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Entrepreneurship is a leading sector of the market economy which provides 

market saturation with goods and services, promotes healthy competition. It forms a 

new layer of the entrepreneur-owner. It is based on independent, proactive, 

systematic, at your own risk activities for the production, performing and services 

providing, the goal of which is to make a profit. Entrepreneurship in general is 

designed to solve significant economic problems but the role of small business is 

largely aimed to provide employment, in particular, by creating new jobs and 

absorbing surplus labor. Small enterprises are much less destabilizing the situation in 

the labor market in case of bankruptcy of some of them compared to large enterprises 

[1]. 

The concepts of small business and small entrepreneurship have recently become 

widely used but an unambiguous clear interpretation of their meanings in the modern 

economic literature is not formed. 

The terms of “small entrepreneurship” and “small business” are most generalized 

by the economist Z.Varnaliy. According to his research, “small entrepreneurship is an 

independent (at their own expense) systematic innovative activity of citizens-

entrepreneurs and small enterprises at their own risk in order to obtain entrepreneurial 

income (surplus)” [2, p.23]. 

Small business is the activity of any small business and definite citizens 

(individuals) for profit.  It is practically any activity of the specified subjects of 

economic activity directed on realizing of their own economic interest [2, p.25]. 

Thus, according to Z.Varnaliy, the concept of “small business” is a broader 

concept than the concept of “small entrepreneurship”. 

Differences in these concepts are explored by V.Kredisov. He argues that “small 

entrepreneurship involves not only the relatively small size of the enterprise and the 

scale of economic activity but also its mandatory basis on a particularly risky and 

innovative basis, on full economic responsibility, on personalized and flexible 

methods of management and organization of reproduction in order to obtain 

maximum entrepreneurial profit per unit of capital spent” [3, p.3]. 

Small business or small entrepreneurship is identified by N.Nechivilova. She 

defines that it is a business activity carried out by small enterprises in accordance 

with the criteria established by law as well as citizens-entrepreneurs who conduct 

independent business activities to ensure self-employment and employment of their 
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families and other citizens at their own risk, usually with the aim of making a profit 

[4]. 

T.Govorushko clarifies the definition of small entrepreneurship as an independent

owner’s activity, at his/her own risk and under his/her own responsibility initiative. 

This activity is characterized by the desire for innovation, low production. It is also 

based on the use of economic resources and aimed at obtaining financial, economic 

and social results [5, p.10]. 

In this regard, M.Huras argues that “the essence of small entrepreneurship is the 

desire of the entrepreneur through the scientific organization of labor, efficient use of 

resources, scientific and technological progress, risk and own initiative to provide 

potential buyers with goods and services according to their requests and to get the 

maximum possible profit on the basis this” [6, p.20]. 

N. Redina researches small entrepreneurship as “a special type of

entrepreneurship, which in accordance with the requirements of the economic law of 

labor social division is focused, on the one hand, on meeting social needs and making 

a profit and, on the other hand, on relatively small private property in its various 

forms and types. This process is being realized in dialectical unity with management 

and control by the business entity with a high degree of risk and innovation, 

personalized management and with the property responsibility for business results” 

[7, p.38]. 

M.Slatvins’ka offered “to identify these concepts and use them as

interchangeable. She also offered to understand them as a certain economic activity 

that is carried out or planned to be carried out on the basis of independence, initiative, 

regularity, at their own risk. This type of activity is carried out by business entities 

with an average quantity of employees for the reporting (financial) year and the 

amount of gross income from products sales (works, services) for this period does not 

exceed the limit set by law in order to achieve economic and social results” [8]. 

While supporting M.Slatvins’ka’s approach we assume that small business is 

an economic activity carried out by a small enterprise at its own discretion (but not 

contrary to the laws of Ukraine) and provides it with income. 

There are the concepts of “small business entity” and “micro-business entity” in 

the Ukrainian legislation. They are applied to the terms of “small entrepreneurship”, 

“small business” accordingly. The affiliation of an economic entity to such 

enterprises in Ukraine is determined by Article 55 of the Economic and Commercial 

Code of Ukraine [9]. 

However, activity on preparing and adopting of regulations on business activities 

was unsystematic and inconsistent for some time in Ukraine. It resulted in 

inconsistencies between the provisions of various regulations (Table 1). 
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Table 1 

Research on the terms “small business”, “small business entity” 

Normative Act Definition of terms 

1 2 

Law of Ukraine “On 

Enterprises in Ukraine” of 

March 27, 1991 № 887-XII 

item 2 of Art. 2 

(expired) 

Small enterprises include newly created and existing enterprises: in 

industry in general and construction industry respectively - with up 

to 200 employees; in other branches of the production sphere - up to 

50 people; in science and scientific service - up to 100 people; in the 

non-productive sphere - up to 25 people; in retail trade - up to 15 

people. 

Decree of the President of 

Ukraine “On Amendments 

to the Decree of the 

President of Ukraine of 

July 3, 1998 “On the 

Simplified System of 

Taxation, Accounting and 

Reporting of Small 

Business Entities” of June 

29, 1999 № 746 

(expired) 

The subjects of small business are: 

- individuals who carry out business activities without creating a

legal entity and in labor relations with which, including members of

their families, there are not more than 10 people and whose revenue

from sales of products (goods, works, services) per year does not

exceed 500 thousand UAH;

- legal entities - business entities of any organizational and legal

form and form of ownership, in which the average number of

employees per year does not exceed 50 people and the amount of

revenue from the products sale (goods, works, services) per year

does not exceed 1 million hryvnias.

Economic and Commercial 

Code of Ukraine of 

January 16, 2003 № 436-

IV 

(Article 63 expired) 

Small enterprises (regardless of ownership) are enterprises in which 

for the reporting year: 

- the average number of employees does not exceed 50 people;

- the amount of gross income from the products sale (works,

services) does not exceed the amount equivalent to five hundred

thousand euros at the average annual exchange rate of the NBU

against the hryvnia.

Law of Ukraine “On state 

support of small 

businesses” of 19.10.2000 

№ 2063-III 

(expired) 

Entities of small entrepreneurship are legal entities - business 

entities of any organizational and legal form and form of ownership 

in which the average number of employees for the reporting period 

(calendar year) does not exceed 50 people and the annual gross 

income does not exceed 500,000 euros. 

The Law № 2063 is not applied to trust companies, insurance 

companies, banks, pawnshops, other financial and non-banking 

financial institutions, business entities engaged in gambling, foreign 

exchange and those producers and importers of excisable goods, as 

well as business entities, in the statutory fund of which the share of 

contributions belonging to legal entities that are the founders and 

participants of these entities and are not small business entities, 

exceed 25 percent. 
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Economic and Commercial 

Code of Ukraine of 

January 16, 2003 № 436-

IV Art. 55 

Business entities - legal entities - business entities of any 

organizational and legal form and form of ownership, in which the 

average number of employees for the reporting period (calendar 

year) does not exceed 10 people and the annual income from any 

activity does not exceed the amount , equivalent to 2 million euros, 

determined at the average annual rate of the NBU. 

Small business entities - legal entities - business entities of any 

organizational and legal form and form of ownership, in which the 

average number of employees for the reporting period (calendar 

year) does not exceed 50 people and the annual income from any 

activity does not exceed an amount equivalent to 10 million euros, 

determined at the average annual rate of the National Bank of 

Ukraine. 

Law of Ukraine “On 

Accounting and Financial 

Reporting in Ukraine” 

dated 16.07.1999 № 996-

XIV version of the Law 

dated 05.10.2017 № 2164-

VIII item 2. Art. 2 [10] 

Micro-enterprises are enterprises whose indicators at the date of 

presenting of the annual financial statements for the year preceding 

the reporting year meet at least two of the following criteria: book 

value of assets - up to 350 thousand euros; net income from products 

sales (goods, works, services) - up to 700 thousand euros; average 

number of employees - up to 10 people. 

Small enterprises do not meet the criteria for micro-enterprises and 

the indicators of which, at the date of presenting of the annual 

financial statements for the year preceding the reporting year meet at 

least two of the following criteria: book value of assets - up to 4 

million euros; net income from products sales (goods, works, 

services) - up to 8 million euros; average number of employees - up 

to 50 people. 

Having analyzed the concepts of “small business” and “small 

entrepreneurship” we can assume that these terms are very close to each other in their 

economic meaning. 

The results of the theoretical study revealed that there are two different views 

among domestic economists: the first - distinguishes and identifies differences in 

these concepts, the second - unites them. More often they are used as synonyms. In 

addition, the analysis of the interpretation of these terms in the legislation of Ukraine 

proved that the normative documents do not define the concept of “small business” 

but there is the concept of “small business entity”, thus, legally these concepts are 

also interchanged. 
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The relevance of research. Emotional maturity is understood as the 

correspondence of the emotional manifestations of an adult to the norms accepted in 

this society (A. Reber, P. Fress); as the correspondence of the emotional 

manifestations of an adult to not only the expectations of society, but also to the 

needs, values, interests of the subject (A. Maslow); as the correspondence of 

emotional behavior to representations of the norm for a certain age (A. Maurer). 

Common in these definitions is a view of emotional maturity as the ability to 

adequately emotional response, taking into account the age period of a person’s life, 

i.e. its development in specific social conditions. 

Human emotions have a psychophysiological (natural) and social basis in their 

development. The natural basis is based on those psychophysiological features that 

reflect the adequacy of the dynamics of the development of emotions at a given age. 

The social basis reflects the experience of the emotional relationship of a developing 

personality to the world. Therefore, by emotional maturity we mean the integrative 

quality of the personality, which characterizes the degree of development of the 

emotional sphere at the level of adequacy of the emotional response in certain 

sociocultural conditions. Signs of emotional maturity include features of emotional 

expressiveness, emotional self-regulation, empathy. 

Indicators of emotional expressiveness are: the ability to adequately display your 

emotional state in facial expressions, pantomime, expressive actions, intonations. 

Indicators of emotional self-regulation are the management of your emotions 

according to the situation and expediency, the ability to cope with emotional 

reactions in socially accepted ways. The indicators of empathy are: the ability to 

understand the world of the experiences of another person, to respond emotionally to 

his experiences, to use these abilities in communication. 

There are internal and external factors in the development of emotional maturity 

in adolescence. Internal factors include individual characteristics of a person, 
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individually-typological characteristics of a person, the formation of an adequate “I − 

conception”. External factors include the level of social and environmental stability, 

the speed of changes in the system of social roles, the quality of family interaction, 

the circle of contacts, the frequency of social contacts. 

The personal level of manifestation of emotional maturity is considered by us as 

the result of the internal activity of the personality, aimed at mastering oneself, at 

transforming the inner world. We consider the interpersonal level of manifestation of 

emotional maturity as the result of external activity, which is aimed at transforming 

the external world and is manifested in communication. We conditionally call these 

levels of manifestation of the components of emotional maturity intro-focus (focus on 

the internal state) and extra-focus (focus on the external social environment). The 

prefixes ‘intro’ and ‘extra’ characterize different levels of manifestation of each 

component of emotional maturity, which complement each other [2]. 

Thus, introexpressiveness is the involuntary manifestation of emotions in facial 

expressions, movements, intonations, which also perform the function of discharge, 

relief, and regulation of the process of excitation caused by emotional experiences. It 

is possible to interpret the involuntary expression of emotional states as an action 

aimed at organizing internal activity. In turn, the purposeful expression of emotions, 

the use of special techniques to more accurately express a real or desired emotional 

state, is used only in communication. This means that the ability to correctly convey 

one’s emotional state in communication refers to signs of extra-expressiveness. 

The personal level of emotional maturity (intro-self-regulation) is the ability to 

regulate one's own reactions, states, processes in accordance with the situation and 

expediency. It is achieved through the improvement of methods to contain unwanted 

reactions and stimulate the desired activity. Extra-self-regulation − the ability to 

influence the behavior of other people, the possession of ways of direct and indirect 

influence on the interlocutor. 

Intro-empathy – the ability to understand the emotional state of surrounding 

people, the ability to sympathize and empathize with them, to understand the factors 

of their behavior. Extra-empathy – the ability to adequately use these skills as a way 

of regulating relationships in communication [1]. 

Material for a conversation with teenagers on the topic "Anger and Aggression" 

       Anger is, first of all, the result of inability to cope with oneself. The world 

and the people in it do not always correspond to our requirements and desires. If this 

happens, we are trying to change the situation as it seems to us more correct. Fails - 

we are angry. But from our anger, as a rule, nothing changes either, unless the mood 

worsens even more. We are becoming aggressive. 

Aggression is an individual or collective behavior, an action aimed at causing 

physical or psychological harm, damage or the destruction of another person, group 

of people. 

What is aggression? Give examples of aggression. 

Do you agree that if you suppress an attack of anger in time, then you can reduce 

aggressiveness? 

Very often, especially in adolescence, a person is angry with himself. And most 
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often in vain. It seems to you that you should be stronger, more resilient, more 

skilled. Of course, striving for the best is a normal human need, however, in 

adolescence, a person’s achievements may be limited, first of all, by the fact that the 

growth and development of the body has not yet ended. 

Aggressiveness can manifest itself both by each person individually, and by a 

group of people. However, group aggressiveness grows out of the sum of the 

aggressive behavior of individuals. 

Each of you is a person. Each personality has biological and individual properties 

that determine its behavior in society. This is called the social personality traits. 

Give examples of individual, biological and social properties of a human 

personality. 

Do you agree that each of you has all of these properties? 

Raise your hands those who want to strengthen their personal qualities in 

resisting attacks of anger. 

Thank you. I will try to help you. Now, each of you should imagine that we are in 

the classroom in private. I will address each of you individually, without giving 

names. So, we started. 

(The teacher changes the timbre of the voice, to softer intonations.) 

Let's do an exercise, which can be called "Frozen photo." It is very simple and 

short. Place your palm on the table and try to bend your index finger. Moreover, so 

that only it bends and at that moment other muscles do not work. Happened? No. Do 

not worry, in order to master this seemingly simple exercise, you need to spend 

several years. Only then will your body remain completely calm when flexing a 

single finger. 

Repeat this exercise and try to feel exactly which muscles were included in the 

work. The ability to listen to their movements is the beginning of work on mastering 

power over oneself. It is not fists and swear words of a person who owns himself that 

control his life, but, on the contrary, he can give any order to his body. Therefore, this 

order is executed much better than involuntary actions. 

Here's another trick: squeeze the fist of your right hand, bend it at the elbow and 

strain your biceps. Does it work? Feel your biceps. Strong? Of course, because the 

synergist muscles (assistants) helped him to strain. In this case, the biceps assistants 

were carpal muscles. And now try to strain the biceps of the arm hanging along the 

trunk with a straightened palm. Very weak, yes? It is difficult without helpers. Now 

try to feel the changes in the biceps in different positions of the arm. Listen to your 

left hand, follow the changes in it. Hold the tension in your right hand for 3 s, rest, 

hold for 5 s and rest again. While resting, listen to your body, and you will suddenly 

be surprised to find that fatigue appeared in an unexpected place, for example, in the 

tongue. But you did the exercises silently. What's the matter? And just the body 

suggested where today you have the weakest point. Gradually, through all these 

exercises, you will learn how to deal with difficulties. The main thing is to learn to 

listen to your body. 

Use muscle tension to relieve anger. Do not let the energy go to useless anger, 

switch it to the accumulation of muscle mass. If you feel angry, do strength exercises. 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

20 

This is the best and most useful discharge. Less trouble, and the body is more 

beautiful. Gradually, reducing your anger, you will be able to permanently get rid of 

those rudiments of aggressiveness that you received from nature. 

Here is an example of a fragment of communication training for prevention 

aggressive behavior 

The communication training program includes the following topics: 

familiarity with the psychological characteristics of the personality (with a 

discussion of examples from fiction); 

role behavior theory, types and levels of communication, positive thinking 

training, public speaking skills, dialogical and monologue communication, 

confidentiality in communication, the problem of manipulative behavior, choice of 

image and style of behavior, control over emotions. 

First lesson. Acquaintance of group members with each other, with the problems 

that others experience. The exercise “Falling in the circle of friends” contributes to 

the emergence of trust. The whole group forms a circle, one of the participants is 

inside the circle and begins to fall back on the substituted hands of the participants. 

This happens until he feels the support of all members of the group. After that, 

another participant gets into the center of the circle. 

After any exercise, you need to talk about the feelings experienced by each of the 

participants. The following is the work on the topic "Description of my advantages 

and disadvantages". 

The second lesson. The role of communication in everyday life and the need for 

training in effective communication skills are discussed, levels and positions in 

communication are considered. 

The third lesson. The lesson is devoted to the topic of communication as role-

playing behavior. The lesson begins with the exercise "Falling in the circle of 

friends". Then a discussion of stereotypes of behavior in various life situations is 

held. 

The fourth lesson. The lesson is devoted to the study of the mechanisms of 

empathy, non-verbal communication and control over emotions. 

Empathy is a person’s ability to emotionally respond to other people's 

experiences. Empathy involves the subjective perception of another person, 

penetration into his inner world, sympathy for his experiences. Participants must 

realize that sometimes in order to better understand another person, it is necessary to 

enter his state, to trust his feelings. 

Emotions are a special class of processes and conditions associated with instincts, 

needs and motives, reflecting in the form of direct experience (fear, joy, pleasure, 

etc.) the significance for a person of the phenomena and situations acting on him. 

Feelings – a stable emotional relationship to something. Based on these 

definitions, it is necessary to emphasize the difference between emotions that are 

born in response to any situation in communication, and feelings that have a more 

stable structure. In order to control emotions, you need to be aware of them. After 

awareness, a detachment from undesirable emotion is possible, a look at it as if from 

the outside. Instead of experiencing directly, you can say to yourself: “Resentment 
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gripped me. Do I need it now?” Then you can analyze your feelings and actions 

aimed at achieving true goals. 

When discussing, you need to pay attention to the feelings that arise during the 

exercise. 

Is there empathic contact with a partner? 

Can you give up your thinking and be guided by the commands of another 

without internal resistance? 

What emotions do you experience? 

It is necessary to dwell on the discussion of these emotions. 

Communication barriers. The ability to listen and hear. When working on these 

topics, the psychologist should strive to get feedback - what was already learned by 

the training participants from what was already discussed. 

Exercises in the language of poses and gestures (protection, status, property and 

territory, courtship) in the form of guessing. What does this or that gesture or pose 

mean? We note examples of protection in negative situations. 

1. Protection of the emotional sphere: 

“Pink bag” – participants are invited to present the opponent placed in a pink bag, 

from where his angry tirades are distributed; The “glass wall” is the same, but 

through the glass wall. 

2. Elements of autogenic training: bathing in water (imagine yourself in the 

shower) – we feel the pulse in our fingers, we warm our hands and feet (in the cold), 

we get rid of headaches (improving blood circulation). 

The fifth lesson. The lesson is devoted to the topic of public speaking and the 

differences between dialogic and monologic communication styles. 
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An integral part of the professionally oriented training of future musicians-

instrumentalists is a holistic system of qualities necessary for the optimal functioning 

of mental, psychophysiological, neurophysiological mechanisms of the performance 

process. The development of professionally important qualities is considered as a 

hierarchically connected system of genotypic, phenotypic traits in micro- and 

macroconditions (external and internal). External conditions are divided into several 

aspects. In microconditions these are optimal individual models of "performing" 

behavior. In the macrosense - a holistic effectively interacting learning system. 

External conditions take into account the individual psychological characteristics of 

students. Therefore, the internal conditions presuppose a certain formation of a future 

complex of professionally important qualities in the future musician [1]. 

The above indicates the need to take into account the individual psychological 

inclination of the musician to perform activities in the process of career guidance 

selection of students. Therefore, the topic of the study is actual: "Formation of 

professionally important performance qualities of children of music schools in the 

instrumental practice." 

The research aim is to identify effective methods that contribute to the formation 

of optimal individual complexes of professionally important qualities of pupils of 

children's musical schools. 

 The research objectives: 

1. To analyze the state of the problem under investigation in scientific literature, 

musical-pedagogical theory and practice. 

2. Identify and differentiate the complex of personal, professionally important 

qualities that are significant for musical-performing activities. 
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3. To identify the individual psychological features of the manifestation of the 

specified complex in the students and the dominant basic indicator of its formation. 

4. To determine indicators and levels of formation of professionally important 

features of pupils. 

5. Develop and experimentally tests a set of methods that contribute to the full 

formation of the creative personality of future musicians. 

The object of the research – is the process of instrumental training of children of 

children's musical schools. 

The subject of the research – a complex of methods for the formation of 

professionally important performer qualities of pupils. 

The theoretical significance of work is to highlight the methodological and 

practical aspects of the purposeful formation of a complex of professionally 

important qualities of pupils of children's musical schools, effective methods of 

creative becoming of future musicians, that adequate to a certain types of performers 

on the basis of individual psychological features, were outlined and approbate. 

The practical value of work is to develop and implement methods of forming a 

complex of professionally important performer qualities in practice, which includes 

effective psychological and pedagogical methods, a program of mental training, 

aimed at enhancing the positive qualities of the musician and eliminating the 

disadvantages that occur in the context of musical-performing activities.  

In the "Theoretical basis of the formation of professionally important qualities of 

pupils of children's musical schools", the main determinants of musical performance 

("emotional and regulatory", "direct-performing" and other qualities) are determined. 

The structure of the professionally important qualities according to modern scientific 

tendencies was outlined, the basic component of these qualities is revealed 

(individual-psychological differences in their activity). It is shown the importance of 

taking into account individual psychological peculiarities of the development of 

pupils of children's musical schools in the process of their creative formation [2]. 

The main source of the modern educational paradigm is the process of creative 

personality development. An integral part of the training of musicians is the integral 

system of professionally important performing qualities, necessary for optimal 

adaptation of the performer to the conditions of professional activity. 

A certain individual musical-psychological and performing complex of qualities 

must meet to certain type of performer (achieving a professional and psychologically 

necessary level of readiness for performance, self-regulation skills to achieve stability 

and reliability, managing their emotional sphere, the ability to choose the appropriate 

type of style of behavior and definition of personal repertoire). 

In the "Experimental studies on the formation of professionally important 

qualities of pupils of children's musical schools", the methodological substantiation 

of perspective directions and forms of work is presented in order to form students of a 

professionally important performing complex. According to the results of the forming 

experiment, the number of students with low and average levels of this complex was 

dominated. This testifies to the necessity of introducing into the educational process 

methods aimed at achieving the optimal level of formation of professionally 
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important performer qualities to pupils. The formative experiment was conducted 

with pupils of different ages, conditionally divided by the degree of individual 

response to the stress situation of the performance ("universal", "reproductive", "non-

confident" types). Also provided characteristics of a set of methods that contributed 

to the full formation of the creative personality of instrumentalists [3]. 

The results of the study provide the basis for formulating the following 

conclusions. In the modern creative paradigm of pedagogical education, the creative 

formation of the future musician based on the principles of comprehensive 

humanization in the process of education is actual. A complex of professionally 

important qualities is a prerequisite for the effective implementation of musical-

performing activities. The individual-psychological features of the musician 

(extraversion-introversion, rigidity-plasticity, the pace of reactions, emotional 

balance-excitement, general activity) are an important component of the 

hierarchically interconnected complex of professionally important performing 

qualities. The totality of formal-dynamic characteristics of behavior (temperament) 

acts as the basic component of the formation of the specified complex in the process 

of creative formation of pupils. According to forming a complex of professionally 

important qualities, the pupils differentiated into three levels (high, medium, low). In 

the process of conducting the forming experiment, a significant improvement was 

achieved for the individual components of the complex of professionally important 

performing qualities. The effective formation of professionally important performing 

qualities of the musician contributed to the uses of general (universal) and special 

methods adequate to the types of particular performers. Statistical processing of the 

obtained data proved the possibility of forming this complex for pupils of all ages. 

Summarizing the foregoing, we emphasize that the optimally formed for a certain 

type of musician a complex of professionally important performing qualities allows 

you to demonstrate the maximum results in a variety of conditions of musical 

performance. 
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Innovation generating is one of the key factors for efficient operation of business 

entities in modern conditions. Development and implementation of innovative 

projects helps to increase the competitiveness and financial stability of the enterprise. 

New technologies and innovations give an opportunity to solve the problem of the 

most rational use of limited resources. Therefore, the problem of innovative projects 

financing is especially important given the prospects for the development of the 

national economy. 

According to the law of Ukraine, innovations are the newly created (applied) and 

(or) improved competitive technologies, products or services, as well as 

organizational and technical solutions of production, administrative, commercial or 

other nature that significantly improve the structure and quality production and (or) 

social sphere. Accordingly, an innovative project is a set of documents that defines 

the procedure and set of all necessary measures (including investment) for the 

creation and implementation of innovative products [1]. 

Financing of innovation activity in Ukraine usually takes place using own 

(undivided profit, depreciation deductions, etc.), borrowed (long-term loans from 

financial institutions, leasing) and involved (budget funds, issue of shares, domestic 

and foreign investments, etc.) sources. Using of resources from such sources has its 

advantages and disadvantages, which must be taken into account. 

Table 1 shows the costs of innovation from different sources of funding in terms 

of industrial enterprises for 2015-2019. 

 

Table 1 

Sources of innovative activity financing of industrial enterprises in Ukraine  
Expenditures 

on 

innovations, 

UAH mln 

Including at the expense  

Of own funds of the 

enterprise 

of the state budget of non-resident 

investors 

of other sources 

UAH 

mln 

In % to the 

total cost 

UAH 

mln 

In % to the 

total cost 

UAH 

mln 

In % to the 

total cost 

UAH 

mln 

In % to the 

total cost 

2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 

2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 

2017 9117,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 1078,3 11,8 

2018 12180,1 10742,0 88,2 639,1 5,2 107,0 0,9 692,0 5,7 
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2019 14220,9 12474,9 87,7 556,5 3,9 42,5 0,3 1147,0 8,1 

Source: based on [3] 

As can be seen from table 1, the main source of innovation financing in Ukraine 

today is self-financing. In 2019, the percentage of expenditures on innovation at the 

expense of the state budget amounted to 3,9% of total expenditures, and at the 

expense of foreign investors - only 0,3%. Therefore, in our opinion, innovation 

activity in Ukraine is at a low level, in particular given the lack of interest of foreign 

investors to invest in domestic innovation projects. The success of financing 

innovation in Ukraine significantly depends on the diversification of funding sources 

to achieve adaptability to market requirements and ensure the financial security of the 

enterprise. 

The experience of developed countries confirms that the key role of  the state in 

ensuring the conditions for innovative development, the formation of  the national 

innovation system, which defines strategic goals, provides resource support, 

including budget financing, tax incentives, lending and more. Financing of innovative 

projects remains a problematic aspect, as domestic investors don’t have sufficient 

funds and foreign investors don’t want to invest in Ukraine. Therefore, the best 

solution to this problem is involves an active state policy to stimulate innovation in 

Ukraine, in particular on the basis of  the development of public investment , increase 

efficiency and transparency of public-private partnership mechanisms and encourage 

investment in the real sector of the economy and digitalization of business [4 , p. 23]. 

In our opinion, modern instruments for financing of  innovative projects and startups 

deserve special attention. First of all, it is necessary to focus on the potential of 

crowdfunding. Accumulation of funds for innovative projects through crowdfunding 

platforms can allow to attract the necessary resources for project implementation in a 

short time. 

Financing of innovative projects in Ukraine is currently at a low level due to the 

lack of proper government support and the reluctance of foreign investors to invest in 

domestic research and development. Enterprises provide innovative activities usually 

at the expense of its own resources, but it’s not enough for the effective 

implementation of projects. To ensure the sustainability of economic growth and 

increase competitiveness, it is necessary to make qualitative changes in the state 

innovation policy and revise the strategic guidelines of Ukraine. 
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The Ukrainian school nowadays is facing the task of educating a person who is 

capable of independent thinking, making daring non-standard decisions, generating 

original ideas. The main teacher’s task is to form a child’s ability to identify the most 

important points, to analyze, to systematize information, make conclusions, that is to 

develop critical thinking. 

Critical thinking is not necessarily completely original. We have the right to 

accept another person's idea or belief as our own. We are often, even, pleased to 

agree with someone else's opinion because it confirms our point of view [1]. 

Independence is thus the first and, perhaps, the most important characteristic of 

critical thinking. It is impossible to attribute critical thinking to the traditional study 

of facts. However, a teacher’s job is not restricted to teaching the process of critical 

thinking: we teach our students to understand the most complex concepts and to hold 

a variety of information in memory. 

It is necessary for students to have enough freedom in order to think and to solve 

the most difficult issues independently. One is capable of critical thinking at any age. 

Even first-year school children have accumulated enough life experience and 

knowledge to do it. It is through critical thinking that the traditional process of 

knowledge acquisition finds its individuality and becomes conscious, continuous and 

productive. Critical thinking can be developed at different lessons, while doing 

different types of educational activities. We think that doing tasks using construction 

sets is one of the means of teaching critical thinking. 

Critical thinking is a part of the general structure of thinking in the process of 
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cognition and is a higher order thinking skill. Each successive level includes the 

previous one: general thinking is a general process of information processing; 

thinking on the subject is the process of processing information on a particular 

subject using scientific research methods which is enriched with subject matter 

knowledge and methodological knowledge; critical thinking is a process of 

controlling the progress of general thinking and thinking on the subject, and 

improving them. 

Critical thinking development is a system of activities which is grounded on the 

study of problems and situations based on independent choice, evaluation and 

determination of the extent of information usefulness for personal needs and 

purposes. Critical thinking is a rather difficult process of creative processing of 

information, connected to its realization and rethinking [3-5].  

M. Lipman distinguishes 6 key elements of critical thinking: 

1) the ability to think, which involves mastering certain techniques that develop 

the apparatus of thinking operations; 

2) independent judgments formulation, which involves the ability to productively 

compare different judgments and identify alternatives; 

3) responsibility, which implies the ability to prove one's own ideas using 

persuasive arguments; 

4) self-correction, which involves a person’s use of critical thinking as a method 

that addresses his or her own judgments in order to correct or improve them;  

5) the selection of criteria that a critically-minded person takes into account in 

order to analyze them in detail or criticize; 

6) attention and sensitivity to the context implies understanding the general 

criteria in relation to the context of their use and the development of other alternative 

criteria that are appropriate for a specific situation. 

It is known that critical thinking is formed and developed when processing 

information, solving problems and tasks, evaluating a situation, choosing rational 

ways of doing things. It is in the process of working with the construction set, first of 

all, that information processing is done, and the situation is evaluated. Therefore, this 

process can be considered a condition for critical thinking development. 

We believe that one of the means of primary schoolchildren’s critical thinking 

development is using the tasks with LEGO construction set in the educational 

process. 

The methods of teaching using LEGO construction sets are diverse. The 

educators emphasize that due to its content, form of organization and high level of 

outcome, using LEGO in the classroom contributes to the formation of the ability to 

analyze, compare and distinguish features of characters and events. This affects the 

development of attention, observation skills, memory, spatial ideas, and imagination. 

With the help of LEGO construction sets the following tasks of education are 

solved: teaching the correct and fast orientation in some area; the development of fine 

motor skills, the stimulation of general speech development and mental abilities, 

obtaining and expanding mathematical knowledge; expansion of ideas about the 

outside world, the development of attention, ability to concentrate, memory, thinking; 
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teaching imagination and creative thinking; being able to mentally divide the subject 

into its constituent parts and to assemble into one whole; learning how to 

communicate, respect for one’s own and other people’s work. 

Classes during which LEGO construction sets are used provide opportunities for 

pupils’ all-round development and the formation of the most important competencies 

described in the concept of the New Ukrainian School. They include experimental 

research skills: hypothesis formation, finding a solution to the problem, doing 

observation and measurement, establishing causal relationships, evaluating the 

influence of individual factors, processing and analyzing the results; subject skills: 

the principles of modelling, construction and design; understanding cross-curricular 

relationships; the development of creative, imaginative, spatial, logical, constructive 

thinking, etc. 

School practice requires the development of new technologies for students’ 

critical thinking formation in the process of learning, using a variety of pedagogical 

techniques, which encourage students’ creativity and create conditions for 

understanding educational material, generalizing the obtained knowledge.  

The development of critical thinking is a multifaceted, systematic and long-

lasting process. It involves schoolchildren’s directed, organized and gradual mental 

activity under a teacher’s guidance. 
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Introduction: Systems performance is the study of the entire system, including 

all physical components and the full software stack. Brendan Gregg notes that 

“anything in the data path, software or hardware, is included, as it can affect 

performance. For distributed systems, this means multiple servers and applications” 

[1].   

From the other side, performance testing (often called load testing) is designed to 

simulate the real usage conditions of the software system and load on it in order to 

find out its potential bottlenecks. According to Scott Barber “performance testing is 

how you determine how much traffic your website or web application can 

accommodate without breaking” [7]. To run this type of testing without special 

software tools is almost impossible.  

1. Problem to solve. Despite the presence on the market of a wide variety of 

commercial tools for load testing, it is often necessary to build such own system to 

satisfy project-specific requirements (to implement more metrics, or inability to use 

third-party systems, or budget restrictions, or all together). 

This article explores the possibility of building a distributed solution for 

performance testing using open-source tools. For example, Gatling [2] - one of the 

most popular tools for load testing, but its open-source version does not allow to 

implement scaled testing "out of the box". The main limitation is that even if you run 

several test processes from different servers at the same time, the report will be 

generated separately on each one and will not show the overall picture. 

Additionally, this solution was integrated into the continuous integration based on 

Jenkins service and successfully tested with centralized real-time reporting 

implemented with Grafana service [3]. 

2. Distributed load testing system architecture. For building load testing 

system all open-source tools were used such as Gatling, InfluxDB, Grafana, 

Logstash, Docker and Jenkins (except Amazon AWS EC2 services where system is 

hosted). The detailed load testing solution architecture is shown on Figure 1.  
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Fig. 1. Distributed load testing system architecture 

 

3. Multi-instance Gatling limitation solution. Gatling load testing tool allows to 

store data in InfluxDB [4] time-series database what is very convenient because this 

data could be easily visualized with help of different services, for example Grafana. 

At the same time, Gatling sends data with 1-second intervals and in case of 

distributed load testing (multi-instance load runs) instances will overwrite each other 

in InfluxDB if data has the same timestamp. It is specific of such database. Moreover, 

there is no solution of this problem in open-source Gatling version because company 

might motivate to use its commercial version in such cases when you need distributed 

tests.  

The solution of described limitation becomes possible thanks to using third-party 

tool – Logstash. Logstash is a free and open server-side data processing pipeline that 

ingests data from a multitude of sources, transforms it, and then sends it to your 

favourite "stash" [5]. It stays between Gatling and InfluxDB and adds additional tag 

to the data portion what make database treat and save it as unique even if timestamp 

is the same.  

Conclusion. This article shows the possibility of building an own customized 

distributed load testing system in continuous integration with using open-source 

tools. Moreover, performance testing results are shown in real-time what enables fast 

reaction and time saving. 

It is also important to note that deployment of the created solution is possible on 

any operational system – Linux, MacOS, Windows – thanks to using Docker 

virtualization service.  
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According to WHO guidelines for reducing the risk of developing non-

communicable diseases (NCDs), moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) 

should be at least 60 minutes per day [1]. However, the scientific observations of 

physical activity (PA) of adolescents from 105 countries suggests that about 80.0% of 

children do not reach the recommended level [2-4].  

In order to identify the reasons for the modification of the PA of teens and to 

develop preventive measures for the prevention of NCDs, an objective study of 

specific groups of the population, taking into account the peculiarities of lifestyle, is 

necessary. Existing scientific research in our country mainly concerns certain aspects 

of children PA without determining its optimal levels in terms of intensity, 

periodicity, duration. 

RESEARCH QUESTION.  The purpose of our study is to determine the overall 

level of PA of urban adolescents and evaluate its components, which is the first stage 

in the PA optimization algorithm. 

METHODS. We have adapted the questionnaire "Quantization de L'Active 

Physique en Altitude Chez le Enfants“ [5], which allows to characterize the level of 

adolescent's PA by indicators: type, multiplicity, duration, intensity. We have added 
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questions about children`s attitude to the PA and the impressions of PA. The study 

was included the results of a survey of 415 children aged 11-15 years from different 

cities of Ukraine, whose parents gave informed consent. Statistical processing was 

performed using the STATISTICA 8.0. Total energy expenditure we estimated by [6, 

7]. 

RESULTS. It was estimated that the adolescents spend for a day from 1475.8 

kcal to 4055.1 kcal of the total daily energy expenditure with an average value 

(2215.9±22.1) kcal / d. The total daily energy expenditure of adolescents increases 

from 11 to 15 years with reliable statistical differences (F =7.9; p<0.001). 

Comparison of the energy consumption of the modeled TEE and the actual TEEdaily 

showed that adolescents spend 9.4-12.8% less kcal than were calculated.  

It was established that in the structure of daily activity of urban adolescents, 

sedentary behavior rate occupies 70.7%, light-intensity PA - 19.4%, moderate PA - 

7.9%, vigorous PA - 2.0%.  The highest level of static activity is among Ukrainian 

adolescents and the low level (2.0-3.6%) of vigorous PA in all three countries. The 

level of light PA of Ukrainian adolescents is the same as teenagers in Finland. The 

sedentary lifestyle is typical for 75.6±2.2% of urban children of secondary school 

age, moderate lifestyle - 20.8±2.1%, vigorous lifestyle - 3.6±0.9%.  For girls, the 

chances of having a sedentary lifestyle are 2.5 times higher than that for boys 

(OR=2.48; CI 1.54-3.98).  

Duration of MVPA for urban adolescents is 49.1±1.9 min / day on average. In the 

group of boys - 63.1±3.5 min / day, in the group of girls - 40,1±2,2 min / day 

(p<0,001). More than 60 min / day MVPA has 30.8±2.3% for adolescents (45.4% for 

boys and 21.4% for girls).  

According to the National Health and Nutrition Examination Survey (USA), 

24.8% of respondents aged 12 to 15 years old, US residents, indicated that they had 

more than 60 minutes of MVPA every day. 

Data from Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (8 European 

countries: France, Belgium, Hungary, Spain, Germany, Greece, Austria) indicate 

compliance of the recommended level of MVPA in 30.7 - 34.1% of adolescents [8]. 

In Canada, 39.0% of adolescents adhere to recommendations [9]. A study conducted 

in Finland indicates that 31.7% of adolescents follow the level of MVPA of the WHO 

guidelines [10]. 

The probability of developing NCDs is increased by 20% at a low level of PA 

compared to the middle and high (RR=1,2; CI 1,1-1,3; p<0,01) and vice versa, the 

presence of NCDs increases the probability of a low level of PA almost twice 

(RR=1.78; CI 1.13-2.81; p<0.05). 

The probability of occurrence of comorbidity (total number of diseases more than 

3) increases of adolescents almost in 4 times at low level of PA compared to high 

(RR=3.74; CI 1.24-11.29; p<0.05) and on the contrary, with the number of available 

diagnoses, the probability of a low level of physical activity of adolescents is higher 

in 1.9 times than without of NCDs (RR=1.85; CI 1.25-2.75; p<0.01). 

We have estimated most significant indicators of adolescents PA as the risk 

factors for the development of hypodynamia.  The most critical indicators are 
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indicators of physical education at school (PE), duration of sedentary activity, 

occupation of active forms of PA in their free time. PA at physical education lessons 

was evaluated according to four criteria: attendance, conditions, organization and 

structure of the physical education lesson. The optimal resources for PA are only 

17.5% of urban schools. Compared with the data for 2010, the proportion of children 

who always attend physical education has decreased by 10.1% (t=2.9; p<0.05). Thus, 

the average score on the PE indicator is 33.4%. Only 20.2% of adolescents engaged 

to unorganized sports in their free time more than 30 minutes per day, except for 

sports. 11.6% of adolescents engaged to active plays for more than 30 minutes per 

day.  34.2% of the students have the duration of the screen time for less than 2 hours 

per day. 

CONCLUSIONS AND FUTURE DIRECTIONS 

For most urban adolescents, a sedentary lifestyle is typical. Only one-third of the 

sample follows the level of MVPA of the WHO guidelines. The probability of 

developing NCDs increases by 20% at a low level of PA compared to average and 

high and conversely the presence of NCDs increases the probability of a low level of 

PA almost twice. The criteria for reducing the risk of hypodynamia are determined: 

improvement of the program of physical education, reduction of the screen time, 

increase of interest in PA in their free time.  

The next issue is the establishment of limits for the optimal level of physical 

activity of children, taking into account its U-shaped nature of the impact to  health of 

children, because this behavioral factor can be like a risk factor and an anti-risk 

factor. 

The obtained results are the initial stage for developing the program of prevention 

of hypodynamia taking into account the determined criteria of optimization of PA 

[11-13].  
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The pedagogical scenario contributes to the formation of communicative skills of 

students interacting with each other and with the teacher. It includes a description of 

the connections between its constituent parts, texts of theoretical material and 

practical tasks, transitions between teaching elements [1-3]. 

The pedagogical scenario in higher mathematics contains: a) the idea of a 

method, b) an algorithm, c) examples, d) methods of solution, e) comparison of the 

methods of solution, f) tests. 

Additional examples of auxiliary and research types can also be presented. 

Consider the pedagogical scenario as an example of solving a differential 

equation of the form  

( , ) ( , ) 0.P x y dx Q x y dy+ =   

a) The idea of the method for solving the differential equation of the form 

( , ) ( , ) 0.P x y dx Q x y dy+ =  

1 2 1 2( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ),P x y P x P y Q x y Q x Q y= =  

1 2

1 2

( ) ( )
,

( ) ( )

P x Q y
dx dy C

Q x P y
+ =      ,

P Q

y x

 
=

 
 

0 0

0( , ) ( , ) ( , ) ,

yx

x y

x y P t y dt Q x t dt = +      
( ) ( )

, .
P Q P Q

y x y x

    
 =

   
  

b) The algorithm for solving the differential equation of the form 

( , ) ( , ) 0.P x y dx Q x y dy+ =  

1) Check the conditions:  

1 2 1 2( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ).P x y P x P y Q x y Q x Q y= =  

If the equalities are true, then 

2) 1 2

1 2

( ) ( )
.

( ) ( )

P x Q y
dx dy C

Q x P y
+ =   
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If condition 1) is not satisfied, then 

3) check the condition:  

.
P Q

y x

 
=

 
 

If the equality is true, then 

4) 

0 0

0( , ) ( , ) ( , ) .

yx

x y

x y P t y dt Q x t dt = +   

If condition 3) is not satisfied, then 

5) if the equality is true  

( ) ( )
,

P Q

y x

  
=

 
  

then 6) solve the differential equation. 

c) Example. Solve the differential equation 

4 2 3 4 3 2(7 4 8) (5 4 1) 0.x x y dx y x y dy+ + + + + =  

Solution. It is obvious that conditions  

1 2 1 2( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( )P x y P x P y Q x y Q x Q y= =  

are not satisfied. Then we check the condition  

.
P Q

y x

 
=

 
 

We obtain 

4 2 3 2 2

4 3 2 2 2

(7 4 8) 12 ,

(5 4 1) 12 .

P
x x y x y

y y

Q
y x y x y

x x

 
= + + =

 

 
= + + =

 

 

Thus, the condition 
P Q

y x

 
=

 
 is satisfied in the domain 2D R= . Then there exists 

such a function ( , )x y =  that 

4 2 3 4 3 2( , ) (7 4 8) (5 4 1) .d x y x x y dx y x y dy = + + + + +  

It remains to find the complete integral of the equation ( , ) 0d x y = . 

d) Methods of solution. 

Method 1. Putting 0 0 0x y= =  in the formula 
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0 0

0( , ) ( , ) ( , ) ,

yx

x y

x y P t y dt Q x t dt = +   

we obtain 

4 4 3 2

0 0

5 3
5 3

0 0

( , ) (7 8) (5 4 1)

7 8 4
5 3

yx

x y

x y t dt t x t dt C

t t
t t x t C

 = + + + + = 

   
 + + + + =    

   

 
 

5 3
5 3

5 5 3 3

7 8 4
5 3

7 4
8 .

5 3

x y
x y x y

x y x y x y C

 + + + + =

= + + + + =

 

Method 2. The complete integral of this equation has the form ( , )x y C = . Using 

the formula d dx dy
x y

 
= +

 
, we obtain 

4 2 3

4 3 2

( , ) 7 4 8,

( , ) 5 4 1.

P x y x x y
x

Q x y y x y
y


= = + +




= = + +



 

Then 

4 2 3

5 3
3

( , ) ( ) (7 4 8) ( )

7 4 8 ( ).
5 3

x y dx y x x y dx y
x

x x
y x y

 




 = + = + + + =



= + + +

 
 

To find the function ( )y , we find 
y




. Then using the condition ( , )Q x y

y


=


, 

we obtain 

3 2 4 3 2

4 5

4 ( ) 5 4 1

( ) 5 1 ( ) const.

x y y y x y
y

y y y y y



 


= + = + + 



 = +  = + +

 

Thus, we can write 
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5 3
3 5

5 5 3 3

( , ) 7 4 8
5 3

7 4
8 ,

5 3

x x
x y y x y y

x y x y x y

 = + + + + =

= + + + +

 

and the complete integral of the equation takes the form  

5 5 3 37 4
8 .

5 3
x y x y x y C+ + + + =  

Method 3. The equation can easily be transformed to the form ( , ) 0d x y = , 

combining the terms of the equation 

4 2 3 4 3 27 4 8 5 4 0x dx x y dx dx y dy x y dy dy+ + + + + =  

or 

4 2 3 3 2 47 (4 8 4 ) 5 0.x dx x y dx dx x y dy dy y dy+ + + + + =  

Noting that  

5
4 2 3 3 2

2 2

3
2 2

7 7 , 4 8 4
5

4 ( ) 8

( )
4 ( ) 8 4 8 ,

3

x
x dx d x y dx dx x y dy dy

x y ydx xdy dx dy

xy
x y d xy dx dy d dx dy

 
= + + + = 

 

= + + + =

 
= + + = + + 

 

 

4 55 ( )y dy d y= , 

we write the equation in the form  

5 3
5

5 3
5

5 5 3 3

( )
7 4 8 ( )

5 3

( )
7 4 8

5 3

7 4
8 0,

5 3

x xy
d d dx dy d y

x xy
d x y y

d x y x y x y

   
+ + + + =   

   

 
= + + + + = 

 

 
= + + + + = 

 

 

whence we obtain its complete integral  

5 5 3 37 4
8 .

5 3
x y x y x y C+ + + + =  

e) Comparison of the methods of solution. 

Having analyzed the methods of solution, we can conclude that the simplest and 
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most concise is method 1. 

f) Tests (for self-control and knowledge control).

Test 1. Question: Which of the conditions for the differential equation of the form

( , ) ( , ) 0P x y dx Q x y dy+ = corresponds to an exact differential equation?

Test 2. Question: Which of the conditions makes it possible to reduce the 

differential equation of the form ( , ) ( , ) 0P x y dx Q x y dy+ =  to an exact equation? 

The pedagogical scenario contributes to the formation of thorough knowledge. 

Careful following the solving process, consideration of various methods of solution, 

analysis of their advantages and disadvantages when comparing, contribute to the 

development of students' mental activity. Tests evaluate the degree of understanding 

of the educational material, stimulate knowledge. 

The pedagogical scenario increases interest in higher mathematics and forms the 

communicative abilities of students. 
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In a context of increased competition on consumer markets, enterprise 

sustainability is ensured through the implementation of strategies aimed at maximal 

satisfaction of consumer demand (not only on goods, but also on services associated 

with these goods), as well as at reducing all types of trading costs. The formation of 

such strategies determines the need for improvement of various systems of the 

enterprise, including the system of inventory management. The improvement should 

be on the basis of rationalization and optimization of commodity flows and should 

use mathematical methods and models adequate to the formulation of these tasks.  

