної 
дії та є досить надійним в експлуатації. 

Аналіз  стану  питання. Складні електротехнічні установки з 
електроприводами використовуються в багатьох галузях виробництва таких, як 
верстатобудування, машинобудування, в гірничодобувній і нафтовидобувної 
промисловості. Електроприводи працюють з самими різними навантаженнями, 
в самих різних режимах: тривалому, повторно-короткочасному, 
короткочасному режимах. В процесі роботи обладнання електроприводу з 
часом зношується, що призводить до погіршення статичних і динамічних 
характеристик, а іноді і до аварійних ситуацій. Тому якісне і точне керування із 
своєчасним визначенням несправностей обладнання електроприводу є 
актуальним завданням.  
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Мета  роботи. Інтелектуалізація системи управління електроприводом 
насосних установок нафтоперекачувальної станції. Для цього, спочатку, 
потрібно створити математичну модель електродвигуна змінного струму, за 
певними параметрами, та обрати структуру та параметри нейронної мережі для 
управління двигуном. Метою даної роботи є розширення функціональних 
можливостей керування АД з застосуванням нейронних мереж. До основних 
завдань відносяться: розробка програмного модуля системи управління АД на 
основі нейронної мережі, адаптація процесів управління до мінливих 
параметрами навантаження, тобто до динамічного навантаження, реалізація 
всієї системи для управління, в реальному масштабі часу, швидкодіючим 
технологічним процесом. 

Методики,  матеріали  і  результати досліджень. Обираємо АД з 
короткозамкнутым ротором 5АЗМВ-3150/10000 з потужністю 3150 КВт. 
Електричні машини в загальному випадку є багатофазними. Вони описуються 
системами диференціальних рівнянь високого порядку, аналіз яких 
ускладнений. Для спрощення переходимо від багатофазної електричної машини 
до двофазної [1, 2]. Складаємо модель у пакеті MATLAB. 

 
Рисунок 1. Структурна схема електроприводу. 

У якості нейронної мережі для управління швидкістю АД було обрано 
найбільш точний за показниками якості управління контролер NARMA-L2 [3]. 
Першим кроком є ідентифікація об'єкту. Нейронна мережа безпосередньо 
навчається прямій динаміці системи. Модель нелінійної авторегрессионної 
ковзної середньої (NARMA) використовується для представлення загальних 
нелінійних об’єктів як АД у дискретному часі. 
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Рисунок 2. Блок-схема контролера NARMA-L2 

Для навчання нейронної мережі, визначення функції g і мінімізації 
середньоквадратичної помилки необхідно використовувати динамічний метод 
зворотного поширення помилки. Це може потребувати багато обчислень. 
Запропоновано використання наближених моделей для представлення складної, 
нелінійної системи. Подібним методом визначається і функція f . 

Після остаточного моделювання були отримані графіки перехідних 
процесів в електроприводі змінного струму при керуванні нейроконтроллером. 
 

 
 

Рисунок 3. Перехідний процес швидкості ω та моменту М системи ПЧ – АД (з 
нейроконтролером). 

Висновки. При використанні контролера NARMA-L2 досягається значно 
більша швидкодія, тому що математичну модель об’єкту представляють 
спрощено, так щоб сигнал керування на наступному кроці, не брав участі у 
формуванні функцій апроксимації нелінійностей сигналів зворотнього зв’язку, 
при цьому досягається висока точність керування.   

    Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що можливо 
практично створювати промислові  нейромережеві   системи  управління, 
придатні для використання в  діючих  технологічних комплексах для 
управління електроприводами змінного струму. 

 

 

ω 

М 
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 Вступ. Існує потреба в надійній системі управління електроприводом, яка 
буде підтримувати стабільну роботу при наявності невизначеностей та 
зовнішніх збурень. Ці невизначеності - це варіації фізичних параметрів 
електродвигуна, які виникають із часом..  

Аналіз  стану  питання. Методика оцінки невизначеності та збурень (ОНЗ), 
виявилася дуже ефективною для вирішення проблеми оцінки невизначенностей 
та збурень у реальному часі[1]. Основна ідея методики полягає в оцінці 
невизначеності та збурень інтегрованим чином, з використанням фільтру 
першого порядку, з наступною компенсацією негативного впливу. Ще однією 
відмінною рисою цієї методики є те, що вона не вимагає жодних знань про 
величини та межі зміни невизначенності або збурення. Оцінка здійснюється 
динамічно та одразу йде компенсація. За таким підходом розроблено декілька 
варіантів ОНЗ [2,3]. 

Існує два типи динаміки навантаження, що представляють типові 
промислові механічні навантаження - механічне навантаження на жорсткий вал 
та механічне навантаження на гнучкий вал. Така динаміка навантаження цікава 
тим, що вона зустрічається в різних галузях промисловості [4].  

Мета роботи. Метою данної роботи є використання ОНЗ при розробці  
робастної системи керування для промислових електроприводів.  

Методики,  матеріали  і  результати досліджень. Будь-яка 
електромеханічна система складається з механічної частина та електроприводу, 
який складається з електродвигуна та перетворювача частоти. Рівняння, яке 
описує динаміку механічної частини має вигляд: 

 ,                                                (1) 
де   – момент на валу двигуна; J – момент інерції; В – коефіцієнт в'язкого 

тертя; ω – кутова швидкість вала двигуна. 
Спочатку моделювалася система навантаження на жорсткий вал за 

допомогою електродвигуна, який створював  збурення з моментом 
навантаження МL та кутовою швидкістю ωL.  

 
 
 
 

Рисунок 1. Структурна схема з’єднання для жорсткого валу 
 Двигун навантаження мав момент інерції JL та коефіцієнт тертя BL. 

Відповідно до [5] загальні моменти інерції та коєфіцієнти тертя: 

Привідний двигун Жорсткий вал 
Двигун 

навантаження 
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Jem = JM + JL ;                                                        (3) 

                                                      Bem = BM + BL .                                                       
(4) 

  
Спочатку рівняння двох двигунів розглядаються окремо, а потім 

об'єднуються до загальної  передавальної функції системи. Ці рівняння 
ґрунтуються на (1): 

МL (s) = JL sωL(s) + BLωL(s) ;                                                   (5) 
Мe (s) = JM sωM (s) + BMωM(s) + МL(s).                                         (6) 

 
 Відповідно до  жорсткого валу кутові швидкості визначаються: 

ωM (s) = ωL (s).                                                 (7) 
 Рівняня (6) може бути переписано: 

Мe (s) = (JM + JL )sωL (s) +(BM+BL )ωL(s).                            (8) 
Для подальших розрахунків, виходячи з рівняння (8) та враховуючи (3) та 

(4), створюємо передавальну функцію, яка по’язує ωL  та Мe : 
 .                                                 (9) 

 
 Для створення ОНЗ складаємо математичний опис системи у просторі 

станів. Нехай θ - кут повороту вала двигуна і ω - кутова швидкість, тоді 
рівняння у просторі станів для механічної системи навантаження з жорстким 
валом і з врахуванням передавальної функції (9) будуть мати вигляд: 

 = ω ;                                                       (10) 
J   + Bω = u(t) ,                                              (11) 

 де u(t) = Мe (t).  
Переходимо до канонічної форми запису рівнянь у просторі станів: 

   .                                       (12) 

Сигнал управління u визначається з відслідковування ω асимптотично 
заданого значення: 

u = J(ua + ν),                                                    (13) 
 де ν – сигнал управління, який забезпечує задану динаміку системи. 
Нехай задане значення швидкості буде ωref , тоді похибка відслідковування: 

ωe = ωref – ω ,                                             (14) 
тоді обираємо  

  ,                                                  (15) 
та  

ν = ref − kωe  ,                                                (16) 
 де k - це користувацький коефіцієнт посилення зворотнього зв’язку, який 

може бути вибраний під час проектування, і динаміка системи може бути 
змінена для виконання умови: 

e − kωe = 0 .                                                (17) 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

55 
 

 
 Після того, як визначені базові математичні залежності, переходимо до 

формування закону роботи ОНЗ.  Електромеханічна система з невизначенністю 
параметрів та збуренням, як сукупними впливами, була розглянута у [1]: 

 = (A + ΔA)ω + (B + ΔB)u + d ,                                                (18) 
  де ΔA та ΔB - відповідають невизначенностям процесу, а d – зовнішнє 

збурення. Ці величини ( ΔAω, ΔВu та d) об’єднані в одному невідомому 
параметрі D: 

  = Aω + Bu + D .                                                           (19) 
Динаміка системи з жорстким валом при наявності невизначенності та 

збурення може бути виражена через : 
.                                                        (20) 

Розрахувати компенсацію впливу від D можна, якщо нова змінна 
управління ud буде визначатися через (13) яка буде змінена: 

u = J(ua + ν + ud ) ,                                                      (21) 
 де ud  буде визначатися як 

ud = −  .                                                                   (22) 
При впливі на електоромеханічну систему зовнішніх збурень та появі 

невизначенностей,   розглядається як оцінка спостерігача за D: 
 = Wf (s)D.                                                                   (23) 

Основна ідея, при розробці ОНЗ полягає в тім, щоб пропустити данні D 
через фільтр першого порядку і отримати нові данні , як оцінку спостерігача. 
Фільтр першого порядку может бути описаний передавальною функцією: 

 
,                                                                     (24) 

де τ – стала часу фільтру.  
Стала часу обирається достатньо великою, щоб пропустити через фільтр 

данні з D. Виходячи з (19) та (23) можна отримати співвідношення: 
 = Wf (s)(  − ν − ud) ,                                                      (25) 

звідки   ud = - . 
 Далі, виходячи з (25): 

− ud =Wf (s) (  − ν − ud) ;                                                     (26) 
 ud (Wf (s) -1)= Wf (s) (  − ν);                                           (27) 

 ;                                        (28) 

;                                           (29) 

.                                          (30) 
Остаточно, закон за яким буде працювати ОНЗ визначається виходячи з (21) 

та (30): 
.                                    (31) 
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Моделювання робастного управління для електромеханічної системи з 
жорстким валом проводилось для ωref =100 рад/сек. Коефіцієнт посилення 
зворотнього зв’язку k в (16) дорівнював 10 для встановлення часу регулювання 
в межах 0,4 сек і перерегулювання 10%. Номінальне значення Jem і Bem,  були 
обрані з [5]  0,00013 кгм2 і 0,00052 Нмс відповідно. Відтепер моделювання 
системи із алгоритмом ОНЗ, в процесі управління, використовує змінні ua, ν та 
u, а при управління без ОНЗ означає, що буде використовуватись тільки u і ν. 
Найгірший випадок виникає тоді, коли існує невизначеність як  для Jem та Bem, 
які були прийняті до збільшення у п’ятикратному розмірі. Величини 
невизначеності та збурення були обрані виходячи з того, що в реальних умовах 
промислового застосування двигунів, вони можуть досягати таких величин. 
Отже, різні умови навантаження проявляються через JL і BL , що в свою чергу, 
призводить до варіацій Jem та Bem. При моделюванні передбачалося, що 
невизначеності і збурення постійні та обмежені. Результати моделювання 
показані на рисунку 2. На рисунку 2,а показаний графік перехідної функції 
системи з  ОНЗ та без застосування алгоритму.  На рисунку 2,б показані 
графіки для різної швидкості з невизначеністю та збуренням. У цьому випадку 
задана швидкість складає 100 рад/сек для перших 2 сек, потім зменшується до 
50 рад/сек для наступних 2 сек, потім вона піднімається до 200 рад/сек, а потім 
знижується до 100 рад/сек. На практиці, привод має працювати за різними 
швидкостями для різного рівня навантаження. Система задовільно стежить за 
зміною інтегрального параметра D, використовуючи алгоритм на основі ОНЗ, 
як показано на рисунку 3. 

 
                            а                                                   б      

 
 

Рисунок 2,а – графік перехідного процесу системи; б – графік роботи зі 
змінною швидкості. 

ωref ωM з ОНЗ 

ωM без ОНЗ 
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ωM з ОНЗ ωM без ОНЗ 
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Рисунок 3. Графіки зміни данних невизначенності та збурення D (штрих-
пунктирна) та оцінювання  (cуцільна). 

 
Висновки. При використанні методики ОНЗ досягається значно більша 

швидкодія та точність тому, що ОНЗ починає працювати одразу після 
надходження сигналу заданої швидкості. Досить висока точність зберігається 
при значному діапазоні зміни швидкості та навантажень.   

    Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що можливо 
практично створювати промислові  робастні мікроконтролерні   системи  
управління, придатні для використання в  діючих  технологічних комплексах 
для управління електроприводами змінного струму. 
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An analysis of the world trends in water quality assurance shows that 

differentiation in quality water exists not only in countries but also in cities and 
villages across the European continent. In Austria, Germany, Poland, the Czech 
Republic, Slovenia, Switzerland, the United Kingdom, France, the Netherlands, 
Belgium, Luxembourg, Liechtenstein, etc. tap water quality is consumable. Instead, 
in Eastern European countries, it is quite common for drinking water to receive 
secondary contamination due to poor water supply systems [1].  

Due to groundwater, approximately 1/3 of all land is irrigated. Of the total area of 
irrigated land in the United States, 45% of the land is irrigated by groundwater, in 
Iran - 58%, in Algeria - 67%, and in Libya, irrigated agriculture is based entirely on 
groundwater. It should be noted here that in Russia only about 0.4 million km3 is 
spent on land irrigation and water saturation, which is about 2% of the total 
groundwater extraction [2]. 

The state of water resources and water supply of the population of Ukraine 
remains one of the major pressing threats to the national security of Ukraine in the 
ecological sphere in the conditions of moisture redistribution acquires new aspects 
and severity. The issue of adaptation of water management is of particular relevance. 
Recently, the topic of water purification is becoming more urgent, because as a result 
of human life, the supply of clean water is rapidly declining. Therefore, purification 
of surface water is an extremely important problem and needs to be addressed. 
Fresh water sources are the most commonly used sources of water supply. All 
sources of fresh water are divided into surface, underground, atmospheric and glacial 
waters by the nature of its location [5]. 

The territory of Ukraine is provided with irregular water resources and some 
regions are extremely affected by the scarcity of this resource. In regional terms, 
surface water is consumed by the population of most of Ukraine (about 70%). 
However, surface waters most often contain suspended matter, are characterized by 
significant color, have a specific odor and taste [1, 2]. The purified water must meet 
the regulatory requirements for its composition [3]. 
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Improvement of technical solutions in the field of water preparation for drinking 
purposes, industrial wastewater treatment, adaptation of agricultural production in 
river basins to climate change and protection against harmful effects of water, which 
in turn will contribute to the achievement of Sustainable Development Goals (CSD 
No. 6 "Ensure availability and sustainable management water and sanitation for all”). 

Groundwater is characterized, as a rule, by a sufficiently constant and high 
physical and bacteriological indices for drinking water supply with sufficiently 
diverse chemical indicators, which in most cases, and especially for deep horizons, 
are independent of weather conditions. Groundwater, as a rule, does not contain 
suspended matter (ie, fairly transparent) and usually colorless [1, 2, 5]. 

Artesian waters of Ukraine are often characterized by high concentrations of iron 
- in about 50% of underground water intakes there is a high concentration of iron. 

The water supply system of Rivne and the surrounding settlements includes water 
intake wells that carry out water abstraction of groundwater from the Upper 
Cretaceous, Valdai and Gorbash aquifers. In the table. 1. a list of artesian wells at 
water intake sites for Rivne water supply and adjacent settlements is given. 

Table 1 
Artesian water intake wells for the city of Rivne and surrounding settlements 

Name of water intake Number of wells 
playground № 1 on the street. Art. Bandera, 2 
playground № 3 on the street. Chornovola, 89 «Novy Dvir» 
playground № 4 on the street. Olesya 
playground "Boyarka" 
playground “Novomilsk” 
playground "Babin" 
playground “Gorbakov” 
st. Kiev 
Kvasyliv town 
st. Kurchatov 
st. Mlynivska, Chernyshov, OJSC “RZTA” 

10 
23 
7 
6 

12 
6 

30 
2 
3 
3 
5 

Total: 137 
 
The water quality of the wells differs in physicochemical parameters and depends 

significantly on the rocks that surround the aquifer. The total productivity of wells in 
Rivne water intake ranges from 12 thousand m3 / day (water intake site "Novomilsk" 
in Novomilsk village of Zdolbuniv district) to 50000 m3 / day (water intake site 
"Gorbakov" located in Gorbakiv village of Goschansky district. Well depths vary 
from 55 to 700 m. 

Water intake area # 3, "Novy Dvir" (str. Chornovola, 89) is located in the 
southern part of the city of Rivne and its adjacent territory. Water intake capacity, 
according to approved reserves - 43.8 thousand m3 / day; actual - 18 thousand m3 / 
day. Water from the well is piped by the pipeline system to the iron station, from 
where, after purification, it enters the RFW, where it is decontaminated with sodium 
hypochlorite (from chlorine). Further, the pumping stations pump water into the 
water supply network. 
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The results of the chemical analysis of underground and treated water from the 
wells of the water intake site # 3, "Novy Dvir", which were conducted in September 
2018, are presented in Table. 2. 

Table 2 
Results of chemical analysis of artesian water samples of the water intake 

site # 3, "Novy Dvir", Rivne 

Показники Одиниці Підземна зі 
свердловини 

рН  7,35 
Alkalinity mg-eq / dm3 8,1 
Rigidity mg-eq / dm3 7,3 
Iron is common mg / dm3 2,17 
Iron is trivalent mg / dm3 0,85 
Iron is divalent mg / dm3 1,32 
Oxidation is permanganate mg О2 / dm3 0,736 
Dry residue mg / dm3 510 

 
The waters of many underground aquifers of the Plains have high iron content, 

which ranges from 0.5 ... 25 mg / dm3. The content of total iron in artesian waters 
from wells of settlements of Rivne region is as follows: Korets - 5.1 ... 5.4; Rokitne - 
6.0 ... 24.5; Selishche village, Sarnensky district - 3.0 ... 6.0; Rudnya, Dubrovytskyi 
district - 1.75 ... 4.7; Yasnogorka village, Sarnensky district - 3.25 ... 4.5; Trentiv 
village, Franivka village of Goschany district - 1.0… 4.2 mg / dm3. 

Thus, the qualitative composition of the water from the underground horizons 
requires preliminary preparation at the stations of water desalination and degassing of 
dissolved gases. Overall, the water quality is satisfactory, with the exception of total 
iron, hydrogen sulfide and manganese. 
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Almost every person throughout his life faces a moral choice: to do or not to do, 

to intervene or to stay away. What he will do depends largely on the level of his 
consciousness and social development. A person’s choice of a certain behavior is, as 
a rule, the result of influencing the personality of the whole complex of educational 
measures, the influence of society. Often a person takes a peculiar, a kind of reverse 
position of an outside observer. To evade responsibility, to avoid it, a person 
rightfully does not interfere in events, remains aloof, hides behind the backs of 
others. To some extent this is explained by the fact that, according to the law, a 
person may not intervene in certain situations, remaining within the framework of the 
unattainability of responsibility [3, p.199]. 

Depending on what rules are violated, moral or legal, and what measures of 
influence are used, we can talk about moral and legal liability. And in so far as we 
consider liability associated with offenses, we must find out those features that are 
characteristic of legal liability. One of the varieties of social responsibility is legal. 
Each state, by issuing legal norms, takes measures to protect them, and violation of 
these norms entails legal liability. Bringing a violator of legal norms to legal liability 
is a state reaction to an act committed by the offender [7, p 240]. In this case, the 
competent state authorities apply coercive measures to the offender. This means that 
the state negatively assesses the unlawful behavior of the violator of legal norms and 
forces him to undergo negative consequences for him, such as: imprisonment, 
imposition of a fine, compensation for material damage and so on. However, state 
coercion is not always a liability, for example, if the offender is detained by the 
police and taken to the police station against his will, this is not a legal responsibility. 
But when the offender appears before the court and the court appoints him 
punishment - this is legal liability. An understanding of legal liability is traditionally 
debated. For some time now they began to pay attention to the so-called positive 
responsibility [8, p.216]. This is when a function is assigned to some body or official, 
he is called upon to perform a specific task and the importance of this task, the need 
for careful attention to its solution, as well as the fact that only this body or official 
performs this function in its entirety, without shifting organizational burdens on other 
persons. If we analyze the constitutional norms or norms mediating the activities of 
ministries and departments, it turns out that more often it is not a question of 
responsibility as a duty, corresponding to the responsibility of state bodies. However, 
in relation to citizens, we can talk about their positive responsibility, if we bear in 
mind their duty and obligations to society and the state. Legal liability is the 
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obligation of a subject of law provided for by legal norms to undergo the 
consequences of an offense unfavorable to him. 

Legal liability is a measure of state coercion for a committed offense associated 
with the perpetrator of the deprivation of personal or property character. Legal 
liability is one of the means of combating offenses, a means of ensuring lawful 
behavior. The threat of legal liability, the corresponding adverse consequences - an 
important factor in ensuring the lawful behavior of members of society [4, p.197]. 

Preventive measures are a type of state coercion measures used to prevent 
possible offenses, as well as those used to ensure public safety in case of natural 
disasters, major industrial accidents. This, for example, verification of documents, 
customs inspection, administrative supervision of persons released from deprivation 
of liberty, termination or restriction of traffic and pedestrians in case of a threat to 
traffic safety. 

The legal literature highlights signs of legal liability. It is recognized that it is 
always based on state coercion; a specific form of implementation of sanctions is 
provided for by law. The signs of legal liability include the fact that it comes for the 
offense and is associated with public condemnation. Legal liability is expressed for 
the offender in certain negative consequences of a personal, property, organizational 
and physical nature and is embodied in the established procedural form [1, p.624]. 

Legal liability is intended to punish the offender, to prevent his illegal actions in 
the future. Consequently, legal liability is educational in nature. The responsibility 
that the offender bears is an educational measure not only for himself, but also has an 
educational effect on others. The exception is the death penalty. Here, the main goal 
of such a measure is the educational impact on others [5, p.227]. 

Five types of legal liability are identified: 
Criminal; 
Administrative; 
Civil law; 
Disciplinary 
Material. 
The concept of criminal liability in the law is not given, but the term itself is 

widely used in criminal law. Criminal liability is the coercive influence of the state on 
the person who committed the crime. Criminal liability is carried out in accordance 
with the principles of legality, equality of citizens before the law, the presence of 
guilt, justice and humanism. Criminal prosecution means initiating a criminal case, 
subsequent investigation and trial. 

The commission of a crime is a legal fact, entailing the emergence of specific 
legal relations between the perpetrator and the state administering justice. In content, 
these legal relations are embodied by the state - it is the duty of its law enforcement 
agencies to investigate crimes and, if there is sufficient evidence of a particular 
person’s guilt, is entitled to criminal liability. The perpetrator of the crime arises, on 
the one hand, the obligation to bear criminal responsibility, and on the other, the right 
to limit this liability only to the limits established by law for this type of act [6, 214]. 
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Administrative liability occurs in the presence of an administrative offense. 
Administrative misconduct is unlawful, guilty actions or omissions that are prohibited 
by administrative law that encroach on public order. 

Features of administrative responsibility consist in its basis, the nature of 
sanctions, the procedure for their application: 

1) in the imposition of an administrative penalty; 
2) less severe than criminal, and not punishable by responsibility; 
3) application by a body to which the offender is not subordinated to the service; 
4) in a simpler and quicker than in criminal and civil proceedings procedure for 

considering cases. 
Civil liability occurs for the commission of a civil offense, that is, for failure to 

fulfill or improper performance of obligations. Since any legal liability implies the 
obligation of the offender to endure civil law. The basis of civil liability is adverse 
consequences and deprivation for the offense, then civil liability is understood as the 
sanction applied to the offender in the form of imposing additional civil duty on him 
or depriving him of an act that contains signs of a civil offense. The necessary 
conditions for civil liability are, as a general rule, unlawful behavior, the presence of 
losses, a causal link between the unlawful behavior of the debtor and the resulting 
losses and the debtor's fault. Unlawful conduct and fault of the debtor are sufficient to 
hold liable in the form of a recovery of forfeit rather than compensation for losses. 
Losses are understood as expenses that a person whose right has been violated, has 
made or should be incurred to restore the violated right, loss or damage to his 
property, as well as lost profits that this person would have received under ordinary 
conditions of civil circulation, if his right was not violated [2, p. 376]. 

Disciplinary responsibility is the duty of an employee to be punished under labor 
law for a guilty, unlawful failure to perform his or her duties. Disciplinary action may 
be taken against employees who have committed a disciplinary offense. 
Consequently, the disciplinary offense committed by a particular employee is the 
basis of disciplinary liability. A disciplinary offense is recognized as unlawful, guilty 
failure by the employee to fulfill his duties. And like any offense, the misconduct 
must contain all the signs of an offense. The subject of a disciplinary offense can only 
be a citizen who is in labor relations with a particular enterprise and violates labor 
discipline. The subjective side of the disciplinary offense is the fault on the part of the 
employee; failure to fulfill the employee’s duties for reasons beyond his control 
cannot be regarded as a violation of labor discipline, since he is not guilty of failure 
to fulfill the labor obligation. The object of disciplinary misconduct is the work 
schedule of the enterprise. The objective side is unlawful actions, harmful 
consequences and the causal relationship between the offender’s action [4, p.197]. 

The purpose of establishing liability is to prevent damage and at the same time 
protect the employee’s wages from unjustified deductions. Therefore, the legislation, 
establishing the obligation of the employee to compensate for the damage caused, 
determines what damage is subject to compensation, the condition of occurrence of 
liability, its types and limits, the procedure for concluding contracts of full liability 
with employees. 
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Legal responsibility is a form of social responsibility. But in addition to legal 
responsibility, in society there are other forms of social responsibility: moral, 
political, organizational, social, party and other. Organizational and political 
responsibility knows such forms as a report, resignation, moral - condemnation by 
public opinion, party - exclusion from the party. Together, all of these types are 
intended to ensure orderliness, stability of social relations in various spheres of 
society. But legal liability for a whole range of characteristics differs from all other 
types [7, p. 240]. 
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Розвиток кадрового потенціалу виступає одним із пріоритетних напрямків 
Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 
року [1]. Одним з провідних викликів, які визначені Стратегією є  відсутність 
сучасної системи підготовки та відбору персоналу. Подолання цієї проблеми 
визнається розробниками Стратегії можливим лише за умови подальшого 
розвитку системи освіти та підготовки кадрів. Це ставить перед системними 
ВНЗ задачу формування у здобувача такої сукупності компетентностей, що 
здатні забезпечити вчорашньому курсанту можливість належного виконання 
покладених на нього обов’язків.  

У зв’язку з цим виникає необхідність аналізу та врахування усіх факторів, 
які здійснюють на сьогодні вплив на формування особистості майбутнього 
правоохоронця, з метою оцінки можливості інтеграції в цю систему елементів 
загальної та професійної компетентності. Такий підхід, на нашу думку, 
сприятиме поступовому та ефективному формуванню системи цінностей, знань 
та навичок необхідних майбутньому правоохоронцеві. 

Вивчення факторів формування особистості займає одне з провідних місць у 
філософії, соціології та психології, знаходить своє відбиття й у системі 
юридичних наук, зокрема таких як юридична психологія та філософія права. 
Вченими визначається, що на формування і розвиток особистості впливає ціла 
низка факторів, зокрема, це біологічна спадковість, фізичне оточення, культура, 
трудове виховання [2, с. 173]. Ми, у свою чергу, виділяємо серед цих факторів 
інформацію як важливий елемент формування знань особистості та її 
морального виховання. 

Підвищення ролі інформації характеризується  розвитком науки та техніки, 
що на межі ХХ і ХХІ століть призвело до прояви концепції інформаційного 
суспільства. Зазначена концепція відрізняється прискореним поширенням 
інформації між всіма елементами управлінських систем, у тому числі у зв’язку 
з діджиталізацією. У зв’язку з цим, науковці приходять до висновку, що 
«...одним із важливих факторів, що суттєво впливають на можливість 
одержання якісної освіти, є можливість користуватися сучасними 
інформаційними технологіями»  [3, с. 4]. В.І. Пожуєв також визначає, що 
процес інформатизації має відбиватися у системі вищої освіти шляхом 
встановлення критеріїв, які визначають рівень інформаційної культури, 
моральні та професійні якості членів інформаційного суспільства. Автором 
звертається увага на те, що ці критерії мають особливе значення для 
формування еліти інформаційного суспільства – фахівців з вищою освітою [3,  



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

66 
 

с. 5-12]. Відповідно, ми приходимо до висновку, що вміння володіти, 
користуватися та розпоряджатися інформацією повинно переходити з 
загального рівня підготовки фахівців правоохоронної діяльності до 
спеціального. У правоохоронних структурах вже не потрібен умілий 
користувач персонального комп’ютера, який володіє навичками набору та 
початковими знаннями про основи інформатики. Від фахівця-правоохоронця на 
сьогодні вимагається ціла низка умінь, знань та навичок роботи у мережі 
Інтернет, зокрема, формування та користування базами даних, електронним 
підписом, результативним пошуком інформації. Не слід відкидати й знань з 
інформаційного права та права інтелектуальної власності, норми яких досить 
часто порушуються і потребують обґрунтованої кваліфікації. 

Аналізуючи стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затвердженого Міністерством 
освіти і науки України [4], ми приходимо до висновку, що навички 
використання інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК6) із переліку 
загальних компетентностей повинні конкретизуватися у спеціальних (фахових, 
предметних) компетентностях. Це сприятиме підвищенню уваги ВНЗ до 
питання інформатизації начального процесу, створення умов для підготовки 
фахівців у сфері правоохоронної діяльності, що здатні бути високопрофесійною 
елітою інформаційного суспільства. 
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В Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) в статті 
130 закріплено керування транспортними засобами або суднами особами, які 
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під 
впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.  

Частиною 1 ст. 130 КУпАП передбачено: «керування транспортними 
засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, 
а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані 
такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само 
відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до 
встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, та тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 
шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 
керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - 
накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Ч. 2 ст. 130 КУпАП – «Повторне протягом року вчинення будь-якого з 
порушень, передбачених частиною першою цієї статті, та тягне  за собою 
накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними 
засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі 
однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. 