The desire of companies to fulfil the needs of consumers at the highest possible 

level requires significant investments, and, in particular, investments in product 

reserves. On the other hand, an equally important task is to ensure the profitability of 

investments and to search for new opportunities to reduce all types of costs as well as 

to increase profits, so from a financial point of view, the most favorable is the state 

when product stocks are absent and the production needs of the company are met in 

full. But such a situation in real conditions is difficult to achieve because of a number 

of objective reasons. Thus, in order to achieve the most efficient operation regime 

and excellent financial performance, the reserves must be managed properly. 

An essential feature of inventory modeling is that in real conditions there is often 

uncertainty associated with inaccuracy or incomplete information about demand, 

supply, time delays of ordered goods, product damage and other parameters of the 

logistics system, which requires finding an effective mechanism for managing stocks 

in such conditions. There is a need for a more detailed study of methods and models 

that take into account this uncertainty of the parameters of the inventory management 

process. 

The models that would take into account the temporal structure of interest rates in 

the market (along with the stochastic nature of demand and delivery times) are of 

great practical interest. The possibility of taking into account the principle of the time 

value of money provides a significant reserve for improving the efficiency and 

economic profitability of inventory management systems. Therefore, it is obvious 

that, with existing trade volumes, the optimal inventory management strategy is the 

key to success of any commercial enterprise, and its absence leads to increased 
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expenses, which, in turn, increase product prices and lead to loss of competitiveness 

of the entire company. In addition, financial resources invested in inventories are 

extracted from turnover or other areas of the enterprise, where they could generate 

additional profit. Thus, there is an urgent need to find the optimal strategy or business 

model of inventory management in conditions of uncertainty, the objective function 

of which is to minimize costs or maximize profits, taking into account various 

constraints caused by the economic environment and the specifics of business 

activities, as well as the principle of the time value of money. 

The best-known models for determining the optimal cash balance are the 

Baumol-Tobin model and the Miller-Orr model. W. Baumol and J. Tobin came to 

conclusions that formed the basis of the Baumol-Tobin model simultaneously and 

independently from each other in the mid-50s. The model provides that a commercial 

organization optimizes its inventory and maintains an acceptable level of liquidity. 

W. Baumol suggested using the model of an economical order quantity (EOQ) 

introduced by Wilson to determine the optimal cash balance. The prerequisites of the 

model are: the organization’s constant need for cash, which can be predicted; 

investment coming from the sale of products of funds in short-term securities; regular 

income and payments of the organization; the ability to calculate the level of costs 

associated with the sale of securities and other financial instruments, as well as lost 

profits in the form of interest and dividends on unfulfilled investments of available 

funds.  

In accordance with the assumptions of the model, in case of a drop in liquidity to 

a certain critical level, the company sells part of the purchased securities, and the 

balance of cash assets grows to its original value. The model makes it possible to 

determine the amount of cash that minimizes transaction costs and losses in the form 

of lost profits. If the change in the cash balance is random, and the amount of cash 

needed cannot be determined, the Miller-Orr model should be referred to in order to 

determine the optimal amount of cash. According to the model, as soon as the 

balance on the account reaches the upper limit, the company begins to buy liquid 

securities, and when it reaches the lower limit - to sell. However, both of these 

models are not adequate to the conditions of domestic practice of financial 

management, therefore, the development of new models of inventory management is 

also relevant because of the possibility of their use in liquidity management tasks. 

The task of inventory management is one of the most important components of 

the logistics system today. The importance of such problems has led to the 

development and improvement of special mathematical methods, which include the 

theory of mass service. It should be noted that now much attention is paid to the study 

of a special class of models that are not considered in the analysis of mass service 

systems, but significantly affect the performance of the system as a whole. The 

distinctive feature of these models is considering the process of stock realization as a 

random process. At present, most of the practical problems are solved taking into 

account the deterministic nature of the input parameters, but in fact, they have to deal 

with situations where the input parameters are stochastic in nature and the use of 

classical methods is difficult due to the difficulty of obtaining analytic relations. For 
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this reason, the development and improvement of the mathematical apparatus of 

stochastic optimization modeling may help to avoid cumbersome calculations and 

adapt the model under consideration to practical needs. The theory of inventory 

management is an important area of managerial activity in many enterprises in 

different fields, both of the production of goods and of the provision of services. 

These issues are particularly relevant for rational and efficient organization of 

optimizing the level of stocks and their use, reducing their level, as well as 

minimizing the working capital invested in these stocks. 

As shown in [1], modeling the process of inventory management involves taking 

into account the influence of a large number of system parameters and the choice of 

one of many options for setting the problem of inventory management. Note that the 

classification of these variants, in spite of numerous works, is realized only partially 

[2,3]. Some authors use iterative schemes [4], methods of approximation [4,5], and 

detailed schemes, algorithms or programs are not given in the research . A detailed 

analysis of literature has shown that the authors focus on simple problems with a 

large number of initial assumptions or to a more abstract formulation, neglecting 

accurate mathematical proofs. However, the solution of such problems is associated 

with significant computational and mathematical difficulties, and such methods are 

not sufficiently investigated and the optimal solution in the studied models is 

obtained in no more than one third of the cases. Despite attempts to create a 

generalized model, the inventory management schemes, that are currently 

investigated in the literature, can be applied to a small class of tasks that arise during 

practical activities. Often, enterprise management is forced to adapt existing models 

to specific operating conditions.  

As shown by the analysis of literary sources, the choice of mathematical 

apparatus is significantly influenced by various characteristics of demand, which may 

either be deterministic or probabilistic. In turn, the probabilistic demand may be 

stationary, in which the function of the probability density of demand does not 

change with time, or non-stationary, in which the function of the probability density 

of demand varies. In [5, 6], it is shown that the main features of the classification of 

inventory management models are demand, inventory control parameters, constraints, 

and management strategies. If at least one of the listed parameters is random, the 

model is stochastic, otherwise it is deterministic. To date, there are two basic models 

of inventory management: a fixed-volume model (Q-model) and a fixed order period 

model (𝑃-model). However, these models are characterized by a large complexity of 

use. In particular, 𝑄-model involves constant control of the balance of stocks. In 

practice, there is often uncertainty due to inaccuracy or incompleteness of 

information on demand, supply and other parameters of the logistics system. In many 

cases, the influence of random factors is crucial, so when constructing a mathematical 

model, random factors must be taken into account, in contrast to the deterministic 

case. For solving problems with uncertainty, methods of set theory and simulation 

modeling are proposed by authors [5,6].  

The author of the paper [5] attempted to use the method of interval analysis in 

systems with incomplete information on demand, as well as presented the numerical 
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results. It should be noted that the distinguishing feature is the fact that the authors 

mentioned above search for the solution mainly by methods of numerical analysis. 

Moreover, in the majority of the statements for the description of random 

characteristics, the Poisson process is used. As shown in [6], uncertain factors can in 

turn be divided into stochastic and complete ones. Stochastic uncertainty can be 

represented by a random variable or a random process, and full uncertainty is not 

considered as a random object in principle. The type of uncertainty determines the 

choice of a mathematical model.  

The purpose of this research is to construct a stochastic model and to find an 

analytical expression that allows determining the optimal time of delivery of products 

taking into account the probabilistic nature of the time of execution of the order. 

At present, most of the practical tasks in this direction are solved taking into 

account the deterministic nature of the input parameters. Many authors use methods 

of mathematical modeling, theory of mass maintenance, optimal control for solving 

this class of problems, but the final results have not been widely used due to the 

complexity of the interpretation of the obtained analytical relations. In practice, one 

has to deal with situations where some of the parameters are stochastic and the use of 

classical methods is complicated due to the difficulties of computational nature. 

Consequently, the further development of optimization stochastic models of 

inventory management and obtaining the analytical solution of this class of problems 

will increase the efficiency of managerial decisions in practice.  

In this paper, methods of mathematical analysis, financial analysis, optimization 

theory, mathematical programming, probability theory, methods of optimization and 

simulation modeling are used to construct a stochastic model with random time of 

order execution and deterministic demand. The determinism of demand is explained 

by the law of large numbers. 

The presented mathematical model allows to determine the day of delivery of a 

new batch of a certain quantity of a product under known demand and the known 

numerical characteristics of the random value of delivery time. The obtained 

analytical expression for optimal time allows to minimize the expected total costs for 

storage of goods. Unlike traditional models, we managed to take into account the 

stochastic nature of the time of delivery of products in terms of the probabilistic 

nature of the time of execution of the order. The task of this kind is of practical 

importance. Its solution allows to increase the efficiency of managerial decisions 

when performing the management function of enterprises related to any economic 

branches. The mathematical model, makes it possible to determine the optimal 

delivery time for a new shipment of a certain quantity of products with known 

demand and known numerical characteristics of the random value of the delivery 

time, taking into account the minimization of the cost function. Unlike traditional 

models, we managed to consider the stochastic nature of the delivery time of products 

in conditions of probabilistic nature of the order execution time. The implementation 

of this model under specific conditions is considered; the results are illustrated in the 

form of tables and graphs. 
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Introduction. The introduction of "Sous-Vide" technology will expand the range 

of dishes, ensure a high level of organization of the technological process and reduce 

production losses at the enterprise. The use of this technology is a rational step that 

allows not only to increase the organoleptic characteristics of products and reduce 

heat consumption spent on production, but also to achieve solutions to some other 

technological problems [1-4]. The use of phosphate complexes in Sous-Vide 

technology will allow to obtain products with better organoleptic and structural-

mechanical properties. 

Materials and methods. The aim of the study was to establish changes in 

functional and technological parameters in meat products made by "Sous-Vide" 

technology using phosphate complexes from different manufacturers, varying the 

parameters of technological processes to obtain a product with the best organoleptic 

and structural-mechanical parameters. 

From preliminary data it is known that the use of food additives and protein-

containing components can affect the functional performance of meat systems with 

different types of heat treatment [5-7]. The use of target enzymes and natural enzyme 

systems is also promising, which allows influencing the ability of finished products to 

proteolysis [8, 9]. 

Among the most effective additives that allow activating meat proteins in the first 

place use phosphates [10, 11]. 

We used the following four phosphate complexes in our studies: OptiMit Plus 

functional phosphate mixture, manufactured by ShafranSpice; food additive "TEX-

PRO", manufacturer FoodTechIngredients UG; food additive "Super Peck In 100 AP-

9784", manufacturer FrutaromIndustriesLtd; functional phosphate additive "Ham Star 

SL", manufacturer "GewuerzMuehleNesse". 

It was decided to use pork from raw meat, namely: the front shoulder blade of the 

correct oval shape cleaned of meat cuts, ribs, and the handle from the front leg. 

A total of 48 samples of meat products were prepared. 

Results. The studied phosphate complexes were introduced into meat products in 

the form of a solution by injection. The dosage of these additives was 50 g per 1 liter 
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of brine (options are shown in table. 1). 

 

Table 1 

The composition of brine formulations by options 

Ingredients of 

brines 

Content of constituent samples of brines,% 

Sample 1  

(OptiMit 

Plus) 

Sample 2 

(TEX-PRO) 

Sample 3  

(Super Peck 

In 100 AP-

9784) 

Sample 4  

(Ham Star 

SL) 

Phosphate complex 4,5 4,5 4,5 4,5 

Salt 5,5 5,5 5,5 5,5 

Water / Ice 90 90 90 90 

 

In the following descriptions, the sample number will correspond to the first digit 

of the finished product (X.x.x.x). 

Four stages of raw material injection were selected to determine the most rational 

option. The degree of injection is shown in table 2. 

 

Table 2 

Sample injection options 

Name Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Degree of 

injection,% 
10 12 15 18 

 

In the following descriptions, the variant number will correspond to the second 

digit of the finished product (x.X.x.x). 

After injection, the product was loaded into a vacuum massager for massaging 

(more complete distribution of brine in the middle of the pieces of meat and softening 

of the structure of the future product). 

Massaging of raw materials took place in four variants in order to obtain the best 

organoleptic and structural-mechanical parameters of the finished product. Variants 

of massaging programs are shown in table 3. 

Table 3 

Massage programs of experimental products 

Name Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Phase number 
І 

phase 

ІІ 

phase 

І 

phase 

ІІ 

phase 

І 

phase 

ІІ 

phase 

І 

phase 

ІІ 

phase 

Rotation time, 

min 
60 30 90 – 90 30 120 – 

Degree 

vacuum,% 
95 95 95 – 95 95 95 – 

Rotation 

speed, rpm 
8 0 8 – 8 0 8 – 

Temperature 0 0 0 – 0 0 0 – 
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in the working 

chamber, ° C 

In the following descriptions, the variant number will correspond to the third digit 

of the finished product (x.x.X.x). 

After massaging, the products were placed in a container with the solution with 

which they were injected and kept in them for 12 hours. The ambient temperature 

ranged from 0… 4 ° С. 

The surface of the products was lubricated with dry and liquid marinades 

(mixtures of spices and condiments, chopped vegetables and additional substances). 

Meat products with an average weight of 1000 g were placed in plastic bags, air was 

pumped out and sealed. 

Heat treatment was performed in boilers for cooking meat products at a water 

temperature of 80 ° C. 

In the process, the rational duration of heat treatment for each product was 

determined. Options for the duration of heat treatment are shown in table 4. 

 

Table 4 

Options for heat treatment 

Name 
Cooking time, h 

Ribs Shoulder Handle 

Variant 1 6 10 11 

Variant 2 7 11 12 

Variant 3 8 12 13 

Variant 4 9 13 14 

 

In the following descriptions, the variant number will correspond to the fourth 

digit of the finished product (x.x.x.X). 

After completion of heat treatment, the products were subjected to shock cooling 

to a temperature of 0… 6 ° C. 

According to the results of organoleptic evaluation, the highest scores were 

obtained by the following samples as shown in table 6. 

 

Table 6 

Organoleptic evaluation of products with the highest scores 

Product Sample Evaluation 

Ribs 1.3.4.3 5,0 

Shoulder 1.2.4.3 4,9 

Handle 1.4.4.2 4,9 

 

Conclusion. It has been experimentally established that, upon using a mixture of 

phosphate functional "OptiMit Plus", the manufacturer "Shafran Spice" in the 

technology "SousVide" products acquire the best organoleptic and structural-

mechanical properties. 
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Modern medicine has a steady tendency to become evidence-based medicine, 

moving from qualitative subjective methods to quantitative objective methods of 

diagnostics of diseases [1]. For all this recently in medical diagnostic devices have 

been used already all known physical phenomena and processes. Therefore, the 

improvement of these devices now comes by increasing precision of measurements 

and by computer modelling conversion integrated clinical data, which may be 

measured non-invasively in human organism (or weakly invasively) into inaccessible 

for direct measurements internal physiological diagnostical characteristics [2]. 

Currently, for glucose intestine absorption function studies is used primarily the 

D-xylose test. Unlike glucose, it is not a product of digestion, it is not involved in 

carbohydrate exchange and is excreted with urine, so it is the most suitable agent for 

intestinal absorption studies. However, it is unknown, as far as the D-xylose 

absorption characterizes the glucose absorption [3]. 

In the work [4,5] it was used the method of indirect determination of function 

values of glucose absorption in the intestine according to the oral-(OTTG) and 

intravenous glucose tolerance tests (IVGTT) and their computer processing, based on 

the original mathematical model of the system of carbohydrate exchange regulation. 

Thus on the basis of reference glycemic data of the oral- (OGTT) and the 

intravenous- (IVGTT) glucose tolerance tests of healthy patient it has received a 

simple approximation of absorption function of his in the form of a trapezoidal 

impulse with exponentially decreasing trailing edge. However, this method requires 

to carry out expensive, burdened and unsafe for a patient intravenous glucose 

tolerance test (IVTTG) and apparently does not has perspective of clinical 

application. Therefore, the problem of objective quantitative diagnostics of glucose 

malabsorption remains urgent. 
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The purpose of this paper is to develope the algorithmic block of BTS for 

objective quantitative diagnostics of malabsorption according to the conducted OGTT 

on patient, under normal regulation of carbohydrate exchange with him. 

The basis of computer model calculations block of developed BTS, which 

characteristics will determine in the main the level of carrying out diagnostics, is 

modification of the model of carbohydrate exchange regulation and glucose 

absorption, taken from the reference [5].  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ,0t,0tty

,0t,)1t(yEsk)1t(y)t(f1tty 21

−==

−−−−−−==
 (1) 

where: t– the current time in minutes, y(t) – the deviation of glycemic level in the 

periphery g(t) from its basal value in mg% (the amount of mg glucose per 100 ml of 

blood). Threshold function Es(z)=ze(z), where, e(z) – Heaviside unit function, α – the 

parameter, that integrally characterizes the intensity of the first (acute) phase of 

insulin secretion by the pancreas and its receptivity by the tissues in the normal 

condition. The analogous meaning has parameter β for the intensity of the second 

phase of insulin secretion. Coefficients χ1, χ2 before them describe the aged of tissue 

insulin resistance.  – time delay of the second phase of insulin secretion, the 

additional delay of one minute depending on the while the blood circulation by the 

bloodstream and its mixing. Parameter k integrally characterize the intensity of 

insulin-independent glucose utilization. f(t) – the rate of glucose, entering into the 

bloodstream from the intestine, with its oral taking, normalized on 100 ml of blood 

(this normalization marks by symbol %), which is well described by expression as 

illustrated in the reference (2)[5]. 
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where: H – the maximal intensity of glucose absorption in the intestine, d – the 

duration of the front edge of the pulse, T – the time of the main pulse of absorption, 

m – the parameter of intensity of the exponential decay of the trailing edge. 

The equation (1) belongs to the class of differential equations of the first order 

with delay. For the uniqueness of the solution it is supplemented with initial function 

ψ(t) in the period of time τ length, preceded by initial moment. In the case of OGTT 

φ(t)≡0. 

The method of numerical analysis of this model consists in the traditional 

transition to grid function of discrete argument at the nodes of the net difference and 

finding their values in the new nodes through already known their values in the 

previous nodes due to delay. 

Model (1), (2) contains an undetermined coefficients due to variability of 

corresponding characteristics in various patients. Moreover, they are divided into two 

blocks: endocrinological coefficients α, β, k, τ, χ1, χ2 and gastroenterological 

coefficients H, d, T, m. 
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Individualization of the model to a particular patient (identification of the vector 

of its parameters X(α, β, k, τ, χ1, χ2, H, d, T, m) is held by his clinical data. 

To demonstrate the possibility of the proposed computer method for investigation 

of function of glucose absorption in the intestine, we are limited by conditional 

“flattened” data of OGTT and by glycemic curves, which can be obtained from a 

patient with malabsorption and normal regulation of carbohydrate exchange (fig.1). 

 
Fig. 1. The family of functions of absorption (a) and the family of corresponding 

glycemic curves (b) in the OGTT. The numbers of curves correspond to variants in 

tabl. 1. 
Table 1. The values of diagnostic parameters of glucose absorption in norm and with different 

degrees of malabsorption 

№ ym γ T H ν=h/hN Q μ=Q/QN 

1 54 1 35 35.29 1 1500 1 

2 35 0.65 80 17.14 0.49 1500 1 

3 24 0.44 120 11.76 0.33 1500 1 

4 12 0.22 120 5.88 0.17 750 0.500 

5 4 0.07 120 1.96 0.056 250 0.167 

 

Apparently, the glucose absorption in the intestine and its disturbances can be 

best described by the total amount of the absorbed glucose Q, or the same value, 

normalized to its normal value μ=Q/QN. In this case the norm should include all the 

first three variants of tabl.1 (more precisely, the last two – to latent malabsorption). 
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The remaining variants correspond to obvious malabsorption with its numerical 

characteristic μ. 

The method for the quantitative determination of the glucose absorption function 

in the patient’s intestine with due regard for absorption time is proposed. This method 

is suitable in the absence of disorders in his system of carbohydrate exchange 

regulation. The method is based on carrying out OGTT of the patient and the 

computer evaluation of his glycemic data to the parameters of glucose absorption 

function. 

Obviously, this method can be used in the algorithmic block of BTS of glucose 

malabsorption diagnostics. 

References 

1. Балаболкин М . И. Диабетология. Москва: Медицина, 2000. 672 с. 

2. Garg S. K., Schwartz S., Edelman S.V. Improved glucose excursions using an 

implantable real-time continuo us glucose sensor in adults with type1 diabetes // 

Diabetes Care. 2004. 27. Р 734–738. 

3. Лапта С. И., Лапта С. С., Соловьева О. И. Функционально-структурное 

математическое моделирование сложных гомеостатических систем. Харьков: 

Изд-во. ХНЭУ, 2009. 332 с. 

4. Sokol Y., Lapta S., Chmykhova O., Solovyova O., Karachntsev I., Kravchun 

N. and Goncharova O., 2018, April. The Negative Feedback Connection in the 

Homeostatic System of Carbohydrate Exchange Regulation. In 2018 IEEE 38th 

International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (pp. 235-

238). IEEE. 

5. Sokol Y., Lapta S., Chmykhova O., Solovyova O., Goncharova O. Diagnostic 

biotechnical system of the quantitative diagnostics of malabsorption // 2017 IEEE 

37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) – 

2017. – P. 255-258. 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

56 

 

AMINO ACID CONTENT OF GRAIN OF NEW WHEAT 

VARIETIES 
 

Liubych Vitalii, 
Doctor of Agricultural Sciences, Professor 

 

Polianetska Iryna 
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Uman National University of Horticulture 

 

Introduction. According to the data of FAO experts, the developed countries 

with about 20 % of the world population supply about 50 % of the world production 

of wheat grain [1, 2]. 

It is possible to solve the problem of producing vegetative protein, valuable for 

bread baking and confectionary production, using grain of minor wheat varieties or 

introgressive lines due to higher content of protein and better balance in terms of 

essential amino acids [3, 4]. In addition, there are a great number of newly hybridized 

introgressive varieties and lines of wheat, the amino acid composition and biological 

value of which has not been studied in fine detail [5, 6]. 

One of the most important parameters of grain quality is the quantitative content 

of essential amino acids [7]. The information on the nutritional content of foods 

brings the knowledge to bear on the goals of food analysis and food science, may 

contribute to the establishment of policies on food production and storage, the 

evaluation of the nutritional status, the formulation of therapeutic diets and 

investigations into the relationships between diet, health and disease [8]. 

The essential amino acid parameter is not stable, and may change depending on 

wheat variety, weather conditions and agrotechnology. Therefore, the determination 

of amino acid composition of seed protein and its biological value in the grain of new 

varieties and lines becomes eminent. 

Materials and Methods. The experimental part of the work was conducted in the 

Laboratory of estimating the quality of grain and grain products at the Uman National 

University of Horticulture. The grain of soft winter wheat of the following varieties 

was used: Podolianka, Kokhana, Chornobrova with violet kernel, developed in 

Ukraine, and the varieties produced in other European countries, North America and 

Africa – Pannonikus (Austria), Emerino (Cyprus), white grain Kulundynka (Russia), 

Ac Meckinon (Canada) as well as the lines obtained by hybridization of Triticum 

aestivum and Triticum spelta – LPP 1314, P 7 (Ukraine). All varieties and lines were 

grown in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine in 2013–2015. 

The area-specific variety of soft winter wheat (national standard) Podolianka (st) was 

used as standard. 

The experimental plot is located at Mankivsky natural farmland of the Medium 

Dnieper-Bug District in the Right-Bank Forest-Steppe with the Greenwich 
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geographical coordinates of 48° 46'56,47'' north latitude and 30° 14'48,51'' east 

longitude. The altitude is 245 m. The soil of the experimental field is podzolic 

chernozem. The thickness of the soil profile, including P(h)k horizon, is 140–160 cm. 

The structure of soil within the profile is moderately dense, the granulometric 

composition is even. The degree of base saturation is 87–97 % with the medium acid 

reaction of the soil solution. The potential acidity fluctuates from 1.8 to 4.2 cmol/kg of 

soil. The maximal capacity of absorbing cations in the upper horizon is 29–32 cmol/kg 

of soil. 

In 2012 and 2013, the weather conditions were characterized by a smaller amount 

of precipitation, with 178 and 209 mm of precipitation in April-July respectively, or 

15–36 % less compared to the mean perennial index (277 mm). There was a 

sufficient amount of precipitation in 2014 and 2015. In April-July, there were 374, 

292 and 271 mm of precipitation respectively, but their distribution was different. In 

2013, there were only 13.3 mm, in 2015 – 45.8, and in 2014 – 140.8 mm of 

precipitation in the phase of stem elongation. Air temperature also had its impact on 

the growth and development of wheat varieties and lines. For instance, during the 

period of intense growth of the stem (stem elongation – earing) in 2013 it was 

unfavorable compared to the optimal temperature (9–16  С), amounting to 18–21  С. 

During the remaining years of the studies, the air temperature was optimal . 

During the period of grain ripening, the air temperature was below the optimal 

indices (22–25  С), in addition, there were 65.6–143.6 mm of precipitation. 

The predecessor crop was oat (Avena sativa L.), cultivated for green fodder. 

Wheat was grown without any fertilizers or protectors. The content of bound amino 

acids was determined by the method of ion-exchange liquid chromatography with the 

analyzer for amino acids T-339 (Mikrotechna, Czech Republic, Prague). The 

statistical processing of the data was conducted in Microsoft Excel 2010 and 

STATISTICA 10. The interpretation of the impact level by the coefficient (thumb 

rule – Cohen): 0.02–0.13 – weak, 0.13–0.26 – medium, ≥0.26 – high. The dispersion 

analysis was used to confirm or refute “null hypothesis”. The method envisaged the 

value of coefficient “р”, which demonstrated the probability of the respective 

hypothesis. In case of p<0.05, the null hypothesis was refuted and the impact of the 

factor was reliable. 

Results and Discussion. The sum of amino acids in the grain of soft wheat 

varieties varied from 10.55 % in the variety Ac Mackinnon to 17.47 % in the variety 

Kulundynka. In the grain of soft wheat lines, obtained by hybridization of Triticum 

aestivum L. / Triticum spelta L., the sum of amino acids varied from 15.03 to 

16.17 %, which was in general considerably higher as compared to the standard 

variety Podolianka (11.06 %, at 5 % Least Significant Difference, 5 % LSD=0.68). 

The content of essential amino acids was considerably higher compared to the 

standard (LSD=0.21). The highest content of essential amino acids was in the grain of 

variety Kulundynka (5.18 %). The standard had 2.99 % essential amino acids. 

We also found that the content of amino acids in wheat grain was strongly 

correlated with the variety and weather conditions. The impact degree of the variety 

was the highest for essential amino acids – 0.71 and 0.93 – for non-essential acids. The 
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degree of impact of weather conditions was 0.62. 

The grain of other wheat lines was also characterized by high content of this 

group of amino acids. The content of essential amino acids in wheat lines, obtained 

by hybridization of Triticum aestivum L. / Triticum spelta L., was from 4.17 to 

4.51 % or 1.4–1.5 times higher compared to the control. 

The main component of the amino acid composition of wheat grain is glutamic 

acid, the content varied from 2.55 to 4.30 % depending on the variety and line. The 

content of leucine and proline was higher as compared to other amino acids – from 

0.59 % in Podolianka variety grain to 0.98 % in Kulundynka variety grain. The 

lowest indices were registered for the content of cystine, which varied from 0.06 to 

0.23 %. 

It is known that the content of protein or sum of amino acids does not correspond 

to high biological value of grain. In addition, the content of amino acids does not 

carry any information about meeting human organism requirements. Therefore, the 

value of amino acid score is calculated. It is known that lysine and methionine are 

limiting amino acids in wheat protein in most varieties and lines, the amino acid score 

of which varied in our hands from 29 to 91 %. 

It was determined that at the accuracy of determining the content of amino acids 

in grain of about 5%, the score of 95% is considered to be non-deficient. 

Thus, the protein of Kulundynka variety grain is the most balanced, as the score 

of essential amino acids is non-deficient, and the remaining varieties and lines are 

deficient in 2–5 more amino acids in addition to lysine and methionine. The amino 

acid score of tryptophane and phenylalanine was non-deficient in grain of all the 

varieties and lines of wheat. 

In the studies of Graciela Caire-Juvera, Francisco A. et al. the amino acid score 

of lysine for grain products of wheat was 15–54 %, for methionine – 41–47 %. 

However, this index was estimated for children aged 1–2 y.o., whose requirement in 

amino acids is higher compared to adults, therefore, it is lower. 

The calculations demonstrated that 100 g of grain of varieties and lines of wheat 

species meet the biological requirement of an adult in tryptophane the most (35–

68 %). The lowest integral score of 100 g of grain meets the requirement in 

methionine – for 3–6 % depending on the varieties and lines of wheat, and for the rest 

of amino acids – for 4–40 %. The biological requirement was met in the best way by 

100 g of grain of varieties Kulundynka (9–53 %), P 7 and LPP 1314 lines – for 5–68 

% depending on the amino acid. 

The highest metabolization coefficient of essential amino acids was in the grain 

of varieties Kulundynka (0.42), Emerino (0.43) and Ac Mackinnon (0.47) or 11–24 

% higher as compared to the control (0.38). As for grain of other soft wheat varieties, 

this coefficient varied from 0.36 to 0.40. 

ICE index characterizes the levels of several indices compared to the optimal 

values. If ICE = ≤1, the actual value of indices is below the optimal one, ICE = 1 – 

actual values correspond to the optimal ones, ICE = ≥1 – actual values exceed the 

optimal ones. 

The highest index of complex estimation (ICE) of the content of essential amino 
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acids was registered in the grain of varieties Pannonikus (1.12), Kulundynka (1.57) 

and P 7 (1.27), LPP 1314 (1.37) lines. The lowest index was in the grain of 

Podollianka variety – 0.83. ICE in other varieties was from 0.95 to 0.98. 

Conclusions. The content of amino acids in wheat grain depends the most on 

selective-genetic origin of the variety and the line. Out of nine samples of soft wheat, 

only the grain of Kulundynka variety had a non-deficient total amino acid score. In 

the variety Pannonikus, methionine (AAS=49 %) and valine (AAS=81 %) appeared 

to be limited as the content of amino acid was lower compared to the index of the 

ideal product. 

The best-balanced content of amino acids is present in the grain of non-spelt lines 

Р 7 and LPP 1314, obtained by hybridization of Triticum aestivum L. / Triticum 

spelta L. The grain of these lines has a non-deficient amino acid score and supplies 

the human daily requirement in the best way. This grain has 1.1–1.3 times higher 

content of glutamic, 1.6–1.8 times higher content of arginine, 1.7 times – that of 

glycine, 1.3–1.4 times – leucine, and 1.3–1.4 times – valine compared to the standard 

(Podolianka variety). The grain has a high index of complex estimation for essential 

amino acids. 

It is recommended to use Kulundynka variety, lines Р 7 and LPP 1314, in the 

breeding of wheat varieties, as they have a non-deficient score of essential amino 

acids in grain. 
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Вартісно-орієнтованого антикризового управління вимагає сучасність, 

оскільки в ринковій економіці великі підприємства з різноаспектною 

діяльністю будують свою фінансову політику відповідно до середовища 

існування з  урахуванням низки фінансових і нефінасових  факторів впливу на 

діяльність відповідно до місії створення. Для антикризового управління 

збільшення вартості підприємства такого характеру дає можливість 

маневрувати складовими бізнесових напрямків з метою вирішення конкретних  

проблем для забезпечення стійкого розвитку та конкурентоспроможності  

виробництва. В цьому сенсі для оцінювання стабільності розвитку сучасних 

підприємств і використовується вартість в якості агрегованого показника з 

погляду незалежного оцінювача або потенційного користувача результатів 

оцінювання. 

На вітчизняних підприємствах вартісно-орієнтоване управління ще не 

набуло широкого розповсюдження, оскільки поки що немає ніякої нормативної 

бази по цьому питанню а персонал відповідних служб не підготовлений для 

переходу на таку систему.  До того ж й самі керівники різних рівнів управління 

не прониклися необхідністю змінювати звичайний варіант одержання 

управлінської інформації. 

Для пришвидження процесу впровадження вартісно-орієнтованого 

антикризового управління можна запозичити досвід відомих міжнародних 

компаній, в яких специфічно й просто вирішуються окремі проблеми. В цьому 

плані доцільно звернутися до практики концерну ДаймлерКрайслер, який 
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зовсім недавно запровадив систему оцінки своєї діяльності за допомогою 

вартості підприємства [1]. 

Введення вартісно-орієнтованого управління в концерні віддзеркалює три 

вимоги: 1. Очікуване зростання прибутковості акцій з боку акціонерів. 

Зростаюча прозорість ринку капіталів, зростання концентрації підприємств, 

глобалізація, привабливість акцій високотехнологічних підприємств, зростання 

числа професійних акціонерів. 2. Нові вимоги до управління. Зростаюча 

динаміка ринків і конкуренції, «добросовісне  уявлення» про інформацію 

відповідно до стандартів US-GAAP, інтернаціоналізація структури акціонерів. 

3. Потреба в сфокусованому механізмі стимулювання. «Відсутність права 

власності» у менеджерів, наприклад, через складні організаційні структури 

підприємства. 

На підставі сформульованих цілей концерну його підприємства повинні 

виконувати наступні вимоги: 1. Планування і звітність: адекватне відображення 

стійкості і тривалості зростання вартості. 2. Економічні показники планування і 

управління: використання єдиних критеріїв і вимірників для оцінки 

прибутковості і прибуткового зростання. 3. Модель стимулювання: створення 

системи оплати і стимулювання участі персоналу в підвищенні вартості. 

Важливо відмітити ту обставину, що в концерні була проведена 

гармонізація системи внутрішньої і зовнішньої звітності відповідно до US-

GAAP. Це дало можливість без тривалого підготовчого етапу розробити і 

впровадити загальну систему контролінгових інструментів планування й 

управління. В якості найважливіших показників для оцінки результату 

діяльності на рівні концерну та його відділень й бізнесових полів є:  

операційний прибуток; чисті активи (застосований капітал); ставка витрат на 

залучення капіталу концерну (WACC); рентабельність чистих активів, 

рентабельність власного капіталу; додана вартість (внесок в вартість). 

Операційний прибуток - величина, що розраховується на основі рахунку 

прибутків і збитків по методу обліку витрат на реалізовану продукцію і показує 

отриманий концерном або бізнес-одиницею оперативний результат. 

Визначення окремих величин витрат і доходів відбувається на основі 

численних положень US-GAAP. Ці положення установлені американськими 

недержавними інститутами, такими, як Рада з розробки стандартів фінансового 

обліку (FASB) або Комісія з цінних паперів і бірж (SEC). За погодженням між 

S7C і аудиторами в необхідних випадках можливі специфічні для підприємства 

правила регулювання. Вони повинні бути відображені в річному звіті 

підприємства і в біржовій документації. 

Операційний прибуток розраховується в такій послідовності: 

Оборот - Витрати по обороту - Збутові витрати  - Загальні адміністративні 

витрати - Витрати на дослідження і розробки +/- Інші доходи або витрати +/- 

Результат від операцій зі страхування валютних ризиків +/- Оперативний 

результат від участі в капіталі інших підприємств  - Витрати на пенсійне 

забезпечення тільки за час роботи (без урахування відсотків) = Операційний 

прибуток. 
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Операційний прибуток як результат виробничої діяльності не виявляється 

безпосередньо зі звіту про прибутки і збитки, а виводиться з нього. 

Послідовність розрахунків окремих показників доходу і витрат детально 

регламентована для ідентичного застосування компаніями і бізнес-одиницями 

концерну. 

Оскільки показник операційного прибутку також використовується в 

звітності (як в звітах окремих бізнес-одиниць, так і в концернових звітах за 

сегментами), то «управлінський підхід » у визначенні операційного прибутку 

домінує. Положення US-GAAP S8AS 131 допускає можливість свободи 

уявлення, якщо зовнішні звіти за сегментами відповідають внутрішнім. 

Звітність за сегментами в концерні потрібна не тільки для гармонізації 

внутрішньої і зовнішньої звітності, а й для кооперації між підрозділами 

контролінгу та обліку. 

Результат діяльності концерна розраховується в такій послідовності з 

урахуванням окремих постатейних індикаторів: 1. Виручка з обороту - 2. 

Витрати по обороту = 3. Валовий результат від обороту - 4. Збутові витрати -

5. Загальні адміністративні витрати -6. Витрати на дослідження і розробки - 7. 

Інші виробничі доходи / витрати = 8. Виробничий результат до обліку 

фінансового 

результату і податків на доходи і прибуток + 9. Результат від участі в капіталі 

інших підприємств +10. Результат по відсоткам + 11. Інші фінансові результати 

= 12. Фінансовий результат -13. Податок на прибуток - 14. Частки сторонніх 

акціонерів в результатах + 15. Надзвичайний результат після податків = 16. 

Чистий дохід або операційний прибуток 

Статті 1-7 відносяться до оперативної діяльності підприємства, статті 9-12 

торкаються фінансової діяльності (оперативна частина фінансового 

результату), статті 13-14 характеризують надзвичайний результат. 

Чисті активи (застосований капітал) необхідні для оперативної діяльності 

промислових бізнес-відділень.  Основні і оборотні кошти визначаються 

відповідно за балансовими правилами концерну. На відсотки за капіталом, 

задіяному в концерні, розраховують відповідні інвестори власного і позикового 

капіталу. Для позикового капіталу відсотки визначають виходячи з узгоджених 

з інвесторами-кредиторами зобов'язань підприємства; за власним капіталом 

процентні ставки визначаються виходячи з очікувань інвесторів-акціонерів. В 

концерні витрати на залучення власного капіталу визначають за допомогою 

моделі оцінки фінансових активів (CAPM)., відповідно до якої до середньої 

багаторічної прибутковості безризикових фінансових вкладень (в державні 

позики, цінні папери з фіксованим доходом) додають ринкову премію за ризик. 

Її додаткового  множать на специфічний коефіцієнт «бета», що відображає 

реалізовані очікування акціонерів щодо зростання вартості акцій 

Середньозважена ставка витрат на залучення капіталу (WACC) в концерні 

диференційована. Для підрозділів, що надають фінансові послуги, важлива 

тільки ставка витрат на залучення власного капіталу, так як відсотки за 

позиковий капітал уже враховані в якості важливої складової частини витрат, 
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узгоджених з клієнтами в договорах фінансування та лізингу. 

Показник відношення отриманого результату концерну або бізнес-одиниці 

до застосованого капіталу, або чистих активів називається в концерні 

рентабельністю чистих активів (RONA), а для підрозділів сфери послуг - 

рентабельністю власного капіталу (ROE). Для концерну в цілому 

використовується виключно показник корпоративної RONA після сплати 

податків, для бізнес-одиниць - операційної RONA (або ROE) до сплати 

податків. це обгрунтовується тим, що операційний прибуток бізнес-одиниць 

являє собою результат до вирахування податків. Результат після сплати 

податків для бізнес-одиниць, які не є юридично самостійними підприємствами, 

в концерні не визначають. 

Для промислових бізнес-одиниць ставка витрат на залучення капіталу до 

податків становить 15,5%, для підрозділів, що надають фінансові послуги, 

ставка витрат на залучення власного капіталу  до податків дорівнює 17%. Такі 

значення є мінімальними для бізнес-одиниць при розрахунках операційного 

прибутку і відповідних чистих активів.  

Корпоративна RONA  = чистий операційний прибуток : чисті активи  

Операційна RONA  = операційний прибуток : чисті активи 

У концепції вартісно-орієнтованого управління концерном додана вартість 

(Value added) є центральним показником планування і управління. Вона 

показує, яку додаткову вартість, що перевищує витрати на залучення капіталу, 

створило або планує створити підприємство або його бізнес-одиниця. Такі 

показники рентабельності, як  RONA або ROE, хоча і підходять в якості 

критеріїв оцінки бізнес-одиниць з власними ресурсами капіталу та дозволяють 

в силу свого відносного характеру порівнювати бізнеси різного об’єма, проте не 

показують абсолютних значень витрат на залучення капіталу. 

На відміну від класичної концепції економічної доданої вартості (EVA) 

Стерна-Стюартa, в концерні при обчисленні доданої вартості не роблять ніяких 

розрахункових коригувань, щоб не відходити від основного принципу 

ідентичності й рівності внутрішньої і зовнішньої звітності.  

Стійке підвищення вартості підприємства обумовлюється зростаючими 

вкладами у вартість. Зростання вкладів у вартість досягається або через більш 

високу рентабельність (що проявляється в збільшенні показника RONA), або 

шляхом рентабельного розширення капітальної бази внаслідок зростання 

бізнесу (що проявляється в перевищенні операційним прибутком витрат на 

залучення капіталу). Звідси існує два принципових способи стійкого і 

тривалого підвищення вартості  підприємства: шляхом збільшення 

рентабельності і рентабельного зростання. Підприємницька діяльність полягає 

в тому, щоб використовувати обидві ці можливості. При цьому компоненти 

зростання набувають з точки зору перспективності більшого значення, ніж 

заходи щодо збільшення рентабельності, які швидше за все  обмежені або 

носять разовий характер (наприклад, програми). 

При стратегічному і оперативному управлінні бізнес-одиниці повинні 

звертати увагу на те, що зниження рентабельності (RONA, ROE) не є 
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негативним моментом  до тих пір, поки ці показники перевищують витрати на 

залучення капіталу і за рахунок зростання створюється додатковий внесок у 

вартість. Якщо бізнес-одиниця відмовляється від нового проекту, який створює 

позитивний внесок у вартість, але при цьому рентабельність цієї бізнес-одиниці 

знижується, то це означає, що потенціал підвищення вартості залишається не 

використаним. 
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Ensuring a stable metabolism of a living organism is achieved by maintaining a 

balance between its needs and capabilities. The human body is provided with 

nutrients through a healthy diet and physical activity. However, the current level of 

urbanization and the environment are increasingly affecting society. The problem of 

providing humanity with animal protein is becoming more urgent. One way to solve 

this problem is to intensively manage the rabbit industry, as rabbit meat is dietary and 

has a high protein content. The key to effective rabbit rearing is full feeding [2, 3]. 

In order to study the effect on metabolic processes in the body of rabbits, we used 

the Tekro vitamin-mineral supplement (VMS). The study was conducted on rabbits 

of the New Zealand breed, aged 45 to 90 days of age. The control group rabbits were 

fed with granular compound feed with the addition of VMS “Bionit Group”, and the 

control received compound feed with the addition of VMS “Tekro”. For research in 

animals of 90 days of age after slaughter, the brain, heart and the longest muscle of 

the back were taken. 

The study of homogenates of organs and tissues of rabbits showed that when 

feeding VMS “Tekro”, the intensity of free radical processes decreases, as evidenced 

by a decrease in the number of primary and secondary products of lipid peroxidation. 

During the entire study period, a significant increase in the content of lipid 

hydroperoxides was noted in the brain of animals of the experimental group, so on 

the 90th day the content of lipid hydroperoxides increased by 24.7% compared to the 

beginning. However, it is worth noting that this indicator is 4.8% lower relative to the 

control, which indicates the effectiveness of the use of vitamin and mineral 

supplements. The content of TBA-reactive substances had fluctuations, however, at 
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the final stage, the content of TBA-reactive substances in the experimental group was 

11% lower than in the control group [4-6]. 

In the study of heart tissue in animals of the experimental group, the content of 

lipid hydroperoxides did not differ significantly from the control. Only on the 75th 

day in the experimental group there was an excess of lipid hydroperoxides by 5.2%. 

The use of vitamin-mineral supplements leads to a shift in equilibrium in the 

reactions of free radical oxidation in the tissues of the heart, expressed in a decrease 

in the content of TBA-reactive substances on the 90th day of rabbit life by 2.9 times 

[1, 6]. 

In the longest muscle of the back of animals of the experimental group, during the 

entire time of using the vitamin-mineral supplement, a significant decrease in the 

content of lipid hydroperoxides was observed. So, on the 90th day it was lower by 

12.4% relative to the start of research and by 11% - relative to control. Changes in the 

content of TBA-reactive substances in the heart did not have a clear dynamics; they 

had an inconsistent character. In the period from the 45th to the 75th day, a consistent 

decrease in their content by 74.6% was noted. However, already on the 90th day, 

their content tripled and almost reached the initial level [4]. 

Considering that rabbits of the New Zealand breed have a meat direction of 

productivity, we investigated the slaughter qualities of rabbits. It has been established 

that with the additional introduction of VMS “Tekro” into the diet, metabolic 

processes are activated in the rabbit organism. Feeding a vitamin-mineral supplement 

for 45 days contributed to an increase in live weight of animals of the experimental 

group by 10.4% relative to the control [5]. 
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It is well – known, that one from numerous reasons of the inflammatory process 

chronicity focused in the gastrointestinal tract should be violation in a functioning of 

the systemic protective mechanisms [1, 2, 3]. Changes of the laboratory parameters, 

characterizing their activities depend on the character of a process, stages and phases 

of a disease. 

Purpose of work: to research systemic immune response in children with chronic 

gastritis and duodenitis.   

Object and methods of  research. In the research were involved 98 children (48 

girls and 50 boys), among them were 67 children with chronic gastritis, duodenitis  

(in the first group were included 35 persons in the aggravation stage of disease, in the 

2nd group – 32 persons in the remission stage). All children were carried out on the 

treatment and examination purposes in the gastroenterology department at the 

regional children's clinical hospital. Duration of the gastrointestinal diseases among 

the examined patients was ranged from 1 to 6 years. Patients from the control group 

(totally 31 children, i.e. 15 boys and 16 girls) had been transferred to the 

gastroenterology department at the regional children's clinical hospital. After medical 

examination at the given (control) group the somatic pathology was not revealed. 

Evaluation of T–cells system immunity was based on a definition of the 

populations and subpopulations of blood lymphocytes (absolute number, %), using 

monoclonal antibodies of the company "Sorbent TM" (Moscow), which should 

corresponded to the markers of СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, СД19+ and 

lymphocytotoxicity test (NIH standard method, USA) with a subsequent calculation 

of CD4+/CD8+ and  CD3+ /CD19+  ratio. Study of the humoral immunity was carried out by 

determination an amount of the serum IgA, IgM, IgG (g/l), using quantitative 

enzyme-linked immunosorbent assay (hereafher - ELISA) with test-systems 

"Granum" (Kharkiv). Amount of the circulating immune complexes (CIC) was 
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determined by V. Hashkov’ and co-authors method (1978), expressed in the units of 

optical density (UOD). 

Results of  research and their discussion. State of systemic immunity among the 

first group of children was characterized by relative and absolute lymphocytosis 

(table 1), decreasing of the percentage and quantitative content of CD3+, CD4+ and 

increasing of the relative and absolute contents of the cytotoxic lymphocytes (CD8+). 

Decreased content of CD4+  (helper) on a background of increasing CD8+ (suppressor) 

could led to the significantly reduced ratio of СD4+/СD8+. The given changes testified 

about deficiency of cellular immune defense. CD8+- cells provide a cytotoxic 

reaction; inhibit the proliferation and functional activity of T-helpers and B-

lymphocytes, thereby limiting an immune response, which would be devastating [4]. 

The percentage and absolute content of natural killers (СD16+) was significantly 

increased. 

Key role in the reactions of humoral protection should carry out B– cells (СD19+), 

which main function is a synthesis of the specific antibodies. Analysis of the cellular 

immunity status at the patients in the first group revealed statistically significant 

increasing of the absolute number of B – lymphocytes, compared with control group 

0.46±0.03×109/l (0.32±0.01× 109/l – in control group, pcontrol<0,01). Elevated levels of 

B - lymphocytes indicated about activation of humoral immunity at the given 

pathology, on a background of the cellular immunity depression. Indicator of ratio 

СD3+/СD19+ (Т/В lymphocytes) was significantly reduced at the children from the 

first group. Against the increasing content of СD19+-cells, was observed 

compensatory activation of T-suppressors, which protect human body from 

undesirable consequences of the immune responses. At the same time, relative 

content of СD19+-cells was significantly increased at the children with chronic 

gastritis and duodenitis in a stage of remission, in comparison with similar indicators 

of control group (pcontrol<0,01). 

         Changes indicators of cellular immunity at the patients in the second group 

was characterized by lower level of the absolute and relative contents of CD3+- and  

CD4+- cells, compared with control group (рcontrol <0.01), and increased relative 

indicators of СD8+ - and СD16+ - lymphocytes. Decreasing of the relative and absolute 

T-lymphocytes indicated about weakening of protective reactions of the organism 

and development of hypoimmune status. Increasing of the absolute and relative 

amounts of СD16+ -lymphocytes had been shown a high aggression of immune system 

cells, which contributed to the development of cellular immunopathological 

reactions[5].  

 

Table 1. 

Indicators of cellular immunity at the research groups of children (M±m)  
Indicators Groups 

1 

(n=35) 

2 

(n=32) 

3 

(n=31) 

Leukocytes (109/l) 7.370.11 

рcontrol,р1<0.01 

6.010.06 

рcontrol<0.05 

6.190.05 
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Lymphocytes (%) 38.201.30 

рcontrol,р1<0.01 

25.760.61 

рcontrol<0.01  

27.160.31 

 

(109/l) 2.110.07 

рcontrol,р1<0.01 

1.330.04 

рcontrol<0.01 

1.550.02 

CD3+  

T-lymphocytes 

(%) 48.640.82 

 рcontrol<0.01 

 р1=0.36 

47.760.51 

рcontrol<0.01 

53.560.39 

 

(109/l) 0.850.05 

 рcontrol<0.01 

 р1=0.80 

1.060.02 

рcontrol<0.01 

1.410.02 

 

CD19+ 

B-lymphocytes 

(%) 22.141.09 

рcontrol=0.26 

р1=0.18 

20.630.25 

рcontrol<0.01 

19.030.32 

 

(109/l) 0.460.03 

рcontrol,р1<0.01 

0.420.01 

рcontrol=0.51 

0.320.01 

 

CD4+ 

T-helper 

(%) 29.260.66 

рcontrol, р1<0.01 

39.760.63 

рcontrol<0.01 

45.900.63 

(109/l) 0.570.03 

рcontrol,р1<0.01 

0.410.02 

рcontrol<0.01  

0.680.02 

CD8+ 

T-suppressor 

(%) 27.180.37 

рcontrol,р1<0.01 

23.600.21 

рcontrol<0.01  

22.230.32 

 

(109/l) 0.490.02 

рcontrol,р1<0.01 

0.380.01 

рcontrol=0.17  

0.320.01 

 

CD16+ 

T-killer 

(%) 21.970.41 

рcontrol,р1<0.01  

21.260.09 

рcontrol<0.01  

19.700.44 

 

(109/l) 0.410.05 

рcontrol<0.01  

р1=0.78 

0.400.22 

рcontrol<0.01 

0.290.01 

 

СD4+/СD8+ 

 
1.630.08 

рcontrol<0.01  

 р1=0.10 

1.790.06 

рcontrol<0.01  

 

2.110.05 

 

СD3+/СD19+ 

 
2.490.16 

рcontrol<0.01  

 р1=0.41 

2.350.05 

рcontrol<0.01  

 

2.750.06 

 

 

Note. рcontrol – reliability of differences in comparison with control group; р1– 

reliability of differences between indicators in the 1st and 2nd groups. 

Increasing of the suppressor activity should be seen as the reaction of human 

body against the suppression of inflammatory processes.  

One of various indicators of humoral autoimmune shifts is increased CIC. 

Detection of CIC in the blood is considered to be probably opportunity and 

progression of the immunopathological process in a human body. 

Firstly, if level of CIC in the control group was 2.67±0.08 UOD, CIC content at 

the patient blood in the second group was significantly higher – 4.13±0.11 UOD 
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(рcontrol <0.01) (table 2). The highest CIC was observed among the patients with 

chronic gastritis and duodenitis in a stage of aggravation – 6.19±0.23 UOD (рcontrol 

<0.01), in comparison with control group, which indicating about significant 

antigenic loading on the human body.  

 

 

 

 

Table 2. 

Indicators of the humoral immunity at the research groups of children (M±m) 

№ 

groups  

Indicators 

CIC 

(units of optical 

density) 

Immunoglobulins (g/l) 

А М G 

1 

(n=35) 

6.19±0.24 

р1<0.01 

рcontrol<0.01 

1.56±0.05 

р1<0.01 

рcontrol<0.01 

1.63±0.06 

р1=0.37 

рcontrol<0.01 

14.52±0.49 

р1<0.01 

рcontrol<0.01 

2 

(n=32) 

4.13±0.11 

рcontrol<0.01 

1.40±0.04 

рcontrol<0.01 

1.45±0.03 

рcontrol<0.01 

13.01±0.28 

рcontrol<0.01 

3 

(n=31) 

2.67±0.08 1.88±0.07 1.09±0.06 9.34±0.42 

 

Note. рcontrol – reliability of differences in comparison with control group; р1– 

reliability of differences between indicators in the 1st and 2nd groups. 

At the normal conditions, immune complexes, which formed in a bloodstream, 

should be phagocytized and destroyed. Increasing of CIC in the peripheral venous 

blood at the children with chronic gastritis and duodenitis testified about 

ineffectiveness of the compensatory mechanisms, which reduce formation of 

autoantibodies. The given clinical picture is typically found out during process of 

aggravation. Concentration of Ig G, M classes in a blood plasma among children in 

the first group was significantly higher, than in the control group. The highest content 

of IgG was observed in the first group – 14.52±0.49 g/l (against 9.34±0.42 g/l in 

control group, рcontrol <0.01). Content of IgM was on the level 1.63±0.06 g/l, against 

1.09±0.06 g/l in control group (рcontrol<0.01). Concentration of IgA, in contrast, was 

significantly reduced, in comparison with the same indicator in the control group. 

Among patients in the second group was observed significantly increasing contents of 

Ig G, M classes, on a background of reducing content of IgA. This fact is testified, 

primary, about activation of the humoral mechanisms of immunity in the children 

with chronic gastritis and duodenitis, on a background of disease’ aggravation. 

Increasing level of CIC formation over elimination speed, testified about an 

autoimmune processes in the human body, carried out at the aggravation stage of the 

upper gastrointestinal tract pathology.  
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In conclusion, it should be noted, that protective mechanisms in the children with 

chronic gastritis and duodenitis could undergo the following changes. 

Chronic gastritis and duodenitis at the children was accompanied by disturbances 

in the cell-mediated immunity: lymphocytosis, an imbalance of T-cells 

subpopulations with decreasing absolute values of CD3+ -, CD4+ - lymphocytes, 

increasing absolute values of СD8+ - и СD16+ - lymphocytes.  

High levels of В - lymphocytes, increasing of IgG and IgM contents in the 

peripheral venous blood suggests about activation of the humoral immunity, on a 

background of T - cell immunity depression. 

Chronic gastritis and duodenitis in the children accompanied by disturbances in 

cellular immunity: lymphocytosis, an imbalance of T - cells subpopulations with a 

decrease in absolute and relative values of CD3+, CD4+ lymphocytes, increased 

absolute and relative indicators СD8+ - СD16+-  lymphocytes. Elevated levels of 

lymphocytes, an increase in IgG and IgM in peripheral venous blood suggests 

activation of the humoral link  in this pathology on the background of oppression of 

T–cellular immunity. 

Detection of high titers of circulating immune complexes in the blood of patients 

with chronic gastritis and duodenitis demonstrates a role of immune reactions in the 

pathogenesis of the upper gastrointestinal tract pathology, which increasing in a case 

of aggravation of disease. 
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The development of a market economy has made new issues of enterprise 

management as a subject of market relations. The operation of the enterprise is 

associated with changes in both internal and external environment of its activities, 

which requires the development of new approaches to defining the strategic functions 

of its activities, to justify the economic preconditions for achieving optimal profits, 

which ensures competitiveness in the market and determines its development 

prospects. This can be achieved through an in-depth analysis of both the economic 

activity of the enterprise and effective financial management. 

In modern economic conditions, the importance of managing the financial 

activities and financial resources of the enterprise is growing, because in these 

conditions they become paramount importance as the only type of resources that are 

transformed directly into any other type of resources. Therefore, there is a need to 

further improving the theoretical foundations of financial management, aimed on 

forming adaptive systems and mechanisms of financial management that can ensure 

the resilience of organizations to constant changes in external and internal factors of 

their environment. 

As an important component of the enterprise management system, financial 

management occupies a leading place in it. It allows you to coordinate results and 

increase the efficiency of production management, marketing management, staff 

management and the other components of general management. Any managerial 

influence is carried out for a specific purpose. The most accurate definition of the 

main purpose of financial management is to maximize the welfare of its owners, 

which is realized through maximizing the market value of the enterprise and its 

shares. The following factors testify in favor of this criterion of decision-making of 

financial character: it is based on forecasting of incomes of owners of the enterprise; 

is reasonable and acceptable for all aspects of the management decision-making 

process, including searching for sources of funds, investment, distribution of income 

(dividends). It is possible to ensure the achievement of a certain goal in the course of 

enterprise activity only under the condition of creating an effective financial 

management system [1, p.256]. 

Underestimation of the role of financial management in the management of 

financial resources leads to a decrease in profitability and an increase in the share of 

unprofitable enterprises [2, p.12]. Financial management studies all the financial 

flows of the enterprise, which are able to influence the capital formation of the 

enterprise in an unstable market, where financial risks are infinite. 
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Financial management, first: a type of professional activity aimed at managing of 

the financial and economic functioning of the enterprise based on using of modern 

methods and is one of the key elements of the whole system of modern management, 

which has a special priority for today's economy; secondly: the art of managing the 

financial activities of the enterprise, that is, financial management is seen as the art of 

developing, selecting and implementing financial decisions taking into account all 

possible factors, determining the impact of internal and external environments, 

forecasting possible threats and risks, assessing their level and nature of impact on 

financial security of the entity goals and objectives [3, p. 385]. 

On the basis of financial management is the management of all financial and 

economic activities of the enterprise, the formation and use of all types of its financial 

resources using the methods and levers of the financial mechanism.  

And thirdly: as a science, financial management allows the company's 

management to find answers for the most pressing questions that appear during the 

process of activity, namely: 

- what amount of financial resources must be spent by the company to ensure a 

smooth production process and the successful sale of its products on the market with 

constantly changing environmental conditions; 

- how to optimize the sources of funding for successful activities, whether they 

will be borrowed or own funds of the enterprise, in what ratio they should be in order 

for the enterprise to develop; 

- how to properly conduct business activities of the enterprise so that it was 

profitable, assets were increased, capital was used for its intended purpose, solvency 

and financial activities were stable, revenues grew; 

- how to reduce or avoid the risks of the enterprise, which constantly arise in any 

area of management. 

In practical use, financial management is associated with the management of 

various financial assets, each of which requires the use of appropriate management 

techniques and taking into account the specifics of the relevant part of the financial 

market. Therefore, financial management can be considered as a complex 

management complex that is a mechanism for managing the organization and focused 

on rapid changes in the market environment. It should be noted that this financial 

management mechanism must be flexible, due to which it plays an important role in 

the enterprise, as it is able to quickly and efficiently adapt the work of the entity 

depending on the conditions of external and internal factors. Financial management 

involves the active use of modern resources of society and the market, such as 

information technology, modern management solutions, innovations, etc., which 

makes the company more competitive. 

Thus, effective financial management will contribute to the formation of resource 

potential of enterprises, increase its profitability, ensure the constant accumulation of 

equity, which ultimately will increase the competitive position of the enterprise in 

financial and commodity markets, stabilize the economic situation, form a sustainable 

business development strategy. 
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Introduction. Doctors always emphasizes more and more on the importance of 

proper nutrition, water regimen, sleep and rest, stress limitation, stimulation of 

physical activity and obesity prevention in health preservation and avoidance of 

disease development. 

The battle against diseases cannot be won only by the treatment of already 

manifested diseases and their complications. Because of their prevalence and due to a 

decrease in the quality of life, new ways of early diagnostics are required to prevent 

the onset and development of the disease and for the early recognition of its first 

signs against high rates of disability and mortality. After that, effective and safe 

treatment must be strictly applied. 

Adequate water regimen plays a special role in prophylaxis. It’s necessary to 

admit the importance of water consumption and learn how to recognize dehydration 

and how it will lead to the dysfunction of other organs, manifested by pathological 

symptoms. 

Practice shows that a person needs to drink about14 g of water per day for every 

450 g of weight (in the metric system, about 30g/L kg of weight). An increase of 

water intake causes an increase in urine production, which can lead to a loss of salt, 

minerals, and vitamins. Therefore, in the daily diet you will need to include an 

additional amount of salt (about half of a teaspoon of salt per day for every 2 liters of 

drinking water) and vitamins. If colic appears, this means that the intake of salt in the 

diet is not enough to satisfy all the needs of the body. As a result, you will have to 

increase the amount of salt in the diet for the entire period of increased water intake. 

The color of urine during dehydration (if a person does not take vitamins that can 
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change the color of urine) varies from dark yellow to orange. The more the body is 

saturated with water, the brighter the urine is. 

The quality of nutrition has a major impact on human health. Our body is a 

complex biochemical mechanism that requires a daily supply of essential nutrients. In 

order to be in good health, we need proteins, fats, carbohydrates, water, vitamins, 

minerals, amino acids and essential fatty acids. Deficiency of any nutrient can cause 

different kinds of disorders in the human body: from mild malaise to death. The 

radical changes that have taken place in recent decades, not only in the environment, 

but also in our diet, have an extremely dangerous impact on our health. Too much fat, 

salt, sugar - and all this is directly related to cardiovascular disease, cancer, obesity, 

allergies, strokes, etc. [1]. 

Among the main factors that form the basis for the development of numerous 

diseases, is lack of physical activity [2]. In 2008, about 31% of people (28% of men 

and 34% of women) in the age of 15 years and more in the world, were not physically 

active enough. Approximately, 3.2 million annual deaths are associated with 

inadequate physical activity [3]. Physical inertia (lack of physical activity) is an 

independent risk factor for the development of chronic diseases. To promote good 

health, people are encouraged to maintain appropriate levels of physical activity 

throughout their lives. At least 30 minutes of non-intensive physical activity 5 times 

per week reduces the risk of developing a range of noncommunicable diseases among 

adults. It is worth to mention that more intense physical activity provides more health 

benefits and may be necessary for weight control. 

Lifestyle changes are on the first place among the treatment approaches in the 

recommendations of the European Society of Hypertension (ESH) and the European 

Society of Cardiology (ESC) 2013 [4] for the treatment of arterial hypertension. 

Clinical studies shows that modernisation of lifestyle, aimed to stabilize blood 

pressure, may be equivalent [5] to drug monotherapy. Lifestyle changes can safely 

and effectively delay the development of arterial hypertension or decrease the risk of 

rise of blood pressure for people without arterial hypertension. Moreover, 

modernization of life delay the initiation of drug therapy [6]. In addition to the effect 

of lowering blood pressure, there is an information about the possibility of lifestyle 

changes to contribute to the control of other factors of cardiovascular risk and clinical 

conditions [7]. 

Improving awareness and motivating patients to lead a healthy lifestyle will help 

to reduce morbidity and avoid complications. 

Materials and methods. The aim of our investigation was to find out and 

evaluate patients' care about their health, awareness on the importance of methods of 

its preservation and correction. 

We conducted a survey (using distributed questionnaires filled out by patients) on 

82 patients in the department of hypertension and rehabilitation of the Regional 

Clinical Cardiology Dispensary in Chernivtsi: 63 (76.83%) and 19 (23.17%) people 

of the departments respectively. There were 42 men and 40 women, with an average 

age of 58.95 + 0.57 years. 
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Results and its discussion. To the question that, from what sources have they 

learnt about the methods of disease prevention and health preservation, the answers 

were: from parents- 4.88%, from neighbours- 15.85%, from doctors- 91.5%, from 

newspapers- 26.83%, magazines- 8.54 %, television- 31.71%, internet- 7.32%, 

advertising- 26.83%, two percentage (2.44%) indicated their option- from books 

about health. 

They are treated in the hospital 1-3 times a year (on average 1.88). However they 

consult in their local polyclinics approximately 3 times a year (3.34) and get sick 

during the year (including colds), a little more often than 2 times a year (2.13). 

In general, respondents eat 3-4 times a day (3.35 times) and consume only 1.45 

liters of drinking water (without tea, coffee, soup) per day. 

There are different food selection criteria among people for instance, 48 patients 

(58.54%) choose their food according to taste preferences, 40 people (48.78%) select 

healthy food, and only 6 people (7.32%) prefer both sides. 

Anti-hypertensive drugs are taken periodically by 19 people (23.17%), 54 people 

(65.85%) daily, 9 people (10.98%) do not require a consumption of these medicines, 

compared to the proportion of patients with hypertension, these indicators are 12 

people (19.04 %), 44 (69.84%) and 7 (11.11%) people, respectively. 

Vitamins are taken periodically by 37 patients (45.12%), of which synthetic 

vitamins taken by 9 people (10.98%), natural (plant-based) 21 patients (25.61%). 

Vitamins are taken by 11 people daily (13.42%) (synthetic 3.66%, natural 2.44%), 

and no intake by 4.88%. 

Speaking about physical activity, 41.46% of people do physical exercises 

periodically, 9.76% daily and 48.78% are physically inactive. 

Conclusion. Summarising the information, the respondents have the high risk for 

the development of diseases, in particular cardiovascular. We are stick to the point 

that improving awareness and motivating patients to lead a healthy lifestyle will help 

to reduce morbidity and avoid complications. 
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Acne is the most common skin disease in the world. Acne usually begins in 

puberty and affects many adolescents and young adults. Approximately 85 % of 

people between the ages of 12 and 24 experience at least minor acne. Acne affects the 

psycho-emotional state of patients, their social adaptation, and treatment of acne 

leads to significant economic costs. Acne vulgaris is a common chronic skin disease 

involving blockage and/or inflammation of pilosebaceous units (hair follicles and 

their accompanying sebaceous gland). Acne develops from the following factors: 

follicular epidermal hyperproliferation with subsequent plugging of the follicle, 

excess sebum production, the presence and activity of the commensal bacteria 

Cutibacterium acnes (P. acnes), and inflammation. Acne can present as 

noninflammatory lesions, inflammatory lesions, or a mixture of both, affecting 

mostly the face, back and chest [1-4].  

In today's guidelines, topical retinoids are recommended for the treatment of 

acne. Тopical retinoids are comedolytic and anti-inflammatory. They normalize 

follicular hyperproliferation and hyperkeratinization. Topical retinoids reduce the 

numbers of microcomedones, comedones, and inflammatory lesions. Topical 

retinoids should be initiated as first-line therapy for both comedonal and 

inflammatory acne lesions and continued as maintenance therapy to inhibit further 

microcomedone formation. There are tretinoin, izotretinoin, adapalene, tazarotene, 

trifarotene among topical retinoids [1-4].  

Tretinoin is used in the form of 0.05-0.1% cream, 0.05% lotion or 0.1% solution 

for the treatment of acne. The use of tretinoin is limited by side effects: dryness, 

photosensitivity, peeling, erythema, and itching of the skin [3].  

The adapalene molecule selectively binds to the nuclear γ-receptors of the retinoic 

acid of the sebaceous hair follicle, which leads to a decrease in the coherence of 

keratinocytes and accelerates their desquamation. The anti-inflammatory activity of 

adapalene is due to a decrease in the formation of interleukin-1α, -8, tumor necrosis 

factor-α, leukotriene B4. Adapalene is used in the form of  0,1%-0.3% gel, 0,1% 

cream, 0,1% lotion for the treatment of acne [5].  

Tazarotene inhibits microcomedon formation. It has anti-inflammatory and 

immunological properties. Tazarotene is available as a cream, gel or foam. Cream 

0.1% indicated for acne vulgaris and gel 0.1% indicated for mild-to-moderate acne 
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vulgaris; whereas, foam 0.1% indicated for moderate-to-severe acne [3].  

Trifarotene is an agonist of retinoic acid receptors (RARs). The stimulation of the 

RAR results in modulation of target genes that are associated with various processes, 

including cell differentiation and mediation of inflammation. Trifarotene is available 

as 0.005% cream [6]. 

These retinoids should be applied once daily to clean, dry skin, but they may need 

to be applied less frequently if irritation occurs. Skin irritation with peeling and 

redness may be associated with the early use of topical retinoids and typically 

resolves within the first few weeks of use. The use of mild, nonirritating cleansers 

and noncomedogenic moisturizers may help reduce this irritation. Do not prescribe 

retinoids simultaneously orally and topically, combine with ultraviolet radiation, 

drugs with keratolytic action. It is necessary to carefully apply the drug to sensitive 

areas of the skin. For safety reasons, the use of topical retinoids in pregnant women 

should be avoided, especially in the first trimester [1-6]. 

Thus, topical retinoids are recommended for the treatment of acne as first-line 

therapy for both comedonal and inflammatory acne lesions. 
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Investment activity plays an important role in the development and effective 

functioning of all sectors of the country's economy. Activation of investment activity 

is the main condition for the stable development of the regions, which is able to 

attract financial and material resources of both domestic and foreign investors, as 

well as rationally use them in the most priority sectors of the economy [1, p.573]. 

In accordance with the Law of Ukraine "On Investment Activities", investments 

are all types of property and intellectual values invested in objects of entrepreneurial 

and other types of activity, as a result of which profit (income) is created or a social 

and environmental effect is achieved [2]. 

The economic instability of Ukraine is characterized by the imbalance of the 

economic system and the uncertainty of the development directions of the main 

economic processes, which leads to a decrease in the volume of foreign direct 

investment in the state economy, as well as a slowdown in the activity of the 

country's investment activity [3, p. 68]. 

The pandemic of the coronavirus COVID-19 added problems, stirred up the 

global financial market, created a number of threats to the economic situation of our 

country as a whole and affected investment activity in particular. Even the most 

investment-stable sectors of the investment market operating in the framework of 

public-private partnerships have fully or partially suspended their activities. Due to 

the closure of interstate borders, the shutdown of many enterprises in the world, 

problems arose in the import of necessary technical equipment, raw materials, 

materials, etc. 

In January-March 2020, total capital investments in the national economy of the 

state amounted to only 769 billion UAH. This is 29.0% less than the figure of 108.3 

billion UAH for the corresponding period last year [4]. 

Currency fluctuations of the financial market, which cause some instability in the 

market on the part of investors, also add their negative impact. So, the main budget-

forming sectors of the economy showed a downtrend. In particular, investments in 

industry decreased by 30.7%, in construction - by 11.2%, in financial and insurance 

activities - by 5.4% compared to the previous year. 

The first significant losses from COVID-19 were suffered by investors and 

owners of small and medium-sized businesses who invested in large and medium-

sized non-residential real estate complexes. Also, the whole sphere of tourism and 

other services in the country turned out to be at gunpoint: restaurant establishments, 
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salons, hairdressers, photo studios and the like. Capital investments in art, sports, 

entertainment and leisure decreased by 79.8%, research and development - by 72.6%, 

temporary accommodation and catering - by 66.7%, and transport, storage, postal and 

courier activity - by 55.4% [4.5]. 

Investments in agriculture, hunting and the provision of related services in 2020 

decreased by more than a third: from 10.9 billion UAH in the first quarter of 2019 to 

7.0 billion UAH in January-March 2020. A 35.3% decrease in investments in the 

agricultural sector of the economy over the three months of 2020 is one of the largest 

declines in investment over the past 5 years, after the outbreak of hostilities in eastern 

Ukraine and the temporary loss of territories of the Autonomous Republic of Crimea 

and part of Donetsk and Lugansk area [5]. 

It is the result of an inconsistent and imperfect investment policy of the state in 

the agricultural sector, in which the principles of residual allocation of budget funds 

for investment measures in agriculture prevail. To improve investment support for the 

development of agriculture and the economy of the state, efforts should be 

concentrated on implementing strategic and ongoing measures to increase the 

efficiency of agricultural enterprises and form their own investment resources, create 

an effective mechanism for state support of innovative and investment activities of 

agricultural producers, radically improve the state of their credit support and a variety 

of credit instruments in order to attract investment in the agricultural sector of 

Ukraine on a long-term basis. 
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Today under the condition of deepening interest in the production of flax fibers in 

the world and in Ukraine, there are negative trends in the areas of agricultural and 

processing sphere of the flax industrial subcomplex. Flax became unprofitable 

culture. This is a prerequisite to reduce its production. The  reasons of this situation 

are: national economic crisis, the collapse of economic, industrial and technological 

relations between the individual parts of the flax industrial subcomplex, disparity in 

prices, lack of financial resources for the implementation of new technologies and 

modernization of processing facilities, great energy and labor costs growing, 

insufficient conditions for attracting investment, the low level of business 

management and the loss of traditional commodity markets. 

A significant contribution to the development of the flax production from 

economic opinion made known scientists: O. V. Hura (2001), T. P. Yesypchuk 

(2003), O. A. Demydova (2004), I. M. Karpets (2004), O. Ie. Masliukov (2004), M. 

A. Kovalenko (2005), M. K. Tsyhanok (2007), O. M. Holovnia (2008), Iu. A. Luzan 

(2008), O. M. Nelep (2008), L. O. Makovetska (2010), N. I. Kravchuk, V. P. 

Yakobchuk (2012), V. V. Tyshkovskyi, I. L. Iu. Matviichuk (2014)  and others. 

However, today there are no approaches to clarify the characteristics of the flax 

industrial subcomplex funding under the modern conditions in economic literature. 

The purpose of the article is to identify the problems of flax production in 

Ukraine and provide practical recommendations to improve its efficiency in modern 

conditions. For the purpose of the article the following tasks are put and solved: 

- to analyze the production of flax in Ukraine; 

- to research the world experience in the production of flax; 

- to perform the forecasting of potential sources of funding the flax production in 

Ukraine. 

Over the past decade under the condition of the making the transformation of the 

national economy, the sown area of flax decreased by 90.53 times (table. 1), and 

gross harvests of fiber flax - in 7,71 times. The yield of flax for 1990-2018 also tends 

to decrease. While in 2018 there was a maximum yield of flax - 9.1 kg / ha. 

According to the research, which is conducted by scientists of the Institute of 
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Agricultural Economics and Agrarian Sciences, it was found that the sown area of 

flax in which provided the most cost-effective production and maintenance of 

efficient use of specialized hardware (comprehensive utilization of specialized 

equipment is 0,84-0,97) is 100-250 ha [11]. In this case, on the small acreage of flax 

cultivation, there are some difficulties, the introduction of advanced technology to the 

production of this crop farming and compliance requirements for its cultivation. 

 

Table 1 

The production of flax fiber in Ukraine in 1990-2018 years 

Year 
Sown area, 

thous. ha 
Flax yield, kg / ha 

Gross output 

fiber, thous. 

tons 

1990 172 6,4 108 

……    

2010 14 5,1 5,3 

2011 13 3,3 3,8 

2012 7 5,1 3,0 

2013 2 6,5 1,2 

2014 1 4,0 0,4 

2015 1 2,0 0,6 

2016 less than 1 2,2 0,6 

2017 less than 1 2,1 0,5 

2018 1,9 8,2 14,0 

2018 р. in % to 1990 0,01 1,28 0,13 

before 1990р. in % to 

2018 

90,53 0,78 7,71 

Source: completed by the author of this article on the base of [1; 2; 3; 4]. 

The practice of management shows that in economies with such area planting 

technique is used inefficiently. In addition, there are increased overhead costs, 

reduced productivity and return on investment. This situation causes that the 

indicators are significantly lower than the concentration of flax acreage within the 

100-250 ha [11]. According to the works [1; 2; 3] the specialized areas of cultivation 

of flax include the following regions: Volyn, Zhytomyr, Kyiv, Lviv, Sumy and 

Chernihiv. This is because they have the best climatic conditions for the cultivation 

of flax - small-breast loam, forest, optimal soils, the required number of active 

temperatures (1200-1600° C) and precipitation (600-700 mm) and the necessary level 

of labor resources. 

The financial results from the sale of flax fiber in 2018 are presented in the table 

2. It is necessary to note that the significant reduction in acreage in the world in flax, 

which in 1990-2014 decreased by 76%. The positive trend in the production of flax 

fiber is to increase the productivity of culture for this period almost in 2 times. 
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Table 2 

Financial results from the sale of flax fiber in 2018 
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38221,5 55063638,5 69287940,3 14224301,8 144,1 181,3 25,8 

Seeds of flax 4,0 14653,9 18343,3 3689,4 362,3 453,5 25,2 

Source: completed by the author of this article on the base of [0; 0; 0]. 

If 1990's average yield of flax (in terms of fiber) was 6.6 kg / ha, in 2011 - 12.8 c 

/ ha, although comparing to 2008-2010 this index is low. Due to the growth of 

productivity of the culture production of flax in the world each year grew, and only in 

2010 started to decline every year about 300 thousand tons. The main cause of 

clotting of the linen production is the decreasing of the crop flax in the former Soviet 

Union, especially in Ukraine, Russia and Belarus.  

The leading place of worldwide production of flax belongs to China. Its share 

annually is fairly high: in 2000 - 44.6%; 2006 - 60.18%, 2014 - 38%. The European 

Union countries produced 19.2% flax in 2006. Among them, the top place belonged 

to France - 60% of the production of flax in EU, or 11.5% of the world production of 

flax. [0; 0]. But now it ranks the second place after China - 15%. Next in terms of 

production of flax fibers are Belarus (46 ths. tons) and Russia (43 thousand tons). 

Ukraine lost its position in the world market - in 2006 it produced only 1.5% flax 

against 15.7% in 1990 and ranked 7th among 19 countries producing flax fiber.  

The special feature of the flax production in France and Belgium is that the 

technology of growing and harvesting of flax is related to methods of processing with 

the help of close organizational and economic relations between producers and 

consumers of raw flax. Flax mill concerned and promoted the production of high 

quality raw materials at the lowest cost to its cultivation and processing. At the state 

level in these countries The Association of flax was established. One of the forms of 

integration is the rent of the land by processing enterprises. Dimensions lease can be 

up to 1,000 hectares of land. Accordingly, all the kinds of work, are carried by 

industrial companies [10]. 

In our opinion, in order to improve economic relations in flax it should be used 

both horizontal and vertical integration. Horizontal integration in flax industry 

promote intra-enterprise cooperation of the producers of flax. On this basis the initial 

conditions for the acquisition and using by small and medium-sized farms modern 

means of production and technology while deepening specialization will created [11]. 

The advantages and disadvantages of the production of flax fiber on the principles 

of horizontal and vertical integration with taking into account the definition of 

agricultural units are in table 3. 
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Table 3 

The advantages and disadvantages of the production of flax fiber 
Type The way of creating Advantages Disadvantages 

T
h

e 
fi

rs
t 

ty
p

e 
o

f 
ag

ro
 

fo
rm

at
io

n
s 

Lease of land and 

some property 

shares and capital 

injections of 

domestic or foreign 

origin from the 

processing sector in 

agricultural 

production. 

-Availability of high technology; 

-The combination of processing 

and primary production in one 

facility; 

-The development of large-scale 

production; 

-High level of competitiveness of 

products. 

- Changing the socio-economic 

situation in rural areas (outflow 

of labor from inefficient 

agricultural enterprises in the 

agro-industrial units, as they 

have the ability to increase 

salaries);  

- Agriculture farmers lose their 

land and property, as they can 

get higher rents from 

agricultural groups. 

T
h

e 
se

co
n
d

 t
y

p
e 

o
f 

ag
ro

 f
o

rm
at

io
n
s 

Diversification of 

agricultural 

enterprises, their 

penetration in trade 

and development 

processing at the 

farm-governmental 

enterprise. 

- Cooperation with research 

institutions; 

- Possibility of innovation; 

- High level of return capital; 

- The development of breeding 

and seed production. 

- Implementation of the modern 

technologies of the flax 

production. 

- The processing power of the 

agricultural formations on the 

first stage of their functioning 

are insignificant. This situation 

affects on the depth of the flax 

processing. 

- The problem of production 

arrangement appears with the 

increasing of the size of the 

agricultural formations. It 

causes the difficulties in the 

management and organization 

of production. 

Source: completed by the author of this article on the base of [0]. 

The important scientific and practical task to identify the problems of flax 

production in Ukraine and to provide practical recommendations to improve its 

efficiency under the modern conditions was solved in this article. The main 

conclusions and the recommendations are: 

1. Over the past decade under the condition of the making the transformation of 

the national economy, the sown area of flax decreased by 90.53 times, and gross 

harvests of fiber flax - in 7,71 times. The yield of flax for 1990-2018 also tends to 

decrease, while in 2018 there was a maximum yield of flax - 9.1 kg / ha. 

2. For the purpose of the improvement of the economic relations in the flax 

industry, it is proposed to use both horizontal and vertical integration. Horizontal 

integration in flax industry promote intra-enterprise cooperation of the producers of 

flax. On this basis, the initial conditions for the acquisition and use by small and 

medium-sized farms modern means of production and technology while deepening 

specialization will be created. 

3. The vertical integration in flax industry is more effective and adapted to market 

relations. Creating a closed production chain from growing flax, its processing at all 

stages to the production of finished products under the conditions of the long-term 

and cost-effective relationship between these spheres, will increase the 

competitiveness of flax production at all technological stages and the effectiveness of 

flax industrial subcomplex in general. 
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The COVID-19 virus has affected the international education system. This led to 

the almost complete closure of schools, universities and colleges in several countries. 

In the European Union, the first country to close schools was Italy on March 5, 2020. 

This was followed by the countries of Central and Eastern Europe: Albania, Greece, 

Czech Republic, Romania and others [1]. 

Further, European countries temporarily switched to distance learning. Western 

European countries practiced distance education before the pandemic. And the 

countries of Eastern Europe, with few exceptions, faced the problem of mass distance 

learning for the first time. Based on the analysis of official documents, three types of 

management solutions of the Governments of the Eastern European countries adopted 

in response to the pandemic will be shown. 

Such countries as Albania, Bulgaria, the Czech Republic closed educational 

institutions and transferred to home education in the first half of March until the end 

of the school year. To pass the exams in 2020, special conditions will be organized, 

and the issuance of school diplomas will be delayed for a couple of days [2]. 

In Bulgaria сlasses and extracurricular activities in schools, universities and other 

educational institutions and organisations have been suspended, with distance 

learning introduced where possible. Decision No. 159 of March 8, 2020 [3] states: 

a) termination of existing forms of classes and extracurricular activities in 

schools, universities and other educational institutions and organizations in the areas 

of Gabrovo and Pleven. 

In Poland, classes at schools and universities have been stopped since March 11. 

And soon the classes were organized as distance learning [4]. Ministry of education, 

science and technological development of the Republic of Serbia quickly reacted 

after the proclamation of the state of emergency and two days after started with on-

line classes (since 17 March) coupled with tasks sent online by school teachers [5]. In 

close cooperation with Office for technical backup and hosting system for learning 

management Moodle was installed and named "Моја школа" (My school). It is open 

source software widely used in Serbia and abroad for education. Department for 
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digitalization at the Ministry controls the system. Many teachers employed in 

elementary and high schools organize material for this distance learning system. 

Later Distance learning was introduced in Croatia [6] and Lithuania [7]. The 

decision on the suspension of teaching in higher education, secondary and primary 

schools and the regular work of pre-school education institutions and establish 

distance learning was made. Modern technologies were used for study, teachers were 

almost all familiar with the training system. 

In Belarus, in accordance with paragraph 3 of Art. 17 of the Education Code [8], 

the distance learning method is a form of part-time education. However, most 

educational institutions have not switched to distance learning, despite WHO 

recommendations. A similar situation has developed in Kazakhstan, but official 

quarantine was introduced there later. The resolution [9] transferred to distance 

learning education organizations, including the conduct of all types of knowledge 

assessment. 

Conclusion 

Governments of Eastern European countries reacted differently to the threat of 

infection for teachers, students and schoolchildren. Three types of management 

solutions are shown: 

1. There are examples of quick response (Albania, Bulgaria, Poland, etc.). 

2. There are examples of late response (Kazakhstan). 

3. There are examples of a lack of response (Belarus). 
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The present world financial system every year reduces their solvency and 

competitiveness that is a consequence of the protracted financial crisis. To prevent 

further negative trends in the field of Finance, state of the world, tend to choose a 

path of total budgetary savings and the phased increase in the tax burden. The change 

in tax burden should be based, first and foremost, the reformed legal framework to 

ensure funding sources of incomes of budgets of all levels. To achieve this purpose it 

is necessary to precisely define the philosophy of tax policy. Under the philosophy of 

tax policy understand the form of thinking through which they undergo fundamental 

changes in the taxation of incomes of citizens and business entities. 

For many years, in the EU begin to be initiated and implemented more stringent 

measures to save money for social spending and, along with this, the increase of tax 

payments. A number of countries have revised their tax policies in order to increase 

the tax burden on the income of private citizens and business. So in Greece, Spain, 

France major changes in taxation (expanding the tax base and increase tax rates) 

relate mainly to income tax and property tax. In Cyprus, Malta and Switzerland have 

changed the terms of Bank lending and imposed tax penalties on individual deposits. 

In the UK, Germany, Italy changes tended to affect the individual elements of social 

security of citizens – reducing the amounts of social payments depending on the 

status of the person, reducing the list of types of costs that kompensiruet government 

at the expense of pension insurance, life insurance and reinsurance. Thus, developed 

countries are trying to reduce the impact of the financial crisis on the efficiency of its 

financial system by reducing the number of beneficiaries and amounts of direct 

payments in proportion to revenues, budgets and their support. 

In Ukraine the philosophy of tax policy is extremely unstable. Because no 

moratorium on changes in the tax laws. Enough meager allocation of foreign 

investments (the Western companies) reflect the complexity of conducting a 

transparent and competitive business and do not provide adequate revenues to 

budgets and funds. Continuous growth in the number of beneficiaries greatly 

complicates the process of budget execution. The whole complex of the above-

mentioned problems creates a very tense situation of the public finances, due to the 

depressing fiscal policy. 

In most of the tax policy it seems all right. The Tax code was adopted, which 

consolidated the laws regarding taxation, reduced the number of tax inspections of 

businesses, new opportunities to simplify filing and access to electronic information, 

but the budget deficit is growing every year.  

The philosophy of tax policy should be aimed at achieving at least relative parity 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

94 

between taxes paid by citizens and businesses and the provision of a state under the 

targeted use of obligatory payments. This can be achieved if gradually and 

consistently adhere to the theory of social welfare. To increase the tax burden it is not 

possible to infinity, because there comes a time when taxes to pay financially for not 

possible and not desirable.  

The next serious problem in Ukraine, we can consider that preferential taxation. 

The variety of beneficiaries Ukraine is far ahead of all Europe. Only privileged 

categories has more than a hundred. Budget funds are usually not enough in full for 

payments to beneficiaries, but the big questions is, to the financing of benefits for 

government officials and parliamentarians.  

Whether the domestic tax law is also manifested in the time spent on tax 

administration. According to the world Bank, Ukrainians spend on taxes an average 

of about 491 hours per year. Even in neighboring Moldova it takes more than half the 

time 220 hours, not to mention that the Swiss 63 enough hours to perform all the 

necessary formalities. 

Thus, the philosophy of tax policy is an indicator of the level of attitude of the 

state towards its own citizens. In Ukraine there are a number of issues which require 

immediate review and decisions in taxation. But, above all, the government should 

review its own philosophy in the field of taxation to obtain the trust of taxpayers, who 

are her main sources of funding. 

No less serious is the problem of proschityvaya positive and negative social 

effects from the use of certain taxes, especially indirect (for example, a generic excise 

taxes). Often them receives a benefit or suffer a loss is not the one to whom they are 

directed. Them can experience significant incentive for growth or, conversely, 

stagnation and decline of entire industries of the national economy, giving rise to 

unpredictable forms of social behavior in different categories of the population. This 

can result in tax evasion, the transition to activities in more favourable areas of 

economic activity, substitution of the use of some products and other services, growth 

in the weighting of the influence of the shadow and criminal structures, internal and 

external migration. The practical impossibility to isolate the effect of taxes on 

economic processes separate from the action of the many other motivations and 

factors (economic, political, cultural, religious, traditions, values, social groups and 

communities). Therefore, the problem of taxation goes far beyond purely economic 

or legal criteria. 

Taxation has always closely intertwined with relevant socio-cultural features. 

Therefore, in the calculation you need to take a number of factors: 1) economic; 2) 

ideological; 3) religious; 4) ideological; 5) political; 6) ethnic and national; 7) social. 

At the same time, it is necessary to remember about the reverse impact of taxation on 

the development of all spheres of public life. It is equally important to consider the 

influence of natural-geographical factors on the configuration of the system of 

taxation in a particular country. The researchers note that deficiencies of certain 

natural resources has stimulated the introduction of taxes on them to limit their use or 

to restructure their production activities on the principles of thrift and efficiency. 

Including, in particular, was earth, salt, water, individual minerals, and the like. 
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Modern technologies of pig breeding, weaning piglets from sows, require 

constant improvement of the quality of treatment and prevention work. The main 

reasons for the large loss of young and its lag in growth are a variety of nutritional 

diseases, among which the most common in suckling piglets are ferrum deficiency 

anemia and stress factors caused by technological processes [1]. Therefore, mineral 

elements must constantly enter the body of animals with food or water and normalize 

metabolism and energy metabolism, ensure the work of enzymes and hormones [2-6]. 

There is a high percentage of piglets' death when they are weaning and the use of 

poor quality pre-starter feed during this period against the background of stress is 

provided. The use of monocomponent ferrum dextran agents is accompanied by 

activation of lipid peroxidation, which reduces the activity of antioxidant protection. 

Modern experimental studies have proven the need to use synbiotic elements with 

antioxidant properties simultaneously with iron. Weaning piglets from sows 

significantly affects the content of lipid peroxidation products and the activity of 

enzymes of the antioxidant defense system in their body. The complex effect of 

micronutrient citrates on the metabolic processes in the body of piglets during their 

weaning from sows has been studied. Their effect in a much lower concentration 

compared to their inorganic salts is istablished. It was studied that complex use of 

nanocitrates of Fe, Zn and other citrates of microelements in piglets' feeding  

increases the adaptability of their bodies during weaning from sows, due to 

stimulation of the antioxidant system and adaptive factors of animals. 

A number of authors had studied the effect of the use of nanoaquachelates and 

nanoparticles of trace elements [7–11], as well as vitamin E [12] on the body of 

animals. However, there is no information in the public literature regarding the 

establishment of the optimal dose of citrates of Germany, Iron, Zinc for piglets aged 

24-50 days and their effect on metabolic processes in animals. It remains unclear the 

study the characteristics and intensity of biochemical processes in the body of piglets 

during weaning during sowing of vitamin E and intramuscular injection of a complex 

of citrate trace elements. 

A promising area is the study of biochemical processes in piglets under the 

influence of technological factors using vitamin E and a complex of citrate trace 

elements Zinc, Iron and Germany, which will develop a way to preserve piglets and 

increase their growth. In the conditions of market competition the domestic pig 
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breeding feels an urgent need in use of modern achievements of biochemical science 

and in the qualified scientific support of their introduction into production. 

The aim of the study was to determine the content of trace elements in the serum 

of piglets using vitamin E and citrates of Zn, Fe and Ge.  

To this aim five groups of animals were formed: one control and four 

experimental. Piglets of first experimental group were drunk by vitamin E at a dose 

of 4.5 mg per 1 kg of body weight per day. Second experimental group received 

twice vitamin E and twice intramuscular injection of citrate complex of trace 

elements Zn, Fe and Ge in the amount of 2.0 cm3 per 10 kg of body weight. Animals 

of the third experimental group, against the background of additional drinking of 

vitamin E, were injected with 2.5 cm3 per 10 kg of body weight of trace element 

citrates. Piglets of the fourth experimental group received vitamin E in the amount of 

4.5 mg per 1 kg of body weight and 3.0 cm3 of micronutrient citrates. 

The dynamics of the content of Fe and Cu are presented in table 1. 

 

Table 1 

The content of Fe and Cu in the piglets' serum under the action of vitamin E and 

citrate of trace elements, μmol/dm3 (M±m, n=5) 

A group of animals Fe Cu 

24th day 

Control group 14,90,38 27,31,08 

Experimental group I 15,00,42 26,90,97 

Experimental group II 14,70,79 27,80,78 

Experimental group III 14,60,54 28,01,07 

Experimental group IV 15,10,43 26,50,77 

28th day 

Control group 15,20,45 28,91,02 

Experimental group I 15,30,79 29,50,77 

Experimental group II 19,21,31* 30,10,67 

Experimental group III 22,30,98*** 30,41,65 

Experimental group IV 24,11,14*** 31,01,75 

35th day 

Control group 16,40,89 28,30,65 

Experimental group I 17,22,17 29,33,25 

Experimental group II 20,50,78** 30,20,98 

Experimental group III 23,11,09** 31,01,67 

Experimental group IV 26,71,67*** 31,41,86 

50th day 

Control group 17,10,86 27,50,88 

Experimental group I 16,91,97 28,60,91 

Experimental group II 19,00,72 30,21,22 

Experimental group III 20,01,11 30,91,76 
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Experimental group IV 21,11,83 31,82,92 

 

It was found that vitamin E (α-tocopherol) and citrates of trace elements Zn, Fe 

and Ge activate erythropoiesis in piglets from 24 to 50 days of age, stimulate 

hemoglobin synthesis, reduce the content of phospholipids, cholesterol and low-

density lipoproteins. Repeated intramuscular administration of micronutrient citrate 

complexes had been shown to increase the serum levels of Zinc, Iron, and Germany 

in the serum of Great White × Landrace piglets at 35 and 50 days of age. The use of 

citrates of trace elements Zn, Fe and Ge and vitamin E stimulates anabolic processes 

in piglets, which is confirmed by an increase in live weight on the 35th and 50th day 

of life. 
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Psoriasis is one of the most common chronic recurrent multifactorial diseases of 

the skin with a predominance of genetic bias, characterized by hyperproliferation of 

epidermal cells, impaired keratinization due to inflammatory reaction in the dermis, 

as well as the lesions of nails and joints. According to the results of clinical and 

epidemiological studies, about 3-4% of the population of our planet, regardless of 

gender, age and ethnic group, suffers from psoriasis [2,15]. However, despite the 

considerable spread of psoriasis and a large amount of research on this problem, there 

is still no single view of the pathogenesis of this dermatosis. In order to objectively 

understand the pathogenesis of psoriasis, it is necessary to take into account the 

understudied comorbidity of this disease. 

Recently, an indisputable link between psoriasis and obesity has been proven 

[9,12]. Alimentary obesity develops as a result of metabolic and eating behavior 

disorders. It is characterized by the accumulation of adipose tissue in the body. 

Obesity can be both an independent multifactorial disease – primary obesity 

(alimentary-constitutional), and a syndrome that accompanies the course of other 

diseases – secondary obesity (symptomatic) [14]. In the structure of morbidity, 

primary obesity occurs in 95% of patients, secondary – only in 5% [7,12]. The main 

etiological reason for the development of primary obesity is the alimentary factor. 