В ч. 3 ст. 130 КУпАП закріплено, що дії, передбачені частиною першою цієї 
статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному 
стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 
знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно 
до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують 
увагу та швидкість реакції, та тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у 
розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років 
і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням 
транспортного засобу чи без такого. 

В ч. 4 ст. 130 КУпАП – вживанняводієм транспортного засобу після 
дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також 
лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до 
офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним 
працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу 
поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з 
метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 
щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість 
реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого 
огляду,тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний 
арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування 
транспортними засобами на строк три роки[3]. 

Таким чином, проаналізувавши норму права, за якою передбачено 
притягнення до адміністративної відповідальності за керування у стані 
сп’яніння, ми з’ясували: 

- за перше правопорушення протягом року — штраф 10200 гривень і 1 рік 
позбавлення права керування транспортним засобом; 

- за повторне правопорушення протягом року — штраф 20400 гривень і 3 
роки позбавлення права керування транспортним засобом; 

- за третє і більше порушень протягом року — штраф 40800 гривень і 10 
років позбавлення права керування транспортним засобом. 

Але в зв’язку з непоодинокими випадками керування водіями  у стані 
сп’яніння Верховною Радою ухвалений Закон України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень”[4], який вступить в силу з 1 
липня 2020 року. 

Відповідно до змін, які передбачені даним Закон України, водії за керування 
у стані сп’яніння можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Що 
на наш погляд повинно позитивно змінити ситуації в країни та зменшити 
кількість вчинених дорожньо-транспортних пригод, та керування у стані 
сп’яніння. 
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В розділі V ст. 24Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» передбачені спеціальні заходи щодо протидії домашньому 
насильству. До яких законодавець відніс: терміновий заборонний припис 
стосовно кривдника;обмежувальний припис стосовно кривдника;взяття на 
профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; 
направлення кривдника на проходження програми для кривдників. 

Детально зупинимось на особливостях винесення уповноваженими 
органами термінового заборонного припису стосовно кривдника. 

В разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої 
особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення 
його продовження чи повторного вчинення  уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції України виносять кривднику терміновий заборонний 
припис строком до 10 діб[2]. 

Даний терміновий заборонний припис містить такі заходи: 
1) зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої 

особи; 
2) заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) 

постраждалої особи; 
3) заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 
Під час вирішення питання про винесення термінового заборонного 

припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога 
поширюється також на місце спільного проживання (перебування) 
постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх майнових прав на 
відповідне житлове приміщення.Працівники уповноваженого підрозділу 
органів Національної поліції України можуть у встановленому законом порядку 
застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового 
приміщення кривдника, якщо терміновий заборонний припис передбачає 
зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, а 
кривдник відмовляється добровільно його залишити. 

Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а 
також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів 
Національної поліції України за результатами оцінки ризиків [3]. 

В обов’язковому порядку терміновий заборонний припис вручається 
самому кривднику, а його копія - постраждалій особі або її представнику. 

Кривдник, стосовно якого винесено терміновий заборонний припис, згідно з 
яким він повинен залишити місце спільного проживання (перебування) з 
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постраждалою особою, зобов’язаний повідомити про місце свого тимчасового 
перебування уповноважений підрозділ органів Національної поліції України за 
місцем вчинення домашнього насильства. 

У разі застосування до кривдника судом адміністративного стягнення у 
вигляді адміністративного арешту або обрання щодо нього запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні дія термінового 
заборонного припису припиняється.  

Також особа, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, може 
оскаржити його до суду в загальному порядку, передбаченому для оскарження 
рішень, дій або бездіяльності працівників уповноважених підрозділів органів 
Національної поліції України. 

Терміновий заборонний припис не може містити заходів, передбачених 
пунктами 1 і 2 частини другої цієї статті, якщо кривдником є особа, яка на день 
винесення припису не досягла вісімнадцятирічного віку та має спільне місце 
проживання (перебування) з постраждалою особою[3]. 
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КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЯК 
ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТА ЗАКОННОСТІ 
 

Бортняк Валерій Анатолійович 
кандидат  юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного та міжнародного права 
Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського 

 
Здійснюючи контроль за законністю у сфері податкових відносин, ДФС, на 

наш погляд, має виконувати наступні функції: стратегічного керівництва 
податковою системою; розробкою податкової політики; нормотворчу; 
контрольно-розпорядчу; фіскальну; правозахисну; інформаційного 
забезпечення; профілактичну; координаційну. 

Функція стратегічного керівництва є однією з ключових для ДФС. Суть її 
полягає у систематичному аналізі стану податкової системи й інформуванні про 
його результати вищих органів державної влади; аналізі діяльності платників 
податків; інформуванні учасників зовнішньоекономічних відносин з питань 
податкової політики.  

Суть контрольно-розпорядчої функції податкового органу зводиться до 
спостереження за виконанням податкового законодавства всіма організаціями 
та громадянами і наділення податкового органу правом надавати обов’язкові 
розпорядження. 

Конституція України [1] (стаття 67) закріплює обов’язок кожного 
сплачувати податки і збори, але на сьогодні в Україні це добровільно не вико-
нується. Отже, існує необхідність забезпечувати надходження до бюджетів усіх 
рівнів та інших цільових фондів у примусовому порядку, тому слід говорити 
про наявність фіскальної функції.  

Правозахисна функція виявляється у захисті прав і законних інтересів 
платників податків (щодо застосування податкових пільг, дотримання 
комерційної таємниці та ін.). На жаль, дана функція потребує спеціального 
закріплення у діючих нормативно-правових актах.  

Для чіткої організації контролю за справлянням податків ДФС у межах 
чинного законодавства розробляє і видає нормативно-методичні документи, які 
конкретизують порядок обчислення, сплати і контролю за окремими податками, 
оформлення податкової звітності тощо. 

Щодо нормотворчої функції ДФС, то допускається однобічний характер 
регулювання правовідносин між податковим органом і платником податків, що 
має негативне значення. Існують прецеденти опублікування ДФС актів 
ненормативного характеру, листів з роз’ясненнями або внутрішньовідомчими 
наказами (розпорядженнями), які, якщо не прямо, то побічно, містять 
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нормативні положення, що розглядаються посадовими особами ДФС на місцях 
як керівництво до дії для здійснення податкового контролю. 

З контрольною функцією тісно пов’язана інформаційна функція. ДФС 
інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні 
показники мобілізації податків, інших платежів до Державного бюджету 
України; подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню 
Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших 
платежів; передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами 
правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх роз-
слідування не належать до компетенції податкової міліції. На основі щоденної 
та періодичної інформації формуються оперативні та статистичні звіти, які і 
створюють інформаційну базу для контролю. Функція інформаційного 
забезпечення полягає у здійсненні узгоджених дій з іншими органами управ-
ління, правоохоронними органами щодо боротьби з податковими право-
порушеннями, обміну інформацією стосовно податкових правовідносин. Тобто, 
з одного боку, наявність певної інформації є підставою для проведення 
повторних контрольних дій, а з іншого, – інформаційна функція проводиться 
після здійснення контрольної функції. 

Профілактична функція реалізується через попередження ймовірних 
порушень податкового законодавства (облік податків і їх платників, проведення 
масово-роз’яснювальної роботи тощо). Ця функція тісно пов’язана з право-
захисною, тому що проведення роз’яснювальної роботи сприяє дотриманню 
діючого законодавства, що, у свою чергу, слугує захисту прав платників. 

ДФС виконує координаційну функцію, яку визначають як свідому 
діяльність, спрямовану на поєднання та синхронізацію розрізнених зусиль 
таким чином, щоб вони перебували у гармонії при досягненні організацією 
своїх намірів [2, с. 306]. Цю функцію ДФС виконує стосовно ДФС областей, 
міст Києва та Севастополя, а також щодо державних податкових інспекцій, 
тобто стосовно інших органів ДФС. Сутність функцій координації полягає у 
створенні умов для використання працівниками дій, необхідних для досягнення 
цілей організації.  

Ще однією функцією органів ДФС є правозастосовча, оскільки вони 
наділені повноваженнями щодо застосування у встановленому порядку до 
підприємств, установ, організацій і громадян фінансових санкцій, накладання 
адміністративних стягнень тощо. Тобто за вчинення правопорушень у сфері 
оподаткування залежно від характеру та ступеня суспільної небезпеки 
протиправного діяння органами ДФС виконується робота щодо притягнення 
порушників податкового законодавства до відповідальності (фінансової, 
адміністративної чи кримінальної). 

Досягти збільшення рівня добровільної сплати податків, виконуючи лише 
фіскальну функцію, не можливо. Фіскальна система з примусової має 
трансформуватись у систему, яка стимулювала б до добровільної сплати 
податків, створення атмосфери взаємодовіри між державою і громадянами у 
питаннях оподаткування, встановлення партнерських відносин між 
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фіскальними органами і платниками податків, заснованих на принципах 
законності, доброчесності, неупередженості та прозорості. 

Ідеологія налагодження партнерських відносин між державою і платниками 
податків – це „нова філософія у ставленні до платника податків, визначення 
нової партнерської поведінки з платниками працівників податкової служби” [3, 
с. 52]. 

Отже кожна з вищеперерахованих функцій вимагає ретельного аналізу 
сучасного стану; розробки концепції (стандарту) та опису процедур 
адміністрування; детального покрокового опису всіх сегментів (процедур) 
виконання функціональних процесів; визначення та затвердження нормативів 
часу на виконання кожної процедури і в цілому функції; обґрунтування 
необхідності в людських, матеріальних і фінансових ресурсах; створення 
інтегрованої інформаційної системи забезпечення сучасними інформаційними 
технологіями; розроблення чітких посадових інструкцій, кваліфікаційних 
вимог, критеріїв оцінки роботи, порядку просування по службі; організації 
навчання працівників усіх рівнів щодо виконання ними модернізованих 
функцій і процедур; інших заходів, спрямованих на ефективне виконання 
функцій і процедур адміністрування податків. 
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Державне бюро розслідувань є досить новим правоохоронним органом, 

створення якого передбачено зобов’язаннями при вступі до Ради Європи та є 
частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями Верховної Ради 
України VIII скликання. 

Місією Державного бюро розслідувань є встановлення справедливості у 
суспільстві шляхом незалежного, всебічного розслідування злочинів задля 
притягнення винних до встановленої Законом відповідальності, незважаючи на 
їх посади, зв’язки та ресурси [1]. До Державного Бюро розслідувань від 
Генеральної прокуратури України переходить функція досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях, вчинених вищими посадовими 
особами, суддями та правоохоронцями.  

Державне Бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, 
розкривати і розслідувати злочини, що вчинили [2]:  

- вищі посадові особи: президент України, повноваження якого припинено; 
прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник 
та заступник міністра; член Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення; голова Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України; член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Антимонопольного комітету України; голова Фонду державного майна 
України, його перший заступник та заступник; член Центральної виборчої 
комісії; народний депутат України; Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини; директор Національного антикорупційного бюро України; 
генеральний прокурор, його перший заступник та заступник; голова 
Національного банку України, його перший заступник та заступник; секретар 
Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та 
заступник; постійний Представник Президента України в Автономній 
Республіці Крим, його перший заступник та заступник; радник або помічник 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України суддя; працівник правоохоронного органу; особа, посада якої належить 
до категорії "А". 

- службові особи Національного антикорупційного бюро України та 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: службові особи Національного 
антикорупційного бюро України; заступник Генерального прокурора - керівник 
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Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; інші прокурори Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури.  

- особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 
Кримінального кодексу України [3]. 

Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах: 
верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, 
а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави; законності; справедливості; неупередженості; незалежності 
і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро 
розслідувань; відкритості та прозорості діяльності Державного бюро 
розслідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, 
підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. 
Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не порушує права і 
свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального 
процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю; 
політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро 
розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. 
Діяльність політичних партій у Державному бюро розслідувань забороняється; 
єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих 
повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип єдиноначальності не 
заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу Державного 
бюро розслідувань. 

Особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро 
розслідувань, якщо вона: за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена 
у цивільній дієздатності; має судимість за вчинення злочину, не погашену або 
не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або 
протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності 
за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією; у 
разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде 
прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;  
не пройшла спеціальну перевірку. 

Працівники Державного бюро розслідувань не мають права: бути членами і 
брати участь у створенні чи діяльності політичних партій; бути повіреними 
третіх осіб у справах Державного бюро розслідувань; використовувати 
Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у  партійних, групових 
чи особистих інтересах. 

На працівників Державного бюро розслідувань поширюються інші 
обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" 
[4]. При призначенні на посаду у Державне бюро розслідувань особа 
повідомляється про можливість проведення щодо неї перевірки на 
доброчесність та моніторингу способу життя. 

У разі виникнення у працівника Державного бюро розслідувань конфлікту 
інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно 
повідомити про це свого безпосереднього керівника. Такий керівник 
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зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи 
усунення конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного 
службового завдання іншому працівнику Державного бюро розслідувань, 
особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений 
законодавством. 
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Неповнолітні та молодь в силу своїх вікових особливостей є вразливою 
категорією населення щодо небезпечних зазіхань з боку злочинців [1; 2].  

Серед таких особистісних особливостей неповнолітніх жертв та 
потенційних жертв можна виділити такі: 
- Відсутність досвіду раціональної безпечної поведінки. 
- Високий рівень  конформізму (навіюваності). 
- Покірність-залежність. 
- Інфантильність. 
- Сповільнена орієнтація в життєвих ситуаціях. 
- Нездатність вірно оцінювати дії інших людей, прогнозувати події та 

наслідки своєї поведінки та поведінку інших людей.  
- Неадекватна самооцінка  себе та своєї поведінки. 
- Спадкові особливості – певні фізичні та психічні особливості та ознаки. 
- Нездатність вірно сприймати інших людей, встановлювати належні 

соціальні зв'язки, обирати відповідні соціальні ролі та позиції. 
- Акцентуації характеру. 
Слід зазначити високу латентність злочинних посягань - неповнолітні 

соромлячись та побоюючись осуду з боку оточуючих часто не бажають 
розкривати інформацію про свої проблеми. Це, у свою чергу, може призводити 
до тяжких психологічних наслідків: 
 Депресії, тривожності, страху за власну безпеку та безпеку референтних 

осіб. Думок про самогубство. 
 Почуття беззахисності, байдужості оточуючих до проблем 

постраждалого. Страху перед особою, яка вчинила злочин. 
 Відчуження від соціуму. 
 Безособової агресії. Вандалізму як сублімації негативної психічної 

напруги.  
 Здійснення актів самосуду над явним або уявним кривдником 

(злочинцем). 
 Втрати відчуття солідарності, життя за принципом: «Кожен сам за 

себе». 
 Втрати своєї індивідуальності (деперсоналізації). 
 Деградації особистості, вживання алкоголю або наркотиків. 
 Почуття безсилля перед безкарністю злочинця.  
 Самоосуду та самопокарання за надуману провину начебто власної 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

78 
 

провокуючої поведінки. 
 Невідповідного суб’єктивного сприйняття шкоди як несуттєвої – як 

психічного механізму самозахисту (витіснення негативних відчуттів). 
 Стигматизації та звикання до певного ярлику, віри у фаталізм. 
Це обумовлює необхідність створення умов та спеціальної підготовки 

неповнолітніх до уникнення посягань злочинців. Ефективною така робота може 
бути лише в разі комплексного підходу та взаємодії представників різних 
інститутів суспільства. Багаторічний досвід  такої роботи підтверджує 
необхідність проведення спеціальних тренінгів запобігання віктимності 
неповнолітніх, загальними задачами яких мають бути: 

  формування системного уявлення про сутність та шляхи запобігання 
насильству серед неповнолітніх; 

  озброєння практичними вміннями та навичками запобігання злочинних 
посягань по відношенню до неповнолітніх, формування у них безпечної 
поведінки. 

До участі у тренінгу доречним є залучення:  
- працівників сектору превенції, кримінальної та ювенальної  поліції; 
- представників соціальних служб місцевих органів влади; 
- заступників директорів навчальних закладів з виховної роботи; 
- педагогів; 
- представників батьківських комітетів,  громадських організацій та 

ЗМІ. 
У процесі тренінгів слід вирішити кілька узагальнених завдань, відповідно 

кожному з яких може бути сформована окрема підгрупа учасників тренінгу:  
1. Визначення сутності і причин віктимності неповнолітніх. 
2. Конкретизація способів виявлення та вивчення фактів правопорушень в 

учнівському середовищі. 
3. Зміст та технології запобіжної роботи з неповнолітніми- потенційними 

жертвами злочину.  
4. Особливості медичної, психолого-педагогічної та юридичної допомоги 

неповнолітнім жертвам злочину. 
5. Планування та координація профілактики віктимності неповнолітніх  

різними організаціями.  
У процесі роботи тренінгових груп опрацьовуються такі проблеми та 

питання:  
Сутність поняття “віктимність особи”. У чому полягає відмінність понять 

“жертва” і “потерпілий”?  
Головні причини віктимності неповнолітніх.  
Які виокремлюються групи неповнолітніх потерпілих за своїми 

особливостями віктимності? 
Які можливі наслідки для особи - неповнолітньої жертви злочину? 
Психологічні риси, притаманні віктимним неповнолітнім. Чи можна вести 

мову про фатальну віктимність? 
З яких джерел та за якими індикаторами і якими способами можна виявити 

неповнолітніх осіб, які зазнали або зазнають небезпечні дії з боку злочинців? 
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Які чинники формування віктимної особи зумовлені ставленням до неї 
педагогів, батьків і однолітків? 

Як можливо запобігти кримінальній віктимізації неповнолітніх? 
Яка роль різних соціальних інститутів у запобіганні злочинів проти 

неповнолітніх?  
Які слід здійснити заходи по усуненню чинників загального негативного 

криміногенного стану та віктимно небезпечних ситуацій для неповнолітніх? 
Хто має захищати права неповнолітніх та потерпілих? 
Як захистити неповнолітнього від насильства однолітків? 
Як захистити права неповнолітнього, якого кривдять батьки або особи, які 

їх заміняють? 
Розробка напрямків та технологій підтримки і допомоги потерпілим 

неповнолітнім. 
Якими мають бути спільні координаційні плани запобігання віктимності 

неповнолітніх? 
У процесі тренінгу нами використовуються такі методи та прийоми: 
- інструктаж щодо правил поведінки під час тренінг; 
- активізація наявного професійного досвіду учасників та його аналізу; 
- мотивування  роботи учасників; 
- аналізу попереднього анкетування учасників;  
- проведення бліцопитувань; 
- портфоліо - стислі доповіді учасників про виконання попередньо 

отриманих  завдань; 
- аналізу конкретних ситуацій; 
- моделювання практичних ситуацій і їх рішень; 
- колективного пошуку варіантів рішень. 
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Зі змінами правосвідомості громадян України, змінюється і підхід до участі 

в роботі державних органів, особливо це стосується засад взаємодії. Взаємодія 
влади і суспільства є необхідною умовою будь-якої держави, оскільки 
вирішення будь-яких проблемних питань можливо за участі двох сторін. 

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю [1]. Діяльність всіх державних органів скерована в першу 
чергу саме на виконання цих вимог, особливо це стосується органів 
Національної поліції України. Основним завданням якої єнадання поліцейських 
послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку;охорони прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;протидії 
злочинності;надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 
які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [2]. Однак без належної допомоги з боку 
населення виконати ці завдання було б неможливим, тому законодавецьу статті 
11 цього ж Закону, вказав, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці 
та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. 
З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень планування 
службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням 
специфіки регіону та проблем територіальних громад[2]. 

Говорячи про сам термін слова «взаємодія» то словникукраїнської мови 
тлумачить його як: взаємний зв’язок між предметами у дії; погоджена дія між 
ким-, чим-небудь; взаємний зв`язок явищ або як взаємна підтримка 
[3, c.125].Досліджуючи питання взаємодії Д.Забродавказав, що взаємодія є 
закономірністю існування світу. До того ж вона є результатом і 
виявомуніверсальноївзаємодіївсіхпредметів і явищ. Як наслідок, 
взаємодіявиражає як внутрішнюструктурнуєдністьусіхелементів і властивостей 
у кожнійціліснійсистемі, так і нескінченнорізнізв’язки та 
відносинисамоїсистеми з іншими, оточуючимиїї, системами чиявищами [4, 
с. 44-45].А на думку М.Бурбики, взаємодія є нічиміншим, як формою 
допомоги одного органу (служби) іншому. В такому 
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ракурсівзаємодіянабуваєвластивостей«взаємопідтримки будь-якихсторін 
при розв’язанніспільнихзавдань, урегульованих правом, щоздійснюються як 
однією, так й іншою стороною» [5, с. 23].Однак, на сьогодні сталої думки 
щодо визначення поняття взаємодія у правоохоронній діяльності відсутнє. 
Частково погоджуючись з цими думками ми можемо стверджувати, що дійсно у 
першу чергу,взаємодія з населенням направлена на виконання спільних 
завдань, як-то дотримання правопорядку, але якщо це стосується специфічних 
задач, що потребують спеціальної підготовки то у цьому випадку доречним 
буде застосування так званої соціальної взаємодії, як процесу обміну 
інформацією. Що є дещо проблемним, оскільки  у громадян залишилась 
негативна думка про роботу поліції, у чому їм дуже допомагають засоби 
масової інформації. Формуючи негативну думку у населення висвітлюючи 
тільки негативні моменти роботи Національної поліції. Як приклад, затримання 
двох працівників поліції, що торгували наркотичними засобамив м.Миколаїв, 
тощо. Останнім часом, майже не відбувається позитивної тенденції щодо 
правового виховання у населення, що значно б допомогло зрозуміти, що вони 
також несуть відповідальність за суспільство, в якому вони живуть. 
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В Україні конституційно закріплені права та свободи громадян, які 
відповідають концепції реалізації державної політики у сфері діяльності 
правоохоронних органів відповідно до міжнародно-правових стандартів: 
Загальній декларації прав людини, Європейській Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Конвенції ООН «Проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 
покарання», Міжнародному пакту про громадянські та політичні права, 
Міжнародному пакту про економічні, культурні й соціальні права та ін. 

Стаття 3 Конституції України визначає, що людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнана як найвища соціальна 
цінність. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність; забезпечення прав і свобод громадян є головним обов’язком 
держави [1]. Водночас, права людини не можуть бути абсолютно зведені та 
залишатися завжди недоторканними, оскільки в будь-якій державі відтворення 
практичної діяльності правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі 
злочинністю, неможливе без обмежень деяких конституційних прав громадян. 

Пряма дія конституційних норм має безпосереднє відношення до здійснення 
оперативно-розшукової діяльності працівниками Національної поліції. 
Компетентні юридичні кола України звертають увагу на проблему зростання 
кількості проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасово 
обмежують права та свободи громадян чи порушують їх [2, с. 42]. Оперативні 
підрозділиправоохороних органів, на які, відповідно Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», покладено функції проведення оперативно-
розшукової діяльності не лише повинні дотримуватися конституційних 
принципів, але й проводити свою діяльність виключно на їх основі. Зокрема 
необхідно враховувати такі положення Конституції України як-от: право на 
повагу до гідності (ст. 28); право на свободу та особисту недоторканість 
(ст. 29); право на особисте і сімейне життя (ст. 32); право на свободу думки і 
слова (ст. 34); право на презумпцію невинуватості (ст. 62) та ін. [1]. 

Конституцією України чітко визначено норму, що права і свободи людини 
не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України 
(ч. 1 ст. 64) . 
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Цілком логічно, що у кримінальному провадженні обмеження прав і свобод 
людини є необхідною умовою для розкриття злочину, викриття винних у 
вчиненні правопорушень. Також, обмеження прав і свобод є необхідною 
процедурою щодо реалізації законів відповідно того, щоб лише ті особи, що 
вчинили злочини, були притягнутими до відповідальності. Обмеження прав та 
свобод людини відповідно до закону, допустимо тільки у випадках, коли це 
необхідно для захисту основ конституційного ладу, державного устрою, 
здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення безпеки держави. 
Саме тому Конституція України гарантує судовий захист, кожному 
громадянину, права і свободи якого обмежуються на підставі закону України 
«Про оперативно-розшукові діяльність», Кримінального процесуального 
кодексу України та інших законів. 

Здійснення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ гласних і 
негласних оперативно-технічних заходів пов'язується з обмеженням прав 
громадянина, зокрема щодо збору конфіденційної інформації про особу. Таке 
втручання у приватне життя людини в Україні є обмеженим і повинно 
відбуватися у законному порядку. У разі на запит органів розслідування, 
прокуратури на збір персональних даних суд повинен надати (або відмовити) 
дозвіл на проведення такого заходу. Нагляд за дотриманням законності під час 
збору конфіденційної інформації під час оперативно-розшукових заходів 
покладено на органи прокуратури та судові інстанції.  

Здійснення оперативно-розшукових заходів, у більшості випадків пов’язано 
з ризиком завдання шкоди особам відносно яких вони здійснюються. Проте 
бувають ситуації, коли достатньо підстав й дотримано всіх умов для 
проведення оперативно-розшукових заходів, але після їх виконання 
з’ясовується, що винність особи у вчиненні злочину не доведено або у 
порушенні кримінальної справи відмовлено, або кримінальну справу 
припинено у зв’язку з відсутністю факту злочину, або за відсутності в діянні 
складу злочину та на інших підставах, передбачених ст. 6 Кримінального 
процесуального кодексу України. У таких випадках відповідно людини було 
порушено її права та свободи і, відповідно, вона має право вимагати 
відшкодування збитків.  

Підсумовуючи вищевикладене слід відзначити, що в Україніголовними 
засадами забезпечення прав і свобод людини у ході проведення оперативно-
розшукової діяльності працівниками правоохоронних органів є обов’язкове 
дотримання конституційних норм. З метою їх додержання сформовано 
адаптоване до сучасних умов правове поле для здійснення оперативно-
розшукової  діяльності, а тому обов’язок кожного поліцейського неухильне їх 
дотримання та врахування у повсякденній оперативно-розшуковій діяльності та 
роботі.  
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Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні процеси інформатизації та 

інтелектуалізації, прискореними темпами формується інформаційне 
суспільство,особливістю якого є комп’ютеризація всіх галузей людського 
функціонування. 

В останній час в більшості злочинів в якості засобів 
вчиненнявикористовуються засоби комп’ютерної техніки та комп’ютерні 
системи, що обслуговують оборону, державні органи та установи, медицину, 
науку і т.д. У цих системах циркулює інформація, що становить значний 
інтерес для розвідки. Тому такі системиможуть бути 
каналомпроникненнядозакритої інформації, що зберігається на комп’ютерах, 
що входять до її складу. 

Комп'ютерна розвідка (інтернет-розвідка) – комплекс інформаційних 
технологій для систематичного знаходження інформації у відкритих 
джерелах[1]. 

Для здійснення комп’ютерної розвідки останнім часом застосовують 
спеціалізовані розвідувальні комп’ютерні програми. Завдяки своїм 
специфічним функціям розвідувальні програми порівняно з іншими 
програмами пошуково-аналітичного призначення, дозволяють розширити зону 
пошуку, зменшититерміни пошуку, виявити латентні зв’язки, підвищити 
цінність отримуваної інформації. 

Комп’ютерна розвідка є заходом, який полягає у пошуку та отриманні 
оперативної інформації з комп’ютерних систем та мереж. Необхідність 
проведення цього заходу обумовлена особливостями сучасної злочинності. 
Комп’ютерні мережі, насамперед Інтернет, усе більш активно 
використовуються зловмисниками для створення нелегальних ринків збуту 
зброї, наркотиків, людських органів, порнографічної продукції, вибухових 
пристроїв, пропозицій щодо надання кілерських «послуг», а також є способом 
розповсюдження інформації щодо виготовлення саморобних вибухових 
пристроїв, пропаганди національної ворожнечі й закликів до розв’язання війни 
[2, с.172]. 

Сутність комп’ютерної розвідки полягає в добуванні[3]: 
 комп’ютерної інформації, яка оброблюється, накопичується та 

передається в комп’ютерних системах і мережах; 
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 даних і відомостей про характеристики (параметри) програмних, 
апаратних і програмно-апаратних комплексів, застосовуваних в комп’ютерних 
системах і мережах; 

 даних і відомостей про застосовані в комп’ютерних системах і 
мережах методи, способи і механізми захисту інформації; 

 персональної інформації про користувачів комп’ютерних систем і 
мереж. 

Проведення оперативно-розшукових заходів з використанням спеціальної 
(оперативної) техніки сприятиме впровадження новітніх форм аналітичного 
пошуку, а саме[4, c.271]: 

1) пошук інформації засобами системи Інтернет і використання його як 
джерела отримання оперативної інформації про правопорушення у сфері нових 
інформаційних технологій;  

2) формування регіональних банків інформації правоохоронними органами 
за напрямами діяльності;  

3) створення міжвідомчого централізованого інформаційного банку 
інформації з різних видів правопорушень; 

4) розроблення та використання новітніх оперативно-технічних заходів 
(наприклад, моніторинг телекомунікаційних мереж, огляд або вилучення 
інформації з віддаленого комп'ютера). 
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Міжнародні пакти і договори зробили фундаментальний вплив на 
українське законодавство. Чинний Кримінально-процесуальний кодекс 
побудований на новій для нашої держави правовій ідеології - змагальної 
моделіангло-американського зразка[1].Ідея змагальності міститься в цілому 
ряді  міжнародних документів: в Загальної декларації  прав людини, прийнятої  
Генеральною Асамблеєю ООН 1948 року; Міжнародному  пакту  про 
громадянські і політичні права 1966 року; Європейської  конвенції  1950 року, 
про захист прав людини і основних свобод.Конституція України в Розділі VIII 
«ПРАВОСУДДЯ» дотримується такогож підходу зазначаючи, в статті  129, що  
основними   засадами  судочинства є - змагальність сторін та свобода в наданні 
ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості[2].  