The inhabitants of developed countries are currently the hostages of readily available 

food. In this context, the food moves from the category of necessity to the category of 

pleasure. Thus, eating disorders are gradually formed, which anticipates the 

development of obesity. Most often, obesity occurs as a result of consuming foods of 

high energy value (caloric content) in combination with insufficient physical activity 

and a factor of genetic susceptibility. However, in isolated cases, the occurrence of 

the disease against the background of genetic endocrine disruptions or malignancies 

was observed. A person is considered obese if the body mass index (BMI) exceeds 30 
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kg / m². Obesity has been found to increase the risk of many diseases, including 

psoriasis, contributing to its severe course with prolonged periods of relapse, which 

are poorly treated with standard therapy. In contrast, weight loss leads to a more 

favorable course of dermatosis [14]. The literature has broadly covered the issue of 

identical pathogenetic mechanisms of inflammatory processes in psoriasis and 

obesity, which form a vicious circle at the level of the immune system, which must be 

broken in order to treat these diseases successfully. Therefore, further study of the 

comorbidity of psoriatic disease and obesity makes it possible to identify new target 

therapies to prevent complications and develop a more effective treatment of this 

pathology [E]. 

The aim of the research is to study the features of the clinical course of psoriasis 

in patients with grade I-II alimentary obesity. 

Materials and methods. 

The study group consisted of 80 patients with advanced uncomplicated plaque 

psoriasis, progressive stage, moderate severity with concomitant grade I-II alimentary 

obesity, 51 (64%) men, and 29 (36%) women aged from 35 to 65 years. 

To identify the features of the clinical course of psoriasis combined with grade I-

II alimentary obesity, as a control for comparison of the studied parameters, we 

selected a group of patients, consisting of 20 persons of the appropriate age (8 women 

and 12 men), patients with common, vulgar psoriasis of moderate severity, 

progressive stage of the course with normal body weight. 

The Psoriatic Area and Severity Index [4] was used to assess the severity of 

psoriasis. 

To determine the impact of skin rashes on the quality of patients’ life, we used the 

DLQI (Dermatology Life Quality Index) questionnaires for assessment of the quality 

of life of dermatological patients [9]. 

To assess the severity of alimentary obesity, we determined body mass index 

(BMI) [10]. The study included individuals with a BMI of 30-40 kg / m². 

The volume of laboratory studies included the use of conventional methods of 

general clinical and biochemical blood tests, taken in the morning on an empty 

stomach. Studies of lipid metabolism were performed by estimating the level of total 

cholesterol (TC) and triglycerides (TG). The concentration of cholesterol in the 

composition of very-low-density lipoproteins (VLDL cholesterol) was determined by 

the ratio TG / 22.5. Dyslipidemia was diagnosed when the level of TC was greater 

than 5.2 mmol / l, triglycerides higher than 1.7 mmol / l, VLDL less than 1.0 mmol / 

l. The parameters were evaluated according to the criteria of the US National 

Cholesterol Education Program [13]. 

The statistical processing of the results was performed using Statistica 7.0. The 

difference was considered reliable with a probability of error p <0.05. 

Results of the research 

In all patients, the clinical presentation of the disease was studied, anthropometric 

parameters were measured, the grade of obesity by BMI was determined, the history 

of life and disease was analyzed, and clinical and biochemical blood tests were 

conducted. 
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Based on the clinical presentation of psoriatic lesions, the PASI index was 

calculated, reflecting the area, color intensity, infiltration, and desquamation of 

psoriatic rash. Analyzing the results, it was found that the average group PASI index 

in patients with psoriasis and concomitant grade I-II alimentary obesity was - (21.8 ± 

1.4), and in patients with psoriasis without obesity - (15.2 ± 1.2). The obtained results 

correspond to the average severity of psoriasis in both groups of patients. However, it 

should be noted that the average group PASI index was 30.3% higher in the group of 

patients with concomitant grade I-II alimentary obesity. The difference in PASI 

indexes depended on the severity of infiltration and hyperemia, while the area and 

intensity of psoriatic rash were approximately the same. Thus, in patients with 

psoriasis and concomitant grade I-II alimentary obesity, psoriatic rashes had a 

stagnant-red color with pronounced infiltration, whereas in patients without obesity, 

rashes had a pink color with less pronounced infiltration phenomena. 

All patients complained of sleep disturbance, unrest, and anxiety, which resulted 

in poor quality of life. To study the impact of the disease on the patient’s quality of 

life, we calculated the dermatological quality of life index (DLQI). Analyzing the 

results of the study, it was found that in patients with psoriasis and concomitant grade 

I-II alimentary obesity, the DLQI index was 20.3 ± 0.5 points, whereas in patients 

without obesity it was 14.5 ± 0.4 points, which indicates the pronounced impact of 

the disease on the quality of life for patients in both groups. It should be noted that 

the average group DLQI index is by 28.6% higher in the group of patients with 

concomitant grade I-II alimentary obesity. 

In the examination of patients who made up the study group and BMI calculation 

according to the classification of obesity, it was found that 29 (36.25%) patients had 

grade I obesity (average group BMI - 34.04 kg / m²), grade II obesity - 51 (63.75%) 

patients (average group BMI - 38.15 kg / m²). The average BMI in the control group 

of patients with normal body weight was 24.5 kg / m², which is by 35.8% lower than 

in the group of patients with psoriasis and concomitant grade I-II alimentary obesity 

(Table 1). 

 

Table No.1. 

Clinical and anthropometric parameters of the examined patients (М±m) 

Indicator 
Value   

Study group (n=80) Control group (n=20) 

PASI (points) 21.8±1.41.2±15.2 ٭ 

DLQI (points) 20.3±0.60.7±14.5 ٭ 

BMI (kg/m²) Value (number of patients) 

Normal weight 0 24.5 (20) 

grade І obesity 34.04 (29) 0 

grade ІІ obesity 38.15 (51) 0 

Number of psoriasis relapses: Number of patients 

Once a year 0 6 

2 times a year 0 12 

3 times a year 13 2 
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4 times a year 67 0 

 

In order to evaluate metabolic disorders in patients with psoriasis and 

concomitant grade I-II alimentary obesity, we conducted studies of general and 

biochemical blood tests (Tables 2). 

 

Table No. 2. 

The data of general blood analysis in the examined patients (M±m) 

Indicator 

(reference value) 

Value  

Patients with psoriasis 

with grade І-ІІ obesity 

(n=80) 

Patients with psoriasis 

without obesity (n=20) 

Hemoglobin, (g/l) 

Men – 130-160 

Women – 120-140 

128.5±5.8 147.3±6.5 

Erythrocytes, (10⁹/l) 
Men – 4.5-5.0 

Women – 4.0-4.5 

4.2±0.4 4.6±0.5 

Color index 0.85-1.1 0.93±0.09 1.2±0.1 

Leukocytes, (10⁹/l) 4.0-9.0 7.2±1.3 5.2±1.2 

Stab neutrophils, (%) 1.0-6.0 1.53±0.21 2.4±0.35 

Segmented neutrophils, (%) 47.0-72.0 63.25±3.1 65.8±3.2 

Eosinophils, (%) 0.5-5.0 3.8±1.2 2.5±0.7 

Basophils, (%)  0-1.0 9.0±0.2 0.7±0.4 

Lymphocytes, (%) 19.0-37.0 26.73±2.62 20.1±1.9 

Monocytes, (%) 3.0-10.0 4.65±0.58 5.3±0.73 

ESR, (mm/h) 2-15 11.5±1.11.0±7.3 ٭ 

Note: ٭ The probability of error of differences p˂0.05 

It can be noted that the level of all indicators is within the norm, both in patients 

with psoriasis and concomitant grade I-II alimentary obesity and in patients with 

psoriasis and normal body weight. However, it should be noted that in general blood 

analysis of patients with psoriasis and concomitant grade I-II alimentary obesity, we 

revealed moderate differences, characterized by a decrease in the amount of 

hemoglobin by 12.8%, the total number of erythrocytes by 8.7%, CI by 5%, stab and 

segmented neutrophils by 36.3% and 3.9% respectively, monocytes by 12.3%, and 

leukocytes increase by 38.5%, eosinophilia by 52%, basophils by 28.6%, 

lymphocytes by 33% and an increase in ESR by 57.5% as compared to the rates of 

patients with psoriasis and normal weight. 

When analyzing the data of biochemical blood analysis in patients with psoriasis 

with concomitant grade I-II alimentary obesity, significant differences were found in 

comparison with patients with psoriasis without obesity. Thus, in patients with 
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psoriasis with concomitant grade I-II alimentary obesity, there was an increase in 

glucose by 10%, total cholesterol by 44.2%, triglycerides by 60% and LDL by 36%, 

as well as a decrease in HDL by 4.6%, total protein by 10.5% as compared to patients 

with normal body weight psoriasis, indicating impaired hepatic function by reducing 

the total protein and disrupted lipid metabolism with the effects of 

dyslipoproteinemia, characterized by an increase in the content of total cholesterol, 

LDL, triglycerides, decreased HDL levels. It should be noted that in patients with 

psoriasis with concomitant grade I-II alimentary obesity, there were more significant 

disruptions of the above indicators. Thus, the study found that patients with psoriasis 

with concomitant grade I-II alimentary obesity have a more severe course of 

dermatosis as compared to patients with psoriasis with normal body weight, which is 

well observed by the PASI and DLQI of patients and the incidence of psoriasis 

exacerbations. 

Conclusions 

Alimentary obesity in patients with psoriasis leads to metabolic disorders, 

complicating the course of dermatosis and worsening the patient's DLQI, leading to 

inefficiency of standard methods of therapy and frequent exacerbations of psoriatic 

disease. 
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The history behind American nation’s selection of its flowers and trees is rich 

with political intrigues, legends, deception, and humor, which makes each state’s 

adoption a unique story [9; 13]. 

The story of the states’ adoption of flowers and trees began, interestingly enough, 

at the Chicago World’s Columbian Exposition in 1893. Also known as the Chicago 

World’s Fair, it honored the 400th Anniversary of Christopher Columbus and his 

voyage to the New World in 1492. During this time, the fair launched a generational 

turning point in the American women’s movement [9]. 

Alexander Hamilton (1755/57−1804, New York (Fig. 1) as one of America's 

Founding Fathers, in 1788 he convinced New Yorkers to agree to ratify the 

U.S.Constitution author of the Federalist papers and the first secretary of the U.S. 

treasury, began construction of a house on 32 acres in Upper Manhattan, in what is 

now Harlem, in 1802. He wrote instructions in 1803 for the siting of flower beds at 

the Grange: "Wild roses around the outside of the flower garden with laurel at 

foot" [8], Fig. 2. 
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Fig. 1. Alexander Hamilton.              Fig. 2. Wild roses. 

 

Throughout history, roses have been adopted as the symbol of countless causes. 

They are the official emblem of numerous countries, including the United 

States. Aside from being the national flower, some states have adopted the rose as 

their state flower including New York and Oklahoma. Georgia calls the Cherokee 

rose its state flower; North Dakota favors the prairie rose. 

Thus the wild prairie rose is official State Flower of North Dakota (Fig. 3). North 

Dakota is a U.S. state in the midwesten and northern regions of the United States 

(Fig. 4, see video [23; 24; 29]). North Dakota designated the wild prairie rose (Rosa 

blanda) (Fig. 14) as the official state flower in 1907. Found growing along North 

Dakota roadsides, in pastures, and in native meadows, the wild prairie rose has  

                       Fig. 3. Rosa blanda.            Fig. 4. Map of the USA with North Dakota highlighted. 

five bright pink petals with a cluster of yellow stamens in the center (Iowa also 

recognizes the wild prairie rose as the state flower). The rose has been around for 

about 35 million years and grows naturally throughout North America. Roses are red, 

pink, white, or yellow and can have a wonderfully rich aroma. The petals and rose 

hips are edible and have been used in medicines since ancient times. Rose hips (the fruit 

of the rose which forms at base of the flower) are eaten in winter by wild birds and other 

animals [33]. 

The colors of the North Dakota 

State Flower wild rose were chosen as the 

official colors of the University of North 

Dakota (Fig. 5 see video [3]) in 1889 by the 

first graduating class. In 1898, a campaign 

was launched to choose the state’s floral 

emblem. Among the options was the wild 

prairie rose which was overwhelmingly 

voted for by the North Dakota school 

children. It also received massive support 

from the North Dakota Federation of Women’s 
Fig. 5. University of North Dakota. 
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Club. Following the result, a bill was sponsored to name it the State Flower Of 

North Dakota by Senator Louis B. Hanna [22].  

The name Prairie rose is also sometimes applied to Rosa blanda, also known as 

the meadow rose or smooth rose, which is also widely spread, but somewhat further 

to the north. In Iowa, convention states the species is Rosa pratincola (Fig. 13) 

(currently treated as a synonym of Rosa arkansana). North Dakota, on the other 

hand, specifies either Rosa arkansana (Fig. 6, 9). or Rosa blanda (Fig. 3).  

Among roses, Rosa blanda is closest to come to a "thornless" rose, with just a 

few thorns at the base. The meadow rose occurs as a colony-forming shrub growing 

to 1 m (3.3 ft) high, naturally in prairies and meadows. The roses are quite variable, 

the characteristics such as leaf tip number of prickles and glandular hairs usually do 

not always remain constant, thus it is often confused with Rosa arkansana (Fig. 6) or 

 Rosa carolina (Fig. 7), the two other prairie rose species [16]. 
 

Fig. 6. Rosa arkansana.                                    Fig. 7 Rosa carolina.  

North Dakota State Flower Wild prairie rose spread aggressively and is not 

suitable for landscape planting. There are three species of the wild prairie rose; Rosa 

Arkansana, Rosa blanda, and Rosa particular. The name Rosa arkansana is derived 

from Arkansas River in Colorado [22].  

Rosa arkansana (Fig. 6, 8, 9), the prairie rose or wild prairie rose, is a species 

of rose native to a large area of central North America, between the Appalachian  and 

Rocky Mountains  from Alberta, Manitoba, and Saskatchewan South  to New 

Mexico, Texas and Indiana. There are two varieties: 

1) Rosa arkansana var. Arkansana; 

2) Rosa arkansana var. suffulta (Greene) Cockerel [14]. 

Rosa arkansana description 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Clade: Angiosperms 

Clade: Eudicots 

Clade: Rosids 

Order: Rosales 

Family: Rosaceae 

Genus: Rosa   

Species: R. arkansana 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rocky_Mountains
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Binomial name: Rosa arkansana  

Synonyms: Rosa pratincola, Rosa suffulta, Rosa suffulta var relicta [14]. 

Other Names: Sunshine Rose 

Sun: Full to Part                                                                         Fig. 8. Rosa arkansana. Rosebud. 

Height: 2′-5′  

Color: Pale Pink 

Bloom: June-August 

Soil: Mesic (Medium) to Xeric (Dry) 

Color: Light to Dark Pink 

Bloom: June-July 

Flowers: The flowers are about 2″ wide. They have 5 petals, 5 

sepals, and numerous stamens and pistils. They grow on short 

prickly stems. 

Leaves: The leaves are divided into 9-11 ovate leaflets 

arranged in a feather like pattern along the leaf stalk. 

Medicinal Uses: Rose-hips contain high amounts of vitamin C. 

Food Uses: Petals can be used in salads, to make tea, or 

candied. The hips can be used for syrup or jam when combined 

with sour apples or pectin. If no other food source is found, the 

fleshy exterior of the hips can be eaten raw. They are a good 

source of vitamin C, but not very tasty. 

More Information:  Attractive to birds, bees and butterflies [15].  Fig. 9. Rosa arkansana. Blooming. 

The wild rose was adopted as the state flower of Iowa in 1897 (Fig. 8). 

Although no particular species was designated by the Iowa Legislature, the wild 

prairie rose (Rosa Pratincola) is usually cited as the official flower. 

Iowa (/ˈaɪəwə/) is a state in the Midwestern United States (Fig. 10), bordered 

by the Mississippi River (Fig. 12) to the east and the Missouri River (3767 km, see 

video [4; 5]) and Big Sioux River (674 km) to the west (see video [20]).  

Fig. 10. Iowa State highlighted [42].              Fig. 11. Iowa State bird and flower.     Fig. 12. Mississippi River. 

It is bordered by six states: Wisconsin to the northeast, Illinois to the east and 

southeast, Missouri to the south, Nebraska to the west,  South Dakota to the 

northwest, and Minnesota to the north [42],  see video [7; 17; 27]. 

The fragrant wild praire rose (Rosa pratincola) was adopted in 1897 as the Iowa 

state flower [28].  

Rose is the State Flower of the US too, and Iowa is one of numerous states that 

have accepted roses as an official symbol: the rose is the state flower of New York, 

the Cherokee rose is the state flower of Georgia, and the wild prairie rose is also the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
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state flower of North Dakota. 

The State Flower of Iowa – Wild Rose is the most distinguished and significantly 

most beloved flower in the universe. Rose has more than 100 different species, lion’s 

share of which is growing in Asia. The rest grows is Europe, North America and 

Africa. Due to the commercial breeding in present time Roses are available all over 

the world [32].  

As Rose cultivarion started in 500 years BC, the variety of Roses reach more than 

13000. State Flower of Iowa, Rose grows in full Sun to partly shade, in humus-rich, 

well-drains and moist soil. Its dense stems are covered in prickles. The leaves of rose 

are innately compound with 5 to 9 leaflets with a corrugated surface. Many of the 

countries adopted Rose as their national Flower such as Bulgaria, Czech, Ecuador, 

Iowa, Luxemburg, Maldives, Rumania and Slovakia. And it is also the state flower of 

Iowa, Georgia, Iowa and North Dakota. Wild Rose has great historical importance for 

the Egyptians and Romans. Romans decorated their rooms with colorful Roses [32]. 

 

Rosa Pratincola characteristik  
 

Common Name:  Wild Rose 

Genus:  Rosa 

Species:  Pratincola (Fig. 13) 

Found in:  all over the world 

Color:  blue, white, pink, red, purple and yellow 

Number of petals:  5 

Number of Sepals:  5 

Period of blooming:  all around the year, mostly in 

winter and spring season 

Purpose:  decoration, food and herbal value 

Symbolism:  Purity of soul and unity [32]. 

                                                                              

Fig. 13. Rosa Pratincola. 

The scientists emphasize that Wild Rose represents different symbols by color 

species. Rose is the symbol of Love [12; 19], white is the symbol of purity, orange of 

excitement, pink of delight and yellow of friendship. The dark Wild Rose is known as 

black. It is a symbol of sorrow or symbol of separation. In Mythology, Wild Rose is 

associated with Aphrodite, the Greek goddess of love (Greek: Ἀφροδίτη), beauty, 

pleasure, and procreation. which has often been illustrated with roses around her  
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Fig. 14. The birh of Aphrodite (1860)           Fig. 15. Aphrodite                    Fig. 16. Anemones. 

by George Cruikshank  

head, feet and neck. It is also said that a rosebush has grown in the heart of Adonis’ 

blood pool, the murdered lover of Aphrodite [32] (Fig. 13) (see video [1]).  

Aphrodite is also known as Cytherea (Lady of Cythera) and Cypris (Lady of 

Cyprus) after the two cult sites, Cythera and Cyprus, which claimed to be her place of 

birth. Aphrodite had many other names, such as Acidalia, Cytherea, and Cerigo, each 

used by a different local cult of the goddess in Greece. Her Roman equivalent is the 

goddess Venus (see video [30; 31]). She is identified with the planet Venus. 

Aphrodite, perhaps altered after aphrós (ἀφρός) "foam", stems from the more archaic 

Cretan Aphordíta and Cypriot Aphorodíta, and was probably ultimately borrowed from 

Cypriot Phoenician [1] (Fig. 14; 15). 

The red anemone was a flower sacred to Aphrodite (Fig. 16) 

The red rose was sacred to Aphrodite. It was said to have blushed or been stained 

red when Aphrodite cut her feet on its thorns rushing to the aide of her dying lover 

Adonis [25]. 

In Christian mythology, it is also said that a rosebush would have grown on the 

site of the death of Christ. Rose, the State Flower of Iowa has lots of health and 

nutritious value. Potassium, Magnesium, Phosphorous, Calcium, Carbohydrate, Iron, 

Dietary fiber, and Calories are found in Wild Rose petals. Many herbal medicines are 

made from Rose petals and hip (fruit of Rose is called hip). Hip varies according to 

species. Some of hips are extremely rich in Vitamin C. Jam, jelly can made from rose 

hip [32]. 

To sum up, rose is the symbol of love and beauty, honor, faith, devotion, passion 

and sensuality. The Wild rose is the favorite flower of the people of Iowa and North 

Dacota, which is the state flower of both states. 
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Транснаціональна міграція населення в умовах глобалізації стала де-факто 

сутнісною ознакою сучасного етапу розвитку людської цивілізації. А у 

поєднанні з масштабами розповсюдження цього явища* вимусила політичну 

еліту світу рахуватися з нею та наслідками її зростання при визначенні стратегії 

розвитку своїх країн та пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва.  

Трудова міграція, як важлива складова міграції транснаціональної, що 

забезпечує можливості більш розвинених країн заощаджувати на вартості 

робочої сили, а менш розвинених — долучатися до сучасних технологій і 

фінансових потоків, теж зазнала негативного впливу пандемії COVID-19 у 

вигляді глобальної економічної кризи та скорочення ринку праці всіх без 

винятку країн як її наслідку.  

Для України, як держави з її чи не найбільшою кількістю заробітчан, 

чиї статки від праці за кордоном стали останнім часом стабільним чинником  

поповнення державного бюджету, сягнувши до 10% валового національного 

доходу[1], цей фактор спричинив додаткові ризики (економічні, фінансові, 

соціальні). Але, опинившись в епіцентрі змін на глобальному ринку праці, 

вона одночасно отримала не лише погіршення ситуації, але й потенціал 

для зростання та нові можливості. 

Ці можливості щодо ситуації з трудовою міграцією українців стосуються, 

насамперед, вирішення проблем належного правового регулювання статусу 

мігрантів-заробітчан, що попередньо накопичувалися роками. В першу чергу 

мова йде про сезонних трудових мігрантів, праця яких стала для  європейського 

агросектору вирішальним для виживання чинником**.  

Європейські фермери в умовах обмеження транспортного сполучення та 

карантинних заборон після початку пандемії швидко усвідомили реальну 

загрозу втрати нового врожаю й почали бити на сполох, вимушуючи свої уряди 

шукати механізми вирішення проблеми як на внутрішньодержавному, так і на 

міжнародному рівні. Так  правляча коаліція Італії, яка є однією з країн, що 
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найбільше потерпають від нестачі сезонних працівників в аграрному секторі, 

зробила нещодавно рішучі кроки щодо легалізації  пів мільйона нелегальних 

заробітчан і покращення умов їхньої праці. Розробивши відповідний план, вона 

змогла після напружених перемовин порозумітися з представниками опозиції 

щодо його підтримки.  

Польський уряд пішов своїм шляхом, запропонувавши заробітчанам 

автоматичне продовження прострочених документів, які надають право 

легально працювати далі. Це частково заспокоїло українських робітників, 

зупинивши спричинену пандемією третю масову хвилю повернення на 

Батьківщину, яку очікували на православний Великдень і травневі свята. 

Додатковим стримуючим фактором стало розуміння того, що після повернення 

до Польщі їм складно буде зберегти робоче місце.  

Про узгоджені на міждержавному (в рамках ЄС) рівні заходи, спрямовані на 

вирішення цього важливого завдання,  можна отримати уяву ознайомившись зі 

змістом  рекомендацій Європейської комісії від 30 березня 2020 року, в яких 

сезонні роботи зараховано до критично значущих, мобільності працівників на 

яких потрібно сприяти навіть в умовах епідемії. Проте рівень координації 

зусиль держав-членів ЄС щодо відкриття кордонів ще далеко недостатній. І це 

визнають самі очільники європейських інституцій та політичні лідери 

держав[2]. 

Проблема мігрантів–заробітчан має й інший вимір. Тривалий час вони 

лишалися сам на сам зі своїми проблемами щодо недотримання роботодавцями 

узгоджених на етапі працевлаштування умов праці та проживання. У новому 

сезоні, ускладненому пандемією, ризики наразитися на  ще гірші умови праці та 

небезпеку зараження коронавірусом у країнах, де спостерігається дефіцит 

трудових ресурсів, значно зростають. І вже є непоодинокі підтвердження того, 

що ці ризики не гіпотетичні, а отримали цілком реальне втілення у житті 

трудових мігрантів[3]. 

Це зумовлено специфікою сільськогосподарського виробництва в країнах 

ЄС. Значна конкуренція виробників продукції та висока її собівартість у 

порівняння з ринковими цінами на продовольчі товари вже довгий час  тримає 

європейських аграріїв на межі виживання. Навіть вагомі державні дотації 

сільгоспвиробникам ЄС мало рятують ситуацію. З огляду на це дешеві робочі 

руки сезонних працівників лишаються єдиним засобом порятунку на шляху 

зниження витрат та підвищення прибутковості виробництва. А нелегальний їх 

найом тим, хто ризикує вдатися до нього, дає додаткову економію – на несплаті 

податків.  

Враховуючи ці чисельні й досить суперечливі одна одній складові, маємо 

визнати, що пандемія COVID-19 фактично створила унікальну ситуацію у сфері 

трудової міграції (особливо щодо сезонних робіт): по-перше, зросла взаємна 

залежність трудових мігрантів і роботодавців; по-друге, об’єктивно зросла роль 

урядів і централізації процесів належної організації згаданого виду робіт.  

Висновки і рішучі кроки стосовно розробки майбутніх стратегій, які 

відповідатимуть сучасним викликам і запропонують дієві рішення нових 
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проблем, мають зробити і лідери країн-донорів трудових мігрантів, і 

керівництво країн-реципієнтів дешевої робочої сили.  

Європейські регулятори, чия політика до сьогодні була зосереджена 

переважно на підтримці фермерів країн ЄС, а не їхніх працівників, повинні 

вимагати від сільгоспвиробників дотримання трудових стандартів, як 

обов’язкової умови для одержання аграрних субсидій. 

В свою чергу для уряду України та подібних до неї країн Східної Європи, 

що є постачальниками на європейський ринок праці дешевих робочих рук, 

єдиним можливим продуктивним сценарієм видається сприяння організованій 

трудовій міграції з максимальним убезпеченням цих процесів.  

Безумовно цей варіант слід розглядати лише як початковий крок, 

оперативне реагування на новий непередбачуваний виклик. При його реалізації 

варто подбати саме про легальне працевлаштування з дотриманням всіх 

соціальних гарантій і умов праці українців***. Вже визначено, що координацію 

цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської і 

євроатлантичної інтеграції. Щодо мінімально прийнятного строку такого 

працевлаштування – 3 місяці (позиція українського уряду, озвучена прем’єр-

міністром[4]), – то він видається цілком обґрунтованим з огляду на необхідний 

двотижневий термін обсервації після перетину кордону. Ймовірність 

досягнення домовленостей про поновлення можливостей громадянам України 

на трудову міграцію з цими додатковими (досить обтяжливими, а тому і 

небажаними для європейських роботодавців) умовами працевлаштування в 

нинішній ситуації доволі висока з урахуванням катастрофічно гострої потреби 

сільськогосподарських виробників у сезонних працівниках і цінності саме 

українців для окремих країн ЄС як джерела трудових ресурсів.[5].   

А от якщо дбати про майбутнє України як економічно розвинутої, 

благополучної і комфортної для проживання країни, спроможної витримувати 

щорічно зростаючу жорстку виробничу конкуренцію не лише з боку держав-

сусідів по спільному європейському дому, але й прагнути вибороти собі «місце 

під сонцем» у світі, то кроки з розробки стратегії розвитку мають ґрунтуватися 

на інших принципах. Для реалізації цієї мети треба створити реальні й 

життєздатні програми реінтеграції трудових мігрантів. І тут тільки кредитами 

на започаткування власної справи та новими робочими місцями (навіть якщо 

вони будуть створені), не обійтися. Тим більше, що за рівнем оплати праці вони 

навряд чи зможуть конкурувати з євроринком. 

Вбачається, що запорукою успіху на цьому шляху може стати ставлення до 

реінтеграції як до складного  комплексу заходів інформаційного, соціально-

захисного характеру, створення економічних умов та надання психологічної 

допомоги співвітчизникам, які вирішать завершити свої європейські міграційні 

історії працевлаштування.  

Отже, будемо сподіватися, що шанс скористатися унікальністю ситуації у 

сфері трудової міграції, що утворилася під впливом пандемії, Уряд України 

успішно реалізує, продемонструвавши, що оптимальне рішення проблеми 

існує, а значить мирне співіснування трудової міграції та пандемії COVID-19 
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можливе.    
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Пандемії коронавірусу викликала спад економіки, збільшення безробіття та 

зменшення попиту на товару та послуги в сьому світі. В кризових умовах лише 

сильні бренди відносно легко переживають період рецесії та, за 

оптимістичними сценаріями по завершенню карантину, будуть почувати себе 

краще за інших з існуючою базою лояльних споживачів та зростаючою довірою 

ринку [3]. 

Враховуючи складність самостійної розробки бренду, підприємства 

звертаються до консалтингових фірми, які можуть надати ефективні послуги, 

що орієнтовані на допомогу підприємствам у розробці, виведенню та 

зростанню продажів їх торгівельних марок на регіональному, національному та 

міжнародному ринках. Бренд не зможе довго бути ефективним без система 

спеціальних методів аналізу та консультаційних методик, які використовуються 

при управління брендами, без постійної роботи із споживачам, тобто без послуг 

бренд-консалтингу. Все вищенаведене свідчить про актуальність аналізу 

теоретичних концепцій й практичного досвіду управління брендом 

консалтинговим компаніями. 

Сутність бренд-консалтингу полягає в здатності консалтингової компанії 

розробити таку систему бренд-менеджменту в організації, щоб краще, ніж 

конкуренти, задовольнити запити споживачів, максимізувати прибутковість 

діяльності фірми-замовника в умовах конкретного ринку. З практичної точки 

зору, бренд-консалтинг створює для підприємства ряд привілеїв - формування 

конкурентних переваг даного продукту підприємства від аналогів; створює 

додаткову цінність товару чи послуги, що дозволяє збільшити попит на продукт 

та сформувати лояльного покупця. 

При розробці стратегії бренд-менеджменту консалтинговим компаніям 

необхідно створити обґрунтований багатоструктурний, вивірений та 

контрольований комплекс заходів із створення товарної марки компанії, 

розробити дизайн упаковки, рекламну аргументацію, провести ефективні акції 

зі стимулювання збуту, тобто використати весь наявний арсенал маркетингових 

інструментів впливу на споживача. Розробити ефективну стратегію бренд-

консалтингу, це означає створити довгострокові взаємовідносини із 

споживачами, знайти найбільш ефективні з точки зору витрачених ресурсів 

способи досягнення наміченого позиціонування товару, марки в свідомості 

покупця. 
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В літературних джерелах найбільш базовими етапами бренд-консалтингу 

визначають [1,2]: 

- розробку ідеї бренду та актуальність створення бренду; 

- планування складових marketing mix бренду; 

- проведення дослідження структури ринку та бренду; 

- бренд-трекінг; 

- проведення планування та контролю виробництва товарів, планування та 

управління продажами; 

- планування, організація та проведення рекламних кампаній; 

- оцінка та контролювання вартості бренду (фінансово-інвестиційна 

вартість); 

- оцінка та контроль цінності бренду (показники важливості, ринкової 

значущості); 

- маркетинг-менеджмент – це процес синхронізації діяльності всіх 

підрозділів компанії та її співробітників, які мають вплив на розвиток бренду. 

Перед прийняттям рішення про розробку бренда, консалтингова компанія 

має проаналізувати доцільність його створення, тобто дослідити потенційних 

споживачів, їх переваги, потенційний попит, вивчити характеристики 

планованих та існуючих на ринку товарів / послуг. Вважаємо, що при розробці 

бренду важливим є визначення цінностей бренду, оскільки якщо споживачам 

незрозуміло, як співвідносяться між собою цінності бізнесу та його зовнішні 

прояви, вони не стануть купувати товари. Для того, щоб споживач відчув бренд 

своїм, необхідно, щоб бренд заволодів уявою споживача та значущими 

властивостями. Отже, завданням бренд-консалтингу створити концепцію 

бренду, який потрапить в голови своїх покупців, займе в них свою позицію та 

не дасть конкурентам вибити себе з думок людей [2, 3]. 

Важливим етапом є проведення аудиту бренду, який дозволить оцінити 

ефективність, визначити сильні та слабкі сторони бренду, розкрити потенціал 

розвитку. Фактично консалтинговій компанії необхідно провести  комплексну 

діагностику позиціонування, ідентичності, всіх атрибутів бренду на предмет 

відповідності цільовій  аудиторії. Важливим буде аналіз потреб і переваг 

цільової аудиторії, сприйняття нею бренду та брендів конкурентів, вивчення 

основних тенденцій на ринку, які присутні на ринку та потенційно можуть 

виникнути на ньому. При проведенні аудиту бренду увагу слід приділяти 

аналізу складових, які характеризують бренд та формують його образ. 

При проведені аудиту маркетингових інструментів бренду, консалтинговій 

фірмі слід проаналізувати продуктову політику підприємства (особливості 

товарів бренду порівняно з товарами конкурентів, виявити слабкі місця, надати 

рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності товару). Наступною 

слід дослідити збутову політику (цілі й інтенсивність збуту, види та масштаби 

каналів розподілу, взаємовідносини із контрагентами та посередниками), 

цінову політику (відповідність встановлених цін обраній ціновій стратегії, 

провести порівняльний аналіз з ціновою політикою брендів-конкурентів).  
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Не менш вважливою є й комунікаційна політика бренду, яка вимагає аналізу 

на предмет вибору пріоритетних каналів комунікації, змісту та дизайну 

повідомлень, які адресовані споживачам, проводиться порівняльний аналіз з 

комунікаціями брендів-конкурентів. Задачею консалтингу створити чіткий опис 

методів та способів ефективної комунікації, визначення та недопущення 

застосування на практиці недостовірних комунікацій (так званих «фейкових», 

які не відповідають цілям та задачам політики каналів комунікації). 

В комунікативній політиці формування бренду слід враховувати місію 

компанії; аналіз й визначення цільової аудиторії для здійснення подальших 

комунікацій; бажані канали комунікації; бажані способи комунікації; 

особливості рекламно-інформаційної комунікації; опис принципів 

комунікаційної стратегії; визначення методів виділення фінансових коштів на 

комунікації (метод фіксованого відсотка, метод встановлення відсотка від суми 

прибутку, від обсягу продажів минулого періоду) тощо. 

Основною метою формування стратегії розвитку бренда є досягнення ним 

конкурентних переваг, тому стратегію розвитку бренда консалтинговим 

компаніям доцільно формувати крізь аналіз основних стадій бренд-

менеджменту як процесу управління. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що за формою надання, бренд-

консалтинг можливо поділити на: 

- разовий, який представляє собою одноразове або періодичне 

консультування, спрямоване на вирішення питань, що виникають у клієнта у 

сфері застосування брендінг-технологій або розробки бренду; 

- супровідний, який інтегрує консультанта в управлінську структуру 

компанії-замовника, або може оформлюватись контрактний супровід по 

досягненню певних цілей та реалізації конкретних завдань. В цьому випадку 

відбувається постійна участь фахівця з бренд-консалтингу в бізнесі клієнта.  

Саме другий варіант є найбільш ефективним для фірм, які хочуть бути 

конкурентоспроможними в кризових умовах, оскільки забезпечує постійний 

кваліфікований супровід фірми.  
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У всі часи під впливом різних груп чинників, як об’єктивних, так і 

суб’єктивних, відбувається трансформація соціально-економічних відносин у 

державі, а, отже, ставиться питання про збалансованість фіскальних інтересів 

держави і платників податків, розвитку морального почуття щодо повної і 

своєчасної сплати податків на користь держави. 

Важливу роль у забезпеченні податкових надходжень має рівень податкової 

культури громадян, їхньої обізнаності щодо своїх обов’язків і готовність 

добровільно сплачувати податки. Не можна розглядати податкову культуру 

тільки як культуру сумлінності платника податків, оскільки саме держава 

створює умови для правильного обчислення податків, їх повного і своєчасного 

перерахування до бюджету, створення правової, соціальної, економічної бази 

для податкових відносин, дотримання принципів побудови податкової системи, 

коли в платника податків немає морального права на ухилення від сплати 

податків.  

Податкову культуру слід досліджувати як цілісну підсистему економічної, 

так і загальної культури людини, що пов’язана з нею категоріями 

оподаткування, культури мислення і поведінки. Формування податкової 

культури є тривалий процес, яка зумовлюється сукупністю суб’єктивних і 

об’єктивних чинників, що впливають на поведінку платника податків, а також 

на форми взаємовідносин платника податків з органами контролю. 

Серед об’єктивних чинників, тобто тих, що безпосередньо впливають на 

процес формування податкової культури, можна виокремити такі [1]: 

1. Історичний досвід. Розглядаючи історичний досвід як чинник впливу, 

слід визначити, яке соціально-економічне становище склалося в результаті 

політичних перетворень, що призвели до становлення сучасної України, її 

податкової системи і культури. Початок 90-х рр. XX століття в Україні 

характеризується соціально-економічними і політичними кризами. На тлі зміни 

політичного курсу спостерігалося падіння виробництва, зубожіння населення, 

формування нового класового складу суспільства, значне майнове 

розшарування населення у зв’язку з перерозподілом національного багатства 

держави на користь обмеженого кола людей. Нестабільність податкового 

законодавства, високе податкове навантаження, постійний дефіцит бюджету, 

банкрутство підприємств й активне процвітання тіньової економіки, а також 

недовіра населення до влади не сприяли формуванню в громадян правової 
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самосвідомості і громадянської відповідальності. 

2. Економічна ситуація в країні і рівень життя населення є одними із 

визначальних чинників формування податкової поведінки населення і, своєю 

чергою, податкової культури. Нами з’ясовано і доведено, що існує пряма 

залежність між рівнем економічного розвитку країни та рівнем податкової 

культури населення. У розвинутих країнах, як правило, спостерігається високий 

рівень податкової культури, водночас як в Україні її показник залишається ще 

на досить низькому рівні. Низький соціально-економічний рівень життя 

переважної більшості населення України порівняно з мільярдними статками 

окремих людей при владі і власників природних та інших монополій, корупція 

у владних структурах не сприяє формуванню громадянської і правової 

відповідальності в податковій сфері, що зрештою демотивує чесно декларувати 

всі доходи та повним обсягом сплачувати державі податки та збори. 

3. Рівень розвитку податкового законодавства. Нестабільність податкового 

законодавства постає однією із найгостріших проблем у розвитку податкової 

грамотності та правосвідомості громадян. Уряди розвинених країн уживають 

різні заходи, спрямовані як на спрощення оподаткування, так і на 

вдосконалення податкового адміністрування. Ухвалення Податкового кодексу 

України, реформування податкових органів призвело до скорочення кількості 

податків, поліпшення їх адміністрування, упровадження спеціальних режимів, 

що полегшило облікову політику малого і середнього бізнесу. Водночас, 

податкове законодавство залишається для переважної більшості платників 

складним, об’ємним, що потребує постійних роз’яснень з боку органів 

контролю. Продовжує зберігатися нестабільність податкового законодавства. За 

десять років існування Податкового кодексу України до нього внесено вже 

понад 140 змін та поправок [2]. 

4. Соціальна орієнтованість оподаткування і дотримання принципу 

справедливості. Цей чинник можна охарактеризувати як особистісну оцінку 

індивідом соціальної справедливості встановлених економічно-правових норм і 

їх практичної реалізації у функціонуванні податкової системи держави. 

Принцип соціальної справедливості передбачає врахування з боку держави 

прав, становища і потреб платників податків з різними інтересами і рівнем 

матеріальної забезпеченості. У демократично-правовій державі заходи і 

пропорції справедливості в оподаткуванні не можуть бути реалізовані без 

електоральної підтримки з боку самих платників податків [3]. Неповна 

реалізація принципу соціальної та економічної справедливості в фінансово-

правовій сфері негативно впливають на прояв громадянської відповідальності і 

як наслідок – податкової культури. 

5. Напрямки державної політики в галузі формування та розвитку 

податкової правосвідомості і культури сплати податків. Значного збільшення 

податкових надходжень для держави і фінансового виконання зобов’язань для 

платників податків можна досягти шляхом проведення активної політики 

державного регулювання і реалізації заходів, які були б спрямовані на 

оптимізацію податкового навантаження. Своєю чергою, рівень податкової 
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культури громадян визначає рівень взаємовідносин з державою, що формує 

характер і напрямок податково-бюджетної політики. Довіра населення до 

держави і зокрема державних інститутів, що беруть участь у податковому 

процесі, є одним із головних чинників формування та розвитку високої 

податкової культури суспільства. Довіра між суспільством та державою має 

бути двосторонньою. Держава також повинна довіряти суспільству та 

забезпечувати виконання ним своїх обов’язків без суттєвого примусу до цього. 

Крім того, упродовж останніх двадцяти років у контексті сплати податків 

ученими обговорюється теорія «двох довір», що наголошує на її дуалістичній 

сутності: безпосередньо довіри платників до держави; та їхньої довіри до інших 

громадян - у тому, що вони також сумлінно сплачують податки [4]. 

6. Ефективність податкової системи та професіоналізм працівників 

податкових служб. Податкова культура повинна виступати регулятором 

поведінки не тільки платників податків, а й посадових осіб податкових органів. 

На сучасному етапі органами контролю успішно створюються умови для 

платників податків, залежно від яких вони будуть вибудовувати свою 

податкову поведінку. Це комфортні умови перебування в центрах з 

обслуговування платників, робота web-ресурсів та соціальних мереж, 

можливість отримати податкові пільги в електронному вигляді, 

функціонування call-центру, телефонів довіри, проведення консультативної та 

роз’яснювальної роботи з платниками, розміщення інформації з використанням 

засобів масової інформації, інформаційних стендів, буклетів та інших 

друкованих матеріалів. Усі ці заходи дозволяють сформувати певну модель 

поведінки, як платників податків, так і представників податкового органу, що, 

своєю чергою, є базою формування податкового менталітету суспільства. 

Серед суб’єктивних чинників, тобто тих, що опосередковано впливають на 

формування податкової культури, назвемо такі [1]: 

1. Загальний рівень культури (рівень правової культури громадян у сфері 

оподаткування) і рівень виконавчої дисципліни членів суспільства. Культуру 

можна розглядати як схильність індивіда до суворого виконання норм, традицій 

і звичаїв, яких дотримується конкретне суспільство. Таким чином, чим нижче 

загальний рівень культури суспільства, тим більше розвинена девіантна 

поведінка і мислення громадян, що знаходять своє віддзеркалення і в процесі 

сплати податків. 

2. Участь базових соціальних інститутів у процесах формування культури, 

що формують особистість. На процес розвитку податкової культури значно 

впливає освітня система, де визначальна роль повинна відводитися підвищенню 

податкової грамотності громадян. Вивчення досвіду розвинених країн світу 

засвідчило, що навчання основ оподаткування розпочинається з дитячого віку і 

далі продовжується в школі. Мета виховання полягає в прищепленні майбутнім 

платникам податків свідомого відношення до сумлінного виконання ними своїх 

податкових обов’язків і передбачає проведення просвітницької роботи з 

роз’яснення важливості сплати податків для держави і громадян. 

3. Прийняті в суспільстві моделі податкової поведінки формують 
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податковий менталітет, що, своєю чергою, є основою для формування 

податкової культури. Податковий менталітет можна визначити як сукупність 

відносин, переконань, норм, настанов, що визначає тенденції фіскальної 

поведінки учасників податкових відносин. Податкова культура як частина 

масової свідомості формується з усвідомлення населенням усієї важливості для 

держави і суспільства потреби сплати податків (елемент політичної культури) і 

знання платниками податків своїх прав і обов’язків щодо їх сплати (елемент 

правової культури). У поведінці багатьох українських платників податків 

відсутній стереотип престижності сумлінного виконання конституційного 

обов’язку щодо повної та своєчасної сплати податків, а тому й не 

спостерігається активної участі в економічному і соціальному житті 

суспільства. Неправомірні дії однієї із сторін податкових відносин призводять 

до нестабільності всієї системи і неефективності застосовуваних заходів. 

Важливим є формування не лише позитивного образу працівника податкового 

органу, а й сумлінного платника податків.  

4. Соціально-економічні інтереси. Податки можуть розглядатися як сукупна 

ціна сукупних суспільних благ. При цьому певна група податкових платежів 

(мито, місцеві податки та збори) може безпосередньо відповідати отриманим 

державним послугам (юридичні, митні, адміністративні послуги тощо). У 

країнах з низьким рівнем податкової культури платник-споживач суспільних 

благ сприймає податкові платежі як примусові за відсутності, на їхній погляд, 

еквівалентного обміну послуг і благ з боку держави за сплачені податки. У 

цьому полягає одна із причин масових ухилень платників від виплат за своїми 

податковими зобов’язаннями. Розкриття природи і суті податків як об’єктивно 

зумовленого правочину між платником податків і державою і вартості 

суспільних благ, а не як економічного примусу, критично потрібне для 

формування адекватного сприйняття платниками всієї системи оподаткування. 

Отже, проведений нами аналіз чинників впливу на процес формування 

податкової культури дає змогу зробити висновок про те, що податкова культура 

складається з таких взаємопов’язаних елементів: як формальних інститутів 

(податково-правові норми, що регламентують певні види податків і зборів, 

порядок їх обчислення і сплати, правові форми і методи правового регулювання 

податкових відносин), так і неформальних інститутів (загальноприйняті 

традиції і звички обчислення і сплати податків, що виходять з історично 

сформованої моделі поведінки платників податків). 

Податкову культуру учасників податкових відносин слід розглядати в 

контексті нерозривної єдності матеріального і духовного життя суспільства, 

оскільки поведінку одних визначає матеріальний аспект (особиста вигода, 

індивідуальні економічні інтереси), а інших – духовний аспект (почуття 

громадянського обов’язку, докори сумління). 
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Травматизм має значне медико-соціальне значення, оскільки його 

поширення впливає на рівень смертності населення, викликає значні економічні 

збитки на виробництвах, веде до збільшення витрат на медичну допомогу, 

відновне лікування, забезпечення якісно повноцінного життя осіб з 

інвалідністю [1]. Травми також підсилюють тягар хвороб, що вимірюється в 

втрачених роках здорового життя (DALY) або роках здорового життя, 

втрачених в результаті передчасної смерті або інвалідності [2].   

Для зменшення вказаного показника після травмування важливе значення 

має забезпечення повноцінного та ефективного відновного лікування пацієнтів, 

що вимагає дотримання основних принципів реабілітації. Серед них важливе 

місце поряд з іншими займають такі, як безперервність і систематичність 

реабілітаційних заходів; активна участь, усвідомлене ставлення, співпраця 

пацієнта й оточуючих його осіб у реабілітаційному процесі; ефективність 

фізичної реабілітації [3,4].  

У післялікарняному періоді, коли продовжується зменшення та ліквідація 

наслідків захворювання у поліклінічних чи домашніх умовах, програма 

фізичної реабілітації/терапії може створюватися окремо або як складова 

комплексної програми реабілітації [5]. Саме в цей час слід дотримуватись вище 

вказаних принципів реабілітації, які дозволять забезпечити ефективність 

відновного лікування, швидше відновлення працездатності та покращення 

якості життя.  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 

№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на всій 

території України установлено з 12 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. 

карантин, який рядом інших постанов Кабінету Міністрів України продовжено 

на території всієї країни та окремих її областей ще кілька разів. Враховуючи 
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динаміку епідемічної ситуації, можна прогнозувати, що карантинні заходи 

триватимуть ще певний час. Впровадження карантину та обмеження 

Міністерством охорони здоров’я України надання в закладах охорони здоров’я 

планової медичної допомоги значно зменшило доступність пацієнтів до 

закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з відновного лікування. 

В той же час, в рамках реформування охорони здоров’я роль сімейних лікарів 

у забезпеченні медичної реабілітації чітко не визначена. При аналізі пакету 

«Первинна медична допомога» визначено, що до послуг, дотичних до 

реабілітації, належить тільки направлення пацієнта з медичними показаннями, 

які не потребують екстреної медичної допомоги, у заклади охорони здоров'я для 

надання їм медичної реабілітації [6].   

Відповідно, значно постраждали умови реалізації безперервного відновного 

лікування пацієнтів з травмами. Пацієнти, яким було сформовано 

реабілітаційний план, втратили важливі складові його ефективного 

забезпечення: регулярний контроль за  реакцією  на дію реабілітаційних заходів 

та доцільністю їх використання, і, найголовніше, можливість корекції для 

досягнення ефективності реабілітаційного процесу.  

Саме в такій ситуації можуть бути використані сучасні інформаційно-

комунікаційні канали, серед яких слід надавати перевагу засобам з можливістю 

аудіо- та відеозв’язку: програми широкого використання (Viber, Skype, Zoom, 

Instagram та ін.) чи спеціалізовані телемедичні програми. Вони дозволять 

забезпечити зв’язок фахівця з відновного лікування/реабілітації з пацієнтом.  

Якщо розглядати телемедицину в цілому, то слід зазначити, що головною її 

метою визначено поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення рівного 

доступу до медичних послуг належної якості, в тому числі коли відстань є 

критичним чинником її надання [7]. Розроблені ряд рекомендацій щодо 

використання різних способів телемедицини при окремих захворюваннях 

(телемедичне консультування; біотелеметрія (телемоніторинг); домашня 

(індивідуальна) телемедицина; телескринінг; телеприсутність; телеасистування; 

дистанційне навчання), але більшість з них призначені для вузьких лікарів-

спеціалістів чи лікарів загальної практики-сімейної медицини.  

 Телемедицина має ряд переваг як для пацієнтів (підвищення ефективності 

та якості лікування; проведення дистанційних консультацій вузькими 

спеціалістами у територіально віддалених закладах охорони здоров’я; 

проведення лікарських консиліумів з фахівцями  закладів охорони здоров’я 

(незалежно від місця їх розташування), так і для фахівців охорони здоров’я 

(економія часу за рахунок використання шаблонів електронного 

документообігу; отримання інформації щодо динаміки стану пацієнта; 

можливість дистанційно брати участь в обговоренні клінічних випадків, 

проводити консиліум та вирішувати питання щодо лікування  при 

територіальній  віддаленості  один  від  одного  та  від пацієнта; цілодобовий 

доступ до архівів у текстовому, аудіо- та відеоформатах) [8]. Все це дозволяє 

створити умови для надання послуг відновного лікування за участі 

мультидисциплінарної команди в дистанційному режимі. При цьому відновне 
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лікування пацієнтів з травмами за допомогою телемедицини чи інформаційно-

комунікаційних каналів не обґрунтоване.  

Окремими науковцями (Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О. та ін.) вже 

розроблялась модель надання медичної допомоги пацієнту в системі відновного 

лікування при ураженнях опорно-рухового апарату із застосуванням 

телемедичних технологій, але вони ж зазначають, що існує недостатня кількість 

даних щодо стандартів застосування телемедичних технологій в травматології 

та ортопедії та оцінки ефективності [9].   

Звичайно ж, за допомогою навіть найсучасніших засобів комунікації не 

можна забезпечити повноцінний реабілітаційний процес, але створюється 

потенціал до підтримки призначеного відновного лікування, його корекції та 

контролю. 

Отже, сучасна епідемічна ситуація, спричинена гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, та стан системи охорони здоров’я в умовах реформування  

вимагає розробки нових підходів до забезпечення безперервності відновного 

лікування пацієнтів після травм, для чого можуть бути використані 

інформаційно-комунікаційні канали. Вони дозволять контролювати та 

коректувати призначені реабілітаційні заходи, віддалено стежити за станом 

пацієнта, підтримувати активний зв’язок з ним та особами його оточення, 

залучати фахівців мультидисциплінарної команди до спільного обговорення та 

вирішення подальшої реабілітаційної тактики.  
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 Согласно стандартам лечения и профилактики бронхиальной астмы (БА) у 

детей использования ингаляционных ГКС (ИГКС) является основой базисной 

терапии всех форм заболевания благодаря способности данных препаратов 

подавлять воспалительный процесс, воздействуя на клетки и медиаторы 

воспаления [1]. В результате воздействия ИГКС возникает ряд эффектов, к 

которым относятся: увеличение синтеза противовоспалительных белков 

(липокортина-1), увеличение апоптоза эозинофилов, вмешательство в 

метаболизм арахидоновой кислоты и синтез лейкотриенов, уменьшение 

проницаемости микрососудов, предотвращение миграции клеток воспаления в 

органы-мишени и т.д. [2]. Вместе с тем, пока актуальным остается вопрос о 

безопасности использования ИГКС, ведь известен стимулирующее влияние 

системных препаратов (ГКС) на процессы глюконеогенеза, а также их 

способность вызывать отрицательный баланс кальция путем уменьшения его 

всасывания в желудочно-кишечном тракте и повышение экскреции с мочой. 

 Принимая во внимание ингаляционные формы ГКС, то дальним до 

окончательного решения остается вопрос об их возможном негативном влиянии 

при длительном использовании, в качестве препаратов базисного лечения БА, 

на показатели обмена кальция и состояние костной ткани в детском возрасте 

[3], углеводный обмен больных детей [4 ], а также кортизол-продуцирующую 

функцию надпочечников. Следует заметить, что представленные пока 

результаты научных исследований в данном направлении носят довольно 

противоречивый характер [5], поскольку при оценке побочных эффектов 

базисной терапии БА используются различные методологические подходы, не 

учитываются возраст и пол ребенка, тяжесть болезни, продолжительность 

приема и доза примененного препарата. Вместе с тем, на фоне хронических 

аллергических заболеваний у детей исследователи находят признаки 

дезинтеграции в системе нейроэндокринной регуляции из-за истощения 

компенсаторных механизмов при длительном и тяжелом течении БА и 

либеральном применении глюкокортикоидных препаратов, проявляется 

снижением продукции кортизола, повышением уровня тироксина, повышением 
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синтеза паратиреоидного гормона с последующим формированием остеопении 

и остеопороза [6] 

 Недоучет реализации риска развития системных побочных эффектов ИГКС 

[7], обусловленных, в частности, высокой липофильностью новых препаратов, 

большим объемом распределения, кумуляцией в тканях, низкими 

сывороточными концентрациями, может приводить к ухудшению состояния 

пациентов, их качества жизни и эффективности базисного лечения, 

отрицательным образом отразится на показателях контроля заболевания. 

 Цель исследования. Изучить показатели регуляции обмена кальция и 

глюкозы, а также кортизол-продуцирующую функцию надпочечников при 

различном уровне контроля над заболеванием. 

Материалы и методы. В условиях пульмо-аллергологического отделения 

ОДКБ  г.Черновцы обследовано 65 школьников больных бронхиальной астмой, 

которых сформировали в две клинические группы в зависимости от балльной 

оценки контроля заболевания с использованием клинико-инструментальной 

оценочной шкалы (КИО). І группу сформировали 50 больных, у которых сумма 

баллов по КИО-шкале составила 17 баллов и более (неконтролируемая БА), а в 

состав II группы вошло 15 больных с контролируемым течением заболевания. 

Определяли: состояние регуляции обмена глюкозы по содержанию антител 

класса IgG к инсулину, концентрацию кортизола и паратгормона в сыворотке 

крови. 

Результаты исследования и их обсуждение. В работе показано, что 

концентрация паратгормона в сыворотке крови больных I группы составила в 

среднем 3,16±1,0 пг/мл, а во II группе - 4,0±0,8 пг/мл (P>0,05). Статистически 

значимыми оказались различия в созданных группах в показателях регуляции 

углеводного обмена и синтеза кортизола. Так, антитела к инсулину в сыворотке 

крови у больных основной группы выявлены в концентрации 32,56±6,02 Ед/мл, 

у детей с контролируемой БА - 20,1±0,9 Ед/мл, а концентрация кортизола в 

сыворотке крови соответственно составила 107,5±27,2 нг/мл и 45,0±1,3 нг/мл 

(во всех случаях P<0,05). 

Установлены корреляционные статистически значимые связи содержания 

паратгормона в сыворотке с продолжительностью применения системных ГКС 

во время приступов БА (R=0,72), а кортизола - с дозой быстродействующих β2-

агонистов (R=0,32), а также применением пролонгированных β2 агонистов (R=-

0,54). Следует отметить, что высокие титры антител класса IgG к инсулину  

(>20 Ед/мл) в сыворотке крови ассоциировали с повышенным риском 

неконтролируемого течения БА: отношение шансов (ОШ) составило 1,3 (95% 

ДИ: 0,4-4,2), а относительный риск (ОР) - 1,14 (95% ДИ: 0,7-1,8). В свою 

очередь содержание антител к инсулину меньше 32,0 Ед/мл повышал клинико-

эпидемиологический риск контролируемого течения астмы: ОШ-6,3 (95% ДИ: 

0,7-56,3), ОР-1,3 (95% ДИ: 0,2-8,4). Аналогично уменьшался риск 

неконтролируемого течения астмы у больных при содержании в сыворотке 

крови кортизола, не достигавшего 230 нг/мл: ОШ-2,1 (95% ДИ: 0,2-22,2), ОР-

1,1 (95% ДИ: 0,2-6,3). 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

134 

Выводы. У детей с контролируемым течением бронхиальной астмы имеет 

место подавление ГКС-синтетической функции надпочечников за счет 

эскалационного подхода к формированию схемы базисной терапии. При 

неконтролируемом течении бронхиальной астмы в 1,3 раза возрастает риск 

наличия высоких титров антител класса IgG к инсулину (>20 Ед/мл), что 

требует мониторинга уровня гликемии. Корреляция содержания паратгормона в 

сыворотке с продолжительностью применения системных 

глюкокортикостероидних препаратов во время приступов БА (R=0,72) косвенно 

подчеркивает наличие остеопении и остеопороза у больных детей. 
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Наразі післядипломне навчання лікарів зазнає суттєвих змін у всьому світі 

[5, 8, 11, 12, 15]. Це обумовлено впровадженням новітніх технологій в 

педагогічний процес, зокрема, елементів дистанційного навчання, поширенням 

індивідуалізованих форм навчання із застосуванням комп’ютерів та 

використанням мережі Інтернет, електронних комп’ютерних підручників, 

віртуальних тренажерів, безупинним ростом інформації, підвищенням вимог до 

підготовки фахівця в світлі вимог викладених у концепції безперервного 

професійного розвитку лікаря [3, 7, 10]. Однак медична освіта за інтенсивністю 

використання інформаційного інструментарію помітно відстає від інших 

освітніх напрямків [3]. Кінцевою метою навчання лікаря є формування фахівця 

такого рівня, який зможе самостійно і кваліфіковано виконувати свої 

професійні обов’язки [4, 9, 13]. Для успішного вирішення означеної мети 

повинна бути потужна, добре обладнана та оснащена сучасною діагностичною 

та лікувальною апаратурою навчальна та лікувальна бази, наявність 

висококваліфікованого науково-педагогічного складу. 

Мета роботи – систематизувати та узагальнити дані щодо ролі семінарських 

занять в системі медичної освіти, продемонструвати необхідність зміни 

методологічних підходів до їх проведення в сучасних умовах. 

Слово і поняття «seminarium» (у перекладі «semеn» з латинської значить 

«сім'я ») - означає розсада, розсадник, саджанець. Вперше в історії навчання, 

прообраз сучасного семінару був у вигляді діалогу, що зафіксовано в 

історичних давньогрецьких джерелах. У ті часи дійство називалося і мало 
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форму симпозіуму. «Simposium» (із слів «sim» та «positio») у перекладі із 

грецької значить бенкет. Спільними у обох поняттях симпозіуму і семінару є 

установка, посадка, розсадник, причина. Але означені форми спілкування 

мають ще глибше спільне смислове значення – турбота про саджанець знань, 

розвиток пізнання [1]. У навчальні плани післядипломного навчання лікаря 

входить певна кількість семінарських занять. Впровадження в педагогічний 

процес нових інноваційних технологій диктує необхідність зміни дидактичних 

та методологічних підходів при підготовці до їх проведення [1, 4, 6, 10]. Наразі 

певна кількість педагогів, незважаючи на трансформації в навколишньому світі 

і впровадження новітніх технологій, переконані в тому, що навчати лікаря за 

допомогою дистанційних або електронних технологій взагалі неможливо [2]. 

Слід зауважити, що майже всі викладачі системи післядипломної підготовки 

лікарів не мають ґрунтовної базової педагогічної освіти, тому вони прагнуть 

шляхом самоосвіти опанувати щонайповнішу інформацію щодо сучасного 

розуміння суто педагогічних понять – моделі, методів і стратегії навчання, 

методики і засобів викладання, критеріїв оцінювання знань, впровадження 

освітніх стандартів та контролюючих тестових програм. Застосування новітніх 

технологій при проведенні семінарів  сприяє більш ефективному передаванню 

знань тому, кого навчають. Щоб бути компетентним фахівцем, необхідно 

безперервно підвищувати рівень теоретичної підготовки та вдосконалювати 

практичні навики та вміння [1, 3-5, 10].  

За формою проведення семінари можуть бути: семінар-конференція, 

семінар-дискусія, семінар-колоквіум, семінар з клінічного розбору історії 

хвороби хворого, семінар-екскурсія, семінар з обговорення попередньо 

підготованих слухачами рефератів, семінар з обговорення контрольних робіт, 

семінар-конференція, семінар з обміну досвідом роботи, семінар-тренінг, 

семінар ділова гра, семінар-підсумок. Окремої уваги заслуговують 

телесемінари. Всі перераховані види семінарів повинні мати свою мету, форму 

організації, і методику проведення [1, 3].  

Семінар має мати чітко визначену мету і завдання, поєднувати 

інформаційне навантаження з дослідженням проблеми та елементи контролю, 

стимулювати слухачів до засвоєння матеріалу і підвищення своєї професійної 

майстерності, активізувати слухачів до здобуття ґрунтовних і міцних знань, 

умінь та навичок, поєднувати індивідуальну та колективну роботу слухачів, 

забезпечувати тісну співпрацю викладача і слухачів, сприяти демократизації і 

об’єктивізації навчального процесу, підвищувати вимогливість до професійної 

та педагогічної діяльності викладача, поєднувати усталені стратегії і методи із 

новітніми технологіями [2].  

Особливого значення означене набуває в умовах впровадження в 

педагогічний процес нових інформаційних технологій та зміні педагогічних і 

психологічних аспектів медичної освіти [2, 4-8]. 

Семінарські заняття мають особливе значення і для формування клінічного 

мислення у лікарів. Під клінічним мисленням розуміють творчий процес 

діяльності лікаря із накопичення, обробки та тлумачення інформації про 
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пацієнта, що за кульмінаційний момент має прийняття відповідального рішення 

щодо обстеження, проведення діагностики та диференційної діагностики, 

складання плану лікування, реабілітації, первинної та вторинної профілактики 

хвороби. Серед усіх різновидів семінарів при цьому важливе місце посідають 

семінари з клінічного розбору хворих [4, 9, 13]. Насамперед, саме семінарські 

заняття дозволяють максимально контролювати ступінь засвоєння прийомів та 

методів обстеження хворих, опанування діагностичних та диференційно-

діагностичних технологій, схем та стандартів лікування тощо [1-3].  

Клінічне мислення в процесі діагностично-лікувальної роботи лікаря 

поділяють на п’ять основних етапів. Насамперед, це збирання інформації щодо 

стану органів і їх систем у пацієнта. Його повнота залежить від досвіду та 

набутих знань при попередньому навчанні лікаря. Наступним етапом є оцінка 

стану органів і їх систем у пацієнта, що залежить від обсягу і повноти зібраної 

інформації, здатності лікаря абстрактно мислити, виділяти основні синдроми 

тощо. Третім етапом є складання уяви про етіологію, патогенез окремих змін у 

органах та системах, здатність правильно оцінювати їхній взаємозв’язок та 

взаємозалежність, що дозволяє правильно оцінити  фазу патологічного процесу, 

його перебіг. Четвертий етап полягає у діагностиці нозологічної форми, 

визначенні варіанту перебігу та призначенні лікування. П’ятий етап – перевірка 

правильності встановлення діагнозу, що досягається за допомогою ретельного 

самоаналізу проведеної диференційної діагностики та консультацій із колегами 

або лікарями-консультантами [4, 9, 13].  

Важливою передумовою успішного формування клінічного мислення є 

глибокі базові знання лікарів. Їх контролюють на семінарських заняттях з 

допомогою визначення базового рівня знань, що дозволяє формувати групи 

слухачів відповідно до ступеня початкових знань і вносити корективи до мети 

та постановки завдань при плануванні проведення семінарів [1,3].  

Узагальнюючи значний досвід післядипломного навчання лікарів, 

пропонують наступну схему семінару. Вступна частина повинна становити 15-

20% часу. Саме у вступній частині вмотивовуються основні теоретичні засади 

проблеми, якій семінар присвячено, встановлюється мета семінару і 

уточнюються шляхи вирішення поставлених завдань. У основній частині 50-

60% слухачі працюють самостійно. Викладач стимулює активність учасників 

семінару шляхом вирішення ситуаційних задач, прийняття рішень, 

встановлення діагнозу, визначення нормативно-технічної документації, наказів, 

настанов, розпоряджень, призначення протоколів обстеження та/або лікування, 

які необхідні для вирішення конкретного завдання,  У заключній частині (20-

30%) обговорюються приклади вирішення поставлених завдань, шляхом 

обговорення і творчої конструктивної дискусії визначають оптимальні варіанти.  

При проведенні семінарських занять можливі наступні різновиди контролю 

[1, 3, 8, 14]. Класично виділяють усний та письмовий контроль. Головною 

перевагою усного опитування є безпосередній контакт між тим, хто навчається 

і викладачем, що забезпечує можливість визначення індивідуальних 

особливостей рівня знань слухачів, їх коректування, навчання логічно 
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грамотній побудові відповідей, правильному застосуванню медичної 

термінології.  
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Загальновідомо, що харчова індустрія визначає розвиток економіки 

України, міцно утримує провідне місце в структурі промислового виробництва 

країни і суттєво поповнює державний бюджет. 

Вагома частка в структурі роздрібного товарообороту належить м’ясу, 

ковбасам, м’ясним консервам, напівфабрикатам, концентратам тощо. 

Налагоджено випуск і супутніх продуктів – м’ясо-кров’яного, м’ясо-кісткового 

й кісткового борошна, шкур, технічного жиру, щетини, лікувальних та інших 

препаратів. 

Однак обсяги виробництва переважної кількості підприємств галузі не 

досягають проєктної потужності. Це пояснюється насамперед недостатньо 

розвиненою власною сировинною базою, а також зростанням імпорту більш 

дешевої мороженої яловичини, свинини та харчових субпродуктів, що 

негативно впливає на харчову промисловість України. 

Все це стримує нарощування обсягів виробництва та знижує 

конкурентоспроможність готової продукції. Саме розвиток власної сировинної 

бази зможе наситити ринок якісною сировиною та забезпечити стабільну 

роботу харчової промисловості. Таким чином, м’ясна промисловість України 

має високий потенціал розвитку та потребує інновацій [1]. 

Кількість м’яса, яку вживають у різних країнах істотно відрізняється в  

залежності від соціального, економічного, політичного впливів, релігійних 

вподобань і географічних відмінностей. Найбільші країни з виробництва м’яса 

США, Аргентина, Австралія та Нова Зеландія (по 300 г на 1 людину населення 

в день в порівняні з 10 г в Індії) [2]. 

У багатьох країнах світу м’ясо займає значну частину харчового раціону і є 

центральним продуктом харчування; в залежності від вподобань кількість м’яса 

в національних стравах може варіювати від 100% (стейк) до 10% (піца). В 

українській кухні традиційними національними стравами з м’яса є другі гарячі 

страви. 

В сучасну епоху люди все частіше страждають на ожиріння через 

неправильне харчування – надмірне за калорійністю та недостатнє за вмістом 

мінералів та вітамінів. За даними Global Nutrition Report   населення 44% країн 
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страждають від неповноцінного харчування. У харчових раціонах часто 

відсутні продукти, багаті поживними речовинами, у тому числі і пісне червоне 

м’ясо [3]. 

Згідно з даними державної служби статистики України споживання м’яса і 

м’ясопродуктів в останні роки збільшилось на 16,3 тис. тон, головним чином за 

рахунок збільшення частки м’яса птиці. Зниження показників інших секторів 

продовольчого ринку підкреслює провідне місце м’яса та м’ясопродуктів у 

продовольчому ринку України.  

На сьогодні в світі спостерігається тенденція до обмеження споживання 

м’ясних продуктів. Так, низка провідних країн–постачальників м’яса (Китай, 

Франція, Австралія та ін.) вносять законодавчі зміни для боротьби зі 

споживанням м’яса, тому що посилюється негативний тиск на природне 

середовище через збільшення тваринних кормів, що в свою чергу породжує 

конверсію лісів і природних пасовищ [4]. 

Проблеми пов’язані зі здоров’ям суспільства в промислово розвинених 

країнах, де поширена ішемічна хвороба серця, привели до зміни раціону на 

більш дієтичний. 

Дефіцит м’ясної сировини і постійна динаміка спаду купівельної 

спроможності населення України збігається зі світовою тенденцією поширення 

інноваційних продуктів із добавками рослинного походження до рецептур 

м’ясних виробів для зниження калорійності та покращення органолептичних 

властивостей. Продукти спеціального призначення можуть покращити 

загальний стан організму, знизити ризик деяких захворювань (наприклад, 

продукти, що мають низький рівень холестерину), а також використовуватися 

для лікування деяких захворювань [5]. 

М’ясо в раціоні є основним джерелом насичених жирних кислот і згідно з  

останніми дослідженнями через це вживання червоного м’яса пов’язують з 

ризиком виникнення онкологічних захворювань та ішемічної хвороби серця [6]. 

Поряд із цим більшість населення в розвинутих країнах страждає від 

дефіциту поліненасичених жирних кислот. Отже, одним із найбільш 

перспективних у функціональних модифікаціях м’ясних продуктів є зміна рівня 

жирних кислот і холестерину [7]. 

Другі страви - основа кожного обіду або вечері. Другі страви несуть 

основний запас калорій, одержуваних людиною з їжі, та характеризуються 

значним різноманіттям – виготовляються на основі овочів і грибів, можуть 

подаватися з соусами або без них.  

Особливе місце серед других гарячих страв займають страви з м’яса, що є 

важливим джерелом повноцінних білків, жирів, мінеральних і екстративних 

речовин, вітамінів А та групи В. Амінокіслотний склад білків м’язових волокон 

близький до оптимального, коефіцієнт засвоєння їх дуже високий (97%). Жири 

підвищують калорійність страв, а також є джерелом енергії. Екстрактивні 

речовини надають стравам своєрідного приємного смаку й аромату, сприяють 

виділенню травних соків, збудженню апетиту і поліпшують засвоюваність 

їжі [8]. 
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Одним із перспективних напрямів вдосконалення технологій других 

гарячих страв  і виробів є дослідження можливості застосування з цією метою 

нових альтернативних видів м’ясної сировини, зокрема м’яса страуса. 

Оскільки рентабельність страусівництва перевищує рентабельність 

виробництва яловичини і свинини в Україні, то за підтримки і збільшення 

приватних інвестицій держави можна прогнозувати активний розвиток цієї 

галузі птахівництва найближчими роками. Такі дії приведуть до зниження 

вартості продукції і збільшення попиту на неї з боку споживачів, які віддають 

перевагу здоровому харчуванню. Таким чином, продовження теоретичних і 

експериментальних досліджень щодо  вдосконалення технологій других 

гарячих страв оздоровчого призначення із використанням м’яса страуса є 

необхідним, важливим. 
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Сьогодення освітньої практики свідчить про актуальність конструктивних 

взаємодій педагогів і батьків дитини. Різні країни мають досвід таких 

взаємодій. Україна, отримавши у спадок традиції радянської системи 

педагогічної просвіти батьків дітей, нині на шляху якісного оновлення 

програми виховання батьків, організації доцільної співпраці учасників 

педагогічного процесу для максимального задоволення інтересів і потреб 

дитини. 

Досліджуючи питання виховання батьків в Україні і Фінляндії, ми прагнемо 

віднайти і використати сильні сторони в зазначеному напрямі педагогічного 

процесу. У ході проведеного дослідження можемо виділити сильні сторони 

практики виховання батьків дітей в Україні. Серед них виразні: 

- історично і культурно зумовлені ідейність, висока акцентуація на 

духовно-моральних константах у цілях і змісті програм виховання батьків 

дітей, коли дитинство розглядається як константа духовної вершини; 

- системний характер змісту педагогічної співпраці, просвіти батьків дітей, 

її обов’язковість у закладах освіти усіх рівнів і плановий характер, що дозволяє 

систематизувати поступове входження дитини у світ дорослих; 

- педагог виконує координуючу роль, є організатором і ініціатором 

позитивних змін в програмах родинного виховання. Це свідчить про орієнтир 

на успіх життя кожної дитини; 

- опора на історично складені форми і способи співпраці батьків дітей і 

педагогів (наставництво, просвітництво, лекторство, планове консультування), 

переважна більшість з яких спрямована на вироблення у батьків системи знань, 

умінь і навичок позитивної взаємодії з дитиною; 

- розмаїття форм індивідуальної, групової, колективної взаємодії батьків 

дитини і педагогічних працівників за участю дітей; 

- яскраво виражений соціалізуючий і інформативний ефект виховання 
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батьків, орієнтування на національні культурні, освітні стандарти. 

Фінляндія – країна відкритих можливостей, сильні сторони в організації 

виховання батьків, на наш погляд, має такі: 

- опора на високу міру свободи і відповідальності батьків, власне, орієнтир 

на цінність свідомого батьківства. А саме свідоме батьківство сприяє творенню 

щасливого дитинства; 

- підтримка батьків дітей за потреби і бажанням самих батьків, відсутність 

обов’язковості, планового характеру такої співпраці. У такому випадку 

ініціатори – батьки більш уважні і відповідально ставляться до наданих 

педагогом рекомендацій; 

- педагог є спостерігачем і слухачем, його роль полягає в ретельному 

вивченні природи і особливостей взаємодії батьків і дитини в інтересах самої 

дитини, в організації виховання батьків виконує місію медіатора; 

- спокійне ставлення до помилок, прийняття реальності як такої, що сприяє 

створенню психоемоційного комфорту життя дитини, її батьків, самих 

педагогів  [1; 2]. 

Під час виділення сильних сторін у традиційних уявленнях про виховання 

батьків доцільно наголосити на тому, що конструктивне поєднання здобутків у 

цій галузі кожній країні може бути на благо. Фінляндія може скористатися 

фундаментальними науковими узагальненнями українських учених і педагогів-

практиків з питань теорії і практики виховання батьків, організації педагогічної 

просвіти (принципові положення, логіка формування змісту відповідних 

програм, організації виховання батьків дітей з особливими потребами, 

обдарованих дітей, соціалізуюча підтримка батьків дітей групи ризику 

(усиновлених дітей, дітей з асоціальною поведінкою тощо). Цікавими для 

фінських педагогів можуть бути актуальні в наш час напрацювання Василя 

Сухомлинського про підготовку молоді до свідомого батьківства і вивчення 

родинної педагогіки, оптимізації взаємодій родини і школи, інших соціальних 

інституцій [3]. Значущими уважаємо теоретичні праці і методичні знахідки 

Антона Макаренка про формування істинного батьківського авторитету 

вимогливої любові, пропедевтики появи «батьків-невдах» у кризових 

суспільних процесах (актуально для періодів соціальних, економічних, 

культурних криз, посилення міграційних процесів, пандемії) [4].  

В наш час ідея суб’єктності в освітньому процесі досить цікава, активно 

розробляються і пропонуються стратегії взаємодій із батьками обдарованих і 

талановитих дітей як окремої соціальної групи. Цікаво поділитися й досвідом 

аналізу унікальних етнопедагогічних уявлень про родинне виховання, зв’язок 

батьків і педагогів у досягненні цілей виховання дитини (Михайло 

Стельмахович) [5]. 

Фінляндія для українських освітян цінна емпіричним досвідом успішної 

співпраці не планового виховання і педагогічної просвіти батьків, а 

орієнтування на реальні запити і потреби (основа взаємодій – довіра і увага до 

позиції батьків дитини). Також варто детально проаналізувати досвід апеляції 

до свідомого батьківства, створення комфортного середовища спільної 
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життєдіяльності батьків і дітей. Повага і стимулювання самостійності батьків, 

доброзичливе толерантне ставлення практики виявлення і усунення помилок у 

співпраці батьків дітей і педагогів – тема надзвичайно затребувана для 

сучасного українського суспільства. 

Ознайомлення з фінським досвідом взаємодії батьків дітей і педагогів 

свідчить про ретельну увагу до інтересів і потреб конкретної дитини, системи 

чи виховної практики у конкретній родині. В українському досвіді цікавим 

видається популяризація вже історичної традиції сприйняття дитинства як 

святості, піднесенні цінностей світу дитинства. 
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Дотримання прав та свобод людини визначають розвиток держав їх 

демократичний шлях, до таких відноситься і Україна. Гарантованість прав і 

свобод людини є основою та гарантом виміру правової державності, 

необхідною умовою і напрямом реальної інтеграції України в Європейську 

спільноту. Поліція, як орган виконавчої влади, служить суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку [1]. 

Однак, на сьогодні відбуваються явища, що не відповідають міжнародним 

стандартам дотримання прав і свобод громадян, і це не тільки у нашій державі, 

а і в усьому світі, де проходять масові заходи проти свавілля поліцейських, 

причиною яких стало перевищення своїх повноважень, нехтування правами та 

свободами особи поліцейським у Сполучених штатах Америки, внаслідок чого 

настала смерть особи. Правові основи Америки такі як, Конституція США 

(1787), Декларація незалежності США (1776), Білль про права (1791), 

Декларація прав Вірджинії (1776), лягли в основу міжнародних стандартів 

дотримання та забезпечення прав та свобод громадян, конституційного 

закріплення та розвитку всього людства у напрямку створення співтовариств і 

співдружностей держав у цьому напрямку. При реалізації своїх прав і свобод 

кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені 

законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і 

свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, суспільного порядку 

і загального добробуту в демократичному суспільстві [2]. 

 Беручи за основу та враховуючи практичні рішення Європейського суду з 

прав людини органи поліції надають поліцейські послуги щодо охорони прав і 

свобод людини керуючись принципом верховенства права. На сьогодні, 

Україна враховує існуючі європейські системи правоохоронних систем, а саме: 

американську, британську та французьку. Діяльність певних служб поліції та їх 
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законодавча основа переплітається із діяльністю європейських держав. Так 

наприклад,  органи досудового слідства у своїй діяльності виконують функції 

схожі як у Франції, де розслідування злочинів проводить слідчий суддя, поліція 

і жандармерія, а контроль за їх діяльністю та підтримує обвинувачення в суді 

прокуратура. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України 

слідчий поліції практично більшість слідчий дій узгоджує із слідчим суддею. А, 

з липня в діяльності поліцейських з’являється новий орган – дізнання, 

діяльність якого буде скеровано на розслідування кримінальних проступків. 

Така ж система діє у тій же Франції, Німеччині, Італії.  

Тому, для оптимізації діяльності органів досудового слідства поліції, на 

думку вчених необхідно, з урахуванням вдалого міжнародного й зарубіжного 

досвіду деяких країн-учасників Євроатлантичної спільноти щодо змішаної 

відомчої та централізованої системи виявлення й досудового розслідування 

кримінальних проступків віднести слідчих і слідчу діяльність до судової гілки 

влади, що буде певним рівнем гарантій їх незалежності від виконавчої гілки 

влади та цілковитого захисту від криміногенних чинників [3].  

У відновленні порушеного права особа у першу чергу, звертається до 

органів національної поліції, де її представники, пересвідчившись у наявності 

фактів правопорушення, повинні вжити заходів щодо припинення протиправних 

дій, встановити і притягнути до відповідальності винних осіб, при цьому не 

допускаючи порушень відносно них, забезпечити поновлення порушених прав і 

свобод та вжити заходи до відшкодування завданої шкоди, не забуваючи про 

інформування населення щодо відповідних заходів. На сьогодні у більшості 

випадків поліцейські недооцінюють важливість інформування населення про 

свою діяльність, однак, така інформація створює сприятливу основу для зміни 

громадської думки до діяльності поліції, підвищує довіру громадян до неї. 

Важливим чинником у даній ситуації є тісна взаємодія із громадськими 

інститутами через які здійснюється громадський контроль за діяльністю поліції 

щодо дотримання прав і свобод особи, недопущення фактів незаконного 

затримання тощо. 

Таким чином, на сьогодні залишається нагальною проблемою приведення 

діяльності органів поліції у відповідність до європейських стандартів, які 

закріплюють основні цінності: верховенство права; захист свобод і 

основоположних прав людини та громадянина, прозорість діяльності та 

підзвітність суспільству. 
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На теренах української науки з кінця 80-х років ХХ ст. філософія освіти стає 

цариною різноманітних дослідницьких розвідок і дискусій, які закладають 

істотне підґрунтя створення нового педагогічного мислення. Адже глибина 

методологічних проблем педагогічної науки значною мірою обумовлена  

знеособленістю освітнього процесу, знецінення людини як основного об’єкта 

навчально-виховної діяльності. У цьому контексті відстежуються істотні 

тенденції до утвердження людиноцентричної освітньої концепції з 

перенесенням «центру діяльності на людину»  (В. Кремень) з орієнтацією на 

суб’єкті навчального процесу й формування цілісної особистості учня та 

розвитку його індивідуальності. 

У зв’язку з окресленими тенденціями постановка проблеми  побудови 

цілісної людини та цілісності культури обумовлює підвищення ролі 

філософсько-релігійній антропології, базованій на культурно-історичній 

традиції вітчизняної культури та її спадковості. Адже становлення вітчизняної 

освіти в контексті сучасних соціальних трансформацій посилює інтерес до 

духовно-моральнісних витоків української культури, актуалізуючи 

затребуваність педагогічної традиції, базованій на релігійному православному 

досвіді. Саме у проблемному полі експлікації антропологічної домінанти 

сучасної педагогічної науки виникає потреба зверненості до педагогічно-

антропологічного дискурсу творчості відомого вітчизняного вченого, 

представника української академічної професійної філософії кінця ХІХ - 

початку  ХХ с. В. Зеньковського.  

 В. Зеньковський – творець філософсько-педагогічної системи, що 

передбачає гуманітарний синтез філософії, педагогіки, психології, історії, 

літературознавства, культурології та богослів’я. В. Зеньковський розробив 

цілісну філософсько-педагогічну систему й, продовжуючи людиномірну 

педагогічну традицію К. Ушинського, М. Пирогова та П. Юркевича, здійснив 

вагомий внесоку становлення педагогічної антропології.  

З урахуванням особливих тенденцій становлення післяреволюційної 

педагогіки В. Зеньковський розглядає в трьох напрямках: натуралістичному 

(радянська педагогічна наука), ідеалістичному (С. Гессен)  та релігійному (В. 

Зеньковський, прот. С. Четвериков, Л. Зандер, о. Н. Афанасьєв та ін.) [1]. 

Завдання релігійно-педагогічного напряму, на думку вченого, полягає в 

подоланні натуралізму й усвідомлення гріховної природи людини, 
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метафізичного осмислення боротьби сил добра і зла, їх впливі на людську душу 

та «живого і безпосереднього сприйняття образу Божого в людині як 

справжньої і дійсної реальності» [2, c. 117].  

У зв’язку з такими релігійно-філософськими засадами педагогічної 

антропології основою людського існування, на думку мислителя, повинно 

виступати духовне життя, формування якого розпочинається з дитячого віку. 

Духовне становлення дитини підпорядковується ритму духовного розвитку у 

відповідності до якого набувають значних трансформацій завдання виховних 

процесів, спрямованих на фундацію благодатних начал особистості. Саме тому 

В. Зеньковський особливу увагу приділяє питанням особливостей 

функціонування духовного життя в різних вікових станах дитини з акцентацією 

на проблемі формування тілесно-душевно-духовної цілісності людини.  

Саме душа, на думку мислителя, постає основним об’єктом педагогічного 

впливу. Адже перед педагогом стоїть вагоме завдання виявлення потаємних сил 

душі, які, на відміну від яскравого прояву творчої оригінальності душевного 

життя (феномен обдарованих дітей), постають прихованими, потенційними, 

неоприявненими (феномен неяскравих, сірих, ординарних натур). Окреслений 

процес виходить за межі раціонально-логічної аналітичної діяльності, а 

потребує розвитку педагогічного чуття, «актів містичного інтуїтивного 

пізнання», «живого переживання», любові, «віри в душі педагога», «натхнення» 

тощо. 

В ієрархічній будові душі вчений заперечував гармонійність розвитку, 

унеможливлюючи рівноцінність перебігу психічних процесів розуму, почуттів, 

волі та обґрунтовуючи їх нерівномірність та неоднорідність. Душа для 

В. Зеньковського існує в статусі центру психічного життя, живої організуючої 

сили душевного розвитку, що забезпечує цілісну єдність психічних процесів. У 

такому контексті заперечується зведення душі до сукупності функцій та їх 

суми, позаяк це «організм, цілісна і жива єдність» [3, с. 731], яка «живе і 

проходить різні фази свого життя» [3, с. 738]. Особливий наголос поставлено на 

цілісності душі, розмаїття психічних процесів якої  акумулюється в цілісну 

єдність, що уподібнюється єдиному організму. 

Для характеристики особливостей душевного життя застосовується 

ієрархічний підхід, оскільки душа як організуюча цілісність передбачає 

наявність різноманітних, незведених, але ієрархічно взаємопов’язаних сфер. 

Вчений аналізує різні види ієрархічних взаємовідносин: логічного 

(співвідношення основних та похідних понять), онтологічного (наявність різних 

сфер буття), органічного (співвідношення більш важливих та менш важливих 

органів організму), аксіологічного (співвідношення етичних, естетичних та 

релігійних цінностей). Особливого значення в окреслених ієрархічних видах він 

надає онтологічному та органічному. Властиво, що душа розглядається крізь 

призму традиційного розуміння взаємодії трьох сфер: емоційної, 

інтелектуальної та вольової. Особлива роль належить емоційному пласту душі 

як реальної основи, що визначає зміст почуттів. Саме вона в міру визначення 

ритмічності людського буття є визначальною, центральною, основною, адже  
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ієрархічність душі представлена так, що залежними від емоційної сфери 

перебувають сфери  ума та волі.  

Подібно до Джеймса В. Зеньковський до емоційної сфери відносить 

інстинкти, потяги, нахили, акцентуючи при цьому, що справжній інтерес 

викликають не так почуття,  як переживання або ж «почуття як розкриття життя 

душі» [3, с. 739]. Незважаючи на те, що в онтологічній ієрархії емоційна сфера 

поступається інтелектуальній та вольовій, центр душі становить саме емоційна 

сфера, забезпечуючи творчість мислення та активність волі. У цьому сенсі В. 

Зеньковський стверджує: «... як серце є орган, без якого завмирає життя 

організму…, так і в конституюванні душі емоційна сфера визначає основний 

тон життя, здоров’я або хвороба емоційної сфери визначає функціонування 

інших сфер душі» [3, с.742]. 

Натомість означений підхід передбачає емоційну сферу як психічну базу 

повноцінного функціонування ума та волі й перевагу емоційної сфери в 

особистісному бутті, «чим зовсім не применшується ні непохідність, ні високе 

призначення інших психічних функцій» (3, с. 746-747). 

Так, мисленнєва діяльність під впливом почуттів досягає рівня творчості і 

зацікавленості, або навпаки може ставати поверхневою і байдужою. Тобто 

робота інтелекту значною мірою обумовлена здоров’ям емоційного життя. 

Водночас і вольова сфера як істотне джерело активності передбачає прийняття 

рішення, визначає план дій та регулювання їх виконання, базуючись на актах 

емоційної сфери душі. Зокрема, мислитель зауважує, що у підлітків слабкість 

волі, що призводить до зниження активності, пояснюється хворобливістю саме 

емоційної сфери, зокрема – байдужістю в зрізі негативного емоційного 

відношення. Тоді як формування позитивного емоційного відношення крізь 

призму цікавих завдань, нових ідей повністю здатні змінити людину. У зв’язку 

з цим В. Зеньковський закликає зацікавити таких підлітків привабливою і 

дорогою їм метою: «запаліть їх почуття – і ви не взнаєте в’ялих та лінивих 

людей»[3, с. 741]. 

Водночас в розумінні людини як тілесно-душевно-духовної істоти, у якій 

дух виступає основним центром її буття, емоційна сфера також наближається 

до духовної. Мова йде про вищі духовні почуття, коли психічне постає 

провідником духовних процесів, адже духовна сфера пронизує світ душевних 

процесів особистості. 

Таким чином, ми можемо прослідкувати, що у філософсько-педагогічній 

системі В. Зеньковського здійснено гуманітарний синтез філософії, педагогіки, 

психології, історії, літературознавства, культурології та богослів’я. Духовно-

моральнісний розвиток особистості базується на запропонованому Г.  

Челпановим принципі «органічного розуміння душевного життя в його 

неподільній єдності». Формування духовного життя бере свій початок з 

дитячого віку і підпорядковане ритму духовного розвитку, що відповідають 

різним віковим станам дитини. Оскільки основним об’єктом педагогічного 

впливу є душа, то завдання педагога  полягає в тому, щоб  виявити її потаємні 

сили. Процес виховання дитини передбачає наявність розвинутого 
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педагогічного чуття, «актів містичного інтуїтивного пізнання», «живого 

переживання», любові, «натхнення» тощо. 
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Вступ. Біометрична ідентифікація на основі сітківки ока - це один із 

різновидів реалізації функції ідентифікації користувачів системи, який не 

використовує паролі та шифри, а використовує звичайну підручну камеру 

(телефонну або веб-камеру). В якості можливих галузей модуль може 

використовуватись у будь-якій системі, яка має механізм авторизації, де 

необхідна гарантія підвищеної безпеки. 

Мета роботи полягає у встановленні основних етапів алгоритму 

ідентифікації (класифікації) користувачів системи на основі обробки 

зображення сітківки ока із зіницею. 

Розглянемо основні етапи алгоритму знаходження та виділення сітківки із 

зіницею на зображенні. 

1. Етапи алгоритму розпізнавання райдужної оболонки для реєстрації 

списку користувачів системи  

1.1. Отримання зображення. Якість зображення ока після зйомки має бути 

високою. Хороша роздільна здатність і чіткість зображення очей приведе до 

кращої швидкості розпізнавання. Шуми (наприклад, освітлення) мають бути 

видалені у разі зйомки зображення очей, що може привести до відображення і 

розмиття зображення. 

1.2. Сегментація райдужної оболонки. Сегментація райдужної оболонки 

має бути виконана так, щоб усунути шуми, присутні на зображенні (наприклад, 

вії, брови і рогівку). Тому для виокремлення ознак важливо локалізувати 

область зображення ока, яка складається тільки з райдужної оболонки [2, 3].  

Виявлення межі за допомогою алгоритму Canny. Алгоритм виявлення 

межі Canny ідентифікує край зображення за допомогою точок градієнта. Цей 

алгоритм застосовується для визначення меж контурів зіниці і райдужної 

оболонки до етапу знаходження центру зіниці.  

Виявлення зіниці і радіусу райдужної оболонки (рис. 3). Одним із  

способів знаходження центру райдужної оболонки слугує перетворення Хафа. 
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Суть метода полягає у побудові допоміжних кіл із центром, що знаходяться на  

крайових пікселях (отриманих в наслідок фільтрації Собеля), і у точці 

найбільшого перетину цих кіл, отримаємо центр об'єкту, а радіусом цього ока 

буде радіуси допоміжних кіл. Використовуючи різні пороги бінаризації, 

перетворення Хафа здатне відшукати радіус як зіниці, так і райдужної 

оболонки. 

 
Рис. 1. Принцип роботи алгоритму Хафа: чорне коло - шумовий об'єкт 

 

1.3. Нормалізація райдужної оболонки. Нормалізація виконується для 

стандартизації зображення Iris для відповідності в майбутньому із-за різних 

параметрів (наприклад, недостатнє світло, відстань до камери, якість знятого 

зображення). Сегментація райдужної оболонки виконується, як показана на рис. 

2, 3. Під час нормалізації (рис. 4) кругла частина райдужки перетворюється на 

прямокутну область зі зміненими розмірами і вимірами після утримання 

райдужки [2-4]. Із визначеними межами локальної райдужної оболонки 

зображення переходить від стандартизованої декартової до полярної системи 

координат, що подано виразом вигляду: 

 
Де (xi, yi) - область декартової системи координат, (xp, yp) - область полярної 

системи координат, r - радіус зіниці. Рисунок 5 узагальнює етап локалізації 

райдужної оболонки. 
 

 
Рис. 2. Межа контуру зіниці і 

райдужної оболонки  

Рис. 3. Сегментація райдужної 

оболонки   
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Рис. 4. Розгортання райдужної оболонки: Θ[0;2]; r [Rp - радіус зіниці, 

Θ]  

 

 
Рис. 5. Етап локалізації: а) вхідне зображення ока; б) бінаризоване 

зображення; в) виділення меж сітківки; г) виокремлення сітківки із 

зіницею ока; ґ)виокремлення сітківки; д) нормалізація сітківки 

 

1.4. Етап класифікації. Останній етап для проведення ідентифікації, це 

етап класифікації. Закодований масив вхідних та збережених даних потрапляє 

на вхід до кєєласифікатора, який потім приймає рішення, пропускати 

користувача, чи ні.   

Розглянемо найбільш поширені засоби класифікації. 

Відстань Хемінга. Відстань Хемінга застосовується для знаходження 

відмінєностей під час порівняня двох об'єктів. Якщо відстань Хемінга прямує 

до нуля – об'єкти схожі. Відстань розраховється за такою формулою: 

 

Де xi – закодоване значення пікселя із вхідного зображення, а xj – 

закодоване значення із збереженого зображення. 

Далі значення відстані порівнюється із встановленим порогом, і на підставі 

цього порівняння класифікатор приймає рішення. 

Відстань Хемінга - це простий алгоритм, і завдяки цьому він має наступні 

переваги: простота реалізації, низьке навантаження на операційну пам'ять, а 

отже висока швидкість роботи алгоритми. Але попри всі переваги він має 
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суттєвий недолік у вигляді відносно низької точності класифікації. 

Метод опорних векторів. Метод опорних векторів (SVM) – один із методів 

класифікації, який базується на машинному навчанні. Принцип його роботи 

полягає у побудові розділяючої гіперплощини у багатовимірному просторі. 