У теперішній час змагальна модель кримінального процесу діє  у всіх 
демократичних країнах світу,у тому числі в Європейському Союзі. Ця модель 
вважається  дієвим механізмом захисту прав і свобод тих, хто притягується до 
кримінальної відповідальності чи долучається до вирішення кримінально-
правових конфліктів як свідок, експерт, понятий тощо.  Кримінальний 
процес є складною системою, яка пов'язує зміст і результати діяльності 
багатьох учасників провадження в єдине ціле[3]. 

Центральним питанням будь-якого порядку судочинства є проблема методу 
правового регулювання.В змагальному процесі цей метод носить назву 
арбитрального. Учасники процесу при вирішенні юрисдикційних питань 
вдаються до допомоги нейтрального арбітра (суду).Сторона захисту і сторона 
обвинувачення самостійно обстоюють свої правові позиції, мають рівні права 
на збирання та подання до суду доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію 
інших процесуальних прав.Під час кримінального провадження функції 
державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не 
можутьпокладатися на один і той самий орган чи службову особу. При цьому 
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повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
звернення з обвинувальним актом до суду та підтримання державного 
обвинувачення у суді здійснюється прокурором, а захист — підозрюваним, 
обвинуваченим, його захисником або законним представником[4]. 

Основне призначення суду зведено до створення умов для реалізації 
сторонами їх прав і законних інтересів, а також до оцінки позицій  сторін у 
судовому засіданні. З них суд вибирає найбільш аргументовану і на основі її 
виносить рішення. При цьому суддя не повинен вживати заходів до з'ясування 
дійсних обставин кримінальної справи. Тому в такому процесі пріоритетною є 
не об'єктивна, а формально-юридична істина, яка визначається позицією 
сторони, що перемогла в суперечці, навіть якщо вона і 
невідповідаєдійсності.Досудове  розслідування проводиться правоохоронними 
органами  і виробляє тільки «фактичний матеріал», який підлягає дослідженню 
судом за участю обох сторін - на предмет виявлення в ньому судових фактів 
для вирішення у справі.  Проте не зрозуміло, якщо  обвинувачений обмовив 
себе під впливом  зовнішніх обставин, або потерпілий інсценував злочин, щоб 
приховати нестачу, і в суді їх позиція була аргументована, за допомогою  
адвоката,  як без встановлення істини у справі  не допустити помилки, не 
зашкодити інтересам  правосуддя? Нажаль це питання відкрите. 

До змагального процесу притаманний ряд  інститутів,  деякі з них ми 
розглянемо. 

Інститут монополії адвокатури на забезпечення захисту в кримінальному 
процесі -надання правової допомоги  судахздійснюється лише професійними 
адвокатами, які мають спеціальні знання та професійні навички. 

Інститут адвокатського розслідування, який  поки ще  не працює  в нашої 
державі.Для його втілення необхідно уведення інституту приватних детективів, 
послуги яких широко використовуються в ході адвокатських розслідувань. 

Інститут процесуального керівництва досудовим розслідуванням 
прокурором, повноваження, якого  передбачені частиною 2 статті 36 КПК 
України.Прокурор(процесуальний керівник),  як і слідчий  може: починати 
досудове розслідування; особисто проводити слідчі (розшукові) та 
процесуальні дії; повідомляти особі про підозру;  самостійно складати 
обвинувальний акт та інше. Крім того процесуальний керівник постійно 
втручається в організаційну та процесуальну діяльність слідчого  шляхом 
надання письмових  доручень та вказівок слідчому, за невиконання яких 
передбачено законом відповідальність  за частиною 4 статті 40 КПК України[5].
  

З введенням інституту негласних слідчих (розшукових) дійна практиці 
необґрунтовано знизилося використання матеріалів ОРД у кримінальному 
провадженні, у тому числі на початковому етапі досудового розслідування. 
Недостатній  взаємозв’язок  оперативно-розшукової діяльності та досудового 
розслідування, який закріплений в чинному законодавстві  потребує докорінних 
змін. 

До 2012 року в Україні існував кримінальний процес, який  слід розглядати 
як континентальний, за винятком радянського періоду, коли він визначався як 
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кримінальний процес соціалістичного типу. Але і в той період за основними 
характеристиками його все ж варто відносити до континентального типу.[1, 
104].Український кримінальний процес типологічно найближався до 
німецького кримінального процесу Він був регламентований кодексом 
Наполеона 1808 року. 

Модель кримінального процесугрунтувалася на розумінні звинувачення як 
особливої діяльності держави у рамках спеціально створеного державного 
механізму. Органи попереднього розслідування, формально позначені як 
сторона обвинувачення,  здійснюють кримінальне переслідування від імені 
держави, є господарями процесу в досудових стадіях: здійснюють державно-
владну діяльність, формують офіційну доказову базу, що знаходиться в  
кримінальній справі. 

Основним суб'єктом доказування  фактичної підстави  для прийняття  
рішень по кримінальній справі був слідчий,  який  проводив слідчі та інші 
процесуальні дії, фіксував результати  в кримінальної справі.У слідчого була 
мета  провестиповне об'єктивне і всебічно розкриття (розслідування) злочину і 
встановити істину (об'єктивну) у справі. Суддя вивчаючи  матеріали 
кримінальної справи, знаходив відповіді на основні питання по справі. У цей 
час відбувалось формування внутрішнього переконання судді, яке могло 
призвести до необ'єктивності  судового процесу з  обвинувальним 
ухилом(ухилення від справедливого вирішення кримінальної справи в 
обвинувальну сторону).  

До вітчизняного кримінального процесу також були характерні ряд 
інститутів, деякі з них розглянемо.  

Інститутпорушення кримінальної справи. На стадії досудового 
розслідування правоохоронні органи приймали, реєстрували, перевіряли та 
вирішували заяви та повідомлення про злочини. 

Інститут встановлення об'єктивної  істини по кримінальної справі,надавав 
гарантії  конституційного права  на справедливе правосуддя і підвищував  
ступінь довіри громадян до правосуддя. 

Інститут повернення кримінальної справи на додаткове розслідування у 
зв'язку з неповнотою досудового розслідування ,  його завданняполягало в 
тому, щоб не допустити судової помилки.Виправити допущені порушення 
процесуального або матеріального закону, забезпечити всебічність, повноту  і 
об'єктивний розгляд обставин справи, реалізацію прав учасників процесу, 
дотримання режиму законності. Проте інколи повернення справи на додаткове 
розслідування вирішувало проблему необхідності зміни обвинувачення в 
сторону, яка погіршує становище підсудного. 

Інститут наділення суду повноваженнями суб’єктів кримінального 
процесуального доказування , його значення в тому, що  суд разом з іншими 
державними органами та їхніми посадовими особами, які розслідували  
кримінальну справу, зобов'язаний встановити обставини, які мають значення 
для її правильного вирішення. Суд надавав доручення за власною ініціативою в 
судовому засіданні виконати певні дії для встановлення обставин, необхідність 
з'ясування яких виникла під час судового розгляду. 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

90 
 

Минуло вже декілька  років існування кримінально - процесуального 
кодексу, який встановив  змагальність кримінального судочинства,а також 
суворе розмежування процесуальних функцій і відповідних повноважень.  
Реформування кримінального процесу може бути  позитивним  якщо  це 
викликало задоволення реальних потреб громадянина, суспільства та держави у 
захисті їх прав та інтересів за допомогою  правоохоронних органів, із 
урахуванням власного і міжнародного досвіду. 

Мета кримінального судочинства це гарантія обвинуваченим та потерпілим 
швидкого доступу до правосуддя, а також захист громадян від 
необґрунтованого обвинувачення. Нажаль  протидія злочинності з боку 
держави  знизилась. Згідно міжнародного рейтину най-безпезпечніших для 
життя країн під назвоюGlobalPeaceIndex Україна посідала з 2010 по 2013 рік - 
120 місце, у 2014 році - 144 місце; в 2015 році - 152 місце, в 2016-2017 році 
відповідно 164-156 зі 163 позицій. В 2019 році - 152 місце.[6]. 

Кожна система: змагальна і континентальнамаєпозитивні і негативні 
сторони. Критерієм оцінювання є  правова захищеність громадян от злочинних 
посягань в особі держави.Потрібно взяти найкраще з двох моделей і створити 
кримінальний процес, чітким, зрозумілим, не двозначним.  Громадяни повинні 
бути впевнені, що покарання настане обов'язково, якщо людина скоїла злочин, 
тому що на сторожі його інтересів стоїть правоохоронна система. 

В підсумку зазначимо,  вважаємо, що необхідно внести зміни в  
Кримінально-процесуальний кодекс України, повернутися до категорії  істини і 
принципу всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, як 
необхідної передумови належного здійснення правосуддя, важливої гарантії  
законності  й обґрунтованості прийнятих рішень.Будь який відступ від істини 
призводить до серйозних помилок, завдає шкоди інтересам правосуддя, 
послаблює дійовість боротьбі зі злочинністю. 
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Львівський державний університет 
внутрішніх справ 

 
Відповідну охорону суспільних відносин, що складаються в державі, 

покликані здійснювати правоохоронні органи. 
Незамінною умовою ефективного здійснення правоохоронними органами 

покладених на них повноважень, функцій, дотримання відповідними як 
посадовими, так і службовими особами законності, забезпечення реалізації 
свобод та прав громадянина та людини є чітко визначена регламентація їхньої 
діяльності. 

Проведений нами аналіз чинного вітчизняного законодавства дає право 
стверджувати, що правова основа діяльності вищезгаданих органів містить 
багато прогалин та розбіжностей, які мають своїм наслідком породження 
проблем як теоретичного, так і практичного характеру. 

Однією із фундаментальних є проблема, що стосується визначення такого 
поняття як «правоохоронні органи». 

Варто відзначити, що станом на сьогодні в Україні відсутнє закріплене на 
законодавчому рівні поняття «правоохоронні органи». Разом з тим, 
погоджуємось з твердженням про те, що дане поняття є одним із найчастіше 
використовуваних у праві. З врахуванням цього, його нормативна 
невизначеність досить часто може мати своїм наслідком колізії та 
непорозуміння під час використання різноманітних положень закону. 

В Основному Законі нашої держави міститься поняття «правоохоронні 
органи», яке згадується у ч.3 ст. 17, а саме: «Забезпечення державної безпеки і 
захист державного кордону України покладаються на відповідні військові 
формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності 
яких визначаються законом» [1]. 

Закони України, що передбачають діяльність правоохоронних органів, 
містять різноманітні варіанти цієї дефініції. Ми, в свою чергу, переконані, що 
такий стан закріплення на законодавчому рівні одного з фундаментальних 
понять у правоохоронній сфері нашої країни відзначається вельми негативним 
впливом на діяльність таких органів. 

Вважаємо за доцільне додати, що в колах вчених-теоретиків в галузі права 
також немає одностайної позиції стосовно змісту поняття «правоохоронні 
органи». 

До прикладу, М. І. Хавронюк  разом з М. І. Мельником правоохоронними 
вважають виключно ті державні органи, які ведуть активну боротьбу з 
правопорушеннями та злочинністю, які тягнуть за собою юридичну 
відповідальність лише у сфері публічного права. Разом з тим, такі органи 
повинні діяти в межах кримінально-процесуальної чи адміністративної 
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процедури. До таких вони включають: органи прокуратури, суди,  органи 
поліції та податкової міліції, СБУ тощо [2, с. 31-32]. 

Такі вчені як С. Кондракова, А. Гель та Г. Семаков є прибічниками думки, 
за якою правоохоронні органи – це присутні в суспільстві та державі організації 
та установи, що мають на меті здійснення поряд із правозастосовною ще й 
правоохоронної функції. Основним завданням таких структур є забезпечення 
законності, боротьба зі злочинністю та захист законних інтересів як фізичних, 
так і юридичних осіб. Вищезгадані науковці до таких органів відносять: 
прокуратуру, Службу безпеки України, адвокатуру, органи внутрішніх справ, 
нотаріат, органи, на які покладено функції оперативно-розшукової діяльності, 
органи досудового слідства та дізнання, органи юстиції [4, с. 261-264]. 

До правоохоронних органів відносяться органи, які поруч із допоміжними 
виконують ряд головних правоохоронних функцій, які, в свою чергу, є 
визначальними у їхній діяльності. Таку думку висловлює Т. О. Пікуля. Її 
позиція полягає в тому, що в широкому розумінні до правоохоронних органів 
слід відносити суд, правоохоронні органи по боротьбі зі злочинністю та 
прокуратуру; у вузькому – виключно правоохоронні органи по боротьбі зі 
злочинністю [3, с. 79]. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо за доцільне навести власне 
визначення поняття «правоохоронні органи», під якими ми розуміємо органи 
держави, що створені з метою захисту та охорони свобод та прав людини та 
громадянина, інтересів членів суспільства та останнього в цілому, держави від 
злочинних, протиправних посягань та які здійснюють правоохоронні завдання, 
повноваження та функції. 
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА НАПРЯМИ 
ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ 

ШАХРАЙСТВ 
 

Яцковина В.В. 
к.ю.н. 

Одеський державний університет 
 внутрішніх справ 

 
Правильно визначити напрям розслідування – означає знайти шляхи та 

засоби виявлення недостатньої інформації, що сприятиме успішному 
розслідуванню шахрайства в умовах протидії, та можливе лише на основі 
глибокого аналізу слідчої ситуації. 

Основна мета наукових тез: з’ясувати сутність та значення «типових 
слідчих ситуацій»; охарактеризувати напрями подолання протидії 
розслідуванню шахрайств, надати класифікацію слідчих ситуацій, пов’язаних з 
окремими етапами розслідування шахрайств. 

Питанням слідчих ситуацій та напрями подолання протидії розслідуванню 
шахрайствприсвятили свої праці М.П. Яблоков, Т.С. Волчецька, І.І. Когутич, 
А.П. Шеремет, Р. М. Шехавцов, А. О. Шелехов, Щур Б. В. тощо. 

У семантичному значенні ситуація – це сукупність обставин, становище, 
обстановка [1, с. 625]. 

М. П. Яблоков і Т. С. Волчецька під ситуацією в загальнометодологічному 
значенні розуміють «обстановку, становище, які виникли в результаті збігу будь-
яких обставин», у прикладному аспекті – «обстановку, яка оцінюється суб’єктом 
для прийняття рішення за її оптимальної трансформації», а з пізнавальних позиції – 
«стан її складових компонентів у конкретно визначений момент (зріз) 
часу» [2, с. 45, 49]. 

Так, І. І. Когутич та А .П. Шеремет зазначають, що слідча ситуація – це «з 
одного боку, об’єктивна реальність (матеріальні та ідеальні джерела), а з іншого, – 
пізнана суб’єктом доказування об’єктивна реальність, що існує на цей момент». На 
їхню думку, непізнана матеріальна реальність містить потенційну інформацію 
щодо події злочину, для введення в процес доказування якої необхідний суб’єкт 
пізнання, котрий дослідить її та сформує слідчу ситуацію, яка становить 
пізнавальну проблему. Відтак у пізнавально-матеріалістичному аспекті слідча 
ситуація – це оціночна сукупність матеріальних та ідеальних джерел, які виникають 
на конкретний момент розслідування та обумовлюють вибір слідчим відповідного 
тактичного рішення для досягнення проміжних завдань чи кінцевої мети – 
встановлення істини у справі. Тобто слідча ситуація – це «пізнана слідчим 
сукупність умов, в яких у цей момент здійснюється розслідування» [3, с. 301–
302;4, с. 232].  

Вона визначає початок роботи в провадженні і залежить від багатьох 
факторів: характеру вчиненого шахрайства, місця, часу, способу його вчинення 
та приховування, джерел, первинної інформації, особистості злочинця, 
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особистості суб’єкта розслідування, механізму утворення слідів, їх знищення, 
поведінки та психології потерпілого і свідків, дій злочинця після, вчинення 
злочину та інших факторів, що характеризують явища природи, поведінку 
людей, виробничі процеси. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває встановлення типових слідчих 
ситуацій щодо самого розслідування шахрайства і чинення протидії 
розслідуванню. 

Загальну класифікацію слідчих ситуацій, пов’язаних з окремими етапами 
розслідування шахрайства, прийняттям процесуальних і тактичних рішень, 
можна розглянути  у такому вигляді: ситуації, що виникають у ході перевірки 
повідомлень і заяв про злочини; ситуації, що виникають при вирішенні питання 
про відкриття кримінального провадження; ситуації, що виникають під час 
висування та перевірки слідчих версій і планування розслідування; ситуації 
підготовки та проведення слідчих (розшукових) дій та організаційно-технічних 
та інших заходів; ситуації забезпечення слідчим взаємодії з органом дізнання, 
наглядовими й контролюючими органами в розслідуванні злочинів; ситуації 
пошукової діяльності слідчого; ситуації зупинення кримінального 
провадження; ситуації складання обвинувального акту (аналіз матеріалів 
кримінального провадження); ситуації, пов’язані з передачею матеріалів до 
суду. 

Ситуаційний підхід у методиці розслідування шахрайства та відповідно 
подолання протидії їх розслідуванню можна надати у вигляді послідовного 
вирішення наступних взаємопов’язаних завдань: побудова інформаційної 
моделі ситуацій, події, що розслідується; моделювання початкової слідчої 
ситуації; типізація початкової слідчої ситуації; побудова програми її вирішення 
із урахуванням розробленої  наукою програми для типової ситуації; побудова 
індивідуальної програми; діагностика ситуації що виникла; її вирішення. 

Так, за одним з інформаційних компонентів – обізнаності слідчого, про 
протидію розслідуванню шахрайства, тобто ступеня повноти наявної доказової 
та іншої інформації про застосування конкретного способу протидії на певному 
етапі розслідування, можна виділити три типові слідчі ситуації:  

спосіб протидії розслідуванню шахрайства встановлений, мається доказова 
інформація щодо суб’єкта вчинення протидії. У даному випадку прийоми 
протидії швидко викриваються, суб’єкту протидії їх повністю реалізувати не 
вдається або суб’єкту розслідування вдається їх подолати. При цьому доказова 
інформація або відновлена, або вплинути на неї шахраї (їх оточення) не 
встигли;  

спосіб протидії розслідуванню шахрайства встановлений, проте відсутня 
доказова інформація щодо суб’єкта вчинення протидії. Дана ситуація 
характерна, коли злочинцеві повністю вдається знищити сліди вчинення 
шахрайства, документи, за якими він отримував і мав намір ще отримати 
обманним шляхом грошові кошти або майно. У результаті сам факт знищення 
речових доказів доведений, а доказова інформація щодо факту вчинення 
шахрайства та пов’язаних злочинів знищена;  
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спосіб протидії розслідуванню шахрайства не встановлений, але наявна 
інформація щодо учасників розслідування свідчить про можливість чинення 
протидії. 

Залежно від наявності інформації про чинення протидії розслідуванню 
шахрайств, можна виділити три типові слідчі ситуації: спосіб протидії 
розслідуванню шахрайства встановлений, мається доказова інформація щодо 
суб’єкта вчинення протидії; спосіб протидії розслідуванню шахрайства 
встановлений, проте відсутня доказова інформація щодо суб’єкта вчинення 
протидії; третя ситуація, коли спосіб протидії розслідуванню шахрайства не 
встановлений, але наявна інформація щодо учасників розслідування свідчить 
про можливість чинення протидії. 

Підводячи підсумок можна зробити висновок, що алгоритм діяльності 
слідчого щодо подолання протидії розслідуванню шахрайств залежить 
насамперед від способу протидії, слідчої ситуації і передбачає комплекс 
слідчих (розшукових) дій, який залежно від конкретних умов розслідування 
може змінюватись і доповнюватися іншими діями і заходами, але в загальному 
вигляді містить: 

при чиненні психічного тиску з метою протидії розслідуванню шахрайств 
(шантаж, погрози, вмовляння): допит особи, на яку чинилася протидія, допит 
інших осіб, які володіють інформацією про такі факти, контроль і запис 
переговорів (у разі передбачуваних повторних актів впливу), отримання 
інформації про з’єднання між абонентами і абонентськими пристроями (у разі 
висловлення погроз по каналах засобів мобільного зв’язку); 

у випадку тиску шляхом підкупу в рамках протидії розслідуванню 
шахрайств: допит особи, на яку здійснювався тиск, тимчасове вилучення 
предмету підкупу, призначення дактилоскопічної чи іншої експертизи (з метою 
виявлення слідів суб’єкта протидії на предметі підкупу), огляд предмета 
підкупу і залучення його до матеріалів провадження як речового доказу; 

при чиненні тиску на джерела та носії матеріально відображуваної 
інформації в рамках протидії розслідуванню шахрайств: огляд предметів і 
документів; допит осіб, які мали доступ до матеріалів і речових доказів; 
призначення експертизи (з метою встановлення підробки в документах, 
виявлення і дослідження слідів впливу на речові докази); складання довідки 
слідчим (про факт встановлення зникнення речових доказів, нестачі сторінок і 
т.ін.); 

у разі чинення фізичного тиску на особу з метою протидії розслідуванню 
шахрайства провести: огляд, судово-медичну експертизу, допит особи, на яку 
чинився тиск, та інших осіб, які мають інформацію щодо вказаного факту. 
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завідувач кафедри оперативно-розшукової  діяльності,  
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Законодавством України передбачено режим обмеженого доступу для 
інформації, вільний обіг (розголошення) якої може спричинити шкоду 
(небезпеку) інтересам держави, фізичних та юридичних осіб. Застосування до 
певних видів інформації правового режиму обмеженого доступу здійснюється 
на рівні закону, що цілком узгоджується з положеннями ч.3 ст.34 Конституції 
України [1], яка визначає, що здійснення прав вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію може бути обмежене законом в 
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя. Видами інформації з обмеженим 
доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, при цьому у 
недержавній охоронній та приватній детективній (розшуковій) діяльності може 
застосовуватися лише один вид такої інформації – конфіденційна. Це 
пояснюється тим, що суб’єкти вказаних видів діяльності не належать до 
визначених законодавством України суб’єктів, правовий статус яких дає їм 
змогу отримувати доступ до таємної і службової інформації [2, с.45]. Разом з 
тим слід підкреслити, що суб’єкти приватної детективної та недержавної 
охоронної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог правових 
приписів у сфері захисту інформації [3].  

Конфіденційна інформація може бути класифікована за критерієм змісту, і 
поєднана у три групи: а) персональні дані замовника, які стають відомими 
суб’єктам недержавної охоронної та приватної детективної діяльності під час 
укладення договору про надання відповідних послуг; б) персональні дані інших 
осіб, які вступають у правовідносини з замовником під час надання йому 
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охоронних та детективних послуг; в) відомості про вчинення замовником або 
іншими, пов’язаними з ним, особами кримінальних злочинів або 
адміністративних правопорушень, про що суб’єктам недержавної охоронної та 
приватної детективної діяльності стало відомо під час виконання умов договору 
про надання відповідних послуг.  

Хотілося б зазначити, що, якщо самі умови договору про надання 
охоронних або приватних детективних послуг належать до предмета 
приватного (цивільного та господарського) права, то види інформації з 
обмеженим доступом, захист вказаної інформації та правові наслідки її 
розголошення або, навпаки, незаконного приховування, належать до предмета 
публічного права (адміністративного, інформаційного, кримінального).  

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що суб’єкти 
недержавної охоронної та приватної детективної діяльності під час надання 
послуг отримують конфіденційну інформацію, зміст якої складають переважно 
персональні дані, а також, за певних умов, - відомості про вчення кримінальних 
та адміністративних деліктів. Вказане свідчить про необхідність визначення 
особливостей створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 
поширення, охорони і захисту ними конфіденційної інформації у процесі 
надання охоронних та приватних детективних послуг. Перспективи подальших 
наукових розвідок мають включати дослідження правового механізму охорони і 
захисту вказаних видів інформації.   
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Віденська декларація про космічну діяльність та розвиток людського 
суспільства, прийнята третьою Конференцією Організації Об'єднаних Націй з 
дослідження та використання космічного простору в мирних цілях (1999 р.) 
визначає охорону земного середовища та раціональне використання земних 
ресурсів одним із пріоритетних напрямків розвитку космічної діяльності [1]. 
Визначається, що міжнародній спільноті слід прийняти усі міри для 
забезпечення на максимально можливому рівні того, щоб здійснення усіх видів 
космічної діяльності, особливо тих,  які можуть мати згубні екологічні наслідки 
на  місцевому рівні та в глобальних  масштабах, зменшувало такі  наслідки, а 
також для прийняття належних заходів для досягнення такої мети. Це питання 
стає актуальним для України у зв’язку із схваленням Верховною Радою 
України  у другому читанні проект Закону України № 1071 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної 
діяльності» [2], який набуде чинності з 29.01.2020 року. Цей законопроект 
передбачає демонополізацію опанування космосу і залучення приватних 
компаній до космічної діяльності. Його метою виступає забезпечення розвитку, 
підвищення інвестиційної привабливості, а також створення конкурентного 
середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним 
сектором підприємств приватної власності.  

Своїми положеннями Закон України № 1071 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної 
діяльності» змінює цілу низку вже існуючих нормативно правових актів як то 
Закон України «Про підприємництво», «Про космічну діяльність», «Про 
ліцензування видів господарської діяльності». Однак, він не містить жодної 
норми, яка б визначала порядок юридичної відповідності суб’єктів 
законопроекту – приватні компанії, що будуть займатися космічною 
діяльністю. 

Відповідно, не дивлячись на цілком позитивні зрушення у розвитку 
космічної галузі українського права, слід пам’ятати про необхідність 
дотримання міжнародних стандартів космічної діяльності, одним з яких 
виступає безпека фізичних та юридичних осіб, навколишнього середовища, а 
також охорона середовища ближнього та дальнього космосу. Ці стандарти 
покладають на Україну зобов’язання контролювати діяльність приватних 
компаній, що будуть займатися космічною діяльністю на її території, що у разі 
відсутності належних юридичних механізмів та стандартів стає вкрай тяжким. 
А в окремих випадках роботи з іноземними компаніями – неможливим. Саме 
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тому уточнення процедури юридичної відповідальності приватних суб’єктів 
космічної діяльності є підставою для прозорого та законного розвитку 
космічної галузі в Україні. 

У зв’язку з викладеними положеннями, вважаємо за необхідне 
запропонувати замість внесення змін до окремих нормативних актів України, 
розробити проект Закону України «Про приватну космічну діяльність», який 
повинен поєднати в собі міжнародні стандарти космічної діяльності та 
особливості національного законодавства України. Зокрема, він повинен 
закріплювати:  

- сучасні принципи приватної космічної діяльності в Україні;  
- вимоги до суб’єктів приватної космічної діяльності та встановити 

суб’єктів державного і громадського контролю за цим видом діяльності;  
- коло напрямів космічної діяльності, до яких можуть бути залучені 

приватні компанії;   
- перелік космічних об’єктів на створення та використання яких 

матимуть право суб’єкти приватної космічної діяльності; 
- порядок врегулювання відносин інтелектуальної власності у цій 

сфері;  
- особливості юридичної відповідальності суб’єктів приватної 

космічної діяльності. 
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The inclusion of education in the market relations requires updating its content 

and improving methods.  The basic directions of such transformations of higher 
education include, first of all, integration of education with practical activity and 
science, transition from general education to strengthening of individual approach, 
development of creative personality of specialist in the team.  These trends reflect the 
objective development trends that emerge in advanced pedagogical experience and 
lead to the use of unconventional forms, methods and means of learning and 
upbringing, including new forms of student activity that combine learning and work.  
Such approaches take into account the analysis of psychological, age, professionally 
important personality traits of future specialists, the need to develop their 
professional skills, communication and organizational skills. 

We consider the process of formation of professional and methodical skills of 
students on the example of the future specialist with marketing based on specific 
features of professional activity of specialists of economic sector. Therefore, in the 
context of the research skills we understand the ability and readiness of the future 
expert to correctly solve professional tasks, applying appropriate ways and means, 
that is, consider skills as the ability and personal qualities, or as a method and as a 
result activities.  

The majority of authors working on a model of a specialist, there are two main 
components. 

- professional knowledge (in addition to the qualification requirements detailed in 
state standards, these include competence, intellectual initiative, self-organization, 
self-regulation, etc.); 

- personal qualities (this will typically include: responsibility, honesty, 
independence, persistence, Sozopolis, etc.). 

Modern trends of world economic development are manifest in fundamental 
changes in the mechanisms of functioning of economic systems at various levels [1, 
p. 95]. Given the characteristics of the development of the economy, economic 
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activity is performed in terms of changes in the economic environment of increasing 
uncertainty. This means that the specialist raises the uncertainty and the uncertainty 
in obtaining the expected end result. Often the marketer is faced with the fact that of 
paramount importance circumstances that cannot be accounted for in advance. In this 
methodological apparatus is only suitable for action in a stable environment and even 
a slight deviation from them would cause complications. 

In the context of constant economic change, the competitiveness and restructuring 
situation is an urgent problem for Ukrainian enterprises, which have to change their 
functional strategy and structure.  Each of these situations requires a specialist to 
analyze, anticipate actions, generate ideas, make quick decisions with economic 
benefits. 

 It follows from the foregoing that the task of a marketing specialist is to be able 
to obtain the necessary result in an unstable economic situation, to anticipate the 
situation on the market, to strive to reduce the loss of income of producers and 
consumers. 

 The new educational standard is implemented through a competency approach, 
so let's define the competence proposed by Yu.G.  The tattoo that is relevant to the 
topic of the research: "The competence of a specialist with higher education - is a 
manifestation of their desire and ability (willingness) to realize their potential 
(knowledge, skills, experience, personal qualities, etc.) for successful creative 
(productive) activity in professional  and the social sphere with an awareness of its 
social significance and personal responsibility for the results of its activities, as well 
as the need for its continuous improvement ”[4, P. 51]. 