Точка, розташована у конкретному півпросторі, належність до класу «0» або 

«1», відносно положення щодо розділяючої площини. Задачі побудови опорних 

векторів зводяться для лінійно- та нелінійно-відокремлюваних вибірок.  

Неєйронна мережа. Нейронна мережа (НМ) – двошаровий персептрон - 

складна обчислювальна система, яка складається із декількох шарів 

персептронів і здатна з високою точністю виконувати різні операції, серед яких 

- операція класифікації [1].  

Висновки. 1. Етапи алгоритму розпізнавання райдужної оболонки для 

реєстрації списку користувачів системи  

препроцессінг: локалізація, нормалізація зображення, виокремлення 

значущої інформації; 

класифікація (або зіставлення з елементами БД). 

2. Класифікація на основі  

- нейронних мереж дозволяє отримати точність  93%,  

- методу опорних векторів - точність  97%,  

- відстані Хемінга - точність  77%. 
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Теоретичними джерелами гендерного права в Україні є наукові праці 

вітчизняних дослідників і дослідниць щодо аналізу та доктринального 

тлумачення гендерного законодавства України, а також теоретичного 

визначення та практичного застосування гендерної термінології, як-от 

«гендерна рівність», «гендерна політика», «гендерне право», «рівні можливості 

жінок і чоловіків» тощо.  

Наведемо стислий огляд деяких вітчизняних теоретичних джерел 

гендерного права. У 2001р. була видана праця Н. Б. Болотіної «Соціальне 

законодавство України. Гендерна експертиза» [1]. А дослідження «Гендерний 

розвиток і соціальне право України: концептуальні засади» (2001 р.)  авторка 

присвятила, у тому числі, статусу гендерного права, акцентуючи увагу на тому, 

що «відтак  слід визнати існування гендерного права як комплексної галузі 

права, котра складається з правових норм, що встановлюють засоби 

забезпечення рівності прав людини незалежно від статі, а також передбачають 

межі допустимих відмінностей у правах залежно від статі. Таким чином, за 

змістом норми гендерного права мають два спрямування. З одного боку, вони 

передбачають систему гарантій для забезпечення рівності прав і свобод жінок і 

чоловіків, а з іншого – відмінності та їх межі у правах і гарантіях їх здійснення, 

які зумовлені належністю людей до різних статей. За сферою дії норми 

гендерного права знаходять своє місце у різних галузях права, які забезпечують 

здійснення політичних, громадянських, економічних, соціальних та культурних 

прав людини» [2, с. 151-152].  

У 2002 р. О. М. Руднєва захистила кандидатську дисертацію «Гендерна 

рівність в Україні», у якій було визначено сутність і поняття гендерної рівності, 

розглянуто проблему дискримінації прав жінок та шляхи її подолання, 

досліджено розвиток принципу рівності прав і можливостей жінок й чоловіків у 

законодавстві, а також розроблено пропозиції й рекомендації щодо 

впровадження принципу гендерної рівності в національну правову систему. 

Авторка наголошувала на тому, що «проблеми рівності у будь якій сфері не 

можуть розглядатися за межами права,бо саме право все частіше розуміється як 

рівна міра свободи всіх і кожного, в тому числі, жінки й чоловіка.  Право 

мусить  враховувати не тільки біологічні, а й гендерні  особливості статі і на 

цьому ґрунті забезпечувати рівні можливості людям, які від природи є 
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нерівними» [3, с. 15].  

Основна увага К. Б. Левченко у монографічному дослідженні «Гендерна 

політика в Україні: визначення, формування, управління» (2003 р.) була 

присвячена формулюванню визначення гендерної політики як комплексної, 

цілеспрямованої діяльності держави, яка здійснюється через законодавчу, 

виконавчу і судову гілки влади як на національному, так і на регіональному 

рівнях на основі врахування ґендерного аналізу, і спрямована на ліквідацію всіх 

форм дискримінації за ознакою статі та досягнення рівного розподілу 

економічних, соціальних і політичних ресурсів між жінками і чоловіками [4, с. 

287].  

У праці «Міжнародний досвід гендерних перетворень» (2004 р.) 

Т. М. Мельник  запропонувала наступне визначення поняття гендерного права: 

«Гендерне право – це комплексний правовий інститут, який складається з 

правових норм, що встановлюють засоби забезпечення рівності прав людини 

незалежно від статі, а також  передбачають межі допустимих відмінностей у 

правах залежно від статі» [5, с. 43].  

І. Т. Лазар натомість у словнику-довіднику «Гендерна політика в Україні: 

поняття, визначення, управлінські підходи» (2005 р.) визначила гендерне право 

як 1) систему законодавчих актів і механізмів щодо реалізації рівних прав і 

однакових можливостей чоловіків і жінок у суспільстві; 2) можливість діяти 

відповідно до гендерних  принципів [6, с. 18-19].   

У науковій статті «Гендерно чутлива політика як спосіб подолання 

правового нігілізму» (2005 р.) Н. Оніщенко, О. Матвієнко, М. Томашевська 

зазначали, що в  юридичній науці «важливо визначити концепцію розвитку 

вітчизняного гендерного права: з одного боку, як комплексного (міжгалузевого) 

інституту, а з  іншого – як сукупності юридичних норм, інтегрованих у різні 

галузі права та  сфери законодавства. Гендерна рівність є складовою загального 

принципу рівності, тобто належить до фундаментальних основ прав людини. 

Норми будь-якої галузі права повинні відповідати загальним принципам права, 

у тому числі й принципу гендерної рівності [7, с. 20]. 

Права жінок у контексті гендерної проблематики аналізувалися у 

дисертаційному дослідженні Л. В. Леонтьєвої «Права жінок та юридичні 

гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти)» (2005 р.). Авторкою 

було розглянуто права жінок та юридичні гарантії їх захисту в контексті 

розбудови в Україні демократичної правової соціальної держави, висвітлено 

історичний аспект появи та розвитку прав жінок, як у зарубіжних, так і у 

вітчизняних теоріях і законодавствах, сформульовано дефініцію прав жінок та 

визначено їх змістовну роль у становленні державної гендерної політики [8]. 

О. Р. Дашковська у докторській дисертації «Правове становище жінки в 

аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз» (2008 р.) [9] 

розглянула проблеми формування правового статусу жінки, особливості 

реалізації жінками своїх суб’єктивних прав і законних інтересів, а також окремі 

механізми правового захисту прав жінки. Також авторка сформулювала погляд 

на правове становище жінки через теоретико-історичне значення її соціальної 
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цінності, відповідно до уявлень про справедливу міру свободи і рівності жінки і 

чоловіка. У роботі розглядалися різні моделі забезпечення рівності чоловіка і 

жінки: формальна, протекціоністська та субстантивна, досліджувалися такі 

види дискримінації за ознакою статі, як формальна і фактична, позитивна та 

негативна, які проявляються в прямій і непрямій формі, та визначалися способи 

подолання дискримінації за ознакою статі. 

Дисертаційне дослідження Ю. В. Івченко «Філософсько-правовий аналіз 

гендерної політики в Україні» (2009 р.) присвячувалося узагальненню 

зарубіжного досвіду реалізації державної політики рівних прав жінок та 

чоловіків. Авторка стверджувала, що країни з розвиненою демократією та 

міжнародні організації вживають послідовні заходи щодо подолання низької 

репрезентативності жінок у прийнятті політичних, соціально-економічних 

рішень на державному рівні та у приватному секторі. А саме, запроваджуються 

спеціальні стратегії щодо законодавчої підтримки гендерного балансу у 

владних структурах усіх рівнів: квотування та моніторинг реалізації рівних 

прав і можливостей. Створено спеціальні державні органи і структури, 

міжнародні інституції, які забезпечують послідовність цих заходів і їхню 

інформаційну підтримку. У роботі було відзначено, що Україна є членом 

багатьох міжнародних організацій, які протягом двох останніх десятиріч 

ставлять проблематику гендерної рівності на перші місця порядку денного, але 

більшість зобов’язань України щодо гендерної рівності так і залишаються 

нереалізованими [10]. 

У наукових статтях «Система гендерного права: поняття та основні 

структурні елементи» (2010 р.) і «Становлення понятійного апарату гендерного 

права у вітчизняній юриспруденції» (2011 р.) Н. В. Аніщук досліджувала 

розвиток вітчизняної гендерної термінології та сучасний стан формування 

гендерного права в Україні. Зазначалося, що Законом України «Про 

забезпечення рівних прав та  можливостей жінок та чоловіків» від 8 вересня 

2005 р. розкривається зміст лише незначної кількості гендерної термінології. 

Підкреслювалося, що понятійний апарат гендерного права у світовій 

юриспруденції є набагато більшим і пропонується застосувати зарубіжний 

досвід тих країн з паритетною  демократією, де гендерне право набуло 

більшого розвитку. Такий підхід має  допомогти роз’яснити зміст тих 

гендерних понять, які, на жаль, не висвітлені у чинному законодавстві України, 

але активно застосовуються у вітчизняній юриспруденції [11]. 

Т. О. Марценюк у методичних матеріалах «Гендерна  рівність  і  

недискримінація:  посібник  для  експертів  і  експерток аналітичних центрів» 

(2014 р.) у Розділі 1 надала пояснення поняття гендеру та гендерної структури 

суспільства, проаналізувала соціальний конструктивізм як методологічний 

підхід у гендерних студіях, важливість  фемінізму  як  руху за рівні права і 

можливості жінок і чоловіків, емпіричні підтвердження гендерної нерівності у 

суспільстві. У Розділі 2 йдеться про  ширший  контекст  прав  людини,  

ксенофобії  та  сексизму й  успішні приклади їх попередження.  Розділ 3 

присвячено  принципам  недискримінації  і  гендерної рівності  в  процедурах  і  



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

158 

політиках  організацій [12]. Зазначимо, що цей посібник укладено авторкою на 

основі 8-річного досвіду викладання різноманітних курсів на гендерну та 

антидискримінаційну тематику в Києво-Могилянській  академії («Гендер і 

політика», «Вступ до гендерних студій», «Фемінізм як соціальні теорія і 

суспільний рух», «Маскулінність і  чоловічі студії», «Соціальні  проблеми в 

Україні та світі» та інших), а також у Шотландії, Швеції та Німеччині. Т. О. 

Марценюк у роботі «Жінки в українській політиці: виклики і перспективи змін» 

(2015 р.) акцентувала увагу на забезпеченні рівної участі жінок і чоловіків у 

прийнятті суспільно важливих рішень (у першу чергу, у сфері політики та 

загалом на ринку праці), забезпеченні рівних можливостей для жінок і 

чоловіків щодо поєднання професійних і сімейних обов’язків, унеможливлення 

проявів гендерного насильства тощо [13, с. 5].  

Таким чином, аналіз теоретичних джерел гендерного права в Україні дає 

можливість розглядати гендерне право у двох значеннях. По-перше, як нову 

галузь (інститут) права, яка тільки починає формуватися у правових системах 

країн із паритетною демократією, складається з правових норм, які 

встановлюють засоби забезпечення рівності прав людини незалежно від статі, а 

також передбачають межі допустимих відмінностей у правах  залежно від статі. 

По-друге, гендерне право виступає як новий напрям в юриспруденції, який 

набув поширення в Північноамериканських, Скандинавських та деяких інших 

країнах Євросоюзу у другій половині XX – на початку ХХІ  століть, і який 

перебуває на етапі становлення в Україні. 
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Пріоритетним напрямком сучасної охорони здоров'я є формування, 

збереження і зміцнення здоров'я. Психоемоційний стан жінок є надзвичайно 

важливим критерієм, який, в більшості випадків, визначає ступінь задоволення 

своїм життям, і, безсумнівно впливає на успішність у всіх сферах 

життєдіяльності. Це стан психологічного благополуччя, завдяки якому людина 

може реалізувати власний потенціал, впоратись зі звичними життєвими 

стресовими ситуаціями, плідно та продуктивно працювати, а також брати 

активну участь в житті суспільства. 

Найбільш доступним, поширеним і найперспективнішим видом рухової 

активності для жінок на сьогодні є скандинавська ходьба (NordicWalking) [1,2], 

яка сприяє оздоровленню, стимулює процеси обміну речовин, дихання, 

кровообігу, залучає до роботи м’язи нижніх та верхніх кінцівок. Вона належить 

до ефективних циклічних вправ аеробної спрямованості й може бути 

застосована як для збільшення обсягу рухової активності, так і для корекції 

факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, збільшення функцій 

систем дихання і кровообігу, опорно-рухового апарату, обміну речовин [1, 5]. 

В Україні скандинавська ходьба перетворилася на самостійний вид фізичної 

активності і починає набирати все більшої популярності, з'являється все більше 

прихильників серед жіночої статі цього виду оздоровчої фізичної культури та 

рекреації [1,4]. Скандинавська ходьба є однією з найбільш відповідних форм 

фізичної діяльності в силу своєї функціональності, безпеки і доступності, та є 

дуже перспективним напрямом, оскільки дозволяє досягти  високого 

тренувального ефекту [6]. 

Все вищевказане зумовлює актуальність висвітлення результатів аналізу 

впливу занять скандинавською ходьбою на психоемоційний стан жінок.  

Методи дослідження: Аналіз та систематизація даних наукової літератури, 

соціологічний та статистичний методи.  

Дослідження з використанням занять скандинавської ходьби в якості 

ефективного покращення психоемоційного стану жінок проводилося на базі 
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ДВНЗ «УжНУ». У дослідженні взяли участь 40 жінок, віком 45-60 років. Жінки 

були поділені на 2 групи: основну (n=20) та контрольну (n=20).  

З метою дослідження впливу занять скандинавською ходьбою на 

психоемоційний стан жінок була використана методика опитувальників IPAQ 

(для визначення рівнів фізичної активності) та «САН»  (для визначення 

психоемоційного стану) [7]. 

На початку дослідження в основній групі 65% жінок оцінили свій рівень 

фізичної активності як середній; 20% – як високий; 15% – низький. В кінцевому 

результаті, після двох місяців занять скандинавською ходьбою 4 рази на 

тиждень, показники значно покращились – 0% жінок оцінили свій рівень 

фізичної активності як низький; 60% –  середній; 40% –  високий. Тобто, ми 

отримали зниження показників низького рівня на 15%; середнього – на 5%, та 

приріст високого на 20%. В контрольній групі 55% жінок оцінили свій рівень 

фізичної активності як середній; 25% –  як низький; 20% –  високий. Після 

регулярних занять скандинавською ходьбою двічі на тиждень, показники даної 

групи також зазнали суттєвих змін – 5% жінок оцінили свій рівень фізичної 

активності як низький; 65% –  середній; 30% –  високий. Отже, внаслідок занять 

скандинавською ходьбою ми отримали зниження показників низького рівня на 

20%; підвищення показників середнього та високого рівнів на 10%. Отримані 

нами дані свідчать про те, що заняття скандинавською ходьбою впливає на 

збереження та покращення власного здоров’я.  
 Функціональний стан в основній групі 30% жінок оцінили як низький; 

60% – середній; і тільки 10% – високий. В кінцевому результаті, після двох 

місяців занять скандинавською ходьбою 4 рази на тиждень, показники значно 

покращились – 15% оцінили свій функціональний стан як низький; 35 % – 

середній; 50% – високий. Таким чином, ми отримали зменшення низького та 

середнього рівня майже вдвічі, і активний приріст високого рівня (на 40%). В 

контрольній групі 25% жінок оцінили свій функціональний стан як низький; 

70% – середній; і тільки 5% – високий. В кінцевому результаті, після двох 

місяців занять скандинавською ходьбою двічі на тиждень, показники зазнали 

суттєвих змін – 5% оцінили свій функціональний стан як низький; 60 % – 

середній; 35%  – високий. Відмічається зменшення низького (на 20%) та 

середнього (на 10%) рівнів, активний приріст високого рівня (на 30%). 

 В результаті проведеного нами дослідження, ми отримали збільшення 

високого показника за категорією «самопочуття» в основній групі – на 30%, в 

контрольній – на 25%; зменшення середнього показника в основній групі 

(n=20) – на 20%; в контрольній – на 25%; зменшення низького показника на 

10% в обидвох групах; за категорією «активність» було відмічено збільшення 

високого показника в контрольній групі – на 10%; збільшення середнього 

показника в основній та контрольній групах – на 10%; зменшення низького 

показника в основній групі – на 5%, в контрольній – на 20%; за категорією 

«настрій» було отримано збільшення високого показника в основній групі – на 

65%, в контрольній – на 20%; зменшення середнього показника в основній 

групі – на 60%, в контрольній – на 20%; зменшення низького показника в 
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основній групі – на 5%.  

Таким чином, в результаті проведеного дослідження встановлено, що 

заняття скандинавською ходьбою позитивно впливають на психоемоційний 

стан жінок – середні показники всіх категорій опитувальника САН 

(самопочуття, активність, настрій) у жінок обидвох досліджуваних груп 

протягом двох місяців зросли на 25% в середньому, а частки осіб з вищими 

рівнями всіх категорій опитувальника суттєво збільшилися. Це дає нам 

підстави стверджувати, що заняття скандинавською ходьбою підвищують 

рівень стресостійкості та загального самопочуття жінок в цілому. 
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Україна вже має власну історію спроб законотворення у сфері медіації. У 

цій галузі є чимало особливостей, тому не варто намагатися застосовувати до 

неї підходи, якими регулюється, наприклад, адвокатура чи нотаріат, адже 

медіація — набагато ліберальніша сфера. Попередню вагому спробу прийняти 

Закон про медіацію зробили автори Законопроекту № 3665, якому не вистачило 

близько десятка голосів парламентарів. Згодом був презентований 

Законопроект № 10425, проте він містив низку суперечливих моментів і був 

відкликаний у день початку роботи Парламенту ІХ скликання [1-3]. 

Хоча Законопроект №3665 більше відповідав баченню медіаторської 

спільноти, версія, яка була запропонована до другого читання, містила низку 

поправок депутатів, з якими не погоджувалася більшість професійної 

спільноти. Найбільше нарікань викликала норма про віковий ценз для 

медіаторів — від 30 років. Подібний або вищий віковий ценз передбачається 

лише для таких посад як суддя та Президент України. При цьому медіатор, на 

відміну від судді, не виносить обов’язкове для сторін рішення. 

Одразу варто зауважити, що для ефективного унормування будь-якої сфери 

суспільство має до цього дозріти. Наявність законодавчого регулювання не 

створює поле або галузь, проте закон може та повинен її унормувати. В Україні 

медіація де-факто існує, тому питання про доцільне, достатнє і необхідне 

регулювання цієї галузі наразі є актуальним. 

Водночас медіація в Україні все ще залишається менш поширеною, ніж 

судовий розгляд, а багато наших громадян можуть легко сплутати медіацію з 

медитацією. Тому прийняття Закону про медіацію наразі матиме також 

просвітницьку мету, щоб громадяни краще розуміли суть цієї процедури та 

могли зробити поінформований вибір [3]. 

Основним завданням інституту медіації є встановлення простого, 

доступного і швидкого порядку вирішення правових спорів, яким би були 

задоволенні дві сторони спору. В основі спорів, як правило, лежить конфлікт 

двох сторін. Тому вирішення спорів у судовому процесі задовольняє тільки 

одну сторону, а інша сторона змушена підкоритися судовому рішенню. 

Як було вже зазначено, більшість громадян України не хочуть 

використовувати альтернативний спосіб вирішення спорів. Ця проблема 
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полягаю в деяких неврегульованих питання. По-перше, у відсутності 

нормативного закріплення такої процедури, по-друге, низькому правовому 

вихованні населення. Існує ще і інша сторона цієї проблеми. Адвокати не 

зацікавлені в альтернативному способі вирішення справ за допомогою 

інституту медіації. 

Розглянемо деякі питання законопроекту 3665, оскільки саме цей 

законопроект є доцільним і коректним для здійснення процедури медіації.  

Медіатором може бути фізична особа, яка досягла двадцяти п’яти років, має 

вищу або професійно-технічну освіту та пройшла професійне навчання 

медіації, що має включати 90 академічних годин початкового навчання, в тому 

числі не менше 45 академічних годин навчання практичним навичкам (стаття 

16 законопроекту) [1]. В статті 16 законопроекту викликає питання, яку саме 

вищу освіту необхідно отримати медіатору. Оскільки медіатор самостійно 

обирає засоби і методи проведення медіації та узгоджує порядок проведення 

медіації з сторонами медіації з дотриманням вимог чинного закону, правил 

проведення медіації, правил ділової та професійної етики медіаторів, вважаємо, 

що медіатор повинен мати вищу юридичну або психологічну освіту.  

Викликає також сумнів як професійно-технічна освіта. Законодавці в 

даному випадку мають на меті, що людина, яка має намір бути медіатором, 

пройшла професійне навчання та має професійно-технічну освіту (наприклад, 

будівельник, столяр, штукатур, маляр) може стати представником такої 

професії, яка вирішую, в першу чергу, психологічні конфлікти. 

Щодо вибору та призначення медіатора, то сторони самостійно обирають 

медіатора або медіаторів для вирішення їх спору. У разі звернення до будь-якої 

особи, у зв’язку з її можливим призначенням як медіатора для вирішення спору 

між сторонами, ця особа повинна повідомити про будь-які обставини, які 

можуть викликати обґрунтовані сумніви щодо її нейтральності та\або 

незалежності. Медіатор з моменту його призначення і протягом всієї процедури 

медіації повинен без зволікання повідомити сторони про такі обставини, якщо 

він не повідомив їх про ці обставини до моменту призначення медіатором 

(стаття 11 законопроекту) [1].  

І знову виникають питання. Оскільки процедура медіації є вільною і 

сторони можуть її не обрати, то вважаємо, що в деяких спорах, особливо 

пов’язаних із цивільно-правовими спорами, такими як розлучення, поділ майна 

та спадщини, спори, пов’язані з батьківством, необхідно обов’язково 

проходження процедури медіації для вирішення, в першу чергу, конфлікту 

сторін. 

Отже, для функціонування процедури медіації в Україні як альтернативного 

способу вирішення спорів необхідно прийняти закон про медіацію з 

врахуванням усіх проблемних питань. Донести населенню на практиці, що 

процедура медіації є швидким вирішенням спорів з мінімальним ризиком 

продовження конфлікту між сторонами. 
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Базовими нормативними-правовими актами України, якими регулюються 

питання утворення та функціонування політичних партій, на сьогодні є 

Конституція України та закон України "Про політичні партії в Україні". Згідно 

із Конституцією нашої держави (ст. 36), громадяни України мають право на 

свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів. Таким чином, у Конституції 

України зафіксована провідна роль політичних партій у державотворчих 

процесах - політичні партії є тією демократичною інституцією, яка сприяє 

формуванню і вираженню політичної волі громадян шляхом участі у 

виробленні та реалізації державної політики [1]. 

У ст. 2 закону України "Про політичні партії в Україні" законодавче 

визначено поняття політичної партії, під якою розуміється зареєстроване згідно 

із законом добровільне об’єднання громадян - прихильників певної 

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має на меті сприяння 

формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та 

інших політичних заходах [2].  

В юридичній літературі визначаються три основні порядки набуття 

політичними партіями легального статусу: явочний, дозвільний, явочно-

реєстраційний. Явочний порядок передбачає вільне утворення партії без 

попереднього дозволу державних органів і така партія визнається легальною за 

фактом її утворення. Такий порядок не потребує обов’язкової реєстрації 

політичної партії, подання відповідних документів і відомостей, а визнає 

достатнім лише повідомлення про її заснування. Він гарантує формально 

необмежену свободу утворення партій і переважно діє в країнах зі слабкою 

інституціалізацію політичних партій (Великобританія, Бельгія, Норвегія, 

Швеція, Австралія, Канада, США та ін.) [3, c. 39].  Дозвільний порядок є 

найсуворішим і полягає в тому, що для створення політичної партії необхідно 

здійснити ряд організаційних заходів, а саме: одержати попередній дозвіл 

державного органу. Такий порядок найбільшою мірою обмежує свободу 

утворення партій і притаманний тоталітарним та авторитарним країнам. 

Явочно-реєстраційний порядок характеризується двома рисами: політичні 
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партії створюються вільно, без попереднього дозволу, але набувають 

легального статусу тільки після їх реєстрації. Такий порядок діє в більшості 

сучасних держав (пострадянські країни, країни, що розвиваються, деякі 

європейські держави: Австрія, Італія, Іспанія, Португалія).  

Закон України “Про політичні партії в Україні” встановлює, що діяльність 

політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації, а діяльність 

незареєстрованих політичних партій не допускається. Після реєстрації 

політична партія набуває статусу юридичної особи [2]. Зважаючи на те, що 

політичні партії виступають головними суб’єктами виборчого процесу, 

законодавство деяких країн доручає їх реєстрацію центральній виборчій комісії 

(Федеральна виборча комісія в Мексиці). Нарешті, можуть бути засновані 

спеціальні органи для реєстрації політичних партій, зазвичай, одноособові. Це 

характерно переважно для країн, де немає законів про політичні партії, а їх 

правове положення визначається законами про асоціації і товариства (Ботсвана, 

Малайзія тощо) [3, c. 108-109].  

Закон України “Про політичні партії в Україні” встановлює, що рішення про 

створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, 

зборах). Воно має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян 

України, які, відповідно до Конституції України, мають право голосу на 

виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів, не менш як двох 

третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох 

третинах районів Автономної Республіки Крим (ст. 10) [2]. Реєстрацію 

політичних партій здійснює Міністерство юстиції України в чітко визначеному 

порядку. Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України 

разом з заявою подається значний перелік документів, зокрема статут і 

програма політичної партії; протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) 

політичної партії; підписи громадян України, що підтримують рішення про 

створення політичної партії; відомості про склад керівних органів політичної 

партії тощо.  

Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує 

утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх 

обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах 

Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим. Відмова у реєстрації не є 

перешкодою для повторного звернення політичної партії до Міністерства 

юстиції щодо реєстрації [2]. Питання обов’язкової реєстрації місцевих 

осередків політичних партій в Україні знайшло своє відображення у Рішенні 

Конституційного Суду України № 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (справа 

про утворення та реєстрацію партійних організацій). Цим Рішенням, зокрема, 

наголошується, що “...положення ч. 6 ст. 11 Закону ... слід розуміти як 

обов’язок політичної партії утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до 

них партійні організації не менш як у чотирнадцяти з двадцяти семи 

адміністративно-територіальних одиниць України, перелічених у ч. 2 ст. 133 

Конституції України... Реєстрація обласних та прирівняних до них партійних 

організацій здійснюється відповідними органами юстиції лише після реєстрації 
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політичної партії Міністерством юстиції України” [4].  

Слід сказати, що право на створення політичних партій зазвичай надається 

лише громадянам країни. Конституція України у ст. 36 визначає, що членами 

політичної партії можуть бути лише громадяни України. Законодавство про 

політичні партії вже деталізує відповідне повноваження громадян і знову ж 

таки наголошує, що право створювати політичні партії належить лише 

громадянам України, які досягли 18-річного віку і володіють активним 

виборчим правом. Громадянин України може перебувати одночасно лише в 

одній політичній партії. Закон передбачає і фіксоване членство, а обов’язковою 

умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина 

України, поданої до її статутного органу, про бажання стати членом цієї партії 

(ст. 6).  

Законодавство ряду країн установлює вимоги щодо мінімальної чисельності 

політичної партії, необхідної для її заснування. Наприклад, у Португалії петиція 

про реєстрацію партії повинна бути підписана 5 тисячами осіб, що досягли 18-

річного віку. У Словаччині й Чехії така петиція підписується не менше, ніж 

однією тисячею виборців; а в Мексиці кількість членів політичної партії не 

може бути меншою ніж 65 тисяч [5, c. 167]. В Естонії політична партія 

засновується письмовим меморандумом за участю 1000 членів, а в Румунії під 

час заснування слід зібрати не менше 10 тисяч підписів членів-засновників, що 

проживають у 15 округах, не менше ніж по 300 у кожному [6, c. 38-39].  

Закон України “Про політичні партії в Україні” не встановлює кількість 

членів партії. У ньому чітко зазначено, що рішення про створення партії має 

бути підтримано десятьма тисячами громадян, але це не означає, що один і той 

самий громадянин не може підтримати створення декількох політичних партій 

– прямої заборони цього в Законі немає. Разом з тим, встановлення 

мінімального числа її членів уважається доцільним.  

Надаючи можливість громадянам вільно створювати політичні партії, 

законодавець усе ж закріплює певні обмеження – неможливість бути членами 

політичних партій деяким категоріям осіб, а саме: суддям, працівникам 

прокуратури, органів та підрозділів національної поліції України, 

співробітникам Служби безпеки України, військовослужбовцям та інш. 

Зауважимо, що такі обмеження не суперечать міжнародним правовим актам. 

Так, ст. 11 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, 

проголошуючи право на свободу мирних зборів і асоціацій, зазначає, що це не є 

перешкодою до запровадження законних обмежень щодо здійснення 

зазначеного права особами, які входять до складу збройних сил, поліції та 

органів державного управління. Проголошуючи свободу створення політичних 

партій, законодавство багатьох країн чітко окреслює рамки для їх створення і 

діяльності або вводить певні обмеження[7].  

Щодо України, то, в ст. 5 Закону України “Про політичні партії в 

Україні”зазначається, що утворення і діяльність політичних партій 

забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на: 1) ліквідацію 

незалежності України; 2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; 
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3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України; 4) підрив 

безпеки держави; 5) незаконне захоплення державної влади; 6) пропаганду 

війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; 

7) посягання на права і свободи людини; 8) посягання на здоров'я населення [2]. 

У законодавстві деяких країн міститься заборона на створення і діяльність 

регіональних та місцевих політичних партій, або визначається, що політичні 

партії повинні мати тільки загальний характер.  

Висновки. Конституція України, як і більшість демократичних конституцій, 

визнала принцип політичного плюралізму, надавши громадянам право вільно 

об’єднуватися, щоб створити умови для становлення багатопартійної системи. 

Констатуючи достатньо детальне правове регулювання статусу політичних 

партій в Україні, вважаємо за доцільне встановлення мінімального числа їх 

членів на законодавчому рівні. 
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Для переробки полімерних композицій на ґрунті поліетилену 

використовують метод екструзії, що надає можливість виготовляти готові 

вироби досить великої довжини неперервно. Продуктивність і якість готового 

продукту, що отримують методом екструзії, суттєво залежить від геометричних 

характеристик екструдера і формуючого інструменту, властивостей матеріалів і 

технологічних параметрів процесу і, як наслідок, від поведінки матеріалу під 

час течії і теплообміну у гвинтовому каналі екструдера, адаптері і профільній 

головці. 

Екструзія полімеру при накладанні ізоляції на жилу, що проводить, являє 

собою багатоетапний складний фізико-хімічний процес. Він містить у собі 

плавлення термопластичного матеріалу в екструдері, пересування розплаву 

полімеру, що має властивості аномально-в'язкої рідини, по каналу шнеку, що 

обертається, у формуючий інструмент екструдера і накладання розплаву 

полімеру на мідний провідник у кабельній головці пресу. 

У зоні плавлення під впливом тепла, що підводиться від розташованих на 

циліндрі екструдера зовнішніх нагрівачів, а також внаслідок дисипації енергії, 

яка утворюється за рахунок в'язкого тертя гранул полімеру у зоні завантаження 

екструдера, починається спочатку розігрів, а потім плавлення поліетилену. 

У зоні дозування, що призначена для гомогенізації розплаву полімеру, 

здійснюється вирівнювання його властивостей та доведення до потрібної 

температури, тиску тощо. 

В інструменті екструдера, що формує, -- кабельній головці, розплав 

термопластичного полімеру видавлюється через матрицю (калібрований 

кільцевий зазор) на рухому мідну жилу. 

Охолодження ізольованої жили здійснюється послідовно у трьох водяних 

ваннах. На рис. 1 наведено схему одношнекового екструдера 
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[1].  

Рис. 1. Схематичне зображення одношнкевого екструдера 

 

Найважливішою технологічною операцією виробництва кабелів із 

пластмасовою ізоляцією, на якій формуються основні параметри якості кабелю, 

є операція ізолювання. Накладання ізоляції із термопластичних матеріалів, 

таких, як поліетилен низької густини (ПЕНГ -- матеріал, що найчастіше 

використовується при виготовленні кабелів зв'язку), здійснюється на 

екструзійних лініях, які містять одночерв'ячні екструдери. На технологічній 

лінії конструктивно передбачено розподілене управління температурою зон 

нагріву циліндру екструдера. 

Дослідженням процесів течії і теплообміну полімерних матеріалів у 

робочих каналах екструзійного обладнання присвячено велику кількість праць, 

наприклад, [2-6]. Попри значним досягненням у галузі математичного 

моделювання таких процесів залишається низка проблем, пов'язаних із 

побудовою математичних моделей процесів тепломасоперенесення у каналах 

екструзійного обладнання. 

Математичне моделювання процесу нагріву полімерної суміші у зоні 

завантаження виконано авторами у [9,10]. 

Після нагріву поліетиленової суміші у зоні завантаження до температури 

плавлення у зоні затримки формується примежовий шар розплаву полімеру. 

У цій зоні здійснюється перехід суміші від твердого стану до рідинного у 

примежовій області з утворенням тонкої плівки розплавленого полімеру.  

Ця задача математично описується двохфазними рівняннями 

теплопровідності у твердій і рідинній фазах, що відома як двохфазна задача 

типу Стефана. Особливість цієї задачі полягає у стрибкоподібному змінюванні 

коефіцієнту тепломісткості на межі переходу суміші з твердого стану до 

рідинного.  

Розв'язанню задач типу Стефана присвячена безліч праць. Всі вони 

грунтуються на використанні різницевих схем математичної фізики і, як 

правило, обмежуються розв'язанням одновимірних відносно просторових 

змінних випадком.  
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Розглянемо задачу переходу суміші із твердого стану у рідинний із 

утворенням тонкої плівки розплаву у примежовій зоні шнек -- корпус. 

Фазовий перехід супроводжується виділенням/поглинанням певної 

кількості тепла. Тому тепловий потік на межі фазового переходу є розривний і 

визначається величиною  

 .),,(,= SzyxLV
n

T
n −












 (1) 

Тут L  -- ентальпія фазового переходу, nV  швидкість руху межі фазового 

переходу за нормаллю. 

З точки зору обчислювальних алгоритмів важливе значення має той факт, 

що задача Стефана допускає формулювання, за якого умови на межі фазового 

переходу включаються у само рівняння теплопровідності. Таке формулювання 

має назву ентальпійного. 

З точки зору побудови ефективних алгоритмів важливе значення має той 

факт, що задача Стефана допускає узагальнене формулювання, за якого умови 

включаються у само рівняння теплопровідності.  
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Ітераційна процедура розв'язання наведеної системи рівнянь полягає у 

такому. 

1. Спочатку отримуємо розв'язок лінеаризованого рівняння  
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 2. Отриманий розв'язок для швидкості ),((0) tzv  для розв'язання рівняння 

лінійної частини рівняння відносно температури  
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 3. Відшукуємо розв'язок рівняння із урахуванням залежності коефіцієнта 

тепломісткості від температури розплаву )(0 *TTLc V −+  -- ),((1) tzT . 

4. Визначаємо вираз для тиску із використанням формули ),(= (1) tzRTp  . 

5. Отримуємо розв'язок рівняння (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

у першому наближенні, тобто розв'язуємо рівняння  
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6. Пункти 2--5 повторюємо доти, доки −+ >),(),( )(1)(  tzTtzT mm  із заміною у 

викладених пуктах індексів 0 і 1 на m  і 1+m . 

Запропоновано алгоритм розв'язання задачі про рухомі межі поділу твердої і 

рідинної фаз полімеру. 

Задача, що вирішена, на наш погляд, має суттєве значення для вирішення 

задачі оптимального нагріву полімерної суміші з точки зору забезпечення 

якісного ізоляційного покриття кабелю на надвисокі напруги. 
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Варіабельність серцевого ритму (ВСР) відображає складну картину 

різноманітних впливів на систему кровообігу із інтерференцією періодичних 

компонент різної частоти і амплітуди, із нелінійним характером взаємодії 

різних рівнів управління. Структура серцевого ритму містить коливальні 

компоненти у вигляді дихальних хвиль, дослідженням яких займається 

спектральний аналіз. 

Аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) -- це метод оцінки стану 

механізму регуляції фізіологічних функцій в організмі людини, зокрема, 

загальної активності регуляторних механізмів, нейрогурмональної регуляції 

серця, співвідношенням між симпатичним і парасимпатичним відділами 

вегетативної нервової системи [1-3]. 

Поточна активність симпатичним і парасимпатичним відділами є результат 

реакції системи регуляції кровообігом, що змінює у часі свої параметри для 

досягнення оптимального для організму відгуку, що відображають адаптаційну 

реакцію організму. 

Метод грунтується на розпізнаванні та вимірюванні часових інтервалів між 

RR-інтервалами електрокардіограми (ЕКГ), побудові динамічних рядів 

кардіоінтервалів і подальшого аналізу отриманих часових рядів. 

Основна проблема при вирішенні задачі про виявлення серцево-судинних 

захворювань (ССЗ) є відокремлення суттєвих параметрів, що адекватно 

описують стан ССС людини, [4-6]. 

Перевага вейвлет-аналізу порівняно із перетворенням Фур'є змінні значення 

часового і частотного ``вікон'', що надає можливість здійснювати точніший 

частотно-часовий аналіз для малих за протяжністю високочастотних складових 

і великих за протяжністю низькочастотних складових кардіосигналу, [7-9]. 

Вейвлет-аналіз -- це механізм дослідження часових рядів із вираженою 

неоднорідністю, які демонструють еволюцію у часі своїх основних 
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характеристик -- середнього значення, дисперсії, періодів амплітуд. 

Вейвлет Морле задається виразом  
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На практиці умова нульового середнього виконується із високою точністю 

( 310− ) за 4> , у результаті спрощений материнський вейвлет Морле отримують 

у вигляді  
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Вираз для ),( baWx  для дискретних значень:  
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де kC  -- спектр сигнлау ЕКГ. 

Відновлення сигналу, що промодульований вейвлетом Морле, здійснюється 

за формулою (4). 
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Креативність часто визначається як потреба в дослідницькій діяльності, яка 

властива кожному від народження, як здібність особистості до створення 

нових, нетрадиційних, актуальних, корисних, ефективних мисленнєвих або 

фізичних конструкцій та переробки старих шляхом вирішення проблеми або 

розробки інноваційних продуктів у будь-якій галузі знань, роботі або ситуації 

[1-4]. Крім того, творча майстерність вимагає, щоб її продукти були 

адаптивними, тобто відповідали різним обмеженням, що визначаються 

ситуацією, в якій знаходиться людина, а також вважалися новаторськими в 

одному або декількох культурних контекстах [5; 6]. 

Дослідження S. Berretta і G. Privette; J. Jekovec і V. Bucik; W. Einsiedler; 

P. McGhee, L. Ethridge і N. Benz; V. McLoyd; A. Nakamine показують, що гра 

дошкільників з неструктурованими матеріалами, з яких вони мають можливість 

виготовляти низькореалістичні і прості іграшки, є стимулом для розвитку їхньої 

креативності [7-12]. Це обумовлено тим, що гра надає дітям свободу у 

постановці проблеми, спонукає їх до пошуку рішення, як використати матеріал 

для самостійного виготовлення іграшки. Особливістю такої гри є гнучкість у 

зміні функції предметів. Чим більш невизначена функція предмета, тим 

вільніше дитина знаходить для нього те чи інше значення. J. Cutting 

перерахував близько 30 варіантів використання одного аркуша паперу 

(наприклад, виготовлення паперових літаків, написання списку покупок, 

написання сонета, розрізання на шматки, виготовлення паперових ляльок, 

створення закладок) і прийшов до висновку, що цей список може бути 

нескінченним [13]. Л. Галігузова відмітила найбільшу кількість оригінальних 

заміщень, пов’язаних з кубиком (22 варіанти використання), кулькою 

(20 варіантів), прямокутником (15 варіантів) і паличкою (12 варіантів) [14]. 

Метою нашого емпіричного дослідження було вивчення особливостей 

динаміки креативності дітей дошкільного віку. Дослідження здійснювалося 

протягом трьох років на базі закладів дошкільної освіти № 7 «Берізка» та 

№ 9 «Сонечко» м. Переяслава, у природному середовищі дитини (дитячому 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188877789&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507497127&zone=
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садку). Усього в дослідженні взяли участь 88 дошкільників, яким на момент 

початку дослідження було по чотири роки.  

Для вивчення вміння дітей використовувати предмети-замінники було 

використано один із субтестів Е. Торренса «Незвичне використання» [15], в 

якому дітям пропонувалося придумати якомога більше варіантів незвичного 

використання картонних коробок. Цей субтест є швидким і простим у 

застосуванні та оцінці, а також підходить для різних вікових груп дітей 

(починаючи з чотирьох років). Він є модифікацією тесту Дж. Гілфорда 

«Незвичне використання цеглини». Замість цеглини Е. Торренс узяв картонну 

коробку, оскільки цей стимульний матеріал породжує незліченну кількість 

відповідей, а також стимулює ригідні, стереотипні ідеї і тим самим дозволяє 

виявити у досліджуваного здатність відходити від них у своїх міркуваннях, 

пропонуючи незвичні рішення. 

Аналіз особливостей динаміки креативності здійснювався за загальним та 

парціальними показниками (продуктивність, гнучкість, оригінальність).  

Результати емпіричного вивчення структури вербальної креативності дітей 

дошкільного віку подано в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Середні значення показників креативності дітей дошкільного віку 

Показники 

креативності 

Вікові групи 

4 роки 5 років 6 років 

Продуктивність 
Т-шк 38,04 39,96 43,15 

рівень нижче норми норма норма 

Гнучкість 
Т-шк 33,80 35,82 38,82 

рівень нижче норми нижче норми нижче норми 

Оригінальність 
Т-шк 47,04 51,08 56,98 

рівень норма норма норма 

Загальна 

креативність 

Т-шк 39,63 42,29 46,32 

рівень норма норма норма 

 

У ході дослідження було виявлено, що всі показники креативності з віком 

мають значуще зростання (p≤0,01) (рис. 1).  

Показник продуктивності визначається кількістю ідей, які відображають 

незвичні способи використання порожніх картонних коробок. У дітей чотирьох 

років цей парціальний показник перебуває на рівні нижче норми, проте зі 

збільшенням віку поступово зростає до норми (38,04; 39,96; 43,15 у Т-балах 

відповідно), що свідчить про зростання здатності дітей продукувати нові ідеї у 

вербальній формі. 

Показник гнучкості визначається кількістю різних способів використання 

картонних коробок. Попри виявлене значуще зростання (p≤0,01), цей 

парціальний показник на всьому віковому проміжку перебуває на рівні нижче 

норми (33,80; 35,82; 38,82 у Т-балах відповідно).  
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Рис 1. Вікова динаміка показників креативності дошкільників 

 

Показник оригінальності відображає здатність дитини пропонувати ідеї, які 

відрізняються від очевидних і загальноприйнятих. Оригінальні рішення 

вимагають здатності утримуватися від висунення першої відповіді, яка зазвичай 

є стандартною. Цей парціальний показник з чотирьох до шести років значуще 

зростає, перебуваючи в межах норми. 

Таким чином, дослідження показало, що у дошкільному віці загальний та 

парціальні показники креативності значуще зростають. З віком зростає 

здатність дошкільнят пропонувати нестандартні та різноманітні ідеї, проте вони 

дають ще недостатньо широкий спектр можливих відповідей. 
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Багаточисленними науковими дослідженнями доведено, що для більшості 

економік, особливо тих, що розвиваються, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) 

мають більш позитивний та спрямований вплив, ніж програми державної 

підтримки, особливо в умовах дефіциту державного бюджету. Важливе 

значення має також доступ до передових технологій, інновацій, закордонних 

ринків;  використання управлінського досвіду. Це, у свою чергу, стимулює 

розвиток національних економік через збільшення зайнятості, доходів до 

бюджету та підвищення рівня життя населення. Крім того, ПІІ часто є 

важливим  джерелом зовнішнього фінансування, яке забезпечує країнам 

необхідний рівень для отримання зовнішніх кредитів або для пропозиції своїх 

цінних паперів на міжнародних ринках капіталу. Тим самим ефективність ПІІ у 

економіці країни визначається зваженістю державної політики щодо їх 

залучення. 

У науковому світі   понині спостерігається інтерес до механізмів, проблем 

зовнішнього фінансування, до вивчення умов створення сприятливого 

інвестиційного клімату, до залучення іноземних інвестицій та їх ефективного 

використання. 

Міжнародні злиття та поглинання, особливо ті, що включають операції із 

великими фінансовими обсягами, передбачають реструктуризацію фірм, є 

одними із найбільш поширених сучасних  форм фінансування, що обумовлено 

глобалізацією світових виробничих, розподільчих процесів, створенням 

міжнародних ланцюгів доданої вартості. Вони не лише домінують у 

інвестиційних потоках розвинутих економік, а й використовують ПІІ через 

злиття, поглинання  для входу у економіки країн, що розвиваються. 

Вплив злиття, поглинання  на розвиток може  бути двояким. Питання 

міжнародного злиття та  поглинання є дискусійним більшою мірою з позиції 

оцінки їх переваг та недоліків для приймаючих країн. 
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У наукових дискусіях часто  висловлюються думки, що поглинання під час 

виходу на ринок менш ефективні ніж інвестиції, спрямовані на створення нових 

підприємств. Інвестування через іноземні поглинання часто не збільшують 

виробничі потужності під час входу, а просто переносять права власності та 

управління від національних суб'єктів до іноземних, що може 

супроводжуватись припиненням виробництва або функціональних видів 

діяльності, звільненнями. Фактично міжнародні злиття та поглинання можуть 

використовуватись для зменшення конкуренції на внутрішніх ринках. Вони 

можуть призводити до того, що стратегічні підприємства, навіть галузі, 

підпадають під іноземний контроль. Така ситуація може загрожувати 

національному підприємництву, іншим галузям економіки, експортному 

потенціалу країни.  

Дана проблема характерна в даний час і для України. У політичних, 

ділових, наукових колах точиться дискусія відносно Програми уряду щодо 

приватизації, продажу державних підприємств, стратегічних об'єктів, продукція 

яких пов'язана із розвитком інших галузей національної економіки та є 

експортоорієнтованою. На нашу думку,  доцільно зважено оцінювати 

економічні, соціальні ефекти від  таких проектів та приймати обгрунтовані 

рішення на державному рівні відносно удосконалення менеджменту на таких 

об'єктах, підвищення ефективності їх діяльності, а як останній варіант - продаж 

та передача у іноземну власність. Такі стратегічні об'єкти можуть прямо 

впливати на національну економічну безпеку. Окрім наслідків економічного 

характеру, можна очікувати також політичні, соціальні, культурні. 

Вплив міжнародного інвестування через злиття, поглинання може бути 

відчутним не лише у країнах із економіками, що розвиваються, а зворотні 

сторони даного процесу можуть спостерігатись також у країнах розвинутих 

економік. Саме  такі явища в останні десятиріччя є характерними для 

транснаціонального бізнесу розвинутих країн. Відповідно, необхідним є 

об'єктивний аналіз впливу злиття та поглинання на розвиток  конкретних 

підприємств, галузей, економіки  країни з метою визначення найбільш 

ефективних форм інвестування. У кожній конкретній ситуації, на рівні 

державного менеджменту, доцільно обгрунтовувати - що важливіше для 

економіки: ПІІ, спрямовані на створення нових підприємств чи ПІІ  через 

злиття та поглинання. 

Не всі міжнародні злиття та поглинання являються прямими іноземними 

інвестиціями у безпосередньому розумінні. Деякі можуть здійснюватись через 

портфельне інвестування або через близькі до нього форми. Проте, їх частка  

порівняно незначна. 

Вплив від міжнародного злиття та поглинання на розвиток приймаючих 

країн виникає навіть тоді, коли вони здійснюються задля окремих 

корпоративних цілей. Як свідчить практика, майже половина всіх інвестувань 

через злиття - поглинання не відповідає також очікуванням материнських 

компаній, особливо в коротко – та середньостроковій перспективі. У свою 

чергу,  значна кількість прикладів свідчить, що поглинуті фірми можуть   
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ефективно розвиватись та позитивно впливати на розвиток галузі, економіки як 

приймаючої країни, так і країни базування материнської компанії. 

З іншого боку, ефективне проведення операцій злиття та поглинання, з 

точки зору інвестора, не повинно обов'язково передбачати сприятливий вплив 

на розвиток приймаючої країни. Це міркування має відношення як до ПІІ через 

злиття – поглинання,  так і до ПІІ, спрямованих на створення нових 

підприємств. Головна причина цього полягає у тому, що цілі приймаючих країн 

та ТНК не завжди співпадають.  Зауважені форми інвестування можуть мати 

небажані впливи на приймаючі країни незалежно від ефективності та 

правильності їх проведення. Це черговий раз підтверджує важливість 

узгодження корпоративної, державної політик, орієнтованих на досягнення 

позитивного ефекту від ПІІ, як для приймаючих  країн, так і для 

корпоративного бізнесу. 

Окрім таких критеріїв як ефективність та правильність, проведення 

інвестування через механізми злиття - поглинання та через створення нових 

підприємств, ці процеси також залежать від ряду факторів. Головними серед 

них вважаємо наступні: типи інвестицій через злиття та поглинання та їх 

мотивація; ситуація на підприємствах приймаючої країни, що поглинаються чи 

зливаються; середовище, в якому здійснюється інвестування; часові межі 

проведення інвестування; державне регулювання економіки та інвестиційних 

процесів. 

При виборі стратегії зовнішнього фінансування особливе значення має 

аналіз вигод та обмежень, які приносять країні - бенефіціару такі форми 

інвестування як міжнародні злиття,  поглинання та створення нових 

підприємств. Обгрунтовано, що ПІІ спрямовані на створення нового 

підприємства, можуть приймати форму прямого доповнення виробничих 

структур приймаючої країни. Операції злиття та поглинання швидше можуть  

розглядатись як засоби для забезпечення національних інтересів, але за умови 

зваженої, узгодженої корпоративної та державної політики. Різниця між 

ефектами від цих способів входження на ринок обумовлюється  багатьма 

факторами, які визначають розвиток країни. 
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Взаємодія залізничного транспорту з під’їзними коліями морських портів 

регламентується єдиними технологічними процесами, що обумовлюють час 

знаходження у порту вагонів та ритмічність подавання та забирання вагонів. 

При умові дотримання усіма сторонами вимог та правил документів 

забезпечується необхідний ритм функціонування логістичних ланцюгів [1], від 

якого залежить ефективність взаємодії систем. На практиці існують неритмічне 

подавання вагонів до вантажних комплексів порту та збільшений час 

знаходження під вантажними операціями. Як наслідок, вагони, що прибувають 

до припортових станцій простоюють в очікуванні подавання, а в ряді випадків 

накопичуються і на інших станціях залізничного вузла. Частка непродуктивних 

простоїв доходить до 70% [2] від загального часу знаходження у вузлі. В той же 

час і залізниця і підприємства зацікавлені у зменшенні розходів на утримання 

робочого парку вагонів та підвищенні якості своєї роботи.  

Складність координації транспортних підсистем обумовлена наявністю 

суперечливих критеріїв ефективності у різних підсистемах загального ланцюга 

«виробництво – транспорт1- транспорт 2 – користувач», різних «інтересів» у 

підрозділах самої залізниці.  Організація взаємодії транспортних систем 

залізниці та порту на підставі транспортної логістики [3]  дозволяє 

забезпечувати зниження непродуктивних витрат та відповідати умовам ринку 

транспортних послуг.  

В такому аспекті є актуальним складання та контроллінг виконання 

контактних графіків, що використовується для взаємодії учасників ланцюгів 

доставки, контролюючих органів та отримувачів послуги. Метод складання та 

обліку контрольно-часових точок (КТЧ)  дозволяє [4] встановити прогнозні 

графікові точки знаходження вантажу на шляху прямування як на залізниці, так 

і при передачі вантажу на інші види транспорту, на місця зберігання. 

Визначення КТЧ на місцях стикування у контактних графіках здійснюється на 
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підставі технології доставки, з урахуванням практичного досвіду, знань про 

можливі часові відхилення від нормативів, і є предметом Договору між 

отримувачем послуги та організатором SCM. Це означає мінімізацію витрат за 

порушення термінів доставки.  

Вочевидь, контроль часу транспортування  є основним фактором в 

управлінні логістичними процесами, особливо у процесах взаємодії декількох 

підсистем, так як це відбувається у портах.  

Для виявлення об'єктивних аспектів вказаної проблеми в межах цього 

дослідження здійснено аналіз даних про транспортування протягом року 

маршрутів (та групових відправок) з чорними металами з Кривого Рогу до 

Одеського порту за декількома маршрутами. Набір даних містить інформацію 

про операції та час виконання операцій під час транспортування. 

Рисунок 1 – Транспортування маршрутів (та групових відправок) з 

чорними металами з Кривого Рогу до Одеського порту 

 

На рис. 2 наведені аналогічні характеристики руху одиночних та групових 

вагонів. Тут середньоквадратичне відхилення ЕВ від КТЧ складає приблизно 

половину середнього значення, яке багатократно перевищує графікову норму 

доставлення вантажу.  

 
Рисунок 2 – Характеристики руху одиночних та групових вагонів 

 

Спостерігається багаторазове підвищення встановлених графіком норм 

слідування. Час обслуговування маршрутів (близько 75% маршрутів) складає 

приблизно 50 годин, 25% - більше середнього значення, 50% - 34 год. 

слідування до станції призначення, рис. 3.  
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Рисунок 3 – Відхилення від «норми» маршрутів 

 

При перевезенні груп та одиночних вагонів тільки чверть з них 

доставляється за 60 год, половина - за 79 год., а 25% - за понад 110 год.  

На рис.3 проілюстровано, на скільки зростає простій вагонів на підходах до 

станції призначення, що є припортовою. Ці процеси ускладнюють роботу саме 

залізничного вузла, унеможливлюють ефективну роботу залізниці з 

забезпечення під’їзної колії морського порту в частині вивантаження вагонів на 

комплексах порту. 

Для мінімізації існуючих втрат при непродуктивних знаходження вагонів у 

процесі доставки вантажів  доцільно скористуватися шкалою, яка б відображала 

ступінь відхилення від встановленого графіка, тобто відхилення від 

логістичних зобов’язань.  

 

Таблиця1 

Відхилення від логістичних зобов’язань. 

№ 

 

Оцінка ЕВ Діапазон  

віставання,год 

1 Прийнятне (0; 5] 

2 Помітне (5; 15] 

3 Явне (15; 25] 

4 Значне (25; 50] 

5 Серйозне (50; 75] 

6 Критичне (75; 90] 

7 Надкритичне (90; 100] 
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Шкала надасть можливість контролю за просуванням вантажів та 

інформуванню працівників порту про можливі затримки подавання вагонів.  

Для уніфікованого оцінювання значень експлуатаційного відхилення ЕВ на 

різних станціях запропонована впорядкована категоризована шкала.  

Оцінка ЕВ за такою шкалою може бути передана у лінгвістичній формі 

диспетчерському апарату для прийняття рішення. Відповідно до цієї шкали 

достатньо висока якість перевезень забезпечується при оцінках ЕВ 

«прийнятне», «нормально». Перевезення з оцінкою «явне», «значне», 

«серйозне», «критичне», «надкритичне» вимагає управлінського втручання. 

Інформаційна система, яка містить дані про реальні затримки доставки 

вантажу у перспективі складе одну з частин загальної інформаційної бази, якою 

зможуть користуватися працівники як залізниці так і морського порту. Це 

забезпечить дотримання логістичних принципів при координації транспортних 

підсистем залізниці та порту у процесах доставки вантажів. 
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Задачі класифікації дуже актуальні для медичної сфери, адже вони є 

чудовим рішенням для якісного розбиття пацієнтів за групами ризику, 

діагностики пацієнтів, тощо. 

В даній статті запропонований варіант класифікації УЗД зображень 

засобами генетичного МГУА з синусоїдами  в якості компонентів моделі.  

Алгоритм має такі складові: 

f - вектор базисних (опорних) функцій від вхідних змінних ( m - кількість 

базисних функцій); 

D - задане правило поділу матриці вимірів  

опорного набору аргументів (елементів вектора базисних функцій) і вектора 

y  на навчальну та перевірочну частини; 

CR - зовнішній критерій селекції, заснований на зазначеному поділі вибірки 

(X, y); 

M - розмір популяції довічних хромосом, 

тобто закодованих структур приватних моделей; 

Н – розмір нинішньої популяції, яка вміщає найкращі моделі 

, Н<M; 

G - безліч генетичних операторів; 

k - критерій зупинки ГА; 

F - кількість найкращих приватних моделей 

(Свобода вибору), які відслідковуються на всіх етапах роботи алгоритму, 1≤ 

F ≤ H  [1]. 

Алгоритм включає в себе виконання таких кроків [2]: 

1. Обчислюється матриця вимірів опорного набору аргументів за 

допомогою матриці вимірів вхідних змінних Z та вектора базисних (опорних) 

функцій від вхідних змінних f; поділяємо цю матрицю згідно правилу D на 

навчаючу, тестову  та екзаменаційну  підматриці, так що . Так само поділяємо 
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вихідний вектор вимірів y . 

2. Отримаємо першу популяцію шляхом випадкової генерації M випадкових 

хромосом, де довжина кожної = m . 

3. Обчислюємо коефіцієнти для кожної з часткових моделей популяції 

методом МНК (або іншим), використовуючи навчаючу матрицю еквівалентних 

аргументів та вектор виходу . 

4. Обчислюємо цільову функцію ГА - значення зовнішнього критерію CR 

для кожної часткової моделі за допомогою перевірочної матриці аргументів  та 

вектора виходу . 

5. Формуємо поточну популяцію розмірності H ( причому H<M) часткових 

моделей-хромосом із найкращим значенням CR для подальшої генерації 

потомків. Також обираємо з неї F найкращих моделей, що є потенціальним 

рішенням задачі самоорганізації моделей. 

6. Із поточної популяції генеруємо нову із  M особин(причому M>H) за 

допомогою операторів ГА. 

7. Перевіряємо значення критерія зупинки ГА. У разі його виконання 

переходимо до пункту 8, інакше-до пункту 3. 

8. Серед особин поточної популяції часткових моделей розмірності H 

обираємо F найкращих особин. 

Вхідне зображення має лише три ознаки, а саме:  

• X – координата пікселя по горизонталі відносно лівого верхнього кута 

ділянки. 

• Y - координата пікселя по вертикалі відносно лівого верхнього кута 

ділянки. 

• H – колір пікселю в діапазоні сірого, нормованого від 0 до 1. 

Даних ознак не достатньо для побудови якісної моделі потому необхідно 

вирахувати додаткові ознаки для кожного пікселя наступним чином: для кожної 

ділянки розміром  G (розмір ділянки) для кожного пікселя обраховуються 

обрані статистики на основі значення кольору пікселя: 

• Середнє -   

• Стандартне відхилення -  

• Медіана – спочатку ряд ранжується, потім для непарного ряду , для не 

парного ряду , де k = N/2 

• Варіація - ,  де S – середнє квадратичне відхилення, X – середнє 

арифметичне. 

• Для кожного зображення доцільно розрахувати додаткові ознаки для 

декількох значень G. Для подальшої роботи алгоритму було отримано наступні 

ознаки: 

V1 - x 

V2 - y 

V3 - стандартне відхилення Z в області 3x3 
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V4 - середні Z в області 3x3 

V5 - медіана Z в області 3x3 

V6 - варіація Z в області 3x3 

V7 - стандартне відхилення Z в області 4x4 

V8 - середні Z в області 4x4 

V9 - медіана Z в області 4x4 

V10 - варіація Z в області 4x4 

V11 - стандартне відхилення Z  в області 5x5 

V12 - середні Z в області 5x5 

V13 - медіана Z в області 5x5 

V14 -  варіація Z в області 5x5 

V15 - колір пікселю в діапазоні сірого, нормованого від 0 до 1. 

В результаті замість зображень опрацьовуються сукупність їх ознак, що 

слугує змінними для побудови моделі.  Далі шукається оптимальна структура 

методом генетичного МГУА. Після отримання оптимальної структури моделі 

обчислюються значення коефіцієнтів для кожного зображення окремо-тобто 

рахується регресія для кожного зображення за заданою структурою моделі. На 

останок зображення необхідно класифікувати,  класифікація організована 

методом випадкового лісу. 

На початку роботи алгоритму виконується поділ тестової вибірки на 

навчаючу та тестову.  Таким чином можна проводити перевірку отриманих 

моделей на тестовій вибірці використовуючи критерій.  

Потім виконується поділ повного набору частот на N частин. Розділ всього 

спектру частот виконується так щоб кожна частота генерувалася випадковим 

чином, але її поширення по всій області від 0 до π було рівномірним. 

 

Таким чином отримуємо інтервали, представлені на рис. 1, в котрих будемо 

регулювати процес коректування частот.  

 

Рисунок 1. Розбиття частотного простору на проміжки. 

Це дозволить отримати істинні частоти а не апроксимувати частоти під 

досліджувані данні [3]. 

 Наступним кроком є знаходження лінійного поліному повного набору 

частот. Для чого розраховуються всі значення гармонічних складових 

( ), де ,  n – кількість інтервалів. Це надає змогу 

розрахувати коефіцієнти повного поліному за допомогою МНК, 

(3.2) 
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де X – матриця вхідних аргументів, 
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A – матриця коефіцієнтів поліному.  

Лінійний поліном складається з гармонічних складових  

 

де  та .  

На кожному наступному кроці будемо генерувати M структур з попередніх 

за допомогою мутації та кросинговеру попереднього покоління та 

перераховуємо значення коефіцієнтів за МНК.  

Після чого отримуємо нову  групу моделей M. З цих M моделей за 

допомогою комплексного критерія K відбирається F кращих, (F<M). Ці F 

моделей і використовуються на наступному кроці.  

 

 

Алгоритм зупиняється тоді коли доходить до мінімуму зовнішнього 

критерія.  На цьому етапі ми отримаємо одну або невелику кількість моделей 

що дають мінімум розбіжності з тестовими даними. Далі уточнюються 

значення частот.  

Так як структура модели вже задана попередніми кроками алгоритму, в 
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алгоритм вводиться операція уточнення інтервалів за допомогою генетичного 

алгоритму. 

Використовувались такі оператори ГА: 

• Оператором ранжованої селекції нелінійним методом обираються ті 

особини, що увійдуть до наступної популяції [4]: 
 

 

• Повний арифметичний кросинговер. Ген на потомство хромосом, 

отриманий за результатами арифметичних операцій гена на батьківській 

хромосомі, де арифметичний процес, який здійснюється відповідно до 

рівняння: 
 

 

 

Шукається оптимальна структура базової моделі за допомогою процедури 

генетичного МГУА. Отримуємо варіант базової структури моделі: 

 

Z(V5, V9, V13) = -2.88143797731708 + 1.89616038740374 * 

sin(0.67672305915039 * V5 ) + 0.310780977102941 * cos( 0.67672305915039 * V5 

) + -2.88143797731708 + 0.00190199333413769 * sin(0.67672305915039 * V9 ) + 

3.70368848587329 * cos( 0.67672305915039 * V9 ) + -2.88143797731708 + -

0.112095737675415 * sin(1.4556610918371 * V4 ) + -0.767587675160418 * cos( 

1.4556610918371 * V4 ) + -2.88143797731708 + -0.177461655269114 * 

sin(1.4556610918371 * V13 ) + -0.348392213928385 * cos( 1.4556610918371 * 

V13) 

 

Отримавши базову модель, слід провести обчислення коефіцієнтів за 

наявними структурами для кожного зображення окремо.  

Так як головним завданням є проведення класифікації зображень, на основі 

вже отриманих даних проводиться класифікація випадковим лісом за 

алгоритмом, описаним вище. Загальна вибірка зображень складає 700 ділянок 

УЗД. Результати наведені в таблицях 1-2. 

 

Таблиця 1 

Результати класифікації для екзамену. 

 Норма Патологія Помилка 

Норма 13 2 0.13 
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Патологія 1 14 0.06 

 

 

 

Таблиця 2 

Специфічність та чутливість моделі. 
Клас Специфічність Чутливість 

Норма 1 1 

Патологія 0 .8461538 0.7647059 
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В умовах сучасного освітнього простору та компетентнісного підходу 

формування перекладацької компетенції студентів немовних закладів вищої 

освіти набуває особливої актуальності. Професійне володіння іноземною 

мовою в межах спеціальності, на якій навчається студент, підвищує його 

конкурентноздатність на ринку праці і перспективи кар’єрного зросту. 

Питання розвитку та формування іншомовної компетентності вивчали такі 

науковці як Р. Джонсон, І. Зимня, С. Козак, Д. Хаймс, І. Ісаєв, І. Зязюн та інші. 

Названі вчені розглядали проблемні питання розвитку іншомовної 

компетентності вчителя, або лінгвіста-перекладача, натомість особливості 

формування перекладацької компетенції студентів немовних спеціальностей 

все ще недостатню вивчені. 

У сучасних дослідженнях іншомовну компетентність тлумачать як 

необхідний фахівцеві рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, 

щоб успішно функціонувати в суспільстві з огляду на власні здібності й 

соціальний статус [2, с. 13]. 

В. Слепович стверджує, що перекладачеві, який не є водночас лінгвістом, 

для успішного виконання перекладу, необхідно мати певний іншомовний запас 

слів (в тому числі спеціальної термінології з певної галузі знань); знати 

граматику іноземної мови, без якої неможливо правильно побудувати переклад; 

володіти технікою перекладу і вміти ефективно користуватися словниками; 

мати уявлення про галузь знання, до якої відноситься текст перекладу, вміти 

добре орієнтуватися у цій галузі [1]. 

Перед закладами вищої освіти стоїть завдання підготувати фахівців, здатних 

ефективно застосовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності. 

Сучасному спеціалісту часто доводиться читати і перекладати документи зі 

своєї спеціальності іноземною мовою. З цією метою потрібно, щоб студенти 

немовних спеціальностей після завершення навчання у ЗВО володіли певними 

перекладацькими компетенціями. Отже, завдання викладача іноземної мови за 

професійним спрямуванням - навчити студентів основам перекладацької 

компетенції, дати певний набір знань з граматики, лексики, термінології в сфері 
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професійної діяльності, виробити у студентів навички грамотного 

використання відкритих електронних ресурсів (онлайн-словники, Multitran 

тощо). 

Формування перекладацької компетенції студентів немовних закладів вищої 

освіти потрібно спрямувати на формування необхідних навичок роботи з 

науково-технічним дискурсом, на розвиток контекстуальної здогадки у процесі 

перекладу, на розширення активного словникового запасу широковживаних 

загально-технічних слів і термінів.  

Таким чином, перекладацька компетенція студентів немовних факультетів 

повинна включати в себе знання загальної лексики, слів або словосполучень, 

що позначають наукові чи технічні поняття та їх еквіваленти іноземною мовою; 

вміння правильно визначати до якої частини мови належить те чи інше слово, 

щоб не допустити спотвореного перекладу. Студенти також повинні вміти 

створювати письмові тексти іноземною мовою певного жанру відповідно до 

стилістичних правил тієї іноземної мови, яку студенти вивчають; виконувати 

граматично і стилістично правильно оформлені переклади. Перекладацька 

компетенція студентів немовних закладів вищої освіти повинна також 

включати вміння реферативного перекладу, який досить затребуваний у 

сьогоденній професійній діяльності. Навчання реферативному перекладу 

студентів немовних спеціальностей є важливою складовою освітнього процесу 

на заняттях з іноземної мови, адже так студенти вдосконалюють навички 

роботи з професійно-орієнтованим текстом, необхідним при написанні 

наукових праць. Отже, перекладацька компетенція є однією з ключових 

характеристик професійної діяльності майбутнього фахівця, володіння якою 

підвищує його конкурентноздатність на сучасному ринку праці. 
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Ефективність будь-яких підривних робіт залежить головним чином від 

технічного стану засобів підривання фізико-технічних характеристик системи 

ініціювання зарядів вибухових речовин. Під ефективністю в першу чергу слід 

розуміти здатність систем забезпечити високий рівень безпеки під час 

підготовки та виконання вибухових робіт, абсолютну відсутність реакції до дії 

зовнішніх електромагнітних наведень. Значний вплив на ступінь безпеки 

надають засоби ініціювання, що включають первинні ВР. Тому найбільш 

ефективний і майже чи не єдиний шлях вирішення проблеми – створення 

первинних ВР з чутливістю до механічних та теплових полів аналогічною такій, 

яка відповідає вторинним ВР (наприклад, пентаерітриттетранітрат – ТЕН).  

Такі питання як безпека використання засобів підривання їх надійність і 

прецезійність, екологічна, технологічна і економічна ефективність набувають 

особливої актуальності при виконанні масового підривання шпурових або 

свердловинних зарядів ВР. Достатньо навести приклади з організації робіт при 

підземному видобуванні вугілля і залізної руди та на відкритих розробках 

корисних копалин і будівельних матеріалів у тому числі [1]. Стає зрозумілим, 

що вирішення поставлених питань має безпосередній зв'язок з вирішенням 

ключової проблеми – розробкою, створенням технології та синтезом 

принципово нових первинних ініціюючих вибухових речовин [2-4], властивості 

яких відповідають вимогам сучасних технологій, і системи їх ініціювання [5].  

У зв'язку з цим, одним з найбільш актуальних напрямів в області хімії та 

фізики вибуху є дослідження закономірностей взаємодії вибухових речовин з 
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лазерним імпульсним випромінюванням. Зокрема, для розуміння механізму 

збудження детонації важливе значення мають дослідження оптичних 

властивостей вибухових речовин. У цьому сенсі актуальність розуміння фізики 

процесу запалювання та фундаментальні знання є важливою основою для 

створення нового класу первинних вибухових речовин з характеристикою 

аномально високої світлочутливості. 

Розвиток досліджень цього напряму в Україні помітно почав зростати з 

використанням лазерів у дослідженнях запалювання бризантних ВР. З початку 90-

х років роботи проводилися науковцями Дніпропетровського гірничого інституту  

як разом з колегами з Російської федерації [6-11] та Польщі [29-12-16].  

Чисельне моделювання здійснювалося з використанням фізичних 

параметрів вибухової речовини з імпульсним випромінюванням лазера на 

неодимовому склі з довжиною хвилі 1,06 мкм. Математична модель дозволяє 

досліджувати особливості ініціювання вибухового перетворення бризантних 

вибухових речовин короткими світловими імпульсами. На прикладі ТЕНу 

показано, що цей процес повністю визначається параметрами, які 

характеризують інтенсивність випромінювання і поглинальні властивості 

вибухової речовини. Залежно від значення цих величин можуть бути 

реалізовані якісно різні процеси ініціювання  на поверхні або у середині 

речовини. У останньому випадку виділення хімічної енергії призводить до 

утворення так званого «хімічного» піку тиску. До чинників, що впливають на 

ініціювання вибухової речовини випромінюванням лазера, часто беруть до 

уваги початкову температуру зразка вибухової речовини. За даними деяких 

досліджень відома залежність чутливості вибухової речовини до дії лазерного 

випромінювання від початкової температури. Експериментально спостерігалося 

незначне підвищення чутливості зразків флегматизованого азиду свинцю при 

збільшенні початкової температури на 420 К, якщо використовується лазер в 

режимі вільної генерації (імпульс до 1 мс). Але у режимі велетенського 

імпульсу (τ = 30 нс) вплив температури нагріву зразка на чутливість не 

виявлено. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З 

БЕЗОПЛАТНО ОДЕРЖАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Кучеренко Тамара Євгеніївна 
Д.е.н., професор 

Уманський національний університет садівництва 

 

Організація  обліку  основних  засобів на підприємствах має здійснюватися 

відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

ПСБО 7 «Основні засоби», Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 

основних засобів та інших нормативних актів, які регламентують окремі 

аспекти їх визнання, оцінки та відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку.  Усі господарські операції з руху основних засобів мають 

забезпечуватися єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених 

способів і методів їх обліку відповідно до вимог чинного законодавства.  

Проблемні аспекти організації обліку основних засобів знаходять своє 

відображення в сучасних наукових доробках вчених і практиків, про що 

свідчить значна кількість публікацій з удосконалення первинного обліку, 

нормативної бази, синтетичного і аналітичного обліку в контексті міжнародних 

стандартів фінансової звітності тощо [1,2,3,4,5]. 

Вивчення існуючої нормативної бази з обліку основних засобів показує, 

що в даній царині містяться суперечності між окремими нормативними актами, 

а також суттєві відмінності їх обліку за національними і міжнародними 

стандартами, що спричинено різними визначеннями окремих понять. Так, 

Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань  № 879 від 02.09.2014 

[6] вказано, що основні засоби, нематеріальні активи, які виявлені в лишках, 

підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходів майбутніх періодів, тобто 

 відображатися на рахунках бухгалтерського обліку в кореспонденції: 

Д-т рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні 

активи» 

К-т рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів». 

Одночасно, в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку 

основних засобів (п. 21) [7] оприбуткування раніше не врахованих на балансі 

основних засобів пропонується відображати в кореспонденції: 

Д-т рахунків 10 «Основні засоби»  

К-т рахунку 746 «Інші доходи». 

Вартість безоплатно отриманих основних засобів зараховувати на баланс 

(п. 19 Методичних рекомендацій): 

Д-т рахунків 10 «Основні засоби» 

К-т 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». 
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Таким чином, безоплатно отримані основні засоби за каналами їх 

надходження пропонується відображати в обліку по різному діючими 

нормативними актами. Згідно МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки», п. 13: «Суб’єкт господарювання має обирати та 

застосовувати свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення 

категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними» [8]. 

Безоплатно отримані основні засоби мають такі канали їх надходження 

(окрім операцій із внесків засновників до зареєстрованого капіталу): 

- виявлені неоприбутковані основні засоби під час інвентаризації; 

- внесені засновниками (власниками) без збільшення зареєстрованого 

капіталу; 

- безоплатні надходження від інших юридичних і фізичних осіб. 

У першому випадку основні засоби слід оприбуткувати на баланс за 

документами постачальника, оскільки кошти за них перераховані або будуть 

перераховані, слід лише відновити первинні документи. На відміну від 

оборотних активів, лишки яких можуть виникнути внаслідок пересортиці, 

помилки матеріально-відповідальної особи тощо, основним засобам не 

притаманні такі операції.  

У інших двох випадках бухгалтеру слід надати рішення власників 

(засновників) на внесення ними безоплатно основних засобів без збільшення 

зареєстрованого капіталу або оприбуткування від інших осіб, а також експертну 

довідку про справедливу вартість таких основних засобів. 

Додаткові пояснення обліку безоплатно отриманих основних засобів 

можна отримати із Методичних рекомендацій щодо заповнення форм 

фінансової звітності [9] та характеристики рахунків основних засобів, доходів і 

капіталу, що визначена Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [10]. 

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів на рахунку 

69 «Доходи майбутніх періодів або рахунку 746 «Інші доходи» протирічить 

економічному змісту визнання доходів звітного періоду, які відображаються в 

обліку одночасно з визнанням витрат на їх отримання, що певним чином 

визначено П(С)БО 15 «Доходи»: «… є впевненість, що в результаті операції 

відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з 

цією операцією, можуть бути достовірно визначені» [11].  

Основні засоби класифікуються як необоротні активи, економічну вигоду 

від використання яких підприємство отримує впродовж строку їх корисного 

використання, який, зазвичай, є більшим за 12 місяців. Узагальнюючим звітним 

періодом є рік, тому відображення вартості безоплатно отриманих основних 

засобів у складі доходів звітного періоду одномоментно збільшить прибуток 

підприємства, а спожита їх вартість в процесі використання у вигляді 

амортизації буде відображатися у складі витрат діяльності впродовж наступних 

років. 
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Зарахування вартості безоплатно отриманих основних засобів до складу 

додаткового капіталу у даному випадку з позицій національних стандартів 

бухгалтерського обліку найбільш логічно відображає зміст господарської 

операції, оскільки буде виконана вимога послідовного визнання амортизації як 

спожитої вартості активів впродовж звітного періоду з одночасним визнанням її 

у складі прибутку звітного періоду.  

Класифікація у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупні доходи) 

фінансових результатів, їх складових та іншого сукупного доходу призвела до 

неоднозначного тлумачення цих понять, а відповідно, відображення 

господарських операцій, що виникають внаслідок таких подій. Одномоментне 

визнання доходом звітного періоду вартості безоплатно отриманих основних 

засобів, наприклад, отриманого від міжнародних організацій устаткування, 

обладнання, машин для підтримки розвитку певних підприємств, призведе до 

необгрунтованого збільшення прибутку звітного періоду, а спожита вартість – 

буде списуватися на зменшення фінансових результатів у наступні роки.  

З позицій міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема, МСБО 20 

«Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» 

запропоновано відображати справедливу (або номінальну) вартість отриманого 

необоротного активу за статтею відкладеного доходу (доходів майбутніх 

періодів) із поділом на поточний і довгостроковий компоненти. В 

послідуючому поступово списувати такий відкладений дохід на прибутки чи 

збитки (до складу доходів періоду) пропорційно сумі нарахованої амортизації 

активу [12. 

Таким чином, основним критерієм формування фінансових результатів 

звітного періоду і визнання доходів майбутніх періодів у Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупні доходи), на наш погляд, як з позицій МСФЗ, так і 

з позицій НП(С)БО має бути визначення і визнання поняття «доходи звітного 

періоду» в контексті витрат звітного періоду, які понесені для отримання таких 

доходів. Проблемним аспектом цієї операції є те, що витати у вигляді 

амортизації основних засобів будуть відображені у першому розділі цього звіту 

«Фінансові результати», а визнані доходи звітного періоду – у другому розділі 

«Сукупні доходи», у складі іншого сукупного доходу. 
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Послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в 

їх управлінні, становлять сферу публічних послуг. Залежно від суб’єкта, який 

надає публічні послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги. 

Важливою складовою як державних, так і муніципальних послуг є 

адміністративні послуги. 

В українській науковій літературі тривалий час категорія «адміністративна 

послуга» мала й інші назви, зокрема такі як «управлінські послуги», «державні 

послуги», «муніципальні послуги» тощо. Зрештою, термін «адміністративна 

послуга» закріпився як на науковому рівні, так і законодавчому [1]. 

Сучасна вітчизняна система надання адміністративних послуг з погляду 

зручності для фізичних та юридичних осіб характеризується багатьма 

недоліками об’єктивного і суб'єктивного характеру. 

Саме якість надання адміністративних послуг населенню та організаціям чи 

установам є показником ефективності механізму функціонування системи 

державного управління, а кваліфікованість і доступність їх надання є 

свідченням ставлення механізму державної влади до особи, ступенем поваги її 

прав і свобод.  

Кабінет Міністрів України у 2017 році схвалив Концепцію розвитку 

електронного урядування в Україні. Реалізація Концепції дасть змогу 

підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування та покращити якість надання публічних послуг, в тому числі 

адміністративних, відповідно до європейських вимог. Одним із основних 

заходів із забезпечення розвитку електронного урядування в Україні за даним 

напрямом є реалізація принципу єдиного вікна («one-stop-shop») шляхом 

забезпечення розвитку та функціонування Єдиного державного порталу 
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адміністративних послуг як єдиної точки доступу фізичних та юридичних осіб 

до електронних послуг. 

Закон України «Про адміністративні послуги» визначає суб’єктів які 

надають адміністративні послуги. Одним з таких суб’єктів є органи місцевого 

самоврядування. Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» органи місцевого самоврядування наділяються власними 

повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за 

свою діяльність відповідно до закону, а також можуть надаватися окремі 

повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Згідно ст. 27 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні»в частині делегованих повноважень 

передбачено, що органи місцевого самоврядування здійснюють організоване 

забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг [2]. 

Вивчення думки споживачів адміністративних послуг показує, що серед 

найбільш доступних для громадян органів на першому місті є органи місцевого 

самоврядування – райвиконкоми, на другому – міська рада, на третьому – 

обласна рада, на четвертому – облдержадміністрація [3, с. 72]. 

На думку Ю. Оніщика доцільним було б запровадити втілення принципу 

субсидіарності тому, що у європейських державах повноваження органів 

місцевого самоврядування, що ґрунтуються на принципі субсидіарності, 

розподілені таким чином, щоб максимально наблизити надання публічних 

послуг до їх споживача, а орган, що приймає рішення, до тієї проблеми, яку він 

вирішує [4, c. 63]. 

З огляду на це, основними суб’єктами надання адміністративних послуг 

мають бути саме органи місцевого самоврядування.  

Доречним було б переглянути положення законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», в частині 

чіткого розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування тому що присутня проблема відсутності належної 

правової бази щодо розподілу повноважень між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. Наприклад, під час виконання власних 

повноважень органи місцевої влади не повністю самостійні, оскільки відповідні 

фінансові ресурси перебувають під контролем держави. 

Критеріями оцінки якості надання адміністративних послуг є показники, які 

визначають рівень задоволення потреб та інтересів споживачів 

адміністративних послуг, професійність діяльності органів, що надають 

адміністративні послуги, які повинні здійснюватися на основі наступних вимог: 

результативності, своєчасності, доступності, зручності, відкритості, поваги до 

особи, професійності [5]. 

Так, для вирішення недоліків об’єктивного і суб’єктивного характеру та 

підвищення якості надання адміністративних послуг потрібно:  
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1) чітко, повно та вичерпно визначити обов’язкові повноваження органів 

місцевого самоврядування базового, районного та обласного рівнів з 

обов’язковим застосуванням принципу субсидіарності; 

2) запровадити електронне урядування в системі органів публічної влади і 

надати споживачу можливість вибору надавача послуг, переходу до 

використання не особистого, а інших способів звернення (пошта, мережа 

Інтернет, телефон) як для замовлення адміністративної послуги, так і для 

отримання консультацій та результатів [5]; 

3) створити механізм державної фінансової підтримки місцевого 

самоврядування, шляхом запровадження інвестиційних субвенцій 

територіальним громадам та їх об'єднанням за рахунок коштів Державного 

бюджету України і спеціальних державних позабюджетних фондів; 

4) удосконалити існуючий Єдиний державний портал надання 

адміністративних послуг з метою збільшення кількості надання 

адміністративних послуг в електронному вигляді, спрощення процесів надання 

таких послуг в електронному вигляді, запровадження передових Європейських 

практик щодо зручності та функціональності інтерфейсів для користувачів 

порталу [6, с. 225]. 

Отже, зрозуміло, що адміністративні послуги є одним з найважливіших 

засобів регулювання відносин між громадськістю і владою, тому забезпечення 

належної якості надання адміністративних послуг, а саме розвиток та підтримка 

доступних та прозорих, безпечних та не корупційних, найменш затратних, 

швидких та зручних електронних послуг дасть змогу покращити якість надання 

публічних послуг фізичним та юридичним особам. 
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Якісна підготовка кваліфікованих медичних фахівців є результатом 

володіння викладачами рядом компетентностей: професійною, педагогічною, 

комунікативною, соціально-економічною тощо [1].  

Комунікативна компетентність – культура усної і писемної форм 

літературної мови, володіння іноземними мовами, сучасними інформаційними 

технологіями, ефективними методами і прийомами міжособистісного 

спілкування [2]. 

Викладачі кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 

стоматологічних захворювань Національного медичного університету (НМУ) 

імені О. О. Богомольця володіють вищевказаними компетентностями, зокрема 

комунікативною. Професори, доценти, асистенти протягом багатьох років 

викладають англійською мовою ряд дисциплін, зокрема «Профілактику 

стоматологічних захворювань». Переважна більшість викладачів має відповідні 

сертифікати рівня В2. Володіння іноземною мовою з урахуванням значної 

кількості студентів англомовної форми навчання на стоматологічному 

факультеті НМУ є актуальним.  

Метою дослідження було оцінити та проаналізувати успішність студентів 

англомовної форми навчання 3 курсу стоматологічного факультету НМУ з 

дисципліни «Профілактика стоматологічних захворювань» в 2019/20 н. р.  
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При виставленні оцінки з дисципліни враховують накопичену студентом 

кількість балів за поточне навчання та підсумковий контроль (ПК). ПК включає 

тестовий контроль (60 тестових завдань), два теоретичних питання та 

практичну навичку. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент 

під час складання ПК - 120. Інформацію англійською мовою щодо підготовки 

та проведення ПК з дисципліни «Профілактика стоматологічних захворювань» 

було заздалегідь представлено на сайті НМУ. Згідно графіка, для надання 

студентам англомовної форми навчання допомоги при підготовці до ПК, 

професорами та доцентами кафедри були проведені консультації.  

В 2019/20 н. р. 119 студентів англомовної форми навчання опановували 

дисципліну «Профілактика стоматологічних захворювань». Гарні знання з 

дисципліни продемонстрували 30,9 % осіб. З них - 42,86 % мали дуже добрі 

знання (критерій «В» відповідно до положення Європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС)). Оцінку «задовільно» (згідно з національною 

шкалою) отримали 38,9 % студентів, що відповідало критеріям «Д» та «Е» 

шкали ЄКТС. Хоча слід зазначити, що 42,8 % студентів англомовної форми 

навчання були недопущені до складання ПК в день прийому. Одна з причини - 

більше ніж 25 % пропущених годин лекцій та практичних занять. Всім 

студентам, які вчасно не були допущені до складання ПК була надана 

можливість перескласти його. Під час перескладання переважна більшість 

студентів (91 %) отримала оцінку «задовільно» з дисципліни (критерій «Е» 

згідно з шкалою ЄКТС).  

Аналіз успішності студентів англомовної форми навчання з дисципліни 

«Профілактика стоматологічних захворювань» засвідчив, що вони мають 

можливість отримувати грунтовні знання на кафедрі дитячої терапевтичної 

стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ. Студентам 

доцільно підвищити свій рівень організованості, максимально зменшити 

відсоток пропущених годин лекцій та практичних занять, приділяти більшу 

увагу самостійній роботі. Викладачам же кафедри необхідно ще більше 

заохочувати студентів до опановування ними фахових дисциплін із залученням 

сучасних предметно-орієнтованих технологій навчання. 
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Кукурудза цінна зернова культура. Зміна погодних умов її вирощування, а 

особливо потепління, сприяють розмноженню і значному розширенню ареалу 

існування найбільш поширених шкідників культури. Свою шкідливу 

життєдіяльність на культурі здійснюють більше ніж 200 фітофагів. Проте лише 

20 із них мають значний нищівний вплив на економічну ефективність 

вирощування культури [1]. 

Основну шкодочинність на посівах кукурудзи відмічають від кукурудзяного 

стеблового метелика (Ostrinia nubilalis Hbn.). Перші відомості щодо 

пошкодження рослин відомо ще з 1806 року. Упродовж останніх 132 років 

масове поширення було встановлено у 13 з них [3]. Рівень пошкодження 

стебловим кукурудзяним метеликом в окремі роки може сягати від 12 до 25 % і 

більше [5]. 

За останні 20 років значного поширення набув карантинний - західний 

кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) [8]. Проте, 

сприятливими умовами його розвитку відмічаються роки з надмірною 

вологістю. За декілька останніх років як південь країни так і центральна 

частина дещо врятовані від його поширення. Стримуючим чинником є 

посушлива весна та надзвичайно сухе літо, а також повернення культури не 

раніше ніж за три роки. Крім витриманої сівозміни необхідно враховувати 

наявність культур бобових, пасльонових, злакових та інших, які можуть бути 

тимчасовим сховищем для жука [9]. Основними районами його поширення у 

2018 році є Львівська область, дещо менше Тернопільська та Вінницька області 

серед 15 областей із виявленним шкідником [12]. 

Останніми роками на посівах кукурудзи відмічається значне коливання 

кількості ураження рослин шведської мухи (Oscinella pusilla). Прояв її 

життєдіяльності відмічається на початку формування культурою трьох листків. 

Та реакція рослин визначається до шостого. Однак, у ранньостиглої групи 

гібридів рівень ушкодження у середньому може сягати до 26 % [14]. 

Проте, крім власне прямого заподіяння шкоди рослині, пошкодження 

рослин як шведською мухою так і вище перерахованими шкідниками підвищує 
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частку ураженню рослин хворобами, у тому числі пухирчастою сажкою. Втрати 

після їх комплексної шкодочинності можуть сягати від 20 до 40 % [15]. 

Отже, визначення частки інтенсифікації технології виробництва і 

генетичної стійкості рослин до шкідливої життєдіяльності фітофагів є 

актуальним. Тоді як вчені вказують про необхідність групової стійкості 

культури як до шкідників так і хвороб [14]. 

Дослідження проводили в умовах Правобережного Лісостепу. Вирощували 

кукурудзу відповідно рекомендацій для зони. 

За нашими даними пошкодження рослин кукурудзяним метеликом було як 

середнім так і незначним. У результаті обліків встановлено частку 

пощкодженні від 3 до 5 %. 

У той час, як пошкодження рослин личинками або ж імаго західного 

кукурудзяного жука у наших умовах не було встановлено. Однак, ситуація із 

його значним поширенням за даними вчених потребує ще більшої пильності 

проведення обстежень вирощуваних рослин із використанням пасток. 

У результаті обліків упродовж останніх трьох років встановлено 

підвищення активності поширення шведської мухи на посівах до 4 %. За умови 

ураження точки росту рослини гинули, в інших випадках продовжували 

вегетацію у скручено-склеєному вигляді із вкороченими міжвузлями. На нашу 

думку такі результати можливі не лише через сприятливі погодні умови, а і 

через наявність неподалік ділянок розмноження зернових і зернобобових 

культур, на яких муха також має свою життєдіяльність. Тож, біологічна 

стійкість рослин до шкідника не втрачає своєї актуальності. 

Отже, висока врожайність має бути поєднана зі стійкості до пошкодження 

шкідниками та ураження хворобами. Однак, для оцінки ефективності їх 

поєднання необхідно здійснити розрахунок кореляційної залежності між 

вказаними показниками у гібридних комбінацій та їх батьківських форм. 
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В даний час існує безліч пристроїв радіолокації, радіонавігації та пеленгації. 

Ними оснащуються сучасні морські судна, літальні апарати, космічні апарати і 

т.д., причому як цивільні, так і військові. Перешкодою для роботи такого 

пристрою може стати радіолокаційна перешкода. 

Радіолокаційні перешкоди (точніший термін – протирадіолокаційні 

перешкоди) - це навмисні перешкоди, що ускладнюють або порушують у 

військових цілях нормальну роботу радіолокаційних (РЛ) коштів: 

радіолокаційних станцій (РЛС), головок самонаведення керованих ракет або 

авіабомб, радіовзривателей і т.д. 

Розрізняють активні і пасивні радіоперешкоди. Активні перешкоди 

створюються спеціальними приймально-передавальними або радіопристроїв - 

станціями або передавачами радіоперешкод, пасивні перешкоди – різними 

штучними відбивачами радіохвиль. (До пасивних перешкод відносять також 

відображення радіохвиль від місцевих предметів та природних утворень, які 

заважають роботі РЛС; ці перешкоди не мають безпосереднього відношення до 

навмисного радіопротидії). За характером впливу активні радіоперешкоди 

ділять на маскуючі і імітують (дезорієнтують). Маскуючі перешкоди 

створюються хаотичними, шумовими сигналами, серед яких важко виділити 

сигнали, отримані від об'єктів; імітують - сигналами, схожими на сигнали від 

об'єктів, але містять неправдиву інформацію. Активні маскуючі перешкоди 

часто мають вигляд радіочастотних коливань, модульованих шумами, або 

шумових коливань, подібних власних шумах РЛ приймача. Залежно від ширини 

частотного спектру їх підрозділяють на прицільні, що мають ширину спектра, 

порівнянну з смугою пропускання РЛ приймача, і загороджувальні, 

«перекривають» певну ділянку радіочастотного діапазону. Активні перешкоди 

можуть також мативигляд зондирующих РЛ сигналів, модульованих по 

амплітуді, частоті, фазі, часу затримки або поляризації (їх формують з 

зондирующих сигналів, що приймаються на станції перешкод). Такі перешкоди 

називаються відповідними, вони можуть бути як імітують, так і маскують. 
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Одним із важливих завдань сучасного розвитку держави є організація 

ефективної роботи кредитних установ і банків, що обумовлює необхідність їх 

убезпечення від протиправних посягань. Кількість таких посягань на даний час 

залишається досить високою. За 2018 рік Національний банк направив 

правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових 

установ. У 2019 році він продовжував надавати правоохоронним органам 

відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Ці дані 

були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу 

та дотримання вимог валютного законодавства. 

Національний банк за 2019 рік направив правоохоронцям інформацію про 

підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ [1]. 

Злочини, які вчиняються у банківській сфері, відрізняються значною 

суспільною небезпечністю, що викликає особливе занепокоєння з боку 

правоохоронних органів. Безпека банківської сфери є обов’язковою умовою 

нормального функціонування економіки країни, важливим напрямком 

гарантування економічної стабільності, тому належить до важливих функцій 

держави.  Виявлення та нейтралізація протиправних посягань, що вчиняються у 

сфері банківської діяльності, вимагають комплексного підходу та є 

першочерговим напрямком діяльності як державних правоохоронних органів, 

так і самих банківських структур. 

Особливості вчинення злочинів у сфері кредитно-фінансової та банківської 

діяльності вивчали О.М. Джужа, Д.І. Голосніченко, С.С. Чернявський та ін.  

В.М. Попович за ознакою способу спробував розподілити злочини у 

банківській сфері на розкрадання, хабарі та інші суспільно небезпечні 

корисливі посягання. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і 

юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних 
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умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних 

та юридичних осіб [2]. 

Злочинами у сфері банківської діяльності слід вважати передбачені 

Кримінальним кодексом України суспільно небезпечні винні діяння, що 

посягають на кошти (майно) банків або вчиняються з використанням 

банківських операцій уповноваженими на їх проведення службовими особами 

фінансових установ та інших суб’єктів господарювання або іншими особами, 

які унаслідок певних обставин одержали доступ до їх проведення. 

Злочини, вчинені у банківських установах, можна розділити на три основні 

групи: 1) злочини, пов’язані з посяганням на грошові кошти банку, які 

вчиняються сторонніми стосовно банку особами; 2) злочини, що вчиняються 

злочинними групами, до складу яких входять як сторонні особи, так і посадові 

особи банку; 3) злочини, які вчиняються посадовими особами банку, зокрема 

їхніми керівниками [3]. 

Найбільш поширеними та суспільно небезпечними у сфері банківської 

діяльності є зловживання, пов’язані з утворенням і протиправним 

використанням коштів, здобутих злочинним шляхом. Через банківську систему, 

крім товарно-фінансових коштів, проходять фіктивно утворені грошові кошти, 

інші кримінальні капітали, які потребують відмивання за допомогою 

банківських операцій шляхом багаторазового їх перерахування з метою 

приховання джерел їхнього утворення та розміщення у легальному бізнесі. 