Identify the skills required by a modern marketing specialist: 
 - to work independently on the development of personal creative potential, 

intelligence, cultural level;  master the basics of business and adapt flexibly to 
changing professional situations;  to make current calculations and forecasts, 
skillfully applying in practice their knowledge to solve professional economic 
problems, to evaluate current results for a previously stated purpose; 

 - to think independently and critically, to anticipate the difficulties that may arise 
in the process of completing a task and to find ways to rationally overcome them, 
using all the variety of modern technologies, to be able to generate new ideas and 
creatively process them, when solving non-standard tasks; 

 - build optimal models of relationships and interactions in different social 
groups. 

 According to the primary positions that can be held by a marketing specialist, he 
must be prepared to perform the following functions: analytical, planned, 
organizational, controlling, accounting and statistical, information. 

We believe that the structure of marketing activities is implemented in four main 
components: cognitive (cognitive), activity, creative and reflexive.  We have assigned 
each component a group of professional methodological skills of a marketing 
specialist. 

 The cognitive component determines the theoretical knowledge and practical 
skills required to perform a professional activity.  Completeness, depth and 
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systematic knowledge determine the level of development of the cognitive 
component. 

 The activity component is the developed ability and willingness to creatively 
solve professional problems, the ability to navigate in non-standard conditions, to 
think outside the pattern.  It requires fundamental methodological training, high level 
of communication skills (including in the interprofessional team), professional 
responsibility and ethics. 

The creative component characterizes creative activity, intellectually-heuristic, 
intuitive, intellectually-logical abilities. 

 The reflexive component allows you to consciously approach the task, evaluate 
your own activity and its results, make a set of installations and tasks for their own 
professional development.  It is necessary to strive for constant personal and 
professional perfection, value attitude to events, to people, to oneself. 

 It should be noted that the listed professional methodical skills are not at all 
students formed at the proper level, and this affects the level of their success in the 
future profession. 
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Nowadays the majority of people worldwide are internet subscribers. The 

internet has provided us with fantastic opportunities to stay connected, get hold of 

modern and current information and find resources for anything from getting a good 

job to practicing your English with cosmic amounts of online grammar exercises, 

reading, writing and listening activities, and speaking games. Additionally, despite 

the fact that internet demonstrates itself as a good English language learning tool 

many students, educators, scientists still need evidence of effectiveness. 

Online education is widely extending and is trying to get the place of 

conventional methods of teaching and learning.  There are different ways in which 

teaching and learning can be made more efficient especially in program delivery 

through the use of the technology.  Dr.Catherine Murungi (a lecturer at Kenyatta 

University) writes that E-learning refers to the kind of learning conducted via 

electronic media and devices such as computers, mobile phones, iPads etc., to deliver 

part, or the whole course through in-school or full distance learning [4, p.327]. So, E-

learning can happen in or out of classroom or the learning context. 

Though English as a second or foreign language is vastly thought all over the 

world, the internet as a means of English language learning is not widely at hand. An 

upcoming publication from the World Bank, the World Development Report for 

2016, will explore the Internet's "impact on economic growth, on social and 

economic opportunity, and on the efficiency of public service delivery" [5]. Education 

is both a basic human right and a core element of sustainable development [3]. 

Education allows people to build more successful lives and societies to reach 

economic prosperity and social benefits.  Access to the Internet is basic to achieving 

this version for the future. The Internet has cool potential to improve the quality of 

education in many ways, which is one of the columns of maintainable development. 
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Fortunately, today students are interested in exploring opportunities and 

discovering new ways in which they can use the Internet to upgrade education 

outcomes. Teachers use online materials to prepare lessons, and students to extend 

their range of learning. Interactive teaching methods, supported by the Internet, allow 

teachers to give more attention to individual students’ demands and support shared 

learning. 

The Internet has led to important innovations in educational content. Open 

educational resources (OER) and Massive Online Open Courses (MOOCs) bypass 

intellectual property constraints by making course materials from one country 

available to students in another [1].  But apart from using some great internet sites for 

specifically practicing your English grammar, reading, etc. there are some other ways 

you can use the internet to study English.  

Listening to and reading news articles is a good way to practice because the 

language of news channels is clear and direct. Also, the content is always fresh and 

you will never get bored by reading or listening to some information. No matter what 

your interests, the news plays a big role in our everyday routine. Anyway learning 

English through the news, with options for reading articles online, listening to news 

podcasts or watching news videos on an app – all on your own time and wherever 

you like is the great benefit. 

These days each person can explore some great news resources for English 

learners. Here is a list of sources which users can read: 

E-News is one of the best news sites built specifically for an English-learner 

audience. Articles also come with audio files, with the speed quickening gradually 

from elementary to advanced [2].  

Voice of America English News (VOA) is VOA’s multimedia source of news 

and information for millions of English learners worldwide with different levels [2]. 

The New York Times’ Times Minute: Short Videos of News They don’t take 

long to watch, as most videos are within two minutes. Basically, they’re short and 

interesting – ideal for improving listening skills [2]. 
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BBC World Service’s Global News Podcast: World News on the Go This daily 

podcast from BBC World Service is ideal for improving your listening skills while 

commuting or doing chores around the house [2]. 

Also there are so many interesting bloggers today. Everyone can find Google for 

bloggers on any topic and start following them. For example, if you are into music, 

then try music bloggers! But, always remember that just because someone blogs in 

English a lot, it does not mean they are the mastery on English writing and grammar.  

It may include slang and swear words. A more formal way to ensure you are 

following blogs that are probably written by someone who is professional in their 

writing or has some background, is following blogs of many of your favorite 

occupations. 

Instagram is also the perfect platform for learning. Instagram makes this easier 

for you through their saving post schedule. Users can follow different English-

speaking accounts. For example, if you like baking, follow bakers who post in 

English. Of course, in order to practice your writing skills, you need to write. Again, 

a platform like Instagram permits to do this easily and without having to write essays. 

Users needn’t always be focused on grammar materials and new phrasal verbs. It 

happens naturally through massive information. Each person can read, watch, laugh, 

enjoy, and make an Instagram experience as much fun as possible.  

As can be seen Internet access gives great opportunities for education 

authoritative to improve the quality of education for individual learners and 

contribute to national economic and social welfare. The internet is full of sites 

specifically for practicing and learning English. Everyone can also use internet based 

resources that are not specifically directed at improving the English language in a 

more interesting way. 
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The modern information technologies play an important role in the life of people 
especially in the field of communication when a person has an opportunity for 
student’s self-determination and self-realization to develop their individual specific 
features. As a consequence of intercourse, mutual relations can be established and 
normalized by реople.  

Social and eсonomiс changes in Ukraine demand the modernization of many 
sосial institutions and first of all those in the field of education that is directly related 
to the economic process through the eduсation of productive forces. It should be 
noted that a certain contradiction exists between the society demand for the students 
with a high level of the developed communicative competence and unavailable 
pedagogical methods at a given time capable of providing the language competence 
of students in a proper way. 

The scientific and technological changes have brought a powerful flow of 
information and submitted their claims of the nature of the foreign language. It 
defined new principles of teaching foreign languages` methods.  

In recent years the personal centered model of training students is becoming more 
important due to the requirements of the labour to the European standards of 
education.  

Today it’s impossible to imagine the University educational process without the 
use of modern information and communication technologies, which are dictated by 
the 21 century. Students acquire definite knowledge and abilities in information 
technology that would be realized as personal skills of future specialists. 

Having received the qualitative competence of university training, students would 
easily be adapted to the situations in real life in order to become successful in their 
careers in this society. Modern communication technologies have made possible 
access to a huge number of different types of information. 

Nowadays in our society information and communication technologies have 
become an integral part of our everyday life. The students of our university, like in 
other universities all over the world, have experienced the great influence of 
globalization on education system, that demands more knowledge in English for 
future skilled specialists.  
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Thanks to the technologies educational system of the young generation has 
emerged, which transform the process of learning in an exciting game. It should be 
noted that new information technologies do not stand in one position, they quickly 
develop and renew. Internet resources that replaced audio materials, CD and DVD 
are opening great opportunities for students to study English. 

Language material, based on computer technology, and its distribution in the 
student’s course of study, reconstructs a new, more active mode of operation, which 
creates the preconditions for the successful assimilation of high volumes of 
information. 

To organize effectively the process of using information and communication 
technology the teacher must advance to prepare a presentation to give a list of web-
pages, which should help student selecting questions or to state the problem. The 
more precisely will be formulated tasks, the better the results will be. It is also 
important to discuss the final presentation and the result of the work. 

The success largely depends on how well methodically lesson organized to use 
information and communication technology. In this situation, Internet serves as a 
means of learning. Internet does not replace traditional forms and methods of 
teaching, but it allows faster and more effectively achieve the goals and objectives of 
the lesson.  

There are obvious advantages of using the Global Network. Internet creates the 
conditions for obtaining various information in any point of the globe: the national 
science material, to get acquainted with articles from newspapers and magazines, use 
virtual tours, on-line radio,  3-D panoramas, Google maps, to read an interesting 
book, for example about the lives of residents of different countries of the world, and 
so on. This information is on our view is necessary for students not only for 
preparation for classes, but also for leisure activities, for personal and intellectual 
development. Resources are provided in many languages, which become important 
for foreign students to improve the level of knowledge of foreign languages. 

In the process of  learning  English with the help of the Internet a number of 
didactic tasks can be solved: to form skills of reading, using materials of the global 
network; to improve skills of the written language; to replenish the vocabulary of 
students; to motivate students to study modern English. In addition, the work is aimed 
at exploring the possibilities of Internet-technologies for expanding students; 
horizons, establishing and maintaining business ties and contacts with their peers in 
the English-speaking countries. Students can participate in tests, quizzes, 
competitions, Olympiads, conducted on the Internet, correspond with peers from 
other countries, participate in chats, video conferences, to be grouped according to 
interests, etc. 

The use of information technology opens vast possibilities of the computer as a 
learning tool and can create an amazing world of knowledge that is available to 
everyone. They are regarded as information and communication technology training, 
integrating all form of audio-visual information (text, sound, graphics, animation, 
etc.) 

Teaching foreign language in modern conditions is organized on an interactive 
basis, which assumes the maintenance of intentional dialogue interaction of the 
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teacher and students (T-S),students in groups (S-S).This is achieved by modeling 
situations of communication, creating conditions as close as possible to the real 
activity of the students. 

The main types of this work include playing out communicative situations, as 
well as discussions, role plays, etc. When organizing role-playing games, 
dramatizations, real communicative situations (for example, a conversation with a 
pharmacist at the drug-stake, the solution of a possible trouble with the patient, ets.) 
the teacher should pay attention not only to working out the necessary grammatical 
structures and vocabulary units, but also to explain the best in these situations speech 
tactics, creating a possible scenario of the communication. 

The effective way of the development of communication skills is to organize the 
discussions on topical problems relevant to the professional and personal formation 
of students. Discussions may be based on the interpretation of texts and articles 
related to current professional situations. The teacher can also formulate questions for 
a discussion. Such questions do not usually require simple answers, but involve 
students to open up opportunities for the exchange of views in this regard. Besides 
the questions, the teacher can use the tasks where the students are required to express 
agreement or disagreement with the following statements, present their interpretation 
of the statements to justify their attitude to the problem.  

The teacher can also organize a discussion in small groups or ask the students to 
make a monologue on the subject, etc. In the process of discussion and debate the 
students get experience in public argumentation of their own point of view, the 
experience of listening to the partners in a dialogue, experience of group interaction, 
cooperation in searching for optimal solutions, etc. 

The project task is based on the idea of students’ interaction in a group, in which 
they undertake individual and collective responsibility in solving problems. The use 
of project technology creates conditions for cooperation of the teacher and students, 
students with each other, allows them to step up training and creative, to realize their 
personal capacity, and to develop teamwork skills. The project technology helps to 
solve a specific problem, its detailed development. It is aimed at obtaining and 
presentation of the results that can be applied in real practice. The results of this work 
can be presented in the form of presentations with the use of computer technologies. 

Hotlist – list of links to text-based Internet resources. This kind of Internet 
resource is useful in the learning process. It does not take time to find necessary 
information. All that is required for a student is just to type a keyword into a search 
engine the Internet system, and you can get the right hotlist. 

Multimedia scrapbook contains links to text sites, photos, audio files and video 
clips, graphic information and the most popular animated virtual tours today. All 
scrapbook files can be easily downloaded by students and used as informational and 
illustrative material on a certain topic. 

Treasure hunt is much like a hotlist. It has links to various sites. The only 
difference is that each of the links contains content questions of the site. With these 
questions teacher directs the student’s search activity. At the end of the treasure hunt, 
students may be asked one more general question on holistic understanding of the 
topic. 
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Subject sampler. It also contains links to Internet text and multimedia (photos, 
audio and video clips, animation and graphic information). After study each aspect of 
the topic students would have been asked questions. The main feature subject sampler 
is that information retrieval would be based on an emotional level. No need just to get 
acquainted with the material, but also express and argue his own opinion regarding 
the study of subject. The activity of students here is quite large. Also it is possible to 
discuss thoughts with other group students. 

Webquest. This, in our opinion, is the most difficult type of educational Internet 
material. It covers all the components of the four types mentioned above and provides 
the project involving all students. Before dividing students into groups, all groups get 
acquainted with the common data on the topic to study, this plunges into the problem 
for future project.  

The teacher selects Internet resources and classifies it so that each group get 
acquainted with only one problematic aspect of the topic. After study, discussion and 
a complete understanding of a particular problem, in each primary group, students are 
regrouped so that in the newly formed groups there will be only one representative 
from each primary group. In the process of discussion, students find out from each 
other all aspects of the problem which was being discussed. Students should 
communicate for the topics of discussion, make their own opinion, to predict a further 
possible way of action (if it is reasonable). As a result the Web quest   solution due to 
study the material and discussing it students have to answer one common question 
that has discussion character. 

Thus, this article explores an underlying focus on information and 
communication technologies as the source of virtual learning English. Teaching the 
foreign language, Internet helps students to acquire knowledge and speaking skills, as 
well as in teaching vocabulary and grammar, providing a sincere interest and, 
therefore, efficiency. 
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Казка супроводжує людину впродовж усього життя, допомагає її успішній 

соціалізації й ефективному засвоєнню життєвих уроків. Казка для дитини – це 
не просто вигадка, фантазія, це особлива реальність світу почуттів. Казка – це 
стародавній спосіб підтримати людину за допомогою слова. 

Казкотерапія – це один із ефективних методів роботи з учнями початкових 
класів, які зазнають тих чи інших емоційних та поведінкових труднощів. Суть 
цього методу у створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини 
дійсністю, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами, 
комплексами. Суть методу казкотерапії полягає в тому, що казка доступно 
пояснює, що добре, а що погано. На прикладі позитивних персонажів дитина 
вчиться бути хорошою, а негативні герої казок викликають у неї лише 
негативну реакцію. 

Багато вчених займалося вивченням казкотерапії з метою впровадження цієї 
технології у практику, розробляли рекомендації, програми тощо, але найбільш 
комплексні та ґрунтовні наробки з цього питання належать Т.Зінкевич-
Євстигнєєвій та Т.Грабенко. Ними визначено принципи взаємодії вчителя з 
дитиною, розроблено теоретичні аспекти щодо організації казкотерапії, а також 
проективну діагностику, психокорекцію та психотерапію, психопрофілактику 
особистості та її розвиток через гармонізацію внутрішнього світу.  

Як відомо, у казкотерапії використовується 5 видів казок: художні; 
дидактичні; корекційні; терапевтичні; медитаційні. Учитель іноземної мови 
може використовувати дидактичні казки з метою забезпечення створення 
казково-ігрового середовища для дітей на уроках та поза їх межами. 

Як відомо, під лінгвістичною казкою розуміють особливу дидактичну 
розповідь, в якій використовується казкова фабула або побутова ситуація для 
передачі повідомлення про мовні факти, правила, закони і закономірності мови.  

Лінгвістичні казки можна поділити на такі групи за метою використання: 
інформативні казки, з їх допомогою вчитель вводить нові поняття, факти, 
знайомить із законами мови; казки-ігри, вони передбачають активну участь 
школярів в сюжетній дії казки; казки-проблеми, які активізують мовленнєву 
діяльність учнів, підштовхуючи їх до самостійних припущень та відкриттів; 
казки-вправи, що дозволяють учителеві формувати певні уміння і навички 
школярів (казки, в цьому випадку, виступають як цікавий дидактичний 
матеріал). 
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Але, окрім того, що діти під час роботи над казкою мають набувати знань 
про закономірності мови, ми спробували дещо розширити можливості 
дидактичних казок, створивши власні. Уважаємо, що й дидактична казка має 
сприяти набуттю маленькими учнями необхідного життєвого досвіду, вмінню 
розв’язувати складні ситуації, дотримуватися здорового способу життя тощо. 

Нами було створено цикл лінгвістичних казок [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.; 1; 3-5]. Вони були присвячені ознайомленню молодших школярів із 
різними мовними явищами: артиклями, ступенями порівняння прикметників, 
інфінітивом, модальними дієсловами, правилами читання літер. Але, окрім 
того, що діти під час роботи над казкою мають набувати знань про 
закономірності мови, ми спробували дещо розширити можливості дидактичних 
казок, створивши власні. Уважаємо, що й дидактична казка має сприяти 
набуттю маленькими учнями необхідного життєвого досвіду, вмінню 
розв’язувати складні ситуації, дотримуватися здорового способу життя тощо. 

Таким чином, наприкінці тез ми можемо дійти висновку про те, що 
дидактичні казки як різновид казкотерапії є найпоширенішими серед тих, які 
використовують на уроках учителі-предметники, зокрема вчителі іноземної 
мови. Адже в казковій формі маленькі школярі ознайомлюються з 
різноманітними явищами іноземної мови, що сприяє підвищенню в дітей 
зацікавленості, мотивації до оволодіння цим складним предметом шкільного 
циклу. 
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Інформаційні потоки – це канали зв'язку, за якими з однієї точки в іншу 

передається інформація, це шляхи передачі інформації, що забезпечують 
існування соціальної системи (підприємства, установи), всередині якої вони 
рухаються, це процеси передачі інформації для забезпечення взаємозв'язку всіх 
ланок соціальної системи з метою її ефективного та комфортного існування.  

Існує два основних види інформаційних потоків:  
1) горизонтальні (між рівними за службовим положенням і статусом 

працівниками або групами працівників, наприклад, між начальниками відділів);  
2) вертикальні (між працівниками чи групами працівників, що знаходяться 

на різних рівнях ієрархії, між начальником і підлеглим) [2].  
Горизонтальні інформаційні потоки зберігають приблизно 85 – 90% 

інформації, мають неформальний характер, є найефективнішими з 
комунікативної точки зору, тому втрата інформації при передачі таким шляхом 
мінімальна. Люди, що знаходяться на одному рівні службової ієрархії, 
використовуючи горизонтальні інформаційні потоки, психологічно легше 
розуміють один одного, комфортно вирішують однотипні завдання і 
стикаються з подібними проблемами [2].  

Вертикальні інформаційні потоки можуть бути як формальними, так і 
неформальними, та мають свої особливості: чим більше передавальних ланок 
проходить інформація, тим більше вона втрачається і змінюється, йде 
об'єктивний процес спотворення отриманих даних і в практичній роботі 
викривлення або втрата інформації становить приблизно 50% інформації, що 
надходить завдяки комунікативним перешкодам [2]. Інформаційний потік може 
бути зовнішнім та внутрішнім. Як зазначає професор Андрєєва Н.Д., сьогодні 
сенс освіти розуміється з позицій компетентнісного підходу, що отримало 
розповсюдження в останні десятиліття. Однак традиційно усталене розуміння 
якості освіти як засвоєння глибоких і міцних знань має деякі наслідки для стану 
вітчизняної освіти сьогодні [1, с.11]. Сьогодні стало очевидним, що в центрі не 
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стільки оновлення застарілого змісту (що розуміється як сучасне наукове 
знання, адаптоване для школи і розподілене по навчальним предметам), і навіть 
не спеціальні курси з розвитку універсальних навичок, скільки системна зміна 
методик навчання і оцінки навчальних результатів [1, с.13]. Як зазначає 
академік Пасечнік В.В., структура і зміст шкільного предмета «Біологія» в 
основній (5 – 9 класи) школі визначається важливим фактором, чи буде він 
вивчатися в обов'язковому порядку в 10-11 класах [4, с. 26]. Якщо положення 
про те, що учень має право не вивчати біологію в середній школі (10-11 класи) 
збережеться, то в основній школі повинна бути прийнята так звана 
концентрична структура, тобто в 9 класі необхідно формування системи 
наукових знань про живу природу, закономірності її розвитку, екосистемної 
організації життя, історично швидкому скороченні біологічного різноманіття в 
біосфері в результаті діяльності людини, необхідних для розвитку сучасних 
природничо-наукових уявлень про наукову картину світу.  

Формування цілісного світогляду, відповідного сучасному рівню розвитку 
науки і суспільної практики вимагає систематизації та узагальнення засвоєного 
раніше матеріалу [4, с. 26].  

Як зазначає автор дослідження, сучасна дидактична система повинна 
базуватися на наступних принципових положеннях:  

1) в процесі навчання центральне місце відводиться пізнавальній діяльності 
учня, а не інформаційно-пояснювальній діяльності вчителя; 

2) учитель повинен бути не стільки джерелом інформації, скільки 
наставником в її пошуку і осмисленні, в постановці завдань і в організації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

3) викладання має стимулювати навчально-пізнавальну діяльність учнів; 
пріоритетом має стати самостійне придбання і застосування учнями отриманих 
знань і умінь, а не засвоєння та відтворення готових знань; 

4) розвиток учнів, в першу чергу, повинен відбуватися в ході спільного 
обговорення інформації, результатів експерименту, дискусій, проведення 
досліджень в процесі колективної діяльності, а не при використанні знань, 
отриманих в готовому вигляді і їх механічному заучуванні [4, с. 28]. 

При груповій  роботі відбувається постійне спілкування учнів, обговорення 
ними організації, ходу і результатів спільної роботи, рефлексивна діяльність 
кожного учня виходить за рамки індивідуальності і результат його розумової 
діяльності при такій організації навчального процесу неминуче більшою мірою 
має колективний результат. Це в рівній мірі відноситься до предметних, 
метапредметних і особистісних результатів навчання. При організації 
індивідуально-групової пізнавальної діяльності вчитель має можливість 
застосовувати весь арсенал форм, методів, засобів навчання, включаючи 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології [4, с. 29]. Семенов О.О. та 
Елісєєва О.В. зазначають, що сучасна загальноосвітня школа повинна 
формувати в учнів цілісну систему універсальних навчальних дій, серед яких - 
регулятивні навчальні дії. Регулятивні універсальні навчальні дії забезпечують 
здатність школяра управляти своєю навчально-пізнавальною діяльністю, 
ставити мету і завдання, планувати їх реалізацію, прогнозувати і передбачати 
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результати, відбирати потрібні методи і засоби, контролювати, коригувати, 
оцінювати, здійснювати саморегуляцію та рефлексію своїх дій [6, с. 147]. На 
думку французького дослідника П. Шеффера, «в новому інформаційному 
суспільстві ми не маємо часу на те, щоб шар за шаром вкладати в голови 
знання, що так погано співвідносяться з сучасним навколишнім середовищем, 
отже, в навчанні необхідно перейти від простого накопичення «швидко 
застарілих» знань до придбання навичок і умінь для «подальшого самостійного 
пошуку, відбору та застосування знову отриманої інформації» [5, с.18]. У 
зв'язку з цим методичні знання з біології необхідно систематично оновлювати 
та коригувати в процесі самостійної пізнавальної діяльності. В даний час 
чекають свого вирішення такі питання, як формування методичної 
компетентності студентів-біологів та методичних умінь в навчальному процесі 
вищих навчальних закладів, вивчення сучасного стану методичної науки, 
використання сучасних освітніх технологій навчання біології, формування 
творчого мислення у студентів і учнів, дослідницький підхід до вивчення 
біології, здійснення діагностики якості навчально-виховного процесу з біології 
та коригування його, аналіз результатів освітнього процесу; організація 
проектної діяльності учнів, володіння сучасними технологіями, прийомами, і 
методами навчання біології, підвищення якості підготовки фахівців [3, с. 248].  

Інформаційні технології при вивченні біології та природознавства 
дозволяють: побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному 
школяреві власну траєкторію навчання; докорінно змінити організацію процесу 
навчання учнів, формуючи у них системне мислення, раціонально організувати 
пізнавальну діяльність школярів в ході навчально-виховного процесу; 
використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу і 
звернутися до принципово нових пізнавальних засобів; вивчати явища і 
процеси в мікро- і макросвіті, всередині складних технічних і біологічних 
систем на основі використання засобів комп'ютерної графіки та моделювання; 
представляти в зручному для вивчення масштабі різні фізичні, хімічні, 
біологічні процеси, які реально протікають з дуже великою або малою 
швидкістю. Інформаційні комп’ютерні технології дозволяють розвивати 
інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх вміння самостійно здобувати нові 
знання, працювати з різними джерелами інформації. Електронні підручники 
допомагають вирішити наступні дидактичні завдання: засвоїти базові знання з 
біології та природознавства, систематизувати засвоєні знання,  психологічно 
налаштувати на атмосферу іспиту, натренувати відповідати на найбільш 
каверзні питання, сформувати навички самостійної роботи з навчальним 
матеріалом та з використанням нових інформаційних технологій,  сформувати 
навички самоконтролю, сформувати мотивацію до навчання в цілому і до 
біології зокрема, надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній 
роботі над навчальним матеріалом, забезпечити зручну освітнє середовище і 
можливості самостійного вибору в пошуку і використанні джерел інформації, 
тобто підготувати учня до іспиту в найкоротші терміни, попутно сформувавши 
у нього масу корисних загально-навчальних навичок. Переваги мультимедійних 
технологій, в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне уявлення 
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матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, різноманіття організаційних 
форм в роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Біологічні 
процеси відрізняються складністю. Учням з образним мисленням важко 
засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, 
вивчити явище. Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою 
образів. Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати в свідомості 
учня цілісну картину біологічного процесу, інтерактивні моделі дають 
можливість самостійно «конструювати» процес, виправляти свої помилки, 
самонавчатися. Для формування цілісного уявлення про природу можна 
використовувати такі методичні прийоми: 1. Використання мультимедіа 
вчителем: відключити звук і попросити учня прокоментувати процес, зупинити 
кадр і запропонувати продовжити дії протікання процесу, попросити пояснити 
процес. 2. Використання комп'ютера учнями: при вивченні текстового 
матеріалу: можна заповнити таблицю, скласти короткий конспект, знайти 
відповідь на питання. 3. Контроль знань: тести з самопроверкой. 4. Виступ 
школярів з мультимедійною презентацією розвиває мову, мислення, пам'ять, 
вчить конкретизувати, виділяти головне, встановлювати логічні зв'язки.  

Ми з’ясували, що існують інформаційні потоки, які є необхідними для 
отримання інформації. Потоки бувають горизонтальними і вертикальними. В 
системі освіти використовують різні інформаційні потоки, які включені в 
циклічний процес, де є вхідні, вихідні потоки, зворотні потоки, за допомогою 
яких здійснюється корекція у навчальному процесі. 
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Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика  
 
Вступ. Гістамін – (бета-імідазолін-4(5)-етиламін) є біогенним фізіологічно 

активним гетероциклічним аміном. Наразі виявлено і ідентифіковано 12 
похідних гістаміну в тканинах живих істот. Їх наявність пояснюють 
присутністю в молекулі гістаміну двох реакційно спроможних центрів: ядра 
аміногрупи (NH-) та бокового ланцюга аміногрупи (NH2-), завдячуючи яким і 
існує означений спектр похідних гістаміну. Встановлено існування певної 
залежності між конформацією молекули гістаміну і її біологічною активністю. 
Вважають, що молекула гістаміну найбільше активна, коли боковий ланцюжок 
повністю вигнутий і знаходиться в трансформі, а атоми С і Компланарні із 
імідазольним кільцем, що забезпечує максимальну відстань між азотом 
імідазольного кільця і атомом азоту аміногрупи. Заміщення водню при атомах 
азоту робить гістамін неактивним по відношенню до рецептора.  

Гістамін є складовою частиною майже всіх тканин, біологічних рідин і 
випорожнень тварин і людини. Найбільше його знаходиться в шкірі, тканинах 
травного тракту, легень, тобто в тканинах, що максимально контактують із 
зовнішнім середовищем. Частіше гістамін визначають в крові, плазмі, сечі, 
слині, спинномозковій рідині, тканинах, рідше – волоссі, поті, слизі носових 
ходів, жовчі. В крові гістамін локалізується, в основному, в базофільних і 
еозинофільних лейкоцитах. Нормальний вміст гістаміну в цільній крові людини 
становить 40-70 нг/мл, а у плазмі – на 1-2 порядки нижче.  

В організмах тварин і людини гістамін синтезується із білків їжі при 
декарбоксилуванні гістидину бактеріями кишечникової флори групи Е. сoli, та 
частково, в незначних кількостях, безпосередньо із їжі – екзогенний, та шляхом 
внутрішньоклітинного декарбоксилування гістидину гістидиндекарбоксилазою 
– ендогенний.  

В свіжих фруктах и овочах (томати, банани, сливи), гістамін міститься у 
кількостях, що не перевищують безпечні його рівні. В той же час, пиво, вино, 
сир, консервована риба в олії, квашена капуста, консервовані овочі можуть 
містить токсичні кількості гістаміну.  
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Мета роботи – узагальнити і систематизувати дані щодо фізіологічної і 
патофізіологічної ролі гістаміну та його можливої участі у процесах 
онкогенезу. 

Фізіологічна роль і метаболізм. Гістамін, що вивільнився в кров чи тканини, 
метаболізується трьома шляхами: дезамінірування діаминоксидазою або 
гістаміназою з утворенням імідазолоцтової кислоти через 4-
имидазолкарбоксиальдегид; метилірування з утворенням 1-метилгістаміну або 
N-метилгістаміну з допомогою ферменту гістамін-N-метилтрансферази; 
ацелірилюванням з утворенням 4-(бета-ацетиламіноетил)імідазолу за 
допомогою ферменту ацетилази (є у бактерій, не виявлена - у хребетних).  

Гістамін є тканинним гормоном, медіатором у нервовій системі, 
стимулятором і інгібітором внутрішньоклітинних, тканинних, органних 
перетворень, а також фармакологічним препаратом. Реакції, що викликаються 
гістаміном, нерідко виходять за межі гомеостазу і супроводжуються 
патологічними порушеннями як в органах, так і організмі в цілому. Присутність 
його у кількостях, що перевищують «фармакологічні», нерідко викликають 
порушення нормальної життєдіяльності організму. Токсичний ефект гістаміну 
посилюється такими препаратами як інгібітори моноамінооксидази, алкоголем, 
іншими біологічно активними амінами.  

Патофізіологічна роль. Існує думка, що прогресування хронічних 
захворювань, в значній мірі, обумовлене пагубним впливом порушення 
біоритмів на тканини і органи внаслідок дефіциту енергіі, що виникає внаслідок 
цього. В процесі хвороби через виникаючий дефіцит енергії, через відхилення 
від закону «оптимальної конструкції» і порушення біоритмів в тканинах, 
виникає новий патогенетичний механізм, що продовжує руйнувати тканини, що 
непошкоджені етіологічним чинником. Відбувається відокремлення хвороби 
від етіологічного чинника і продовження її перебігу навіть після повного 
усунення зовнішньої пошкоджувальної дії. За розкриття механізму циркадних 
біоритмів Д. Холлу, М. Росбашу і М. Янгу в 2017 році присуджено Нобелівську 
премію.  

Незважаючи на різноманітність патології, існує єдиний патогенетичний 
механізм виникнення усіх хронічних хвороб, незалежний від причини 
захворювання. Відомо, що при будь-якому захворюванні, окрім властивих 
специфічних симптомів, що визначають його нозологічну належність, мають 
місце і неспецифічні прояви – такі як м’язева слабкість, в’ялість, втрата 
працездатності, може бути субфебрилітет, втрата апетиту, маси тіла, апатія, 
депресія тощо. 

Гістамін і пухлинний ріст. При обговоренні даного питання не може не 
звертати особливу увагу той факт, що рецептори для гістаміну виявлені на 
поверхні клітин різних солідних пухлин (карциномах, зокрема, простати, 
шлунка, молочної залози, меланомі, лімфомах, гліомах, нейробластомах тощо 
[1-4]. Результати досліджень різних авторів свідчать, що різні пухлини 
відрізняються як за типом гістамінових рецепторів, так і за їх афінністю, що в 
кінцевому результаті визначає і характер впливу ліганд-рецепторної взаємодії 
на ріст пухлини. Отримано чисельні докази, що гістамін є не тільки 
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стимулятором проліферації, що здійснюється через Н2-рецептори, а і 
хемоаттракантом, що дозволило зробити припущення про участь гістаміну в 
міграції пухлинних клітин через Н1-рецептори [4 ].  

Цікавим є факт, що ряд пухлинних клітин, не тільки мають рецептори для 
гістаміна, а і містять цей медіатор внутрішньоклітинно. Вивчення означеного 
факту в системах in vitro дозволило припустити, що гістамін посилює ріст 
пухлин через Н2-рецептори. Подальше вивчення показало, що ріст 
трансплантованих клітин меланоми імунодефіцитним мишам пригнічується 
антагоністом Н2-рецепторів – циметидином. Поряд з цим інший блокатор Н2-
рецепторів ранітидин при ізольованому застосуванні мав слабко виразний 
інгібіторний ефект [5].  

Для вияснення ролі ендогенного гістаміна, що міститься в пухлинних 
клітинах, було використано різні моделі пухлинного росту у мишей із 
генетичним зниженням вмісту гістидиндекарбоксилази. Аналіз результатів 
введення у різних модифікаціях дослідів дефіцитним мишам мутантних клітин, 
що стабільно експресували гіститдиндекарбоксилазу, дозволив авторам зробити 
висновок, що ендогенний гістамін в пухлинних клітинах локально супресує 
протипухлинний імунітет і посилює рост пухлини через Н2-рецептори [6].   

Окреслилися деякі підходи до вивчення взаємозв’язку між експресією 
рецепторів для гістаміну і ступененем диференціювання пухлини.  

У функціонуванні макрофагів суттєву роль відіграє гістамін, рецептори для 
якого експресують мононуклеарні фагоцити. Найбільш вивченими у цьому 
аспекті є моноцити периферичної крові [7]. Гістамін і серотонін активують 
альвеолярні і перитонеальні макрофаги. Недавно було продемонстровано, що 
макрофаги поглинають гістамін і таким чином включаються в нейтралізацію 
його негативних ефектів у ділянці запалення [8]. Гістамін, разом із ПГЕ2 і 
катехоламінами, регулює вроджений і набутий імунітет, посилюючи взаємодію 
між моноцитами і іншими клітинами [9].  

Порівняно недавно, на нейтрофілах і макрофагах, а також на лейкоцитах, 
моноцитах, опасистих клітинах, Т-лімфоцитах було виявлено поверхневий 
глікопротеїн – CD200 (OX2) та ідентифіковано ген, що відповідає за його 
експресію. Установлено, що CD200 відноситься до сімейства регуляторних 
білків і кілерних імуноглобулін залежних рецепторівіз можливістю виконання 
активаційних і інгібітор них функцій. Остання властивість дозволяє CD200 
виконувати важливі функції у імунорегулюванні [10]. 

Висновки. Гістамін як біологічно активна речовина відіграє суттєву роль у 
метаболізмі. Доведено взаємозв’язки між змінами рівня гістаміну і 
онкогенезом, але даний напрямок наукового пошуку потребує подальших 
досліджень.  
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Вступ. Висока поширеність раку молочної залози викликає негативні 

реакції на хворобу, які, в свою чергу, провокують психічні розлади. Окремої 
уваги заслуговує методологія діагностики та лікувальної тактики при 
онкологічній патології, оскільки її ефективність впливає на якість життя 
пацієнток [1-3].Існують дані, що швидка й ефективна психокорекційна 
допомога дозволяє знизити рівень депресивного стану та сприяє успішній 
адаптації жінки у сім'ї та суспільстві. Важливими є заходи, що запобігають 
процесам ізоляції та заглиблення в хворобу пацієнток [4, 5]. 

Метою дослідження було розробити алгоритм надання допомоги жінкам 
хворим на рак молочної залози із непсихотичними психічними розладами. 

Дизайн дослідження. На первинному етапі роботи сформована скринінгова 
вибірка з 200 жінок, у віковому діапазоні від 18 до 65 років з встановленим 
діагнозом раку молочної залози та проведеною мастектомією, що надали 
інформовану усвідомлену письмову згоду на участь в обстеженні.Було 
сформовано три групи дослідження відповідно до провідної симптоматики: 
вітально-депресивна» (n=27; шифри згідно МКХ-10: F.32.0-2, F.33.0-2); 
«тривожно-депресивна» група (n=63; шифри згідно МКХ-10: F.41.2); 
«тривожно – фобічними» станами (n=40; шифри згідно МКХ-10: F.32.0-2, 
F.33.0-2 + F.40.8). За соціально-демографічними показниками не було 
відмінностей між групами. 

Результати. На основі вивчення психічних розладів у жінок із раком 
молочної залози, було розроблено алгоритм комплексної допомоги даній 
категорії хворих (рис.1), який включає: розширене анамнестичне розпитування 
із деталізацієющодооточення жінки, умов проживання, характеру стосунків у 
сім’ї, родині, на роботі та форми відреагування на кризові моменти у житті; 
виявлення особистісної та ситуативної тривоги за допомогою опитувальника 
Ч.Д. Спілбергера – Ю.В. Ханіна; виявлення наявності депресивної 
симптоматики з використанням діагностичного інструменту PHQ-2, PHQ-9, 
PHQ-15; оцінку якості життя. 
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Рис 1. Алгоритм комплексної допомоги хворим на рак молочної залози 

жінкам після мастектомії 
У результаті, адгеренс(формування психологічної прихильності для 

досягнення максимального позитивного ефекту від терапії) було досягнуто у 
85,1% – з «вітально-депресивної» групи, 52,4% – з «тривожно-депресивної» та 
27,5% – з «тривожно-фобічної».  

З цих пацієнток було відібрано 30 жінок в однорідні за психопатологічною 
симптоматикою групи, з  яким проводилася групова психотерапевтична робота.  

Психотерапевтичний модус надання допомоги охоплював елементи 
Mindfullness - стратегії для вирішення психологічних труднощів людей, що 
з’єднує концепцію усвідомленості  з ідеями когнітивно-поведінкової 
психології. Основною метою психотерапевтичної корекції хворих на рак 
молочної залози після мастектомії було звільнити їх від схильності 
автоматично реагувати на думки, емоції, події життя.  

Оцінка ефективності психотерапії здійснювалась з позиції учасників групи 
та з позиції ведучого групи з використання інструментарію: Опитувальника 
оцінки досвіду участі в групі (Gruppen-Erfahrungsbogen) та Опитувальник 
оцінки психо-емоційного клімату в групі (GroupClimateQuestionnaire)  

На основі детального аналізу кожного із вказаних опитувальників, 
доведено, що вказані шкали можна використовувати для визначення 
ефективності короткофокусної групової психотерапії, а когнітивно – 
поведінковий метод у курації невротичних розладів у жінок з раком молочної 
залози після мастектомії є ефективним та може бути рекомендованим до 
використання для лікування цієї групи пацієнтів. 

Обговорення. Показник досягнення ефективності адгеренсу свідчить про те, 
що найбільше уваги потребують жінки із вираженою тривожно-фобічною 
симптоматикою, натомість у тих, у кого була більш виражена депресивна 
симптоматика більш ймовірно досягався адгеренс лікування. 

 У разі виявлення у пацієнтки непсихотичнихневротичних розладів їй 
лікарем – онкологом доцільно рекомендувати додаткову консультативно – 
лікувальну допомогу психіатра / психотерапевта.За відсутності ознак 
непсихотичних невротичних розладів у пацієнтки – продовжувати планове 
лікування в онколога.  
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Когнітивно-поведінкова психотерапія є ефективним методом надання 
психіатричної допомоги жінкам із непсихотичними психічними розладами та 
раком молочної залози. Проте важливо підкреслити, що саме впевненість, 
досвід та харизма психотерапевта є вагомим чинником у кращому кінцевому 
груповому лікувальному ефекті психотерапії. 
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Актуальность. В последнее время важное значение для верификации 

диагноза железодефицитной анемии (ЖДА) отведено определению уровня 
белка гепсидина в плазме крови. Учитывая ограниченное применение данного 
показателя как диагностического критерия в клинической практике, по-
прежнему широко используют показатель уровня ферритина (ФН). В состоянии 
физиологического равновесия уровень ФН в плазме коррелирует с запасами 
железа в организме [1]. Установлено, что в сыворотке крови взрослого 1 мкг/л 
ФН в норме соответствует около 8 мг депонированного железа. У здоровых 
взрослых лиц уровень ФН в сыворотке крови зависит от пола и в меньшей мере 
возраста [1, 2].  У женщин детородного возраста уровень ФН в сыворотке крови 
составляет 10-90 мкг/л,  а у мужчин - 30-200 мкг/л [2,3]. В постменопаузе 
уровень ФН у женщин уравнивается с показателями у мужчин аналогичного 
возраста. У детей в течение первых трех месяцев после рождения уровень ФН в 
сыворотке крови растет, а после 6 месяцев и к половому созреванию не 
изменяется, варьируя в диапазоне 8-84 мкг/л [2,4]. Существуют суточные 
ритмы изменения уровня ФН в сыворотке крови. Концентрацию ФН в наше 
время определяют иммунохимическими методами [2]. Иммунохимическое 
определение содержания ФН может проводиться на основании принципиально 
различных типов анализа: радиоиммунного (РИА), иммуноферментного 
(ИФА), иммунофлюоресцентного (ИФЦА) и хемилюменисцентного (ХЛА). 

Принцип РИА базируется на связывании ФН с антителами, 
иммобилизированными на твердофазном носителе с последующим его 
реагированием с мечеными иодом-125 антителами. Меченые, но 
непрореагировавшие с ферритином антитела остаются в растворе и изымаются. 
Гамма-счетчик измеряет радиоактивность комплекса: меченое антитело-
ферритин-иммобилизированное антитело. Измеренная радиоактивность 
образца пропорциональная количеству ФН в нем. Принцип ИФА базируется на 
использовании антител конъюгированных с ферментами. Результат 
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определения ФН при ИФА зависит от иммунохимической конструкции 
аналитической системы, а именно от изоформы ФН,  которая использована как 
иммуноген для получения антител. ИФЦА и ХЛА основаны на использовании 
явления люминисценции для выявления реакции антиген-антитело, или 
детекции молекул, меченых флюоресцентной меткой. Методы ИФЦА и ХЛА 
являются чувствительными, позволяют выявлять уровень ФН в широком 
диапазоне концентраций: от 0,5-1 мкг/л до 2000 мкг/л, но являются 
дорогостоящими, что ограничивает их внедрение. Для изучения кинетики ФН 
применяют радиологические методы с использованием изотопов железа-59.  

В современной онкологической практике применяют определение уровня 
ФН с параллельным подсчетом количества ферритина лимфоцитов (FBL), 
поскольку при ряде онкозаболеваний появляется субпопуляция Т-лимфоцитов, 
способных связывать именно онкофетальный Н-ферритин. Установлено 
соответствие между FBL-тестом и стадиями рака молочной железы, легких, 
лимфом, лимфогранулематоза. 

Цель работы – продемонстрировать клиническое значение определения 
содержания уровня ФН в сыворотке крови при ЖДА.  

Материал и методы. Проведено определение уровня ФН в сыворотке крови 
45 больных (19 мужчин, 26 женщин) с ЖДА различной степени тяжести. 
Контрольную группу составили 29 первичных доноров (8 мужчин и 21 
женщина). Содержание ФН определяли методом РИА с помощью наборов 
реактивов «ИРМО-ФЕРРИТИН» (Белоруссия). Определение уровня ФН 
проводилось до назначения лечения больных. 

Результаты и их обсуждение. Данные о содержании ФН в сыворотке крови 
обследованных приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Содержание ФН в сыворотке крови обследованных 
 

Показатель 
мкг/л 

Контрольная группа 
(n=29) 

Больные с ЖДА (n=45) Достоверност
ь различий 

женщины 
(n=8) 

мужчины 
(n=21) 

женщины 
(n=26) 

мужчины 
(n=19) 

Ферритин 43,92 
±7,75 

81,54 ±13,08 14,81±6,65 38,98 
±8,32 

p1<0,02 
p2<0,05 

 
Примечание.  p1 - достоверность разницы в зависимости от пола в 

контрольной группе; 
p2 - достоверность разницы от пола в группе больных с ЖДА; 
 
У обследованных мужчин из контрольной группы содержание ФН 

колебалось от 24,8 до 214,1 мкг/л, а у женщин - от 10,1 до 104,6 мкг/л.  У 
больных  ЖДА мужчин содержание ФН было в пределах от 4,8 до 128,7 мкг/л,  
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а у женщин - от 2,5 до 64,7 мкг/л. Как видно из приведенных данных, у 
больных с ЖДА, по сравнению с контрольными значениями, достоверно ниже 
показатели ФН в сыворотке крови (р<0,01). В то же время видно, что у части 
больных с ЖДА уровень ФН был в пределах нормальных значений. Анализ 
данных показал, что нормальные значения ФН в сыворотке могут наблюдаться 
у больных с легким течением ЖДА, а в целом уровень снижения ФН 
коррелирует со степенью тяжести течения анемии. 

Ферритин (ФН) является белком четвертичной структуры, молекула 
которого состоит из сферической части - апоферритина и центральной полости, 
которая содержит железо [2,5]. Апоферритин является симметричным 
сферическим белком, который образован 24 субединицами, которые окружают 
центральную полость. Внешний диаметр молекулы апоферритина имеет размер 
130 А0, а внутренний - 80 А0. Особенностью четвертичного строения 
апоферритина является наличие в структуре шести пор - отверстий диаметром 
10 А0, через которые могут свободно проходить мелкие молекулы. Железо, 
которое поступает внутрь молекулы апоферритина является двухвалентным (Fe 
2+) и сначала связывается с карбоксильными группами остатков глутаминовой 
кислоты в участках между субединицами апоферритина,  потом окисляется до 
трехвалентного (Fe 3+), которое и остаётся связанным с белком. Fe 2+, что 
поступает внутрь молекулы апоферритина, существует в виде гексагонального 
кристалла ферригидрата (5Fe2O39H2O). Для присоединения железа к белку и 
превращения его в Fe 3+ необходим молекулярный кислород. ФН в этой 
реакции играет роль оксидазы и переносит электрон из восстановленного 
железа Fe 2+  на кислород, образовывая окисленное железо Fe 3+. Сначала 
накопление железа внутри молекулы апоферритина происходит путем 
присоединения железа к уже образованному кристаллу железа. По мере роста 
кристалла скорость включения в него дополнительных молекул железа 
уменьшается. В состоянии физиологического равновесия содержание железа в 
молекуле ФН составляет свыше двух тысяч атомов, что составляет только 
половину ее потенциальной емкости. Ингибируют включение железа в  ФН 
колебания pH,  температуры, ионной силы и наличие ионов цинка (Zn2+). 
Последний действует путем конкуренции за участки связывания 
двухвалентных металлов на внутренней поверхности белковой оболочки. 
Белковая оболочка ФН - апоферритин - как уже указывалось, состоит из 24 
субъединиц, которые бывают двух видов. Субединицы имеют неодинаковую 
молекулярную массу, растворимость, различные антигенные, 
иммунологические  и изоэлектрические характеристики. В разных 
соотношениях субъединицы могут присутствовать в одной молекуле ФН. 
Синтез Н- и L-субединиц генетически детерминирован и регулируется 
различными генами. Различные количественные соотношения Н- и L-
субединиц образовывают большую гетерогенность изоферментов, поэтому 
каждый орган содержит специфический только для него изофермент с 
определенным соотношением Н- и L-субъединиц. Сердце, плацента, 
злокачественные опухоли, фетальные ткани содержат изоферменты, в 
структуре которых преобладают Н-субъединицы. ФН печенки и селезенки, 
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наоборот, имеет преимущественно L-субединицы. Аминокислотный анализ 
субъединиц показал значительную общность их состава, но установлено, что L-
субединица содержит больше лейцина, фенилаланина и аргинина. 
Органоспецифичность молекулярной структуры ФН, обеспечивает 
выполнение ими специфических функций. Основной функцией ФН считают 
связывание и накопление (депонирование) железа в физиологически доступной, 
нетоксичной для организма форме. Эта функция ФН является хорошо 
изученной. Она обеспечивает, в случае потребности, мобилизацию железа для 
синтеза гемоглобина, других гемосодержащих и негемовых железосодержащих 
соединений. Основную железодепонирующую функцию в организме 
выполняет ФН печени [5]. ФН слизистой оболочки тонкого кишечника 
отвечает за перенос железа, которое всосалось, в энтероциты, к трансферрину 
плазмы.  

ФН эритроидных клеток-предшественниц обеспечивает адекватное 
поступление железа для потребностей гемопоеза. ФН селезенки выполняет 
депонирующую роль и обеспечивает отдачу железа трансферрину плазмы. 

В клинической практике показатель содержания ФН широко используют 
для оценки депонирования железа. Общеизвестно, что уменьшение уровня ФН 
в сыворотке крови является ранним признаком латентного дефицита железа. В 
комплексе с изменениями других параметров железа он может 
свидетельствовать о наличии ЖДА. Резкий рост ФН в сыворотке крови может 
свидетельствовать о гемохроматозе, посттрансфузионном гемосидерозе, 
воспалительном или опухолевом процессе.  

 Таким образом, определение уровня ФН в сыворотке крови имеет важное 
диагностическое и дифференциально-диагностическое значение и может 
использоваться как критерий адекватности лечения при железодефицитных 
состояниях. 
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Актуальність. Уротеліальний РСМ (УРСМ) є найпоширенішою 

непластичною формою даного органа і у відсотковому відношення сягає до 90 
%. У трьох четвертих випадків УРМП виявляють на стадіях Та і Т1 (неінвазивні 
стадії), але як відмічають клініцисти, результати проведеного лікування на 
неінвазивних стадіях не завжди дають очікувані результати. Для діагностики і 
прогнозу існує значна кількість методів і алгоритмів, але вони потребують 
подальшого удосконалення [1].  

Мета роботи – систематизувати дані наукової літератури щодо ролі анемії 
як прогностичного фактору при УРСМ. 

Результати і обговорення. Усі сучасні методи діагностики УРСМ, 
відповідно до методик їх проведення, поділяють на неінвазивні 
(трансабдомінальна ультрасонографія, яку часто поєднують із оглядовою 
рентгенографією малої миски і внутрішньовенною орографією, комп’ютерна і 
магнітно-резонансна томографія, цитологічне дослідження сечі, визначення 
показника експресії онкомаркерів у біологічних рідинах) і інвазивні 
(цистоскопія і трансуретральна резекція – в обох випадках біопсій ний матеріал 
підлягає гістологічному дослідженню, а при трансуретральній резекції при не 
інвазійних стадіях і  радикальне вилучення маси пухлини [2. 3]. Стандартним 
же методом діагностики УРСМ наразі є цитологічне дослідження сечі, 
результати якого обов’язково порівнюють із даними решти досліджень. При 
низько диференційованих пухлинах і Тіs чутливість методу досягає відповідно 
70-77 і 92-94 %. Необхідно звернути увагу, що для високо- і помірно 
диференційованих пухлинах специфічність і чутливість методу цитологічного 
дослідження сечі є нижчою 50 %, що зменшує його значимість [2, 3]. 

Імуногістохімічний (ІГХ) метод дослідження об’єднує як первинну оцінку 
пухлини, так і її гістологічну належність, дає можливість у подальшому 
прогнозувати виникнення рецидивів і метастазів, що відбивається на тактиці і 
виборі подальшого лікування. Метод ІГХ базується на визначенні рівня 
експресії (кількісна і якісна оцінка фарбованих клітин) різних онкомаркерів, що 
дозволяє визначити ступінь цитогенетичних порушень.  
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Залежно від молекулярно-біологічного значення всі онкомаркери поділяють 
на онкофетальні, гормональні, ферменти і рецептори. Така класифікація є 
зручною для розуміння процесів, що відбуваються в клітинах на 
молекулярному рівні [3]. Для визначення гістологічної належності пухлини 
використовують діагностичні маркери, а для визначення ступеню вірогідності 
подальшого її метастазування, рецидиву і прогресії розроблено прогностичні 
маркери. Дотепер розроблено понад 200 онкомаркерів, але в повсякденній 
практиці використовується не більше 30. Для надійності і достовірності 
рекомендують комплекс онкомаркерів, але наразі не існує чіткої прогностичної 
панелі рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я [4].  

Антионкоген р53 в нормі відповідає за апоптоз клітини через регулювання 
активності системи ферментів каспаз. У разі мутації р53 його функція повністю 
порушується і він починає інгібірувати апоптоз клітин. Доведено, що посилена 
експресія р53 чітко корелює із ступенем інвазії УРСМ. Іншими дослідниками 
продемонстровано, у разі посилена експресія р53 одночасно поєднується із 
посиленою експресією р16, то в декілька разів збільшується ризик виникнення 
рецидиву пухлини.  

Про глибину інвазії  УРСМ судять і по підвищеній експресії маркера 
проліферації Кі67, особливо така інформація є корисною на ранніх стадіях 
розвитку непластичного процесу. Застосовують і поєднане дослідження стану 
експресії Кі67 та р27 або Кі67 та р53, і у разі виявлення підвищеного їх рівня – 
прогнозують можливість рецидиву і зменшення ступеню диференціювання 
пухлинних клітин при УРСМ.  

До ушкодження матриксу клітин, насамперед, протеогліканів, колагену, 
еластину тощо і підвищенню його проникливості для малігнізованих клітин, 
інвазії і подальшого метастазування, сприяють речовини із групи матриксних 
колагеназ. Гіперпродукція матриксних колагеназ властива для багатьох 
злоякісних пухлин, але досліджень у напрямку їх вивчення при УРСМ мало і 
вони еклектичні, немає спільної думки дослідників щодо ступеня взаємозв’язку 
їх експресії і рівнем диференціювання пухлини.  

Щодо експресії епідермального фактору росту (ЕФР), то вона властива як не 
малігнізованим, так і злоякісним епітеліальним клітинам пухлин. ЕФР бере 
участь у диференціюванні клітин і регулює ріст клітин. Установлено, що на 
неінвазивних стадіях розвитку УРСМ підвищена експресія ЕФР не 
спостерігається, тому в диференційній діагностиці із доброякісними пухлинами 
показник його експресії не використовують.  

Анемія при онкологічних захворюваннях зустрічається у понад 1/3 
пацієнтів, а у тих, хто при цьому отримує хіміотерапію її частота досягає 90% 
[1]. Епідеміологію анемії у онкологічній практиці вивчали в 
широкомасштабному багато центровому дослідженні European Cancer Anaemia 
Survey (ECAS, 2004) у понад 15 тис пацієнтів із злоякісними пухлинами. За 
даними дослідників у період маніфестації захворювання частота анемії на 
початку дослідження становила 39,9%, а вже через 6 міс спостереження – 
67,0%. Водночас в означений період зростала частота анемії середньо тяжкого 
та тяжкого ступеня від 10,0 до 16,2%, вона також залежала від типу пухлини та 
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стадії розвитку захворювання. Відповідно до критеріїв Національного інституту 
раку (США) виділяють: легкий ступінь анемії – гемоглобін 10 – 12 г/дл; 
середньо тяжкий – 8 – 10 г/дл; тяжкий – 6,5 – 8 г/дл; загрожуючий життю - – 
нижче 6,5 г/дл. Залежно від середнього об’єму еритроцитів (MCV) виділяють 
мікроцитарну (менше 80 фл), нормоцитарну (80-100 фл) та макроцитарну 
(понад 100 фл) форми анемії. Анемія погіршує якість життя, зменшує 
виживаність пацієнтів із злоякісними новоутвореннями, є додатковим 
чинником слабкості, в’ялості, втомлюваності, погіршення самопочуття. 
Гіпоксія, що супроводжує пухлинну тканину при анемії може посилювати 
резистентність до хіміотерапії і променевої терапії, бути чинником додаткових 
генетичних мутацій і ангіогенезу, які утруднюють контроль пухлинного росту. 
Чисельні дослідження за допомогою багатофакторного аналізу підтверджено 
зв'язок низьких показників гемоглобіну і гіпоксії пухлинної тканини з 
погіршенням прогнозу. Установлено, що успішна корекція анемії може 
призвести до покращення якості життя і підвищення виживаності пацієнтів із 
злоякісними пухлинами і, теоретично, до сповільнення пухлинної прогресії і 
підвищення ефективності протипухлинної терапії [1,5].  

Висновки. УРСМ є гетерогенним захворюванням, тому для сучасної його 
діагностики, диференційованих підходів до лікування, прогнозування можливої 
відповіді пухлини на проведене лікування цитостатичними препаратами, 
необхідна оптимізація вже існуючих методів діагностики, лікування і 
прогнозування його перебігу із одночасним пошуком нових. Впродовж 
останніх років здійснюються спроби пошуку додаткових чинників, кількісні або 
якісні зміни яких можуть бути використані з метою поліпшення діагностики та 
прогнозування перебігу УРСМ та визначення ролі АЗН як прогностичного 
чинника при означеному захворюванні. 
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На підставі вивчення еволюції уявлень про здібності та обдарованість 

особистості встановлено, що перші ідеї щодо видатних можливостей людини та 
причин їх виникнення були сформульовані ще в давньому суспільстві. Важливо 
відзначити, що ще в давні часи почали застосовувати спеціальні терміни для 
характеристики високоздібної людини, які використовують до сьогодні. Так, 
словом «геній» (від лат. genius – дух) в античному суспільстві позначали духів, 
які відповідали за досягнення людини. Зазвичай феномен геніальності давні 
мислителі пов’язували з діяльністю людини в галузі мистецтва. Так, Платон 
зазначав, що Гомер створює геніальні твори «ні від мистецтва та знання, а від 
божественного приречення й одержимості» [1]. З’ясовано, що античні 
філософи, будучи переконаними в божественному походженні геніальності 
людини, не розуміли роль освіти в розвитку обдарованості особистості. 
Незважаючи на цей факт, деякі з них відзначали необхідність навчання й 
виховання обдарованих людей як необхідну передумову забезпечення їхньої 
конструктивної ролі в суспільстві. Так, Сократ обстоював ідею про важливість 
освіти й виховання «могутніх духом» (тобто геніальних) людей, бо, на його 
думку, тільки в такому разі вони можуть стати справжніми благодійниками 
людства.  

Отже, аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема  інтелектуальних 
здібностей людини здавна традиційно перебувала в центрі уваги відомих 
мислителів. Проте педагогічну цінність багатьох ідей того часу знижує 
прагнення їхніх авторів розкривати суть обдарованості та причини її 
виникнення переважно шляхом звернення до потойбічних (божественних) сил. 
Водночас, звертаємо увагу на те, що на вказаному етапі розвитку суспільства 
вперше були сформульовані важливі висновки про необхідність приділення 
педагогами значної уваги навчанню й вихованню високоздібної особистості, що 
сприятиме забезпеченню соціально корисної спрямованості її життєвої 
активності.  
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На початку 20-х років ХХ ст. Терман Л. М. сформульовав теоретичне 
положення про незмінність індивідуального коефіцієнта IQ людини, яке стало 
також ключовим для розвитку теорії константності інтелекту. 

У процесі подальшого розвитку педагогічної думки ставлення вчених до 
проблем розвитку обдарованості й організації навчання здібної молоді було 
значною мірою зумовлене їхньою відповіддю на запитання, який фактор 
домінує в становленні особистості – генетичний (тобто її природні схильності 
та здібності) чи соціальний (виховання, накопичення життєвого досвіду). 

Водночас, проаналізовано так звані системні теорії інтелекту, які 
інтегрували в собі основні теоретичні положення різних теорій: біологічних, 
когнітивних, ієрархічних, психометричних, контекстуальних тощо. До цієї 
групи моделей належать, наприклад, теорія успішного інтелекту Р. Стернберга, 
біоекологічна модель С. Цесі, теорія множинного інтелекту Г. Гарднера та ін. 

Встановлено, що сформульовані на різних етапах історії наукової думки 
основні теорії інтелекту, концепції розвитку інтелектуальних здібностей 
людини заклали підґрунтя для розробки сучасних моделей розвитку цих 
здібностей учнів. Зокрема, у сучасній педагогіці дістали подальший розвиток 
такі теоретичні положення науковців минулого (В. Дружинін, Н. Лейтес, 
М. Холодна, В. Шадриков.): інтелектуальні здібності слід розглядати не як 
статичну, а як динамічну характеристику особистості. На думку (О. Леонтьєв, 
Ф. Монкс, Б. Теплов, С. Цесі) розвиток інтелектуальних здібностей учня не 
відбувається ізольовано від розвитку інших його здібностей, тобто цей процес 
тісно пов’язаний із різними царинами його особистісного становлення. Як 
зазначено у дослідженнях (Г. Айзенк, Д. Гілфорд, Р. Кеттелл, Ч. Спірмен, 
Л. Терстоун): найбільш повно й адекватно рівень інтелектуальних здібностей 
учнів дозволяють виявити так звані монофакторні й багатофакторні моделі 
обдарованості у яких визначаються різні аспекти цього особистісного 
феномену. Науковці (О. Матюшкін, Дж. Рензуллі, С. Ріс, О. Савенков) 
наголошують, що успішність розвитку інтелектуальних здібностей школярів 
значною мірою зумовлена педагогічно грамотним впливом у цьому напрямку з 
боку викладачів. 
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Для подолання існуючої на теперішній час кризи у трансфузіології 

вирішальне значення має кадрова політика. Очолювати установи служби крові 
мають грамотні, кваліфіковані лідери-організатори, які мають високий рівень 
загальних медичних знань, володіють основами менеджменту в охороні 
здоров'я, добре підготовлені з питань економіки, фінансів, виробництва 
компонентів і препаратів крові, страхування, психології, медичної етики тощо. 
Свій внесок у підготовку фахівців керівного складу такого рівня вносить 
кафедра гематології і трансфузіології КМАПО ім. Шупика. На сьогодні на 
кафедрі лікарі навчаються за програмами і навчальними планами до циклів  
спеціалізації (3 місяці, 468 годин), тематичного удосконалення (0,5 місяця, 78 
годин), переважна більшість із яких проводиться з елементами дистанційного 
навчання. Під час навчання на циклах лікарі опановують основи управління 
службою крові, елементарні знання з економіки і фінансування служби крові, 
страхування, основ психології і медичної етики, а також поглиблюють знання з 
виробничої та клінічної трансфузіології. 

 У штатний розклад установ практичної ланки охорони здоров'я вводять 
посади лікаря-трансфузіолога. Її введення (особливо у клініках НДІ 
хірургічного профілю, крупних лікувальних центрах) диктують об'єктивні 
реалії сьогодення. До функціональних обов'язків такого спеціаліста мають 
належати: консультування хворих, які потребують інфузійно-трансфузійної 
терапії з метою вибору оптимальної трансфузійної тактики, забезпечення, де 
можливо, аутогемотрансфузіями, контроль за проведенням ізосерологічних 
досліджень, підбір сумісних трансфузійних середовищ у системі "донор-
реципієнт" тощо. Поки ж що, у переважній більшості лікувально-
профілактичних закладів практичної ланки охорони здоров’я всі питання 
лікарської тактики при проведенні трансфузійної терапії вирішує спеціаліст, 
який веде конкретного хворого. Він діє на підставі загальних теоретичних знань 
та інструкцій, які регламентують застосування того чи іншого її методу.  Є 
нагальна потреба у призначенні у кожному відділенні установ практичної ланки 
охорони здоров'я лікаря, відповідального за проведення трансфузійної терапії. 
Такий лікар повинен пройти спеціальну підготовку на курсах інформації та 
стажування чи тематичного удосконалення з питань трансфузіології і мати 
відповідне посвідчення. Це значно збільшить ефективність застосування  
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трансфузійної терапії і зменшить ризик посттрансфузійних реакцій і 
ускладнень. Кафедрою гематології і трансфузіології НМАПО ім. П.Л.Шупика 
щорічно проводиться 3-4 цикли тематичного удосконалення з питань 
трансфузіології на яких підвищують свої знання лікарі різних спеціальностей. В 
перспективі кафедра готова співпрацювати у цьому напрямку з головними 
спеціалістами областей та керівниками установ, які застосовують трансфузійні 
методи лікування у практичній діяльності. 

 У подальшому особлива увага приділятиметься підготовці і 
перепідготовці лікарів-трансфузіологів служби крові. У сучасному світі 
стандартизація увійшла в усі  сфери медичної діяльності. На сьогодні служба 
крові - це складна, виробнича галузь, діяльність якої спрямована на 
задоволення потреб населення і має чітко визначені технологічні процеси, 
управління якими потребує відпрацювання і застосування оптимальних норм і 
понять. У теперішніх умовах надання медичної допомоги має індивідуальний 
характер і включає неформальні взаємовідносини лікаря і пацієнта, а в службі 
крові - ще і лікаря та донора, лікаря і реципієнта. Медичний процес на сьогодні 
включає надання медичних послуг їх надавачем - споживачеві, іноді - через 
постачальника методичної допомоги. Для оцінки якості кожної із ланок 
медичного процесу слід застосовувати стандарти медичних технологій - 
діагностики, лікування, профілактики, виробництва тощо. Кожен із підрозділів 
служби крові має функціонувати    відповідно  до встановлених норм та правил, 
тобто стандартів. Аналогічно повинні застосовуватися і методи трансфузійної 
терапії. До їх призначення мають бути розроблені і затверджені чіткі показання, 
протипоказання, еталони лікування реакцій та ускладнень. Уніфікація і 
стандартизація процесів виробництва компонентів та препаратів крові, а також 
відповідна регламентація їх клінічного застосування  через систему стандартів  
є недалекою перспективою. Саме тому рівень знань спеціаліста, його 
компетентність і професіоналізм будуть вирішальними у забезпеченні якості 
надання медичних послуг. Розробка і впровадження стандартів медичних 
технологій у службі крові забезпечуватиме об’єктивність оцінки якості надання 
трансфузіологічної допомоги населенню. Стандарти медичних технологій 
дозволяють контролювати якість виробничих процесів у самих установах 
служби крові шляхом як внутрішнього так і зовнішнього їх контролю. 
Впровадження стандартів медичних технологій у службі крові дозволить 
використовувати найефективніші за результативністю та економічністю 
процеси, що в кінцевому результаті буде спрямовано на збереження життя 
людей та досягнення максимально високого рівня здоров'я населення України. 
На сьогодні кафедра гематології та трансфузіології  НМАПО ім. П.Л.Шупика 
готова до співпраці по створенню стандартів медичних технологій як у  службі 
крові, так і трансфузійній медицині. 

  Зважаючи на кризовий стан служби крові в Україні і, беручи до відома 
особливу важливість для його подолання післядипломної підготовки і 
перепідготовки лікарів трансфузіологів, автори закликають до тісної співпраці 
усіх зацікавлених осіб - від лікарів-трансфузіологів лікарняних банків крові до 
головних спеціалістів областей, головних лікарів станцій переливання крові та 
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лікарень. Насамперед, необхідно розробити перспективні (на 1-5 років) плани 
підготовки фахівців для установ служби крові на циклах спеціалізації, 
тематичного удосконалення у відповідності до потреб практичної ланки 
охорони здоров'я та установ служби крові. Розробка, затвердження та 
впровадження стандартів медичних технологій в діяльність установ служби 
крові є очевидною реальністю, яка, без сумніву, піднесе на якісно новий рівень 
як саму підготовку спеціалістів, так і діяльність установ служби крові та 
практичної ланки охорони здоров'я, які застосовують трансфузійну терапію як 
метод лікування. 
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та одержання препаратів спрямованої дії значно збільшило можливості 
забезпечення потреб в плазмі [1-3]. Одна із переваг апаратного  плазмаферезу – 
одержання плазми в закритій системі з мінімальною домішкою клітин крові та 
скорочення часу проведення маніпуляцій від 1,5 годин (подвійний мануальний 
плазмаферез) до 35-50 хвилин (автоматичний плазмаферез) [4-5]. Для 
виключення несприятливого впливу плазмаферезу на функціональну активність 
різних систем організму донорів, що зазнають інтенсивного 
екстракорпорального втручання, необхідно розробити раціональні режими 
проведення процедур з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан 
здоров’я донорів. Означене диктує на необхідність глибокого і всебічного 
вивчення стану здоров’я донорів плазмаферезу.   

Мета роботи – вивчити біохімічні показники функціонального стану 
печінки та нирок донорів при проведенні автоматичного та мануального 
плазмаферезу. 

Матеріал та методи. Обстежено 176 донорів плазми крові віком від 20 до 58 
років, яким проводили автоматичний плазмаферез методом мембранної 
фільтрації на апараті AUTOPHERESIS-C фірми Baxter (США) та мануальний 
плазмаферез (125 осіб). Інтервали між донаціями складали 7, 14, 21, 28 та 45 
діб. Контрольну групу склали 55 практично здорових первинних донорів 
аналогічного віку. Дослідження зразків сироватки крові донорів плазми 
проводили в динаміці донацій перед кожною процедурою плазмаферезу. 
Функціональний стан печінки та нирок оцінювали уніфікованими методами за 
показниками тимолової проби, загального білку та його фракцій,  -
ліпопротеїдів, холестерину, білірубіну та його фракцій, сечовини, креатинину, а 
також за активністю ферментів із різною субклітинною локалізацією – 
аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної 
фосфатази (ЛФ), гама-глутамілтрансферази (ГГТ) [3]. Результати проведених 
досліджень оброблені методами варіаційної статистики, 
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Результати та їх обговорення. Аналіз біохімічних показників тимолової 
проби, загального білку та його фракцій, загального білірубіну й активності 
АлАТ показав, що автоматичний плазмаферез, проведений з інтервалом між 
донаціями 7 діб (5 циклів, 27 донацій), 14 діб (3 цикли, 19 донації), 21 доба (2 
цикли, 8 донацій), 28 діб (2 цикли, 9 донацій) та 45 діб  (3 донації) не викликає 
достовірних негативних змін функціонального стану печінки і нирок. 
Досліджені в динаміці біохімічні показники були в межах, які регламентовані 
діючими інструкціями, і не відрізнялися від аналогічних контрольної групи – 
практично здорових осіб, які допущені до донорства. Однак треба звернути 
увагу на те, що при інтервалі між донаціями в 7 діб на 1 циклі автоматичного 
плазмаферезу  від 3,03 % до 7,46 %  донорів показали підвищення (від 5 до 9 од. 
SH)  рівня тимолової проби, 1,51 % - активності АлАТ (від 0,8 до 1,5 
мкмоль/(мл.год). Зниження показників загального білку відмічено у (8,96 - 
16,67) % обстежених. На кінець V циклу кількість донорів зі зниженим рівнем 
загального білку (нижче за межу фізіологічної норми) складала 66,67 %. При 
інтервалі між донаціями 21, 28 та 45 діб відсоток донорів зі зниженим вмістом 
загального білку та підвищеною тимоловою пробою коливався від 2,78 % до 
3,33%. Підвищення загального білірубіну в 1,23 рази показували після 3-ої 
донації  від 3,33% обстежених на І-ІІ циклах до 23,3 % донорів на ІІІ-ІУ циклах.  

Найбільш сприятливим для донорів був інтервал між донаціями 14 діб. 
Зміна показників функціонального стану печінки виявлена у (1,39 - 4,68) % 
обстежених на I-ІІ циклах автоматичного плазмаферезу, на III циклі – у 6,67 % 
донорів. В основному ці зміни були на межі фізіологічної норми – нижній чи 
верхній в залежності від показника. Треба відмітити, що після рекомендованого 
відпочинку від донацій (від одного до двох місяців) показники поверталися до 
фізіологічної норми. 

За нашими даними мануальний плазмаферез, проведений з інтервалами між 
донаціями 7, 14, 21, 28 та 45 діб не викликає суттєвих негативних змін в 
організмі донорів. Досліджені в динаміці біохімічні показники були в межах, 
які регламентовані діючими інструкціями, і не відрізнялися від аналогічних 
контрольної групи – практично здорових осіб, які допущені до донорства. Але  
при проведенні мануального плазмаферезу з інтервалом між донаціями в 7 діб з 
другої половини 1 циклу відмічено зниження показників загального білку 
нижче фізіологічної межі норми у 14,3 % обстежених при 4 донації та у 28,57 % 
донорів - на 6 донації. В кінці 1 циклу також у 14,29 % виявлено підвищену 
майже вдвічі  активність АлАТ. На 2 циклі кількість донорів з високою 
активністю ферменту зростає до 37,5 % , з низькою концентрацією загального 
білку (до 55 г/л)  - до 16,6 %. При інтервалі між донаціями в 14 діб на 1 циклі 
підвищення активності АлАТ і вмісту загального білірубіну виявлено у 6,67 % 
обстежених. На 2 циклі зниження загального білку спостерігалося у 18,18 % 
донорів, підвищення активності АлАТ до верхньої межі норми – у 16,7 % . При 
інтервалі між донаціями на 21 добу збільшення активності АлАТ в 3,11 рази 
відмічено в 25 % випадків у кінці другого циклу, зниження рівня загального 
білку (до 60 г/л і нижче) – у 7,69 % донорів - з початку першого циклу.  
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Особливий інтерес викликають результати, що отримані у донорів, яким 
проведено подвійний плазмаферез з інтервалом у 7 та 14 діб, оскільки донації 
апаратного плазмаферезу прирівнюються до подвійного мануального 
плазмаферезу.  

Подвійний мануальний плазмаферез, проведений з інтервалом між 
донаціями 7 діб (3 цикла, 13 донація) та 14 діб (3 цикла, 15 донацій) не 
викликає суттєвих негативних змін в організмі донорів. Досліджені в динаміці 
середньо-статистичні біохімічні показники були в межах, які регламентовані 
діючими інструкціями, і не відрізнялися від аналогічних даних контрольної 
групи – практично здорових осіб, які допущені до донорства. Але при 
проведенні подвійного мануального плазмаферезу  з інтервалом між донаціями 
в 7 діб з початку 1 циклу відмічено зниження показників загального білку у 
18,8 % (1-4 донації) та у 12,5% донорів (5-8 донації) – до 56 г/л (нижня межа 
фізіологічної норми – 65 г/л). У 6,25% обстежених показники тимолової проби 
зростали до верхньої межі норми та вище – (від 6,76 до 10,00) од.SH, активність 
АлАТ підвищувалася до 1,12 мкмоль/(мл.хв). На другому циклі ці показники 
змінювалися у 33,3 % донорів, на третьому: АлАТ  - у 14,3 %, загальний білок – 
у 42,9 % обстежених. 

Проведення подвійного мануального плазмаферезу з інтервалом між 
донаціями в 14 діб викликає зміну показників функціонального стану печінки у 
меншої кількості донорів: на 1 циклі – у (5,0 - 11,8) % в залежності від 
показника, на 2-3 циклах – у (6,7- 36,4) % обстежених. Найбільш суттєво й 
частіше змінюється рівень загального білку. Після рекомендованого відпочинку 
від донацій (від одного до двох місяців) показники поверталися до фізіологічної 
норми. Тобто, і при проведенні подвійного мануального плазмаферезу більш 
сприятливий інтервал між донаціями у донорів плазми є 14 діб.  

Результати поглибленого обстеження стану здоров’я донорів автоматичного 
плазмаферезу з інтервалом між донаціями в 14 діб (ІІІ цикла, 15 донацій) та 
мануального (V циклів, 49 донацій) свідчать, що середньо-статистичні 
біохімічні показники функціонального стану печінки та нирок (додатково до 
загально прийнятих показників визначали вміст холестерину,   -ліпопротеїдів, 
фракцій білірубіну, сечовини, креатинину, а також  активність АсАТ, лужної 
фосфатази, -глутамілтрансферази) не відрізнялися від аналогічних контрольної 
групи – практично здорових осіб, які допущені до донорства, і були в межах 
фізіологічної норми. Встановлено, що активність лужної фосфатази, -
глутамілтрансферази, вміст сечовини та креатиніну в сироватці крові донорів 
обох плазмаферезів залишається нормальною впродовж всіх циклів і донацій. У 
окремих донорів, як автоматичного (20%), так і мануального (26,7 %) 
плазмаферезу відмічали зміну концентрації холестерину,  - ліпопротеїдів, 
глобулінів ( у 10 % та 26,7 % відповідно), підвищення активності АлАТ та 
АсАТ і зниження  коефіцієнта де Рітиса до 0,515- 0,750 - у 20 % обстежених. 
Показники тимолової проби були підвищені – до 4,5 од. SH у 20 % донорів 
автоматичного плазмаферезу та до 6,2- 9,4 од. SH - мануального. Але 
достовірних змін показників між циклами та донаціями не виявлено. Після 
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рекомендованого відпочинку від донацій (від одного до двох місяців) 
показники поверталися до фізіологічної норми. 

Висновки. При проведенні автоматичного плазмаферезу відмічається в 1,5 
рази менший відсоток змін показників функціонального стану печінки. 
Найбільш сприятливим для донорів як мануального, так і автоматичного 
плазмаферезу є інтервал між донаціями в два тижні. Існує необхідність 
контролю крові донорів за показником загального білірубіну. 
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Более чем у 50% больных гемобластозами развивается анемия [4]. Так, 
анемия наблюдается у 70% больных различными вариантами 
миелодиспластического синдрома (МДС), у 78% больных неходжкинскими 
лимфомами (НХЛ) и хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), у 20-80% больных 
множественной миеломой (ММ) [6]. Наиболее низкие уровни гемоглобина 
наблюдаются в фазе акселерации хронического миелолейкоза (ХМЛ) и, 
особенно в период бластного криза. Анемия у онкогематологических больных 
нередко становится причиной неудовлетворительного качества жизни 
больного. При наличии анемии риск развития  смерти повышается на 67%, по 
сравнению с пациентами без анемии, ухудшаются результаты химио- и лучевой 
терапии [7]. Считается, что одним из ведущих механизмов развития 
анемии при ХМЛ  является неэффективный эритропоэз, связанный с низкой 
пролиферативной активностью эритробластов при отсутствии перегрузки 
железом [3].  Патогенез анемии при гемобластозах – многофакторный. 
Значительная роль в возникновении анемии при гемобластозах отводится 
цитокинам. Работы по изучению роли цитокинов в развитии анемии при 
миелопролиферативных заболеваниях не многочисленны и касаются в 
основном МДС  и сублейкемического  миелоза [1]. В связи с этим целью 
работы явилось изучение роли некоторых цитокинов в развитии анемии у 
больных хроническим миелолейкозом. 

Материалы и методы. У 58 больных ХМЛ (23 мужчин и  35 женщин) 
изучено содержание гемоглобина (Нв) в зависимости от уровня эритропоэтина 
(ЭПО), фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и интерлейкина-6 (ИЛ-6)  в 
сыворотке крови. Среди этих больных 52 чел. находились в хронической фазе 
ХМЛ и 6 чел. - в фазе бластного криза. Медиана по возрасту составила 51 год 
(18-78 лет). У больных с анемией были рассчитаны должные значения ЭПО. В 
зависимости от уровня ЭПО все больные были разделены на две группы. В 
первую группу вошли больные с уровнем ЭПО в пределах должных величин (8 
чел.), во вторую – с пониженным уровнем ЭПО (33 чел.). 

В зависимости от уровня ФНО-α и ИЛ-6 больные также были разделены на 
две группы. В первую группу вошли больные с уровнем исследуемых 
цитокинов в пределах контрольных значений (17 чел. и 33 чел. соответственно), 
во вторую – с повышенным уровнем (18 чел. и 2 чел. соответственно).  

Контрольная группа состояла из 30 чел., сопоставимых по возрасту и полу, 
не имеющих острых и обострения хронических заболеваний. 
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Уровень ИЛ-6, ФНО-α определяли набором реактивов «ProCon IL-6» и 
«ProCon TNFα» методом иммуноферментативного анализа. Содержание ЭПО в 
сыворотке крови определяли методом иммунохемилюминисценции на аппарате 
«Иммулайт» (США).  

Статистическая обработка материала проводилась с помощью ППП 
Statistica 6. Использовались непараметрические методы с расчетом медианы, 
верхнего и нижнего квартили. При сравнении групп использовался метод 
Краскела-Уоллиса, а также тест Манна-Уитни с применением поправки 
Бонферрони при оценке значения р, корреляционный анализ проведен по 
методу Спирмена. Изучение взаимосвязи признаков проводилось с 
использованием факторного анализа, как одного из метода многофакторного 
анализа. 

Результаты и их обсуждение. У больных  без анемии (17 чел.) уровень 
исследуемых цитокинов не отличался от контрольных значений. 

У больных с анемией медиана должного значения ЭПО соответствовала 
74,4 МЕ/мл (62,64-81,60 МЕ/мл). У больных первой группы уровень ЭПО был 
63,7 МЕ/мл (57,1-71,3 МЕ/мл) и достоверно не отличался от должных значений. 
Содержание Нв у больных этой группы - 65 г/л (55,5-76 г/л). Пять больных из 
шести в этой группе были в стадии бластного криза. Во второй группе 
содержание ЭПО - 14,0 МЕ/мл (6,6-31,4 МЕ/мл), что достоверно ниже, чем 
должные значения.  Уровень Нв у больных второй группы - 96 г/л (85-105 г/л).  
В первой группе Нв был достоверно ниже, чем во второй (р<0,001). 

Содержание ФНО-α в первой группе - 20,0 пкг/мл (20,0-22,0 пкг/мл), что 
достоверно не отличалось от контрольной группы, в которой уровень ФНО-α 
был  20,0 пкг/мл (20,0-22,6 пкг/мл). Во второй группе уровень ФНО-α - 46,2 
пкг/мл (40,0-56,0 пкг/мл), что достоверно выше, чем в контроле (р<0,001).  
Уровень Нв в первой группе составил 102 г/л (96-106 г/л), во второй - 79,5 г/л 
(64-85 г/л). Содержание Нв в первой группе былo достоверно выше, чем во 
второй (р<0,001). 

При исследовании уровня ИЛ-6 у большинства больных (39 чел.) уровень 
этого цитокина был в пределах контрольных значений и соответствовал 10,0 
пкг/мл (10-50 пкг/мл). Уровень Нв в этой группе составил 91 г/л (79-102 г/л). У 
2 больных с повышенным уровнем ИЛ-6 содержание Нв было 107 г/л и 98 г/л. 

При проведении корреляционного анализа выявлена обратная умеренной 
силы корреляционная связь между уровнем Нв и ФНО-α (r=─0,69 р<0,001). 

Установлено, что значимым предиктором развития анемии у больных ХМЛ 
является уровень ФНО-α. 

Проведенные исследования показали, что у больных ХМЛ в хроническую 
фазу происходит снижение уровня ЭПО. Однако при этом уровень Нв 
снижается незначительно, и такие больные не нуждаются в коррекции анемии 
[3]. Только у одного больного из шести в стадии бластного криза отмечено 
снижение ЭПО. У остальных пяти больных имеется повышение уровня этого 
цитокина при значительном снижении Нв. Вероятно, у больных ХМЛ в стадии 
бластного криза существенное значение в развитии анемии имеют иные 
механизмы, и содержание ЭПО менее всего оказывает влияние на этот процесс. 
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Содержание Нв у больных с повышенным уровнем ФНО-α достоверно 
ниже, чем у больных с нормальным содержанием этого цитокина. Повышенный 
уровень ФНО-α приводит к непосредственной супрессии эритроидных 
предшественников [2, 5]. Кроме того, ФНО-α стимулирует костно-мозговые 
стромальные клетки продуцировать бета-интерферон, который является 
потенциальным супрессором эритроидной колониеобразующей единицы (КОЕ-
Э) [1].  

Большинство больных с анемией имели уровень ИЛ-6 в пределах 
контрольных значений.   

Таким образом, одним из механизмов развития анемии при ХМЛ является 
повышение уровня ФНО-α. В то время как уровень ЭПО и ИЛ-6 имеют 
меньшее значение в возникновении и поддержании анемии у больных ХМЛ. 
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Серед всіх хворих на гострі лімфобластні лейкози (ГЛЛ), особи віком 

старші за 60 років складають за даними різних авторів від 16 до 31%. 
Вірогідність виникнення ГЛЛ у похилому і старечому віці розцінюють як 0,9 на 
100 тис. населення, причому у віці понад 85 років частота зростає до 2,1 на 100 
тис. З урахуванням тенденції «старіння» населення, абсолютна кількість 
випадків захворювання на ГЛЛ у похилому і старечому віці може зростати [1-
3].  

Якщо взяти публікації по проблемі лікування хворих на ГЛЛ у похилому і 
старечому віці, то ми виявимо, що інформації надзвичайно мало. Останнім 
часом у крупних медичних журналах оприлюднено лише 2 оглядові роботи у 
яких аналізуються результати лікування 1131 і 534 пацієнтів з 1989 по 2001 
роки. Означені хворі були включені в різні клінічні дослідження. Автори 
відмічають, що практична половина таких хворих, що потрапляли до крупних 
гематологічних центрів на лікування, не могла бути включена в клінічні 
дослідження внаслідок важкої наявної супутньої патології. Тому реальні 
результати лікування хворих на ГЛЛ у похилому і старечому віці залишаються 
невідомими.  

Наводимо результати індукційної терапії і медіани виживаності хворих на 
ГЛЛ у похилому і старечому віці. Представлено дослідження в які було 
включено понад 40 осіб (табл.1). 

Таблиця 1. 

Результати індукційної терапії і медіана виживаності хворих на ГЛЛ у 
похилому і старечому віці [цит. за L. Annino, N. Goekbuget, A. Delannay (2002)]. 
Автори 

дослідження 

Кількість 

хворих (n) 

Повна ремісія 

(%) 

Рання 

летальність 

(%)  

Медіана 

виживаності 

(місяці) 

Goekbuget, 

2000 

63 46 20 11 

Kantarjian, 

2000 

44 79,5 16 12 

Goekbuget, 

2001 

342 59 24 9 
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Thomas, 2001 69 67 18 7 

Dellanoy, 2002 58 58 11 9,5 

 

Переважна більшість процитованих даних представляють ретроспективний 
аналіз лікування. Практично у всіх дослідженнях застосовували редуцировані 
програми, індивідуалізовані схеми, оскільки намагання лікувати хворих на ГЛЛ 
у похилому і старечому віці за програмами, що, звісно розраховані на більш 
молодих пацієнтів, закінчувалися виключно високою летальністю через 
надмірну токсичність лікування – до 50%. Необхідно також звернути увагу на 
той факт, що якщо у хворих на ГЛЛ у похилого і старечого віку і досягається 
повна ремісія (а сучасні протоколи лікування і виходжування дозволяють 
отримати її у 50-70% хворих) її тривалість залишається незначною – 9-12 
місяців.  

Виникає питання – чому ж результати лікування хворих на ГЛЛ у похилому 
і старечому віці настільки мало оптимістичні?  

Є, як мінімум, два пояснення.  
Наявність супутніх захворювань і вікові особливості, що визначають гіршу 

переносимість цитохімічного впливу терапії. 
Біологічні характеристики самого лейкемічного процесу.  
Основні особливості хворих на ГЛЛ у похилому і старечому віці, порівняно 

із молодими, наведено в табл.2.  
Таблиця 2. 

Деякі біологічні характеристики пацієнтів із ГЛЛ у молодих і похилого і 
старечого віку (Е.Н. Паровончиковою, В.Г. Савченко, 2012) 

 
Показник Молоді, % Похилого і старечого 

віку, % 

Т-клітинний ГЛЛ 22-30 11,5 (3-19) 

Ph-позитивний ГЛЛ 19 30-54 

Лейкоцитоз понад 

30·109/л 

38 24 

Нейролейкемія  7 6,7 

 

Як видно із представлених даних, у пацієнтів похилого і старечого віку 
відмічається деяке переважання В-клітинного фенотипу над Т-клітинним, який 
вважають прогностично сприятливішим у хворих молодого віку. При цьому 
домінування В-клітинних варіантів ГЛЛ пов’язано із більшим числом common-
пре-В-варіантів, оскільки %  нуль-про-В-клітинних ГЛЛ з віком не змінюється. 
Також слід відмітити деяке збільшення частоти виявлення беркітоподібного 
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варіанту ГЛЛ/лімфоми у хворих похилого і старечого віку (7,6%), порівняно з 
молодими (2%). 

Також, як відмічали вище, у хворих похилого і старечого віку відмічено 
домінування common-пре-В-варіантів. Відомо, що в середньому антиген СD20 
експресується у 30% випадків common- та пре-В-ГЛЛ, і в 80-90% імунологічно 
зрілих В-ГЛЛ. Слід відмітити, що у хворих похилого і старечого віку CD20 
антиген визначається на бластних клітинах дещо частіше – у 40-50% випадків. 
При цьому експресія СD20 є прогностично несприятливим фактором в плані 
виживання хворих: 20% проти 45%.  Тому чітке знання імунофенотипу 
пухлинних клітин дозволяє використовувати спрямовану дію на них анти-CD20 
моноклональними антитілами при одномоментному призначенні 
цитостатичних препаратів. Висока ефективність лікування анти-CD20 
моноклональними антитілами хворих з В-клітинними варіантами (лімфом) 
вважають наразі беззаперечним фактом. Слід нагадати, що відсоток бластних 
клітин, що експресують CD20-антиген повинен бути не менше 20%, інакше 
застосування анти-CD20 моноклональних антитіл буде малоефективним.  

Терапія анти-CD20 моноклональними антитілами дозволяє впливати на 
строго певні пухлинні клітини. Механізм їх дії відрізняється від дії 
цитостатичних препаратів, а тому бластні клітини, що резистентні до 
цитостатичного впливу, можуть бути чутливі до дії моноклональних антитіл. 
Існує синергізм дії анти-CD20 моноклональних антитіл і цитостатиків, що в 
свій час дозволило зробити припущення про високу ефективність такого 
поєднання при лікуванні. Ряд гематологічних центрів ініціювали попередні 
дослідження по застосуванню анти-CD20 моноклональних антитіл при 
лікуванні ГЛЛ. Перші дуже оптимістичні результати з лікування В-зрілих ГЛЛ 
отримали в 2002 р. За даними MDAdersen-центру процент досягнення повних 
ремісій за програмою Hyper-CVAD у поєднанні з анти-CD20 моноклональними 
антитілами становив 89% у 19 хворих. У 2004 р. дослідники цього ж центру 
повідомили про 100% безрецидивне виживання цих хворих. Крім того, були 
представлені результати по 70% без рецидивному виживанню впродовж 2 років 
у хворих з пре-В-ГЛЛ після двох введень анти-CD20 моноклональних антитіл 
на фоні проведення програми Hyper-CVAD.  

За даними німецької групи GMALL лікування імунологічно зрілих В-ГЛЛ 
за блоковою програмою наразі проводять тільки із застосуванням анти-CD20 
моноклональних антитіл, так як без рецидивне виживання хворих становить 
96% проти 60% у разі не застосування анти-CD20 моноклональних антитіл. 
Крім цього, дана дослідницька група ініціювала проспективне дослідження з 
лікування анти-CD20 моноклональними антитілами у поєднанні із 
цитостатичною терапією у хворих похилого і старечого віку з пре-В-ГЛЛ. На 
думку дослідників групи GMALL, застосування анти-CD20 моноклональних 
антитіл у хворих похилого і старечого віку, дозволяє підвищити ефективність 
лікування без збільшення токсичності. 

В ГНЦ РАМН, за даними Е.Н. Паровончикової, В.Г. Савченко (2012) також 
створено протокол для лікування хворих на ГЛЛ у яких % бластних клітин, що 
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екс пресують CD20-антиген у кількості не менше 20%, із застосуванням анти-
CD20 моноклональних антитіл. 

Ще однією із важливих імунологічних характеристик ГЛЛ у хворих 
похилого і старечого віку є надмірна експресія на бластних клітинах Р-
глікопротеїну – маркера множинної медикаментозної резистентності. Його 
надмірна експресія завжди асоціюється із зменшенням тривалості повної 
ремісії.  

Винятково важливою, і в вочевидь, визначальною характеристикою ГЛЛ у 
хворих похилого і старечого віку є частота виявлення транслокації t(9:22). 
Відомо, що у дітей віком до 15 років, частота такої транслокації становить 1,5-
5%. Доведено, що частота діагностики Ph-позитивного лейкозу з віком 
збільшується. Так,  t(9:22) чи химерний онкоген BCR/ABL визначається у віці 
31-40 років у 26%, у віці 41-50 років у 27%, у віці 51-60 років 30%, у віці 61-65 
років – 42% і у старших за 65 років у 54%. Тобто, у осіб старших за 60 років 
практично у половини, визначається сама несприятлива прогностична ознака. 
Відомо, що повну ремісію досягають у середньому у 59% хворих із Ph-
позитивним лейкозом (за даними різних авторів - коливання від 46 до 75%), а 
тривалість повної ремісії становить 8,5 міс. і є практично однаковою у всіх 
дослідженнях від 5 до 10 міс.  означене може свідчити про те, що не дивлячись 
на удосконалення індукційного лікування, що дозволяє збільшити кількість 
хворих у яких досягають повної ремісії, тривалі спостереження результатів 
лікування Ph-позитивних ГЛЛ залишаються незадовільними.  

Ряд досліджень з аналізом проведення алогенної трансплантації кісткового 
мозку демонструють покращення виживання хворих, однак, очевидно, що для 
хворих похилого і старечого віку такий підхід є неприйнятним. На даний час 
стандартним методом лікування Ph-позитивного лейкозу є поєднання іматинібу 
і цитостатичних препаратів. Перші результати були винятково оптимістичними 
– 88-96% повних ремісій і 73-88% без рецидивного виживання впродовж двох 
років. У хворих похилого і старечого віку оптимальною можна вважати 
монотерапію іматинібом впродовж 2-4 тижнів, а потім – після зменшення маси 
пухлини приєднання хіміотерапії. Продовження хіміотерапії після досягнення 
повної ремісії за допомогою іматинібу дозволяє уникнути важкої поєднаної 
токсичності. 
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DATA У ТУРИЗМІ 

 
Грабар Марина Василівна, к.е.н.  

доцент кафедри туризму, ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 

 
Нові технології принесли зміни парадигми ведення туристичного бізнесу. 

Соціальні медіа, додатки, блоги  мають важливу роль у розвитку туризму. Тому 
виникла потреба адаптування туристичної бізнес-моделі відповідно до 
очікувань споживачів. Для прогнозування розвитку галузі та прийняття 
економічно ефективних управлінських рішень необхідно брати до уваги велику 
кількість даних. Згідно  з дослідженням Google Travel 74% мандрівників 
планують свої поїздки в Інтернеті, тоді як лише 13% все ще використовують 
туристичні агенції для їх підготовки.  

Big Data (великі дані) – це джерела експоненціально зростаючої інформації. 
Ці технології  можуть стати великою підмогою у процесі прийняття рішень та 
покращити функціонування туристичної галузі. Гравці в туристичній галузі 
тепер можуть приймати обґрунтовані рішення на основі аналітики та даних, 
визначати цільові групи потенційних клієнтів на кожному етапі процесу 
планування поїздки, підвищити ефективність та якість послуг. Великі дані 
навіть можуть бути використані для прогнозування, які нові туристичні 
продукти можуть добре працювати на ринку. 

Для туристів ефективні технології великих даних, що використовуються, 
можуть перетворюватись на персоналізовані пропозиції, що відповідають їх 
інтересам та потребам. Вони можуть отримати покращений досвід, 
орієнтований на клієнтів та їхні потреби. Великі дані можуть бути використані 
не просто як інструмент прогнозування для майбутніх тенденцій, а й у 
реальному часі майже негайно передбачити та відповідати на потреби туристів. 

Наприклад, мережа готелів Meliá використовує технологію big data для 
вивчення бази даних своїх клієнтів, щоб побачити витрачену суму, причину 
поїздки, країну походження та перехресно перевіряють цю інформацію з 
публічними даними з державних джерел, щоб розробити найбільш відповідний 
профіль клієнта та досягти більш високого рівня успішності. Таким чином, 
вони роблять кращу сегментацію своїх рекламних кампаній для підвищення 
ефективності та оптимізації інвестицій, необхідних для цих кампаній. 

Американська мережа готелів Red Roof Inn зіткнулася зі зниженням потоку 
туристів у зв'язку з суворою зимою та несприятливими погодними умовами. 
Однак із-за таких погодних умов в аеропортах щодня скасовували велику 
кількість рейсів, пасажири надовго залишалися в аеропортах і потребували 
засобів розміщення. Використовуючи відкриті дані про погодні умови та 
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скасування рейсів, компанія змогла відправляти пасажирам затриманих рейсів 
персоналізовані пропозиції з контактними даними найближчого до аеропорту 
готелю мережі. В результаті цього готелі підвищили рівень завантаженості 
номерного фонду. Таким чином, готелі зможуть керувати цінами та тарифами 
на номери, збільшуючи їх при високому попиті, щоб максимізувати прибуток. 

Великі дані – сукупність даних, зібраних з різних джерел з різними 
форматами, включаючи тексти, зображення чи растри. Вони можуть бути 
отримані з Instagram, Facebook, Twitter, блогів, відео та голосових записів, а 
також із систем зв’язку, бізнес-баз даних. Крім великого обсягу інформації, 
існують і інші особливості, що характеризують великі дані. П'ять основних 
властивостей великих даних добре відомі як 5V: різноманітність, швидкість, 
обсяг, правдивість та значення [1, с. 4].  

У звіті "Статистика туризму: раннє прийняття великих даних?" 
зазначається, що великі дані поступово, але наполегливо займають місце 
традиційних джерел інформації чи анкетних опитувань [2]. Технології big data 
дозволяють вимірювати не тільки кількісні значення туристичних потоків, але й 
грошові операції, стаючи тим самим незамінним інструментом проектування, 
впровадження та поширення інноваційних систем у сфері туризму. 

Таким чином, можемо констатувати, що великі дані базуються не на 
опитуваннях, а на реальних діях користувачів. Збираючи всі джерела даних 
разом, великі дані покращують базу вибірки. Члени туристичної галузі 
поступово звертаються до великих даних, щоб знайти нові шляхи для 
покращення можливостей, прийняття управлінських рішень та загальної 
ефективності діяльності 
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Анотація. У роботі розглянуто питання ефективності діяльності операторів 

транспортних засобів в системі «людина-машина». 
Ключові слова: операторська діяльність, система «людина-машина», 

транспорт, ефективність роботи, безпека руху. 
Актуальність дослідження обумовлена розвитком та швидким зростанням 

кількості транспорту, інформаційних технологій, сучасного темпу і ритму 
життя, відповідно, і вимог до роботи операторів транспортних засобів стає все 
більше, внаслідок чого зростає ціна похибки в загальному обсязі ефективності 
роботи.  

Мета дослідження: розглянути поняття ефективності операторської 
діяльності в системі «людина-машина». 

Об’єкт дослідження: феномен ефективності в контексті діяльності 
оператора транспортних засобів 

Предмет дослідження:  система «людина-машина» як платформа для 
розгляду поняття ефективності роботи оператора транспортного засобу. 

Операторська діяльність як особливий вид діяльності сформувалася в 
зв'язку із розвитком складної техніки та інформаційних технологій (систем 
управління, систем дистанційного зв'язку і т.п.), з досягненнями науково-
технічного прогресу, а також обумовлена сучасним темпом і ритмом життя. 

 Розвиток техніки призводить до того, що людина поступово звільняється 
від енергетичних, транспортних, технологічних функцій та переходить до 
автоматизованого виробництва;  основними функціями в такому випадку 
стають програмування роботи машин, управління ними та контроль за їх 
роботою, тобто відбувається виконання підготовчих і контрольних функцій. 
Така зміна характеру праці висуває нові вимоги до людини, до її професійних 
знань, умінь і навичок, до її індивідуально-типологічних особливостей та 
психологічних якостей;  формується специфічний вид трудової діяльності. 
Будь-яка властивість людини в одному випадку може бути професійно цінною, 
бажаною, у іншому байдужою або навіть заважати ефективній роботі та 
успішній діяльності взагалі. [3] 

Людина-оператор в системі «людина-машина» характеризується такими 
показниками як швидкодія, надійність, точність і психічна напруженість своєї 
діяльності. Показником швидкодії є час вирішення завдання оператором, тобто 
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час від моменту появи сигналу до моменту закінчення здійснення керуючих 
впливів. Надійність діяльності оператора зазвичай характеризується 
ймовірністю правильного вирішення завдання. Дані характеристики діяльності 
оператора залежать від способу її виконання, тобто від навичок і вміння 
оператора, а також мотивів його поведінки, від зміни умов виконання 
діяльності. Серед них слід відзначити наступні: «довгострокова» витривалість 
(витривалість при втомі до кінця робочого дня, особливо при монотонній 
роботі); витривалість до екстреного напруження і перенапруження; стійкість 
уваги; стійкість до внутрішніх відволікаючих чинників (особливо в умовах 
пасивного спостереження у операторів-контролерів); реакція на непередбачені 
подразники. Також слід наголосити на переключенні уваги (скорочення часу на 
«входження» у діяльність з виконання нової задачі) та стійкості до дії чинників 
середовища (температури, тиску, вологості, вібрації, шуму, прискорення тощо). 

Точність роботи оператора можна охарактеризувати як ступінь відхилення 
деякого параметра, що вимірюється, встановлюваного або регульованого 
оператором, від свого істинного, заданого значення. Кількісно точність роботи 
оператора оцінюється величиною похибки, яка може мати як позитивний, так і 
негативний знак. Не завжди помилка є похибкою. До тих пір, поки величина 
похибки не виходить за допустимі межі, вона не є помилкою. Поняття похибки 
важливо для тих випадків, коли вимірюваний або регульований оператором 
параметр представляє безперервну величину.  

В роботі оператора слід розрізняти випадкову і систематичну похибку. 
Проблема систематичних похибок вкрай складна. Ці помилки залежать як від 
умов роботи оператора, так і від його стану. Істотне значення мають мотивація 
діяльності, емоційний стан, набуті навички і т. п.[1] 

Як  зазначає Голубятніков В.О., ефективність діяльності оператора 
(диспетчера) також багато в чому залежить від створених для нього умов 
роботи.  Планування постійного робочого місця оператора і розміщення 
обладнання проводяться з урахуванням психофізіологічних характеристик 
працівника даного роду професії.  У разі, коли щити мають значну протяжність 
по фронту, їх бічні частини розгортають по відношенню до оператора з 
утворенням щита П(Г)-подібної форми або з утворенням з панелей 
багатогранника, вписується в частину дуги окружності, центром якої є робоче 
місце оператора.  Конструкція пульта, що є постійним робочим місцем 
оператора, повинна бути пристосована для роботи сидячи в зручній позі.  Для 
записів на пульті відводиться поверхню площею не менше 100x200 мм.  [2] 
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Сьогодні реформаційні зміни в Україні характерні тим, що старі системи 

управління, на превеликий жаль, продовжують домінувати. Хоча необхідно 
враховувати той факт, що для переходу до принципів успішного 
функціонування управлінської діяльності через втілення у її практику якостей 
управлінської культури потрібен час, знання, вміння і навики управління, 
зрештою високий професіоналізм і політична воля влади і політиків щось 
змінити у суспільстві й державі. Управлінська діяльність владних інститутів 
держави залишається централізованою і майже не контрольованою 
громадянським суспільством. До таких централізованих систем управління ми 
відносимо уряд, великий бізнес-світ, різноманітні корпорації й об’єднання, 
профспілки,  великі навчальні заклади усіх рівнів і т. ін. Про це, свого часу, 
писав відомий психолог, соціальний філософ Е. Фромм у праці «Революція 
надії» наголошуючи на тому, що у цій загальній системі центральне місце 
займає людина, особистість, яка не може повноцінно реалізувати себе, оскільки 
«бюрократична система заважає самореалізуватися, паралізує ініціативу і 
породжує глибоке відчуття безсилля» (Фромм, 2018, с. 177). 

Основними ознаками управлінської культури, як зазначає переважна 
більшість дослідників цієї науково-практичної проблеми є: вироблення новітніх 
систем і методів управління і управлінської культури; підвищення освітнього 
рівня; подальше набуття нових управлінських знань, навиків і професіоналізму; 
вміння розмовляти і слухати; сприймати думки опонентів, аналізувати їх та 
використовувати у своїй практичній роботі, якщо вони мають сенс тощо. Про 
такі тенденції пишуть як зарубіжні, так і українські вчені Е. Афонін, Р. 
Войтович, Н. Нижник, Л. Пашко, Л. Пал, Т. Парсонс, О. Петроє, М. Пірен, Л. 
Гонюкова, Е. Регнет, Р. Тейлор та ін. Окрім цього хочемо зазначити, що однією 
з основних ознак  управлінської культури виступає теза про те, що управлінець 
і управління – це не особисте збагачення, популярність і вседозволеність, а 
професійна, повсякденна робота у соціальній, економічній, політичній сферах, 
що направленні на покращення життя і роботи працівників підприємств, 
різноманітних колективів та організацій, загалом громадян держави. Про такий 
підхід до управління як, свого роду, мистецтва говорили і писали Сократ, 
Ксенофонт, Платон у стародавній Греції; М. Падуанський і Н. Макіавеллі в 
епоху Середньовіччя; І. Кант і Г. Гегель у Новий час; М. Вебер,  Ф. Тейлор, М. 
Фоллет, Е. Мейо – кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття; до сучасного бачення: 
П. Друкер, Г. Саймон, Г. Райт, Г. Бекккер, Т. Шульц, Н. Корнеліус, С. Кові та 
ін. Але тут важливо зазначити, що для ефективної управлінської діяльності 
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державних й суспільних інституцій велике значення має активність і здорова 
робота громадянського суспільства, про що пише А. Колодій (Колодій, 2002). 

Звертаючись до науково-теоретичних розробок суті й ознак управлінської 
культури, необхідно сказати, що єдиної точки зору, щодо тлумачення поняття 
«управлінська культура» немає. Це говорить про те, що дане поняття, глибоке, 
багатогранне і міждисциплінарне. Вважаємо, що управлінська культура вбирає 
в себе знання, пізнання, дослід, особисті якості керівника, лідерські чинники, 
вміння спілкуватися і переконувати аудиторію, особиста поведінка тощо. 
Також  до цього потрібно додати  такі складові управлінської культури, як: 
рівень індивідуального розвитку; цілеспрямованість; динамічність; відкритість; 
системність; колегіальність, комунікабельність і т. д. (Пержун, Пірен, 2015). 

Перераховані вище ознаки управлінської культури в публічному управлінні 
не вичерпуються. Важливо до цих зовнішньо-орієнтованих додати, так би 
мовити, внутрішньо-орієнтовані, особисті: моральність, поведінка і конкретні 
дії керівника; відповідальність за себе і своїх підлеглих; світогляд, цінності й 
естетичні вподобання; повага до людини; добропорядність і справедливість у 
прийнятті рішень; застосування творчості у своїй роботі тощо. 

Сьогодні варто також звернути увагу на те, що роль управлінської культури 
в публічному управлінні має систематичний характер, оскільки проводяться 
різноманітні дослідження в даній галузі, виробляються критерії ефективності 
щодо дослідження корпоративної культури, організаційної культури, 
управлінської культури владної еліти тощо. Цими проблемами займаються 
науковці в Україні, що працюють у Національній академії державного 
управління при Президентові України, її філіях у Харкові, Одесі, Львові, 
Дніпрі, факультети і кафедри вищих навчальних закладів, інститути 
підвищення кадрів працівників державної сфери і т. д. 

Отже, рівень управлінської культури має формуватися у комплексі 
різноманітних характеристик, які утверджуються у процесі історичного та 
соціокультурного розвитку. При цьому важливе значення має історія держави і 
суспільства, менталітет і психологія нації, недоліки формування управлінської 
діяльності протягом соціально-історичного часу, сучасні передові світові 
підходи до управління тощо.  

У цілому варто зазначити, що впровадження управлінської культури у 
практичну управлінську діяльність на всіх рівнях держави і суспільства процес 
складний, тривалий і змінний, позаяк життя і суспільно-політична діяльність 
людей і соціальних інститутів весь час змінюється, набуває нових ознак і 
характеристик. Звідси дослідження якостей, суті і значення управлінської 
культури набуває подальшої актуальності для влади, політиків, управлінців, 
державних чиновників і загалом громадянського суспільства, як головного 
рушія модернізації соціально-економічного, політичного і культурного 
оздоровлення України. 
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В умовах сучасного стану української держави актуальною проблемою є 

несформованість національних цінностей суспільства, що суттєво впливає на 
розвиток успішної країни. Українську націю має складати суспільство, яке 
пов'язує своє майбутнє з незалежною Україною, має патріотичні почуття, 
прагне працювати та професійно реалізувати себе у своїй державі, 
продовжувати українську націю, прищеплювати підростаючому поколінню 
повагу до країни, бажання підтримувати українські традиції, спілкуватись 
українською мовою, жити та працювати на Україні, відповідально ставитись до 
майбутнього своєї держави. Тому пріоритетним напрямком діяльності держави, 
освіти має бути формування національних цінностей не тільки підростаючого 
покоління, а й усього суспільства. 

З огляду на вище зазначене маємо розкрити поняття «цінність» та 
«національна цінність» як державницько-суспільного пріоритету України. 

На думку В. Ребкало та В. Козакова “цінність” визначається як феномен, 
який об’єктивно, за своєю природою благом для людини, спрямований на 
утвердження її в бутті, реалізацію її творчих можливостей. Цінність 
визначається як результати або продукти різноманітної діяльності людей, що 
задовольнятимуть певні матеріальні чи духовні потреби людей різних 
соціальних груп [2, с. 714–716]. 

Як зазначає А. Возженников, національні цінності – це наявні та ідеальні 
соціальні, матеріальні та духовні блага, що задовольняють потреби та інтереси 
людей і сприяють прогресивному розвитку особи, суспільства і держави 
[3, с. 14]. 

С. Ларін розкриває поняття «національні цінності» як основоположні 
матеріальні, інтелектуальні й духовні надбання народу України, визначальні 
умови існування та розвитку людини, суспільства і держави. Тому формування 
активної життєвої позиції особистості, спрямованої на захист і розвиток 
національних цінностей, має бути стратегічним пріоритетом в діяльності 
органів державної влади [5, с. 48]. 

Національні цінності складають основу людського буття. Українському 
суспільству необхідні національні цінності для збереження загальнолюдських 
цінностей, розвитку особистості кожного громадянина, згуртованості народу, 
розвитку української нації, збереження і збагачення національної культури.  

Ж. Петрочко вважає, що національні цінності є своєрідним 
націєзберігаючим імунітетом, формують підгруття націєтворення, визначають 
вектор розвитку особистості як громадянина Української держави, 
обумовлюють особистісні ідеали і життєві смисли, творять любов до народу, 
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роду, рідної землі, інтеріоризуються в особистісні через оволодіння 
відповідними знаннями. Тільки через опанування національних цінностей, 
перетворення їх на національно-особистісні можливе національне 
самовизначення, самоствердження, мотивація до національно орієнтованої 
поведінки, бажання брати участь у розбудові держави [1, с. 149]. 

Враховуючи події останніх років Українська держава потребує стрімкого 
розвитку, змін в освіті та економіці, вирішення питання демографічної ситуації. 
Все це впливає на рівень збереження української нації та розвиток України. 

На думку В. Горбуліна та А. Качинського, існування та розвиток держави й 
нації має розглядатися крізь призму її ціннісного ядра, що консолідує суспіль-
ство, а саме: національна безпека, духовні надбання, добробут, система 
міжнародних зв’язків, патріотизм і соціальна справедливість [4, с. 107]. 

Враховуючи зарубіжний досвід, історію нашої держави події останніх років 
в Україні важливо прищеплювати суспільству такі національні цінності як 
гідність самобутність, соборність, воля, формувати національний характер, 
національний спосіб мислення, національну свідомість, національний світогляд 
виховуючи ідеал людини-громадянина. 

На думку Ж. Петрочко подолання байдужості громадян щодо ставлення до 
України та її майбутнього має відбуватись за сучасних умов зусилля державних 
і неурядових організацій, діяльність яких спрямована на формування 
позитивної національної ідентичності (уподібнення окремої особистості певній 
нації на основі оволодіння сукупністю національних та культурних цінностей, 
почуттів, уявлень, поглядів, ідей, зразків поведінки, завдяки чому 
забезпечується усвідомлення свого історично зумовленого соціально-
культурного локалітету у системі людства) [1, с. 148]. 

Отже, національні цінності у своїй сукупності мають бути основою 
суспільно-державницького пріоритету, сприяти розвитку української нації, її 
єдності, гордості за свою країну, формуванню бажання молоді навчатись, 
працювати, продовжувати свій рід в Україні. 
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Об’єктомдослідження наукової розвідки є використання кольороназв у 
творчості української письменниці, лауреата Державної премії України імені 
Тараса Шевченка та премії імені Володимира Сосюри – Ірини Жиленко.  

У поетичних творах та книзі спогадів «Homoferiens» Ірини Жиленко ми 
виокремили кольороназви, індивідуально-авторські образи-символи, які 
авторка використовує для пояснення особистих життєвих ситуацій, вираження 
емотивного стану.  

Лірика Ірини Жиленко оздоблена «позолотою», ось як коментує своє 
захоплення поетеса: «мені часто дорікали, що у віршах моїх забагато 
«позолоти». Що вдієш, коли від тих, дитячих, часів я не мислю собі ні краси, ні 
радості без позлітки [1, с. 47].І хоча кольорова палітра творчості мисткині 
доволі розмаїта, золотий та його відтінки є одним із найчастіше вживаних у 
творах мисткині кольорів-символів. Вживаючи епітет «золотий», поетеса на 
семантико-стилістичному рівні актуалізує власне світосприйняття, що 
демонструє захоплення життям, відчуття щастя, піднесений настрій, оптимізм. 
Як, наприклад, у циклі «Сніг іде…», що складається з шести поезій, І. Жиленко 
в кожній з них уживає золотий кольоросимвол: «Але якоїсь ночі – не засну. / І 
прийде сніг з очима золотими. / І от тоді я знову осягну / мистецтво повертання 
у дитину…» [2, с. 104]; 

«А у небі сонце сходить. / Чихнув котик делікатно. / Я постукала по сходах / 
золотими каблучками» [2, с. 105]; 

«Як я просто зітхнула! / Ранок. / Трамвайчик іде. / Міста золочений вулик / 
тихо і ніжно гуде» [2, с. 105]; 

«Сніг золотий лоскоче / теплі вуста і очі» [2, с. 105]. 
 В. Жайворонок у словнику-довіднику «Знаки української етнокультури» 

тлумачить золото як благородний метал, що виступає символом багатства, «не 
піддається псуванню, золото зробилося символом найдорожчого, 
найдосконалішого і в цьому розумінні широко вживається в колядках, у 
величальних піснях, де бачимо «коники золотогриві», вербу «золотокору», де в 
пана «золота брама», в оленя на рогах «золотий терем», а на деревах «золота 
ряска»…; ця досконалість стосується і внутрішнього світу людини: «золота 
людина», «людина з золотим серцем», саму ж людину (дорогу серцю) 
називають пестливо золотко чи золотце» [3, с. 253].  
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Золотий колір у поетеси виражає емотивний стан, асоціативно пов’язується 
з дитинством, що є джерелом натхнення. В поданих прикладах кольороназв 
відбито індивідуальну мовну картину світу мисткині, що демонструє зв'язок 
індивідуально-авторської символіки з народнопоетичною. 

Спогади дитинства поетеса оздоблює «золотим» кольором та його 
відтінками: «взолочена цукерка», «золота країна пальм», «золотий промінь», 
«золоті вітрини та фонтани», «царівна-мама» в жовтому платті.  Золотий – 
символ святості, він також символізує сонце і багатство;  багатство духовне. Як 
колір сонця і вираз живого, золотий посідає особливе місце у світовій гармонії 
кольорів. Усі дрібні деталі набувають знаковості, помітно, що для стилю 
мисткині характерне органічне звернення до символічних образів: «А вечорами 
тліла брама, / і в ній, мов золоте багаття, / з’являлась моя гарна мама, / царівна-
мама в жовтім платті»[2, с. 47]. 

Творчість І. Жиленко демонструє синтез літературних видів і жанрів, що є 
властивістю її творчої особистості.  У канву художніх творів І. Жиленко вільно 
інкорпорує фольклорний матеріал (етнографічно-фольклорні образи, пісні, 
елементи казковості, казкової фантастики, кольорові символи, образи-символи), 
оскільки саме в народній творчості мисткиня віднайшла близькі їй за духом 
поетичні засоби. Її вірші відзначені не лише мелодійністю, а й особливим 
характером виразності: поезія І. Жиленко відбиває переживання поетеси, тому 
за ними можна простежити світоглядні засади авторки[4, 112]. 

Наприклад, цікавим зразком для аналізу є «Казка про білого вовка», що 
розпочинається традиційною для більшості народних казок мовленнєвою 
формулою, яка у творі Жиленко має варіант: «Жив колись Білий Вовк. / Білий, 
мов білий шовк» [2, с. 163]. Казка має просту композицію, складається з двох 
частин. Перша з них – монолог сірого вовка, друга – текст від наратора. 
Головний  персонаж казки – сірий вовк – батько, якого переповнюють почуття 
невимовного жалю з приводу незвичного кольору його сина. За допомогою 
кольору поетеса втілює соціальну сутність білого сина. Кольором-символом 
авторка підкреслює екстраординарність вовчогосина. Старому вовку соромно 
за «тихі очі», вегетаріанські уподобання сина,аби пробудити злість у свого 
чадавін переповідає плітки: «Кажуть про тебе: «Ланець, / мрійник, 
вегетар’янець!» / Кажуть, – о жах! – на свято / їв ти котлети з м’яти!»  [2, с. 
163]. 

Друга частина казки розпочинається повторенням зачину:«Жив колись 
Білий Вовк. / Білий, мов білий шовк» [2, с. 163]. Таким чином авторка 
відокремила власну нарацію. Подальша оповідь торкається причуд вовка-
альбіноса, який «рвав білосніжні лілії / білій вороні Емілії»[2, с. 164]. 
Романтичну вдачу ворони-альбіноски підкреслено словами: «Тиха і безборонна, 
/ спала десь там ворона. / Біла, як біла лілія / снилась вороні ідилія. / Снився їй 
Білий Вовк, / білий, як білий шовк. / Рвав він у лузі лілії – / лілії для Емілії…» 
[2, с. 164]. 

Аналізуючи творчість І. Жиленко, підкреслюємо національний характер її 
творчості, що характеризується прагненням спрямувати суспільство до 
підтримання національної ідентичності, – церозкривається в системі 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

161 
 

образів(рідна земля «До зойку ніжного…», корогва «Любов з гвоздикою», вітер 
з майдану, свобода «Осінь. Свобода»), насичені текстів національними 
символами, кольороназвами(«золота вода», «природи золоте чоло», «білий 
вітер»,  «голубе сонце», «кристал голубий», «срібний дим», «вуличка в золоті 
гарячім», «золота підкова», «золотий пилок», «золоте перо», «срібло фонтана», 
«золота із неба манна», «лампа золота» і т.д.),що репрезентуються на рівні тем, 
мотивів, образів, а також у структурі поетичних творів та книги спогадів. 
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старший викладач кафедри маркетингу та логістики 
Національний університет «Запорізька політехніка» 

 
Сучасні зміни в економіці України вимагають постійної адаптації до нових 

вимог ринку. Поява та розвиток конкурентів потребують пошуку переваг, які б 
якісно відрізняли підприємство від інших гравців ринку. Розвиток та посилення 
бренду дозволяє виокремити підприємство з-поміж інших, однак з часом бренд 
що не розвиваєть втрачає свої позиції. 

Ребрендинг та брендинг є маркетинговими інструментами. Але між ними 
існує багато відмінностей. Як відомо, брендинг – це діяльність зі створення 
бренду, спрямована на успішне просування, розвиток бізнесу. наш час 
ребрендинг все частіше використовується багатьма компаніями споживачів 
образ торгової. Ребрендинг же – це зміна бренду в цілях стимулювання зміни 
споживацького ставлення до нього, завданням якого є створення 
довгострокової позитивної тенденції зростання бренду на ринку [1]. 

Ребрендинг є цікавим та відповідальним процесом, від якого залежить 
подальше сприйняття бренду після його оновлення. Науковці та практики 
називають декілька причин необхідності ребрендингу та показників, на які він 
має матиме вплив: 

- посилення бренду ( з метою зростання лояльності споживачів); 
- диференціація бренду серед конкурентів (з метою посилення його 

унікальності);  
- збільшення цільової аудиторії бренду (з метою залучення нових 

споживачів); 
- розширення асортименту абсолютно новими товарами та послугами; 
- зміна ринкових умов, адаптація бренду до яких неможлива; 
- об’єднання з іншою компанією; 
- відновлення репутації [1; 2]. 
У 2019 році ребрендингом скористалися такі відомі компанії як: 
Borjomi. Перевтіленням займалася студія брендингу Reynolds & Reyner. 

Дизайн став більш сучасним та легким, їм навіть вдалось залишити головний 
символ – оленя, який за легендою відкрив джерело напою Власюк. 

Kinder Chocolate. Піклуючись про дрібні деталі, які можна назвати «ДНК» 
бренду, оформлення дизайну не погіршило зовнішній вигляд продукції. Єдине, 
що змінювалось – це зображення дитячих облич з усіх куточків світу. Це дало 
змогу не пошкодити впевненість та якість продукції на ринку. 



MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION 
FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIET 

163 
 

McDonald’s. Йдеться про оновлення логотипу і фірмового стилю McCafé. 
Нова індивідуальність бренду включає оновлений логотип, нові золоті чашки, 
відповідні його золотого стандарту для якісної кави, і новий слоган бренду: 
«Good is Brewing». 

Crocs. Взуттєвий бренд змінив логотип – крокодил, який раніше 
зображувався в колі, зараз перетворився на силует взуття з мордою крокодила. 
Творець нового логотипу Стівен Келлехер поділився роботою в своєму 
Instagram. Пост зібрав багато позитивних відгуків, на думку користувачів. Його 
визнали найкращим в історії [3]. 

Capital One придбала ING Direct і незабаром перейменувала бізнес в Capital 
One 360. IBM за останній рік зробила відразу кілька придбань, одним з яких 
стала компанія Clearleap – тепер її назва звучить як IBM Cloud Video [4]. 

Не оминув ребрендинг і українські компанії. Так, один з найбільших 
українських операторів мобільного зв'язку МТС-Україна стає Vodafone. 
Українці отримали асоціацію з міжнародним брендом і міжнародними 
стандартами сервісу, можливість зв'язуватися з абонентами по всьому світу за 
доступними цінами. Ребрендинг МТС називають гідним прикладом того, як 
реінкарнація бізнесу виходить за рамки тривіального еволюціонування [5]. 

Вітчизняний сервіс замовлення таксі Uklon повністю оновив логотип, всю 
айдентику, рекламну комунікацію стратегію. Тепер це IT-компанія, націлена на 
конкуренцію зі світовими лідерами. В Uklon ребрендинг направили на ще одну 
важливу тему – турботу про споживача. Компанія в рекламі, будь-якому 
контенті і меседжі доносить ключову думку – це безпечно, швидко і недорого. 

Розглядаючи вдалі прикладу ребрендингу та його успіх на світовому ринку 
потрібно зазначити, що він має як позитивне так і негативне відображення у 
своїй сфері. Наприклад ребрендинг Conde Nast. Видавництво, яке вирішило 
омолодити аудиторію журналу House & Garden. Видавці скоротили його назву 
до абревіатури HG. Постійна аудиторія журналу відмовилася сприймати нове 
ім'я, а молоді читачі так і не зацікавились виданням про домоведення. Масове 
анулювання підписок і зниження роздрібних продажів привели до того, що HG 
закрили [1]. Ще один приклад це історія зі зміною логотипу найвідомішого 
бренду Pepsi. Корпорація витратила 1,2 мільярда доларів на оновлення 
айдентики, контент-стратегії і перегляд рекламних активностей. Істотних змін 
не відбулося: трохи нахилили накреслення, змінили форму розриву між 
класичним «синім і червоним». Але споживачі асоціювали новий логотип як 
людина з величезним животом, п'є всесвітньо відомий газований напій. 
Користувачі швидко поширили «рімейк» логотипу. Компанія відреагувала на 
інцидент, випустивши масу відеороликів, де логотип «крутиться-вертиться», 
щоб відвернути споживача від візуального образу великого живота. До таких 
історій невдалих оновлень можна віднести сервіс бронювання житла Airbnb та 
декілька інших брендів [5]. 

Брендинговим агентством Landor було аналізовано що, частіше за всіх 
перейменовують придбані бренди ті компанії, що активно ведуть себе на ринку 
M & A. Найбільше угод M & A проводиться серед IT-компаній, а 
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найактивнішими за останнє десятиліття стали Microsoft, Alphabet, IBM, 
Accenture і Oracle [4]. 

Враховуючи всю статистику та приклади використання ребрендингу, можна 
запевнити що він як піднімає імідж компанії на новий рівень, так і перетворює 
її в об'єкт глузувань. Тому потрібно відповідально ставитись до такого процесу, 
аби зберегти увагу та вибір споживачів до того чи іншого бренду. Проведення 
ребрендингу повинно бути добре продуманим, потрібно проаналізувати 
поточний стан підприємства, оскільки саме в неправильній діяльності фірми 
можна знайти причину незадоволення покупців. Необхідно з’ясувати, чого не 
вистачає споживачеві. Якщо ж немає ніяких підстав до ребрендингу, а є лише 
якісь здогадки, що щось треба поміняти, то ребрендинг краще не проводити, 
оскільки це може призвести до дезорієнтації клієнтів або до загибелі проекту. 
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к.ю.н., доцент 
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Національна система освіти є ключовим елементом розвитку суспільства та 

держави. Метою державної політики нашої держави щодо розвитку освіти є 
створення умов для: по-перше, формування зрілості майбутнього фахівця з 
вищою освітою; по-друге, постійного саморозвитку особистості в процесі 
професійної самореалізації. 

Питання професіонального розвитку є предметом пильного дослідження 
психологічної науки, зважаючи на формуючу роль діяльності в розвитку 
психіки людини. Тому проблема підготовки студентів до майбутньої професії є 
найактуальнішим завданням освіти сьогодення [4, с. 45]. 

Сучасний ринок праці висуває до випускників закладів вищої освіти вимоги 
як щодо наявності базових професійно важливих якостей особистості, так і до 
здатності майбутнього фахівця аналізувати свою професійну діяльність, 
удосконалювати професійні навички, засвоювати нові професійні напрямки, що 
потребує необхідності розвитку особистісного ресурсу. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що професійне становлення відіграє 
особливу роль у процесі розвитку особистості майбутнього фахівця, його 
професійної свідомості й успішності подальшої професійної діяльності. 

Професіоналізм особистості передбачає сукупність психофізіологічних, 
психічних та особистісних змін, які відбуваються у процесі опанування 
особистістю знань з метою успішного вирішення складних професійних 
завдань. У сучасних психологічних дослідженнях зазначається, що процес 
професійного розвитку передбачає становлення студента як суб’єкта освітньої 
діяльності і здатність його до організації самостійних, професійних та 
особистісно значущих дій. 

Питаннями професіоналізації майбутніх фахівців займалися як зарубіжні (А. 
Маслоу, К. Роджерс), так і вітчизняні (Г. С. Абрамова, О. Ф. Бондаренко, М. Й. 
Боришевський, Л. Ф. Бурлачук, Н. П. Зубалій, Н. Л. Коломінський, С. Д. 
Максименко, В. Ф. Моргун, В. А. Татенко, Т. М. Тітаренко, М. В. Савчин, В. Г. 
Панок, Н. В. Чепелєва, Т. С. Яценко та ін. дослідники). 

Реалії сьогодення вимагають від майбутніх фахівців не лише професійної 
стійкості при умовах конкурентного ринку праці, а й готовності до зміни 
вектору своєї професійної діяльності. Саме тому особливо важливим у процесі 
професійного становлення є формування основ професіоналізму завдяки 
реалізації особистісного потенціалу. Усе це можливо за умов усвідомлення 
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людиною ролі власного особистісного потенціалу та його вивчення, що у 
процесі навчально-професійної діяльності може викликати подальший розвиток 
особистісних якостей. Період студентства - переважно від 18 до 25 років - 
характеризується найбільш динамічними змінами особистості щодо 
формування певних рис характеру та показників інтелекту [5, с. 65]. 

Поняття становлення належить до категоріального апарату філософії, 
психології, соціології, педагогіки й інших галузей знань. 

З точки зору філософії становлення виражає раптову мінливість речей та 
явищ, їхнє неперервне перетворення з однієї властивості в іншу. Становленням 
визначають перехід від однієї визначеності буття до іншої. Усе, що існує, 
перебуває у становленні, а його буття й є цим процесом [3, с. 78]. 

В. Слободчиков розглядає процес становлення як складову процесу 
розвитку. На його думку, категорія розвиток одночасно містить у собі як 
мінімум три процеси: становлення, формування, перетворення. Становлення - 
це перехід від одного певного стану до іншого - більш високого рівня; єдність 
вже здійсненого і потенційно можливого [13, с. 12]. 

Н. Ю. Волянюк розглядає професійне становлення як динамічний 
багаторівневий процес формування комплексу професійно важливих якостей, а 
дії спеціаліста - як відтворення отриманих умінь та засобів виконання 
діяльності в певних ситуаціях [8, с.37]. 

Отже, процес професійного становлення як психологічна категорія 
відображає процес саморозвитку людини впродовж життя, у межах якого 
відбувається становлення специфічних видів суб’єктної активності особистості 
на основі розвитку і структурування сукупності професійно орієнтованих її 
характеристик, що забезпечують реалізацію функцій пізнання, спілкування та 
регуляції в конкретних видах діяльності і на етапах професійного шляху. 

На думку В. Ф. Орлова, професійне становлення визначається як: 
  процес перетворення сформованих професійних якостей; 
  етап розвитку професійної культури, на якому професійні якості вже 

сформувалися, але професійна діяльність не набула остаточної форми; 
  форма відображення у свідомості індивіда власного об’єктивно- 

реального розвитку особистісних професійних якостей; 
  рух до розв’язання суперечності між наявними рефлексивними 

уявленнями, способами мислення, знаннями, уміннями та навичками 
професійної діяльності і відсутністю досвіду їх реалізації на практиці, між 
минулим досвідом особистісного розвитку та майбутнім розвитком професійної 
майстерності, культури праці, між двома етапами усвідомлення власного Я: Я-
студент, що опановує професію, і Я-фахівець [11, с. 58]. 

Як вважає С. Д. Максименко, сутність професійного становлення полягає в 
тому, що індивід, прийнявши на себе професійну роль, лише розпочинає 
освоєння функціонального змісту професійної діяльності. 

Зазначимо, що на думку науковців, більш ефективним чинником 
формування якостей особистісної зорієнтованості процесу навчання та 
виховання особистості є врахування її потреб та інтересів, що узгоджено з 
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потребами суспільства (І. Бех, А. Бойко, І. Зязюн, В. Лозова, А. Мудрик, Н. 
Ничкало, Е. Косенко, В. Семиченко, Т. Сущенко та ін.) [1, с.44]. 

З точки зору акмеологічного підходу професійне становлення триває 
впродовж усього періоду активної професійної діяльності, тобто через 
модифікацію ціннісно-смислової сфери змінюється образ Я, розширюючи 
загальнолюдський і професійний потенціал суб’єкта професійної діяльності (Н. 
В. Кузьміна, Л. Е. Орбан-Лембрик, А. К. Маркова та ін.). 

Л. Е. Орбан-Лембрик виокремлює певні вимоги для підготовки спеціалістів. 
Наведемо приклад: переосмислення цілей і завдань навчального процесу з 
позицій оптимального формування професійних якостей майбутнього фахівця; 
співвідношення індивідуальних та групових форм навчання та підготовки тощо 
[2, с.75]. 

Л. В. Кондрашова вважає, що за роки навчання у вищому навчальному 
закладі необхідно розвивати у майбутніх фахівців здатність до усвідомлення 
провідної мети професійної діяльності і стимулювати в них бажання працювати 
в обраній сфері [7, с. 4]. 

В. А. Семиченко вважає, що необхідно систематично проводити комплексні 
широкомасштабні дослідження для одержання достовірних даних про 
психологію сучасного студента, тенденції змін, які відбуваються, проводити 
психологічну експертизу педагогічних новацій та пропонованих організаційних 
форм і технологій, психологічну підготовку адміністративного та 
професорсько-викладацького складу всієї системи професійної освіти. 
Дослідниця визначає, що діяльність студента як суб’єкта професійної 
підготовки є ефективною лише тоді, коли вона інтегрується із загальною 
системою професійної підготовки. Вона стверджує, що впродовж навчання 
необхідно враховувати як реальні психологічні якості майбутніх фахівців, так і 
подальші тенденції розвитку цих якостей [12, с. 54]. 

Отже, професійний розвиток особистості безпосередньо пов’язано з 
проблемою особистого ставлення людини до професії та її особистісного 
зростання у професійній діяльності. При цьому процес професійного розвитку є 
нерівномірним і гетерохронним, що пов’язано зі станом нестійкості та 
нерівноваги [6, с. 124]. 

Аналіз напрацювань дослідників з проблеми готовності до навчання у 
закладах вищої освіти (В. Гребнева, Н. Зенкова, С. Кусакіна та ін.) надав 
можливість визначити п’ять складових: 

  Мотиваційна (бажання вчитися у вищому навчальному закладі і 
бути студентом, виконувати обов’язки відповідно до нового статусу). 

  Інтелектуальна (наявність середнього рівня інтелектуального 
розвитку та необхідних знань і вмінь у межах шкільної програми). 

  Вольова (навички самоорганізації, уміння слухати, посидючість, 
внутрішня пізнавальна активність тощо). 

  Моторно-організаційна (висока швидкість читання і письма, 
навички роботи з текстом, розподіл та швидке переключення уваги). 

  Професійна (наявність знань про професію, самостійність вибору й 
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усвідомлення його остаточним на даному етапі життя, бажання вчитися за 
обраною професією). 

Стосовно професійної складової Л. Мітіна вважає, що її подальший 
розвиток здійснюється лише у тому випадку, коли людина усвідомлює свою 
участь і відповідальність за все, що з нею відбувається, має спроби активно 
сприяти або протидіяти зовнішнім обставинам, планувати та ставити за мету 
свою професійну діяльність, корегувати її заради професійного успіху. 

Е. Ф. Зеєр у своїх дослідженнях виокремлює такі етапи професійного 
становлення особистості майбутнього фахівця у процесі навчання: адаптацію, 
інтенсифікацію та ідентифікацію. На початковому етапі навчання (перший 
курс) важливими є такі загальнопрофесійні важливі якості: прагнення до 
саморозвитку, високий рівень працездатності, сумлінність, дисциплінованість, 
принциповість і відповідальність. Усе це пояснюється тим, що на цьому етапі 
професійного становлення студенти адаптуються до умов та змісту професійно-
освітнього процесу, відбувається засвоєння навчально-пізнавальної діяльності, 
визначаються нові соціальні ролі особистості і взаємостосунки між 
однокурсниками та викладачами вищого навчального закладу [9, с. 35]. 
Психологічними критеріями успішності проходження цього етапу є адаптація 
до навчально-пізнавального середовища, особистісне самовизначення і 
формування нового стилю життєдіяльності. 

Е. Ф. Зеєр відзначає у своїх дослідженнях, що професійному становленню 
майбутнього фахівця притаманні певні суперечності. Так, на стадії професійної 
адаптації професійний розвиток визначається низкою суперечностей між 
вимогою нової для особистості соціально-професійної ситуації та рівнем 
соціально-професійної кваліфікації і компетенції. Чинником, який ініціює 
професійне становлення, є особистісний розвиток майбутнього фахівця. 

Отже, на початковому етапі професійного становлення закладаються лише 
загальні передумови засвоєння професії, що є необхідними для заключного 
етапу навчання та для подальшого професійного становлення і зростання. 

Для студентів 3-4 курсів провідною діяльністю є науково-пізнавальна. 
Науковці розглядають цей етап як етап інтенсифікації, який передбачає 
розвиток загальних та спеціальних здібностей, інтелекту, емоційно-вольової 
регуляції, відповідальності за своє становлення і самостійності. 
Психологічними критеріями успішності проходження цього етапу є 
інтенсивний особистісний та інтелектуальний розвиток, соціальна ідентичність, 
самоосвіта, оптимістична соціальна позиція і готовність до завершального 
етапу професійного навчання. 

Розвиток особистості впродовж навчання, освоєння професії і виконання 
професійної діяльності є центральною ланкою особистісно-орієнтованого 
вузівського навчання. 

Отже, професійне становлення майбутнього фахівця впродовж навчання у 
закладі вищої освіти передбачає формування у студентів: 

 здатності займати активну позицію з розвитку саморегуляції 
особистості щодо забезпечення максимального особистісного розвитку з 
мінімальними затратами; 
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 позитивного ставлення до навчальної діяльності та ініціювання 
пізнавальної активності; 

 здатності планувати і прогнозувати своє професійне становлення; 
 усвідомлення своїх потенційних можливостей та готовності 

розвивати професійно важливі якості, які мають недостатній рівень 
сформованості; 

 здатності мобілізувати весь свій особистісний потенціал заради 
досягнення цілей розвитку себе як професіонала[10, с. 41]. 
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Human faces are complex multi-dimensional stimuli, which provide a wide range 

of characteristics for the brain to process. The current study focused on the activity in 
 and β- band oscillations directly reflect such -ߠ and β bands of EEG data, as ߠ
cognitive processes as retrieval and actualization of memory [1], emotional 
excitement and other consciousness-driven processes [2]. Thus, changes in power 
spectrum density in these bands were measured, and effective connectivity was 
modeled using phase transfer entropy (phase TE). 

There is a hypothesis that the brain has an internal model of the surrounding 
world, which functions as a Bayesian filter for incoming sensory information, causing 
an answer based on actual experiences [3].  In our previously conducted ERP study, 
we have revealed that valence of the stimuli creating the emotional context for the 
target neutral expressions affects perception, which is signified in the increase of the 
level of attention and memory processes [4]. To reveal and quantify "causal" or 
directional inter-areal phase-phase interactions during emotion perception, a new 
information theory-based approach of phase transfer entropy (phase TE) was used, as 
phase synchronization of neuronal-based oscillations has been suggested to determine 
the coordination and integration of anatomically distributed information processing 
[5]. 

Phase synchronization and amplitude correlations are functionally independent 
phenomena [6] and reveal different neural networks. Besides, the importance of 
phase-derived information in neuronal processes is highlighted by studies showing 
that phase-based grouping can encode more information than the amplitude-related 
one in both visual and auditory [7] processing. This indicates the phase not only as a 
reflection of neuronal synchronization but also as a transmitter of information 
between neural ensembles. Such a phase information flow from one cortical region to 
another cannot be estimated using phase synchrony metrics [8], which, by their 
nature, do not reveal spatial orientation.  

Phase transfer entropy (phase TE) [9] is a reformulation of the Wiener principle 
in the framework of information theory (IT) [10]. Like the Granger’s causality, the 
phase TE assesses whether the past of the original and target time series affects the 
ability to predict the future of the target time series. Unlike Granger’s causality, phase 
TE compares conditional probabilities using the Kulbak-Leibler divergence. If signal 
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X triggers the signal Y, then the probability density of the future Y, due to its past, 
must be different from the probability density of the future Y due to the past of both 
X and Y. Besides, unlike Granger’s causality (and dynamic causal modeling), the 
phase TE is model-free as it does not carry any assumptions about the signal 
structure. 

Phase TE can be a good indicator for the analysis of phase-based connections and 
is used to detect directional interactions in broadband MEG / EEG sensor and source 
signals. However, the calculation of phase TE for individual tests requires a large 
amount of continuous data, which can be problematic in the case of a temporary task-
related connection. The method can also be used for continuous data analysis with the 
help of several techniques of state space reconstruction. 

This research aimed to study and model the effect of positive and negative faces 
on the perception of target neutral faces.  

Forty students of Taras Shevchenko National University of Kyiv (21 females, 
aged 18-24, mean=21) were presented with two series of images, during which EEG 
was recorded. Data was also obtained during resting state with both closed and open 
eyes. Stimuli were selected from the International Affective Pictures System (IAPS). 
Emotional stimuli were shown in an arbitrary pattern in which the likelihood of a rare 
stimulus (n=100) appearance was 30%. ߠ and β bands were subdivided as follows: ߠ-
1 (4.1, 5.8) Hz, (7.4 ,5.9) 2-ߠ Hz, β-1 (13, 19.9) Hz, β-2 (20, 30) Hz.   For the 
subbands selected, power spectrum density analysis was conducted, which was then 
displayed in the topographical maps of activation. PTE method was applied to reveal 
the effective cortical neural networks involved in stimuli processing. 

The topography of activation changes of PSD corresponded with prevailing views 
on mechanisms of visual stimuli perception and processing. In both 1 ߠ- and 2 ߠ-
subbands, extensive networks of effective connections during the processing of 
neutral faces in positive emotional context were formed. However, in 1 ߠ-subband, it 
was generalized when in 2 ߠ-subband prominent activation nodes were formed in 
frontal, central, and parietal cortical areas in both hemispheres. As for neutral stimuli 
in a negative context, well-established nodes of activation in left parietal and central 
areas of the cortex in 2 ߠ-subband were observed.  

No stable network was observed for high-frequency oscillations in both trials, 
which corresponds with the concept of it as a marker of inward-directed attention. At 
the same time, in β1-subband more comprehensive network of causal connections 
with loci in parietal, frontal, and central regions were observed for target stimuli in 
positive context perception compared to negative context. 

Results obtained with phase TE during resting states with both closed and open 
eyes were generally close to zero, which supports the view that this method of 
analysis is suitable for mapping brain networks associated with a specific cognitive 
task. However, utterly different connectivity patterns (C≥ .2, p≤ .05)  were observed 
during stimuli demonstration, and they correlated well with the results of our ERP 
study.     

 Activation loci formed in θ2-subband reflected processes of memory retrieval,  
implicit encoding, differentiation, and integration of emotionally salient sensory 
information for positive context [11] and reflective mind notion and motivational 
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significance encoding for negative context [12]. The endogenous self-referential 
processing of the CMS has been related to an intrinsic virtual-models generator 
function, through which the organism forms an inferential knowledge about the 
structure of (its) reality. Moreover, well-pronounced connections among parietal 
regions of cortex may manifest ongoing estimation of the social status of the person 
depicted [13], which correlates with late posterior negativity (1000 ms) in parietal 
areas was observed, manifesting semantic component of stimuli perception. 
Differentiation problems (interference) and attention modulation were manifested 
through a vast network of connections in β1-subband when neutral stimuli were 
presented in a positive context [14]. 

In sum, phase TE and PSD demonstrated their effectiveness for analysis of 
emotional visual stimuli processing mechanisms, mediated by disparate cortical 
areas. Consequently, PSD distribution corresponded with conventional views on 
mechanisms of visual stimuli perception and processing. Withal, phase TE 
demonstrated no efficiency in resting-state data analysis. The results of this analysis 
method were in concordance with ERP study results. Phase TE revealed difficulties 
in neutral faces differentiation in a positive emotional context, alongside. At the same 
time, increased processes of self-reflection and motivational encoding were observed 
when neutral faces were presented in a negative emotional context. 
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Despite the high level of the pharmaceutical industry development, the latest 

technologies do not provide the modern man with a cure for serious incurable 

diseases. The number of synthetic medicines' side effects, which can significantly 

impair the quality of patient's life, reduce productivity or lead to disability, is also 

increasing. 

Therefore, it is understandable that the interest and intensive search for new 

natural remedies, in particular plant origin, are able to prevent intense radical 

formation or to promote better mobilization of their own systems of antiradical 

organism protection. 

The study of the biological properties of Arnica montana tincture  on the state of 

different body systems would not only help to explain some of its mechanisms of 

action, but also would greatly expand the possibilities for the use of raw materials in 

clinical practice [1]. 
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The purpose was to study the influence of Arnica montana tincture on the 

membranes permeability in vitro. 

Materials and methods. In work was used the Arnica montana tincture, which 

was made of Arnica montana dried inflorescences in the ratio 1:10 obtained by  

maceration (infusion) on 70% ethanol and met all the requirements to it according to 

the State Pharmacopoeia  and Pharmacopoeial Article  42-206183 (Arnica tincture). 

Results and discussion. According to the results obtained, the Arnica montana 

inflorescences tincture contains a significant amount of natural antioxidants [2]. 

These include, in particular, flavonoids and other polyphenolic compounds 

(quercetin, rutin, chlorogenic acid, tannins), sesquiterpenes (arnifolin), essential fatty 

acids (oleic, linoleic and linolenic), ascorbic acid, valepotriates, β-carotene. The study 

of the effect  of Arnica montana tincture on the permeability of donor erythrocyte 

membranes under conditions of hypotonic hemolysis and screened antioxidant 

properties of the tincture in vitro showed that the test drug has pronounced membrane 

stabilizing and antioxidant properties in quite wide ranges. The content of one of the 

main active ingredients of arnica - arnifoline (521 mg / 100 g of tincture) was chosen 

as the basis of the drug concentration in vitro experiments. In the range of Arnica 

tincture concentrations, corresponding to 5,21х10-7 - 5,21х10-2 mg of arnifoline / 

100g of tincture, a membrane stabilizing effect of the drug was detected, and at 

concentrations above 5,21х10-2 - hemolytic effect was observed. 

The screening of antioxidant properties of Arnica montana tincture in vitro has 

shown that the drug, in concentration 5.21x10-6 mg of arnifoline / 100 g of tincture 

and above, inhibits the induced Fe2 + peroxide oxidation of lipids, as evidenced by 

the decrease in the content of one of the products - malondialdehyde. 

Therefore, the results of the screening study revealed the antioxidant and 

membrane stabilizing properties of Arnica montana tincture with a wide range of its 

concentration. 
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Сучасна універсалізація та популяризація відносних концепцій 
покарання тісно пов’язана зі зміною уявлень не тільки про сутність 
покарання та справедливості, але й ролі у ньому держави. При цьому слід 
зауважити, що ідеї відносних концепцій покарання не є новими і тісно 
переплітаються з ліберальними позиціями кінця ХVIII -  початку ХХ 
століття. Зокрема, з роботами Вільгельма фон Гумбольдта, Лоренца фон 
Штейна, Алексиса де Токвиля, Джона Стюарта Мілля та інших, в яких 
визначалося, що суспільство і особа є більш важливими ніж держава. 

Засади відносних концепцій покарання простежуються й у теорії 
психологічного примушування А. Фейєрбаха. Науковець звертав увагу на 
те, що злочин викликає у особи почуття задоволення. Через це покарання 
повинно спричиняти особі ще більше незадоволення ніж те задоволення, 
яке вона отримала, вчиняючи злочин [1, с. 264-265]. 

Іншим критиком концепції карального правосуддя виступав І. Бентам 
[2, с. 53-54], який у своїй концепції утилітаризму визначав, що лише одне 
задоволення має в житті людини найвищу цінність. У світлі цієї ідеї 
концепція карального правосуддя є незадовільною, оскільки пропагує 
примушення до некомпенсованого щастям страждання. Відповідно, 
визначав І. Бентам, каральні концепції призводять не до зменшення, а до 
збільшення страждань у світі. Згідно з цим позиція автора та його 
послідовників (утилітаристів) щодо покарання були однозначними – 
покарання є виправданим тільки у тому випадку, якщо воно має як 
наслідок добрі результати, що перевищують погані наслідки 
безпосереднього застосування покарання.  

Утилітарна концепція стала переважною у англо-американській 
юридичній доктрині ХХ століття, ставлячи акцент на перевихованні 
засуджених та просуваючи ідею виправлення під час перебування у 
виправних установах. Однак вона мала як своїх прихильників, так і 
противників. Це дало можливість для появи так званих проміжних позицій 
між утилітаризмом та ретрибутивізмом та в подальшому отримали назву 
консеквенціалізму.  

За своєю суттю консеквенціалізм поєднує в собі групу етичних учень, 
які визначають критерієм моральності поведінки отриманий результат 
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(консеквент) [31]. Таким чином, будь-яка дія може бути виправданою, 
якщо призведе до необхідного результату. 

Ці ідеї знайшли своє продовження, а також критичне переосмислення у 
роботах Дж. Роулза, О.О. Жиленка, М.С. Таганцева, С.В .Познишева, 
класиків тогочасної юриспруденції, які виступали за відмінну від 
загальноприйнятої форму правосуддя, що на сьогоднішній день має назву 
відновного. 

Не слід також забувати й про вклад внесений представниками так 
званої згладжувальної теорії, що виникла на засадах утилітаризму 
(представники А. Меркель, Г. Велькер, Е. Белінг), згідно з якою реакція 
держави повинна містити не відплату, а прагнути до згладжування розладу 
між двома особами [4, с. 131].  

Таки чином, можна говорити про те, що сучасне вітчизняне 
законодавство, вводячи до правового простору примирення та 
посередництво, засновується на ліберально орієнтованих позиціях другої 
половини ХІХ століття, початку ХХ століття, які отримали 
фундаментальне висвітлення у класичній ліберальній кримінально-
правовій доктрині. 
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