Так, станом на 31 грудня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за 

результатами: перевірок з питань фінансового моніторингу – 24 листи з 

інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських 

фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд. грн., 98,0 млн. доларів 

США; валютного нагляду – 18 листів про великомасштабні операції клієнтів 

банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд. грн., 1,12 

млрд. доларів США, 51,1 млн. євро, 69,6 млн. російських рублів, 48 млн. 

злотих. Водночас упродовж 2019 року надіслано чотири повідомлення про 

підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, 

а також на підставі статті 9 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» – 

один лист до Служби безпеки України [1]. 

Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення 

клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, 

характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути 

пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, 

конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням 

фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо. Крім того, у 

минулому році Національний банк відповідно до Договору про співробітництво 

та обмін інформацією між Державною службою фінансового моніторингу 

України та Національним банком на постійній основі надавав спеціально 

уповноваженому органу одержану під час виконання своїх функцій інформацію 

про фінансові операції та їх учасників, пов’язану з підозрою в легалізації 
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(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму 

та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення. 

До банківських послуг, при наданні яких найчастіше вчиняються злочини, 

можна віднести: позики юридичним та фізичним особам; кредитування 

позичальників на цільових умовах; незаконне переведення безготівкових 

коштів у готівку, а також конвертація гривень у вільно конвертовану валюту;  

електронні перекази грошових коштів, що в національній валюті, що в 

іноземній; безвідсоткове кредитування в особистих цілях; використання 

кредитних коштів клієнтом-позичальником не за призначенням; видача 

кредитів юридичним, фізичним особам за меншою відсотковою ставкою, ніж 

передбачено законодавством. 

З метою виявлення та розкриття злочинних дій у банківській сфері  

Національний банк України Постановою Правління Національного банку 

України від 31.01.2020 р. №13 розширив доступ до банківської таємниці для 

Національної поліції, прокуратури, Служби безпеки, Державного бюро 

розслідувань, Антимонопольного комітету України та Національного 

антикорупційного бюро. Відтепер для отримання доступу до банківської 

таємниці вже не потрібно чекати на рішення суду, а достатньо лише подати 

письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної або 

фізичної особи [4]. 

Беручи до уваги різноманітність злочинів в банківській сфері, необхідно 

звернути особливу увагу на заходи попередження їх вчинення.  

Г.М. Міньковський класифікує заходи попередження за змістом і основним 

напрямом впливу, виділяючи: соціально-економічні; організаційно-

управлінські; ідейно-моральні; соціально-психологічні; медичні та психолого-

педагогічні; технічні та правові заходи.  

Наведемо заходи, вжиття яких, на нашу думку, сприятиме запобіганню 

вчиненню злочинів у сфері банківської діяльності: 

‒ необхідність ретельної перевірки персоналу перед прийняттям на роботу 

(використання поліграфу і ін.);  

‒ чітке дотримання працівниками банку єдиних стандартів документації та 

процедур; 

‒ належна перевірка існуючих і потенційних клієнтів;  

‒ належне забезпечення інформаційної безпеки з боку адміністрації та 

співробітників банківських установ (використання засобів технічного характеру 

з метою недопущення розповсюдження інформації, що може становити 

банківську таємницю в мережі Інтернет);  

‒ нормативно-правове регулювання фінансово-кредитних відносин з боку 

державних контрольно-наглядових органів; 

‒ посилення кримінальної відповідальності за злочини, що вчинюються у 

сфері банківської діяльності.  

В підсумку зазначимо, що ефективність боротьби з корисливими 

правопорушеннями у банківській системі, як і в інших галузях економіки, 

залежить передусім від професіоналізму кадрів правоохоронних органів, від 
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опанування ними банківської справи, бухгалтерського обліку, тактичних і 

методичних аспектів використання документів при виявленні та розслідуванні 

наведених злочинів.  

Розроблення нової стратегії у боротьбі зі злочинами у сфері кредитно-

банківських відносин вимагає від працівників правоохоронних органів 

глибоких професійних знань не лише щодо особливостей способів учинення 

злочинів, тактики їх виявлення та документування, а й постійного вивчення 

причин та умов, що сприяють їхньому вчиненню. 
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Можливість застосування композицій поверхнево-активних речовин (ПАР) 

для вилучення залишкової нафти з обводнених пластів ґрунтовно вивчалась для 

пластових умов Долинського родовища [1, 2]. Вивчення нафтовитисних 

властивостей здійснювалось за експресною методикою. Моделлю 

нафтонасиченого пласта для експресного вивчення нафтовитисної здатності 

ПАР (експрес-метод) служила термостатуюча скляна колонка, яка заповнена 

дезінтегрованим пісковиком фракцією 0,315-0,63 мм з питомою поверхнею біля 

0,025 м2/г породи, що моделює пористе середовище. Лабораторні дослідження 

здійснювалися для нафтазолу, який являє собою суміш двох компонентів: 

гідрофільного змочувача (ГЗ) і олефільного емульгатора (ОЕ) [3]. 

Дослідження здійснюють для умов конкретного родовища з різними ПАР і 

вибирають для впровадження ту ПАР, яка має найкращу нафтовитисну 

здатність, або випробовують одну ПАР для умов різних родовищ (свердловин) і 

вибирають для впровадження те родовище (свердловину), в умовах якого 

нафтовитисна здатність досліджуваного ПАР є найвищою. 

Такі дослідження здійснювались за наступною схемою: 

– вакуумування колонки і заповнення її моделлю пластової води, яку 

витисняють при пластовій температурі нафтою для створення початкового 

насичення водою та нафтою – цим завершується етап підготовки моделі пласта; 

– витиснення нафти водою, з мінералізацією і складом солей, що відповідає 

воді, яка використовується для підтримання пластового тиску (ППТ) 

конкретного нафтового родовища (або складу води в продукції свердловини) – 

моделюється етап заводнення родовища (або стан знаходження пластових 

флюїдів в конкретній свердловині); 

– закачування облямівки розчину ПАР певної величини (наприклад 50 %) і 

проштовхування її водою системи ППТ (або попутною водою конкретної 
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свердловини) – моделюється етап довідмиву нафти [4]. 

Вивчення впливу складу нафтазолу на ефективність витиснення залишкової 

нафти здійснювалось для умов Долинського родовища (для цього 

використовувалася нафта з свердловини 825). Пластова температура 70 оС, 

мінералізація підтоварної води 40 г/л NaCl. Коефіцієнт витиснення нафти 

водою для різних дослідів знаходився в межах від 57,4 до 63,5 %.  

Дані дослідження здійснювались із нафтазолом в якому співвідношення 

компонентів ГЗ і ОЕ змінювалися так, що спочатку використовувався тільки 

емульгатор (співвідношення компонентів 0:1), потім співвідношення 

компонентів складали 0,1:0,9; 0,2:0,8…….0,8:0,2; 0,9:0,1 і потім 

використовувався тільки змочувач (1:0). Таким чином метою даної роботи є 

встановлення оптимального співвідношення компоненнтів нафтазолу 

(гідрофільного змочувача і олефільного емульгатора) яке буде забезпечувати 

ефективне відмивання залишкової нафти з пористого середовища. 

Дослідження проводились для різних технологій та масового вмісту ПАР: 

1) витиснення залишкової нафти 5 % водним розчином нафтазолу в об’ємі 

20 % від об’єму пор моделі пласта та проштовхування його водою; 

2) витиснення залишкової нафти 0,05 % водним розчином нафтазолу в 

об’ємі 20 % від об’єму пор моделі пласта та проштовхування його водою; 

3) витиснення залишкової нафти водним розчином суміші нафтазолу 

(0,05 %) і поліакриламіду (ПАА) в кількості 0,03 % в об’ємі 20 % від об’єму пор 

моделі пласта та проштовхування його водою; 

4) витиснення залишкової нафти 0,05 % водним розчином нафтазолу в 

об’ємі 50 % від об’єму пор моделі пласта з наступним нагнітанням 0,03 % 

водного розчину ПАА в об’ємі 20 % від об’єму пор моделі пласта та 

проштовхування їх водою; 

5) витиснення залишкової нафти 0,03 % водним розчином ПАА в об’ємі 

20 % від об’єму пор моделі пласта з наступним нагнітанням 0,05 % водного 

розчину нафтазолу в об’ємі 50 % від об’єму пор моделі пласта та 

проштовхування їх водою. 

Лабораторні дослідження витиснення нафти водою і розчинами нафтазолу 

здійснювалися для різних співвідношень компонентів та технологій 

закачування. Узагальнені результати досліджень (за показником відмиву 

залишкової нафти) наведені  на рисунках 1 – 3. 

 

На рисунку 2 наведені зміна коефіцієнта нафтовитіснення від 

співвідношення компонентів нафтазолу (на осі абсцис показана тільки частка 

ГЗ) для 5 % розчину нафтазолу (крива 1) та 0,05 % розчину (крива 2). З 

наведеного видно, що для нафтазолу з співвідношенням компонентів 3:7 та 6:4 

спостерігається дві пікові точки: з коефіцієнтами нафтовитиснення: 85,7 % та 

97,4 % (для 5 % розчину) та 27,5 % та 45,3 % (для 0,05 % розчину) відповідно.  
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Наявність таких максимумів на залежності коефіцієнта нафтовитиснення від 

співвідношення компонентів нафтазолу у водному розчині свідчить про 

переважаючий вплив одного з компонентів нафтазолу над іншим. Як видно із 

рисунка 1 при загальній масовій концентрації нафтазолу в робочому розчині 

5 % за наявності тільки першого компонента коефіцієнт нафтовитиснення 

становить 60,1 %, а за наявності тільки другого компонента – 3,5 %. 

Присутність в робочому розчині двох компонентів створює відповідний 

синергетичний ефект з ефективністю більшою від ефекту для любого з 

компонентів. Синергізм за загального вмісту нафтазолу 0,05 % проявляється ще 

з більшою силою, так компоненти самостійно витисняють тільки 8 % 

залишкової нафти, а в суміші можуть сягати 45 % витиснення. 

На рисунку 2 зображено залежність коефіцієнта нафтовитиснення від 

співвідношеня компонентів нафтазолу за його сумарного вмісту 0,05 % та 

додатку 0,05 % ПАА. Із рисунка видно, що найбільше значення коефіцієнта 

нафтовитиснення досягається для співвідношень компонентів нафтазолу 0,6:04, 

при якому коефіцієнт нафтовитиснення становить 42,1%. 

Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта нафтовитиснення залишкової 

нафти від частки гідрофільного змочувача для розчинів 5 % (1) і 

0,05 % (2) концентрації 
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На рисунку 3 наведена залежність коефіцієнта нафтовитисненя від 

співвідношення компонентів нафтазолу для різних способів нагнітання 

робочого розчину: для послідовного нагнітання розчину нафтазолу, розчину 

полімеру та проштовхування їх водою (крива 1) та навпаки, для послідовного 

нагнітання розчину полімеру, розчину нафтазолу та проштовхування їх водою 

(крива 2). 

При послідовному нагнітанні 0,05 % водного розчину нафтазолу і 0,03 % 

водного розчину ПАА спостерігають два максимуми коефіцієнта 

нафтовитиснення при співвідношенні компонентів нафтазолу 0,4:06 – 

коефіцієнт нафтовитиснення становить 17,3 %, при 0,7:0,3 – 24,1 %. При 

послідовному нагнітанні спочатку 0,03 % водного розчину ПАА а потім 0,05 % 

водного розчину нафтазолу найбільше значення коефіцієнта нафтовитиснення 

досягається при співвідношенні компонентів нафтазолу –0,3:0,7 і становить 

45,5 %, а другий максимум коефіцієнта нафтовитиснення становить 28,3 % при 

співвідношенні компонентів нафтазолу 0,8:0,2.  

Рисунок 2 – Залежність коефіцієнта нафтовитиснення залишкової нафти 

від частки гідрофільного змочувача при нагнітанні суміші 0,05 % 

розчину нафтазолу і 0,05 % розчину ПАА 
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Із проведених лабораторних досліджень можна зробити наступні висновки. 

Для оброблення привибійних зон пласта з метою підвищення 

продуктивності видобувних свердловин можна рекомендувати водний розчин 

нафтазолу масовою концентрацією 5 %, в якому співвідношення компонентів 

складає 0,6:0,4. 

Для збільшення коефіцієнта нафтовитиснення можна рекомендувати 0,05 % 

водний розчин нафтазолу, співвіднешення компонентів якого складатиме 

0,7:0,3.  

Досить високий коефіцієнт нафтовитиснення досягається при послідовному 

нагнітанні облямівки 0,03 % водного розчину ПАА та облямівки 0,05 % 

водного розчину нафтазолу з співвідношенням компонентів 0,3:0,7.  

Ефективним є також нагнітання суміші 0,05 % водного розчину нафтазолу і 

0,05 % водного розчину ПАА з співвідношенням компонентів нафтазолу 

0,6:0,4. 

Результати виконаних досліджень свідчать про високу ефективність 

використання запропонованої ПАР – нафтазолу для довилучення залишкової 

нафти з обводнених нафтових пластів та інтенсифікації. 
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Рисунок 3 – Залежність коефіцієнта нафтовитиснення залишкової нафти 
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Правовий статус суб’єктів правовідносин як на загальнотеоретичному, так і 

галузевому рівні має досить важливе значення, оскільки встановлює той 

безпосередній обсяг прав та обов’язків, які окреслюють обсяг можливостей для 

реалізації особою своєї правоздатності. Правоздатність представляє собою 

надану та захищену державою можливість людини не тільки виступати 

суб’єктом правовідносин, а буквально дає можливість реалізовувати власне 

прагнення до соціалізації. Вважаємо, що з точки зору юридичної науки та 

психології, вірно сформований правовий статус, який дає суб’єкту 

правовідносин досягти поставленої мети з найменшими втратами 

(психологічними, майновими, часовими), набуває якості дієвого юридичного 

засобу здатного забезпечити досягнення індивідуальної мети суб’єкта 

правовідносин. І, відповідно, забезпечити реалізацію основних принципів 

юридичного процесу [1, с. 27]: законності, поваги й дотримання прав 

особистості, процесуальної справедливості, поєднання публічних і приватних 

інтересів тощо. 

Сторони цивільного процесу представляють собою основу реалізації 

цивільного процесу, відповідно питаннями їх правового статусу займалася 

значна кількість вітчизняних науковців, серед яких слід відмітити А.Н, 

Балашова, С.С. Бичкова, А.В. Лужанського, М.В. Руденка, Р.В. Нестерову,             

Я.Я. Мельника С.І. Чорнооченка та інших. Однак, проведені наукові 

дослідження не можуть забезпечити вичерпне вирішення усіх питань, які 

гальмують процес реалізації правового статусу сторін цивільного процесу. 

Зокрема, це стосується техніки викладення прав та обов’язків даних сторін у 

нормах Цивільного процесуального кодексу України. 

Загальновідомо, що права та обов’язки, виступаючи основою правового 

статусу, мають взаємну залежність, утворюючи єдине коло правообов’язків, які 

визначають залежність між сторонами. Ця залежність виражається у тому, що 
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кожному праву однієї сторони повинен відповідати обов’язок іншої сторони. 

Така відповідність (баланс) виступає основою для реалізації принципів 

змагальності сторін, процесуальної справедливості (ст. 2 ЦПК України), а 

також рівності сторін у процесуальних правах (ч. 1. ст. 49 ЦПК України). 

Відповідно, зазначений механізм вимагає безумовного закріплення у нормах 

Цивільного процесуального кодексу України, що забезпечить повноту 

забезпечення інтересу учасників процесу. У даному випадку інтерес можна 

розглядати з позиції Ю.С. Червоного, який визначає його як загальну ознаку 

для осіб, які беруть участь у справі. Однак, справедливо вважає науковець, цей 

інтерес буде різнитися від мети сторони, і, відповідно впливати на її правовий 

статус [2]. 

У відповідності до ст. 43 ЦПК України учасники цивільного процесу мають 

можливість користуватися визначеними цією статтею правами та обов’язками. 

Зазначеним правам та обов’язкам відповідають права та обов’язки інших 

учасників процесу, тобто як нами визначалося вище вони є пов’язаними. Так, 

праву ознайомлення з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, 

одержувати копії судових рішень (ч. 1 п. 1 ст. 43 ЦПК) відповідає обов’язок 

суду пред’явити для ознайомлення особам, які беруть участь у справі речові та 

електронні докази (ч. 1 ст. 237 ЦПК), а також ознайомити з технічним записом 

судового засідання ( ч. 1 ст. 249 ЦПК). При цьому порядок викладення норми 

не вказує на обов’язок суду надавати матеріали для ознайомлення. Зокрема,                 

ст. 249 ЦПК не визначає хто повинен ознайомлювати учасників справи з 

технічним записом судового засідання та приймати від них зауваження щодо 

неповноти або неправильності їх запису [3]. Це позбавляє структуру норми 

чіткості, а також порушує систему відповідності праву певного обов’язку з 

боку іншого учасника судового процесу.  

Цікаво, що і визначений у ст. 247 ЦПК України обов’язок секретаря 

судового засідання здійснювати повне фіксування судового процесу  не 

встановлює за ним обов’язку знайомити сторони процесу з цими записами чи 

видавати їх копії. У той час як ця сама стаття встановлює право сторін на 

отримання копії технічного запису (ч. 5 ст. 247 ЦПК). Таке викладення тексту 

нормативного акту за принципом «є само собою зрозумілим» нажаль може 

тягти за собою порушення прав учасників процесу, затягування його реалізації 

тощо. 

Таким чином, регламентація правового статусу сторін цивільного процесу 

повинна відповідати вимогам нормо проектувальної техніки, а саме бути 

ясною, чіткою, зрозумілою, стислою і послідовною [4]. Дотримання цих вимог 

має забезпечити належний захист прав та свобод сторін цивільного процесу, а 

також забезпечити належного задоволення інтересу, який виступає метою 

кожного учасника цивільно-процесуальних правовідносин. 
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 «Одеський професійний ліцей 

 будівництва та архітектури» 

 

Жителі Гуцульщини створили унікальний світ дивовижних міфів і легенд, 

химерних прикмет і забобонів. Кажуть: щоби зрозуміти гуцула, треба самому 

вродитися гуцулом. І йдеться зовсім не про специфічну гуцульську говірку, а 

про незбагненну своєрідність гуцульських традицій і звичаїв. Бо ще можна 

запам'ятати, що ґражда – це така гуцульська садиба, а маржиною гуцули 

називають худобу. Значно важче втямити гуцульські повір'я, в яких змішані 

язичеські вірування i християнство, випробувані століттями народні прикмети i 

просто забобони [1]. 

Для написання своєї повісті «Тіні забутих предків» , Коцюбинський вивчав 

фольклорно-етнографічні матеріали, їздив до Криворівні, спостерігав життя 

гуцулів. Він прагнув відтворити їхнє своєрідне міфологічне світосприйняття і 

світовідчуття, показати життя людей в атмосфері казки, міфу, повір'їв і 

забобонів. Він сам говорив про свою підготовку до написання повісті: "Коли б я 

хоч трохи переніс на папір колорит Гуцульщини і запах Карпат, то й з того був 

би вдоволений"[2]. 

Фольклорними джерелами повісті є, насамперед, вірування горян. їх оточує 

безліч міфічних істот, що населяють довколишні ліси, потоки, озера, печери. Це 

і злий арідник, і щезник, нявки, лісовики, русалки, добрий чугайстер, голос 

сокири. Усі вони так чи інакше втручаються в життя людини, і тому з ними 

треба жити у мирі та згоді. Треба знати, як собі зарадити перед усіляким злом. 

Наприклад, при народженні дитини баба-повитуха має «сокотатися», 

обкурювати зіллям хату та засвічувати свічку. Інакше бісиця обміняє 

немовлятко на своє бісеня. Лише окремі люди могли втручатися у світ духів. Це 

були знахарки та знахарі, які добре розумілися на травах та різних замовляннях. 

Це були мольфари (у повісті таким є Юра), які вміли відвертати бурі, наганяти 

чи знімати слабість, зупиняти звіра поглядом [3].Поряд з мольфарами, 

здатними творити на добро і зло, серед людей жили також і відьми. У повісті 

змальовано Химку, яка робить усе, що приписує відьмам народна уява: доїть 

щоночі чужих корів, овець, кіз, а також жаб, гадюк, ящірок, «спиває місяць», 

«врочить» людей та худобу, перетворюється на собаку, клубок туману, жабу. 

Іван і Марічка — це тіні забутих предків, тих чоловіка й жінки, які існували 

колись, і водночас — джерело майбутнього. Головні герої повісті стають у 

такому розумінні алегорією круговороту вічного життя. Ознакою міфологічної 
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основи сюжету повісті, крім назви, є також та особливість, що не вказаний 

історичний час подій, тобто вони могли статися будь-коли.                         

Тільки окремі дрібні деталі змушують читача здогадатися, що події 

відбуваються на початку XX століття — цукерка, рушниця, пістоль, — але ці 

деталі не несуть на собі особливого змістового навантаження, таким чином не 

порушуючи загальної надчасовості дії. Характерні для міфологічного мислення 

й імена героїв — Іван та Марічка — найпопулярніші імена героїв народних 

пісень, отже, типові для українців у будь-який час[4]. Як вважав сам 

письменник, саме ці імена відображають міфосвідомість нації. Крім того, Іван 

та Марічка символізують в повісті жіноче та чоловіче начало як нерозривні 

протилежності. 

Вражає і фінал повісті. Сцена похорон дуже яскраво описана М. 

Коцюбинським. Найдикішою традицією гуцульських похоронів є так звані 

“грушки”. Це ігри, в які бавилася молодь під час похорону, на зразок тих, в які 

бавилися під час весняних гулянь і весіль. У побуті населення Карпат і 

Прикарпатської смуги також була традиція грати ігри при мерці. Для цього 

використовувався макет голови кози, який носили на жердині, схожий на той, 

який носять на Меланку. Також співали і танцювали, проводжаючи померлого в 

інше життя[5-6]. 

У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський показав життя й побут 

гуцулів, відбив їхні вірування і сприйняття світу, відтворив їхні яскраві та 

колоритні характери. Саме фольклорні джерела збагатили повість і зробили її 

окрасою всієї української літератури[7]. 
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Синтезований комплекс β-циклодекстрину з йодом має здатність 

покращувати йодний статус в організмі людини при вживанні збагачених ним 

варених ковбасних виробів [1]. Для розширення асортименту продукції та 

дослідження їх властивостей було виготовлено фрикадельки з різних видів 

м’яса з додаванням і без додавання комплексу β-циклодекстрину з йодом та 

проведено їх фізико-хімічні дослідження. 

Відсутність досліджень щодо впливу цього комплексу β-циклодекстрину з 

йодом на функціонально-технологічні властивості різних харчових продуктів 

дають підстави для більш повного вивчення використання таких речовин 

функціонального призначення з метою отримання м’ясного виробу підвищеної 

харчової та біологічної цінності та високими споживчими властивостями. 

Метою дослідження є розкриття потенціалу використання нової 

комплексної сполуки циклодекстрину з інкапсулюванням йоду під час 

виробництва м’ясних фрикадельок, дослідження їх впливу на фізико-хімічні 

властивості та оцінка їх товарознавчих властивостей. 

За планом експерименту було розроблено 5 рецептур зразків (варіанти №1-

5) фаршевих систем зі свининою нежирною, яловичиною першого сорту, 

стегновою частиною м'яса курчат-бройлерів без додавання комплексу β-

циклодекстрину з йодом і 5 рецептур з додаванням комплексу (варіанти №6-

10). Рецептури всіх зразків відрізнялася від класичної типом м’яса, кількістю 

хліба, наявністю або відсутністю сухої сироватки та білкового стабілізатора [2]. 

Загальна характеристика складу фаршевих систем представлена у табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Загальний склад фаршевих систем 

№ 

зразку 

Основа фаршів 

1,6 Курятина (контроль) 
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2,7 Свинина +10 % хліба 

3,8 Яловичина +10 % хліба 

4,9 Курятина +15 % хліба 

5,9 Курятина +20 % хліба 

 

Для всіх зразків м'ясо двічі пропускали через м'ясорубку, хліб розмочували 

у воді, додавали дрібно нарізану або перемелену цибулю, білковий стабілізатор 

або суху молочну сироватку, сіль та комплекс β-циклодекстрину з йодом згідно 

рецептури.  

З метою забезпечення максимально рівномірного розподілення комплексу у 

харчовій матриці, комплекс попередньо розчиняли у тій кількості води, яка 

передбачена рецептурою. Всі компоненти перемішують і формують 

фрикадельки у вигляді кульок масою 25 грам кожна. Кульки перекладають у 

пароварку і готують на пару 20-25 хвилин або опускають в окріп, під кришкою 

варять 15-20 хвилин до готовності. Рецептурний склад всіх модельних фаршів 

м’ясних фрикадельок наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Рецептурний склад модельних фаршів м’ясних фрикадельок 

Найменування 

сировини за 

варіантом 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Червоне м’ясо 

курчат-бройлерів 

65 – – 60 50 65 – – 60 50 

Свинина нежирна – 65 – – – – 55 – – – 

Яловичина І сорту – – 65 – – – – 55 – – 

Білковий 

стабілізатор (БС) 

4 – – – – 4 – – –     – 

Хліб 10 10 10 15 20 10 10 10 15 20 

Цибуля 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Суха сироватка – 4 4  4 4 – 4 4 4 4 

Сіль 1 1 1    1    1 1 1 1    1    1 

Вода 15 15 15 15 20 15 15 15 15 20 

Комплекс β-

циклодекстрину з 

     0,0005 
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йодом 

 

В кінці процесу приготування для зразків визначали наступні  

функціонально-технологічні показники: значення рН водної витяжки з м'яса, 

вміст вологи, вологозв’язувальну здатність (ВЗЗ), вміст жиру.  

Вміст вологи вимірювали арбітражним методом - висушуванням наважки 

середньої проби продукту (3-5 г) за температури 120°С протягом 100 - 120 хв до 

постійної маси. Вологозв’язуючу здатність визначали методом пресування [3]. 

В ході роботи усі показники визначались протягом доби після термічної 

обробки зразків та на 30 добу зберігання в замороженому стані. 

Усі дослідні зразки мали характерний рівень рН відповідно до виду м’ясної 

сировини. У зразках з внесенням комплексу β-циклодекстрину з йодом 

прослідковувалась стабільність значення рН в порівнянні із зразками в системі 

яких був відсутній цей комплекс. Максимальні відхилення значення рН 

зафіксовані для зразків 3 та 8 на основі яловичини. Однак в цілому при 

використанні комплексу суттєвих змін рН не спостерігалось.  

У табл. 3 наведено основні фізико-хімічні та функціонально-технологічні 

показники фрикадельок без та з додаванням комплексу β-циклодекстрину з 

йодом у досліджуваних зразках. 

 

Таблиця 3 

Основні показники дослідних зразків 

Показники 

за 

варіантами 

pH Вміст вологи, 

% 

ВЗЗа, % Вміст жиру, 

% 

Термін 

зберігання 

1 

доба 

30 

доба 

1 

доба 

30 

доба 

1 

доба 

30  

доба 
1  

доба 

Зразок № 1 6,85 6,93 37,4 37,5 64,40 62,20 9,43 

Зразок № 2 6,70 6,89 38,3 38,4 71,20 69,35 28,20 

Зразок № 3 6,10 6,50 46,1 46,2 77,10 75,35 17,60 

Зразок № 4 6,70 6,94 41,4 41,5 65,37 63,10 9,43 

Зразок № 5 6,73 6,94 44,2 44,3 65,90 63,40 9,43 

Зразок № 6 6,86 6,93 37,4 37,5 64,40 62,40 9,43 

Зразок № 7 6,70 6,89 38,3 38,4 71,20 69,30 28,20 

Зразок № 8 6,10 6,50 46,1 46,2 77,15 75,10 17,60 

Зразок № 9 6,71 6,94 41,2 41,5 65,38 63,25 9,43 
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Зразок № 10 6,74 6,94 44,3 44,3 65,90 63,50 9,43 

Вміст вологи в усіх зразках м'ясного фаршу знаходився в межах 37-46% і 

залежав в першу чергу від виду м'ясної  сировини. Максимальне значення 

вмісту вологи зафіксовано у зразків 3 та 8 (46,2%), що є дещо нижче норми  за 

середніми значеннями для даного виду сировини (60-68%) [4]. Мінімальне – у 

зразках 1 та 6 (37,5%). Вміст вологи суттєво не змінювався при додаванні 

комплексу, незалежно від виду сировини. В усіх зразках показник вмісту 

вологи не зазнав значних змін протягом зберігання, тому можна зробити 

висновок про те, що відмінності у значеннях цього показника для різних видів 

сировини обумовлені фізико-хімічними особливостями вхідної сировини. 

Вологозв’язувальна здатність має найнижчі значення серед дослідних 

зразків, до рецептури яких включено філе курчат бройлерів, яке є більш 

чутливим до термічної обробки ніж сировина, що використовувалась у інших 

зразках. Максимальне значення ВЗЗ зафіксовано у зразку 3 та 8. Варто 

відзначити, що значення ВЗЗ не зазнали відчутного зниження для усіх зразків 

протягом терміну зберігання, різниця між показником після 30 діб зберігання 

досягала 3%. Це може свідчити про низький рівень денатурації білків основної 

сировини. Сам комплекс β-циклодекстрину з йодом негативного впливу на 

вологозв'язувальну здатність, як бачимо з результатів дослідження не дає. 

Результати визначення вміст жиру у досліджуваних зразках повністю 

відповідають середнім значенням для даного виду сировини. Найвищі значення 

отримано у зразках, які містили свинину, найнижчі – червоне м'ясо курчат-

бройлерів. 

Згідно отриманих результатів досліджень обрано кращими за своїми 

властивостями зразки номер 9 та 10 фрикадельок з додаванням комплексу. 

Позитивним є той факт, що найкращими згідно досліджень виявились зразки 

рецептур на основі курячого м’яса. Оскільки відомо, що куряче м'ясо містить 

значну кількість фрагментів тирозину, який може вступати в реакцію з 

молекулярним йодом з утворенням 3,5-дийодтирозину [5]. Ця сполука є 

проміжною у синтезі трийодтироніну і тироксину – основних гормонів 

щитоподібної залози [6]. Тому в якості найбільш перспективного об’єкта 

збагачення обрано фрикадельки з червоним м’ясом курчат-бройлерів. 
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Питання притягнення до відповідальності суддів як особливої категорії 

державних службовців завжди було предметом серйозних дискусій 

громадськості будь-якої країни. Не є винятком і Україна. Насамперед привертає 

увагу проблема ефективності механізму притягнення суддів до відповідальності 

за порушення ними меж здійснення судової влади, оскільки в умовах 

сьогодення кількість скарг на дії суддів невпинно зростає. 

Означене питання на різних етапах суспільного розвитку досліджували такі 

науковці, як: В. Василенко, Р. Голобутовський, В. Кохан, О. Лавріненко, Л. 

Нестречук, О. Новак, О. Польовий, П. Пилипенко тощо. 

Підставою дисциплінарної відповідальності для судді є вчинення ним 

дисциплінарного проступку, тобто винного, протиправного порушення 

службових обов’язків. Слід відзначити, що дисциплінарна відповідальність 

суддів є одним із засобів забезпечення виконання їх професійних (службових) 

обов’язків, а відтак суддівської дисципліни [1].  

Також, потрібно звернути увагу на п. 5.1 Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів», у якій записано, що суддя підлягає відповідальності у 

випадку невиконання одного зі своїх обов’язків, чітко визначених законом [2]. 

Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку 

дисциплінарного провадження з підстав, визначених у ст. 106 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». Крім того, законом чітко передбачено, що 

такі порушення мають бути винними, що виражається у формі умислу або 

недбалості.  

З урахуванням викладеного можна сформулювати визначення 

дисциплінарного проступку судді як вчинення суддею винного діяння (дії або 

бездіяльності), яке полягає в порушенні визначених у законодавстві обов’язків, 

що є підставами для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за 

спеціальною правовою процедурою. 
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До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у вигляді: 

попередження; догани з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу судді протягом одного місяця; суворої догани з 

позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 

трьох місяців; тимчасового (від одного до шести місяців) відсторонення від 

здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної 

школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, 

визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та 

подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді 

здійснювати правосуддя у відповідному суді; переведення судді до суду 

нижчого рівня; висновку про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції 

для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з 

підстав порушення присяги [3]. 

Позитивними змінами у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

2016 р., на відміну від Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 р., 

є те, що чинна редакція Закону передбачає часові обмеження, пов’язані із 

застосуванням до судді дисциплінарного стягнення, в тому числі у вигляді 

звільнення судді з посади. Так, ч. 11 ст. 109 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» 2016 р. визначає застосовування до судді дисциплінарного 

стягнення не пізніше 3 років від дня вчинення проступку без урахування часу 

тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення 

відповідного дисциплінарного провадження [3].  

Раніше законодавство встановлювало строки давності лише для 

застосування до судді догани, а щодо звільнення судді у разі порушення 

присяги строків давності не було. Судді, яких було звільнено за порушення 

присяги, оскаржуючи таке звільнення, посилалися на звільнення з 

пропущенням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності. Однак 

Вищий адміністративний суд України відхиляв цей аргумент, зважаючи на те, 

що звільнення за порушення присяги є самостійним видом відповідальності, а 

не дисциплінарним стягненням, на який не поширюються строки для 

застосування і зняття дисциплінарного стягнення. 

 У зв’язку з наведеним траплялися випадки, коли суддів звільняли з посади 

за порушення, з часу вчинення яких минуло багато років. Так, наприклад, у 

2012 р. звільнили суддю Т. за дії (забезпечення позову, підписання копій 

судових рішень, які не відповідають оригіналу), що мали місце у 2005 р. 

На тлі судової реформи істотно змінилися законодавчі підстави й умови 

дисциплінарної відповідальності суддів, однак законодавцю не вдалось 

уникнути неточностей і недоліків. Зокрема, негайного вирішення потребує 

питання щодо порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 

за порушення трудової дисципліни, які притаманні усім категоріям працівників.  

Підстави дисциплінарної відповідальності суддів мають бути переглянуті та 

приведені у відповідність до кола їх трудових обов’язків, де обов’язки судді як 

члена трудового колективу суду; його професійні (трудові) обов’язки; вимоги 
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до поведінки судді та дотримання ним морально-етичних норм мають знайти 

своє відображення.  

Особливості процедури притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, викладені у законодавстві, деталізують виключно процедуру 

дисциплінарного провадження й ухвалення відповідного рішення Вищою 

радою правосуддя без зазначення механізмів і повноважних осіб щодо 

реалізації прийнятого рішення та порядку його документального оформлення 

кадровими службами відповідного суду.  

Також, неприпустимо пов’язувати дисциплінарну відповідальність з 

додатковою заробітною платою, зокрема щодо позбавлення судді права на 

отримання доплат до посадового окладу судді на строк від одного до трьох 

місяців, бо не всі види доплат, визначені у спеціальному законі, є 

заохочувальними виплатами, і відповідно вони виплачуються судді за 

виконання певної роботи з урахуванням його кваліфікації та складності 

виконуваної роботи. 

Таким чином, дисциплінарна відповідальність суддів має самостійне місце в 

системі спеціальної дисциплінарної відповідальності. Це обумовлено роллю 

судді чинити правосуддя, що є відображенням такої соціальної цінності в 

правовій державі, як справедливість. Істотним недоліком сьогодні є відсутність 

у законодавстві чітких положень щодо підстав дисциплінарної відповідальності 

суддів за порушення трудової дисципліни, які притаманні всім категоріям 

працівників, а спеціальне законодавство регламентує тільки ті підстави, які 

використовуються при застосуванні процедури дисциплінарного провадження. 
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Закони України постійно змінюються, що створює атмосферу невпевненості 

серед представників бізнесу. Це є одним із факторів, чому капітал тікає з 

України. У світлі необхідності євроінтеграції України та підвищення її 

інвестиційної привабливості, необхідно розробити стабільну податкову 

політику, яка максимально задовольнить усі сторони, знизить невдоволеність 

громадян податками і зможе пережити будь-які фарс-мажори, тому держава 

мусить почати виконання своїх функцій та повноважень, регулювання 

економіки та стимуляцію бізнесу с ціллю запобігання соціального та 

політичного конфлікту. 

Основними методиками повинно бути загальнотеоретичне осмислення 

процесів правового регулювання та його впливу на задоволення інтересів 

людей, методи наповнення державного бюджету та боротьби з тіньовою 

економікою, простоти сплати податків до бюджету, а також долі податкового 

навантаження у відсотках до ВВП. 

Андрущенко В.Л. у своєму посібнику «Податкові системи зарубіжних 

держав» відзначає [1], що податкові системи розвинених країни світу 

надзвичайно гнучкі. Наприклад, у США та Великобританії платник податку 

може самостійно вибирати такий варіант оподаткування, наприклад, 

прибутковий податок з фізичних осіб, який для нього є найефективнішим. Це 

уможливлює зменшення кількості платників, які бажають перейти у тіньовий 

сектор економіки або ухиляються від сплати податків. 

Наявність різноманітних варіантів розрахунку та сплати податків, а також 

різні пільги щодо них дають можливість підприємству при плануванні своєї 

податкової політики розробляти кілька варіантів і визначати можливу 

економію. Крім того, розробка податкової політики впливає і на визначення 

напрямку подальшої діяльності підприємства. 

Відповідно до статті «Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15» за 

авторством В. Мельника та Т. Кощука [2], рівень оподаткування, нижчий від 
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середнього в ЄС, встановили чотири так звані «середньо розвинуті» країни ЄС: 

Греція, Ірландія, Іспанія та Португалія. Вони обрали ліберальну податкову 

стратегію, сподіваючись тим самим досягти швидкого нарощування власних 

економічних потенціалів. Причому ці країни з розвинутою ринковою 

економікою, з одного боку, свідомо вдалися до створення сприятливого 

податкового середовища для зростання ВВП і, по суті, відклали вирішення 

проблеми поліпшення якості соціально-економічного розвитку (розширення 

сфери фінансової діяльності держави) на віддаленішу перспективу, а з другого 

– об’єктивно не можуть розбудовувати такі фіскальні системи, як, наприклад, 

французька і шведська. Дещо низький показник ВВП на 1 особу у Греції, 

Іспанії та Португалії вимагає застосування інших, ніж у високо розвинутих 

країнах ЄС, підходів до формування податкових структур в умовах порівняно 

вузьких оптимальних меж податкової експансії. Ірландія, хоча й займала до 

рецесії другу позицію в ЄС після Люксембургу за показником ВВП на 1 особу, 

все ж не заінтересована у значному підвищенні рівня оподаткування у 

короткостроковій перспективі з огляду на загрозу дестабілізації 

функціонування економіки і державних фінансів. Це може звести нанівець усі її 

зусилля у напрямі досягнення таких самих якісних параметрів соціально-

економічного розвитку (рівня доходів населення, прибутковості бізнесу, 

розвитку ринкової інфраструктури), як у високорозвинутих країнах світу. 

Рецесія і подальший дефіцит фіскальних ресурсів, а також протести проти 

оздоровлення державних фінансів за рахунок трудящих (насамперед, у 

середньо розвинутих країнах Західної Європи) змусили країни ЄС реформувати 

податок з доходів фізичних осіб у двох напрямах: 1) підвищення 

неоподатковуваного мінімуму, зменшення ставок нижнього діапазону 

прогресивної шкали оподаткування і (або) підвищення граничних сум доходу, 

що оподатковуються за певною ставкою, розширення сфери застосування 

інших соціальних пільг для стимулювання внутрішнього споживчого попиту (у 

цих країнах населення споживає левову частку товарів національних 

виробників); 2) збільшення податкового навантаження на високі доходи з 

метою мінімізації дефіциту бюджету. Зокрема, Великобританія, у 2008 р. 

перейшовши до прогресивного механізму справляння прибуткового податку за 

двома ставками (20 і 40%), із 2010 р. запровадила додаткову ставку 50% для 

оподаткування доходів понад 150 тис. фунтів стерлінгів та обмежила 

вирахування з податкової бази для осіб, чиї доходи перевищують 100 тис. 

фунтів стерлінгів. Німеччина запровадила додаткову ставку 45% для 

оподаткування надвисоких доходів ще у 2007 р., а в умовах погіршення світової 

кон’юнктури збільшила граничну межу доходу, що підлягає оподаткуванню за 

нею, підвищила неоподатковуваний мінімум і знизила мінімальну ставку 

прогресивної шкали з 15 до 14%. У 2010 р. Німеччина знову вдалася до 

підвищення неоподатковуваного мінімуму та помітно збільшила податкову 

знижку на утримання дітей. Франція, до і під час кризи активно 

використовуючи пільгові механізми у прибутковому оподаткуванні, у 2010 р. 

встановила їх граничний обсяг у розмірі 20 тис. євро плюс 8% від 
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оподатковуваного доходу, а у 2011 р. підвищила максимальну ставку 

прогресивної шкали податку із 40 до 41%. Італія, ще до рецесії відчуваючи 

труднощі у збалансуванні бюджету, у 2007 р. зменшила другу та третю ставки 

шкали, відповідно, з 33 до 27% і з 39 до 38%, запровадила нову, четверту її 

ставку – 41%, але зберегла діапазон прогресивного оподаткування 23–43% і 

підвищила граничну межу доходу, що підлягає оподаткуванню за 

максимальною ставкою. 

Тенденції розвитку податкових систем у 183 державах протягом 2006–2010 

рр. розкрито в дослідженні, спільно виконаному Світовим банком і 

аналітичною фірмою Pricewaterhouse Coopers [3]. У цьому дослідженні 

зазначається, що:  

- 60 країн істотно спростили й підвищили зручність адміністрування 

податків (taxes), 40 країн провели значні податкові реформи; 

- затрати на справляння податків (tax cost) у середньому знизилися на 5%, 

затрати часу на адміністрування скоротилися на 7 днів, податкових платежів за 

рік стало на 4 менше; 

- електронні системи декларування та сплати податків запроваджено у 60 

країнах, 50 країн мають по одному податку на одну податкову базу, 74% країн 

здійснюють самооцінку об’єктів податків у формі декларування; 

- найбільш зручно і дешево платити податки у країнах з високими доходами 

і низьким адміністративним тиском. У таких країнах краще і простіше діє 

система взаємодії бізнесу з владою через електронні канали; 

- в середньому типова компанія сплачує у формі податків половину 

комерційного прибутку, затрачає 7 тижнів на ведення податкових справ, робить 

податкові платежі кожні 12 днів (30 разів на рік); в середньому типова компанія 

сплачує 9 різних податків, (у тому числі внесків у соціальні фонди); податок на 

прибуток корпорацій складає 38% загального податкового навантаження, 25% 

часу затрачає на підготовку податкової документації й звітності, 12% – на 

здійснення платежів; 

- серед податків на споживання податок на додану вартість домінує в 148 

країнах із 183-ох, затрати часу на оформлення і сплату ПДВ на 64% перевищує 

аналогічні затрати на податок на прибуток корпорацій; 

- найбільш поширена форма лібералізації оподаткування – зниження ставок 

податку на прибуток корпорацій, протягом 2009–2010 рр. такі часткові реформи 

проведено в 17 країнах. 

Кандидат економічних наук Слатвінська М. О. [4] відзначає, що для 

більшості країн ЄС характерною є диференціація ставок із податку на додану 

вартість залежно від цілей споживання: харчові та безалкогольні напої; 

алкогольні напої, тютюн; одяг і взуття, житло, вода, електроенергія, газ та інші 

види палива; меблі, побутова техніка та повсякденне побутове обслуговування; 

здоров’я, транспорт, зв’язки, відпочинок і культура; освіта; ресторани і готелі; 

інші товари і послуги. Таким чином реалізується регулююча роль податку. 

Доцільно зазначити, що відповідно до Директиви ЄС (директива VAT 

2006/112/ЄС) держави – члени ЄС пов’язані загальними правилами щодо ставок 
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ПДВ, які встановлюють мінімальний рівень стандартної ставки не менше 15% 

та пониженої не менше 5% [5]. 

Українська практика щодо встановлення ставок ПДВ більш консервативна – 

20%, 7% та 0%. З огляду на вищезазначене, чинні ставки відповідають 

встановленим у ЄС вимогам, хоча і не мають широкої диференціації. Окрім 

розкритих вище підходів до аналізу ефективності податку на додану вартість, у 

фінансовій науці досліджуються чинники, які впливають на фіскальну 

ефективність ПДВ. Серед них доцільно виокремити зміну структури податку, 

бюджетне відшкодування, податковий борг та пільги в оподаткуванні. 

Надихнувшись прикладом інших країн, Україна має провести податкові 

реформи, аби спростити й підвищили зручність адміністрування податків. 

Потрібно знизити затрати часу на сплату податків за допомогою запровадження 

електронних систем декларування та сплати податків. 

Ці заходи не потребують значних коштів на їх реалізацію, проте будуть 

сприяти детінізації економіки України і збільшенню надходжень до бюджету.  

Для досягнення позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку 

нашої держави і втілення її євроінтеграційних намірів необхідно не стільки 

знижувати рівень оподаткування, скільки здійснювати його перерозподіл. При 

цьому слід активно використовувати фіскальний потенціал податків на 

споживання (і ПДВ зокрема), посилити прогресію в оподаткуванні доходів 

фізичних осіб (одночасно із запровадженням механізмів легалізації доходів), 

запозичувати досвід країн ЄС у сфері надання пільг по корпоративному 

податку за принципом «пільги в обмін на обов’язкову реалізацію інвестиційних 

проектів». 

У той час як під впливом протестів громадян, розвинені країни Західної 

Європи підвищують прогресивну шкалу податку, податки України, де бідні 

прошарки населення є ще біднішими, здебільшого є регресивними. Так, 

наприклад, Єдиний соціальний неоподаткований мінімум мусить зменшити 

фіскальний тиск на бідні прошарки населення, перекладаючи податковий тиск 

на заможних громадян через внесок зі ставкою 22% є податком на бідних, бо 

він не стягується з доходів, що перевищують 15 мінімальних заробітних плат, а 

залишається фіксованим на рівні 13 770 гривень. 

Також, можна підвищити фіскальний і регулюючий потенціал ПДВ, 

перейнявши європейську практику диференціації ставок із податку на додану 

вартість залежно від цілей споживання, щоб стимулювати розвиток одних 

галузей економіки та сприяти детінізації інших. Це може сприяти єдності 

країни і збільшенню надходжень до бюджету. 

Варто зазначити, Німеччина подає приклад того, що ідеального 

перерозподілу ВВП досягти неможливо, тому фіскальні теорії базуються на 

спрощеному сприйнятті дійсності. 

Для того, щоб уникнути соціальних та політичних конфліктів та подолати їх 

негативні наслідки, потенційна участь держави визначається системою 

встановлених нею правових норм, яка передбачає обов’язкове втручання 

держави в конфлікт. Необхідно використовувати науковий підхід до вивчення 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

241 

соціальних конфліктів з використанням нової галузі наукового знання – 

конфліктології, котра, швидко розвивається, вивчає загальні причини, 

особливості та закономірності виникнення, розвитку і завершення соціальних 

конфліктів, а також виробляє принципи і методи ослаблення, вирішення і 

запобігання конфліктам, подолання їх негативних наслідків. 

Таким чином, необхідно розробити план стабільної податкової політики, яка 

максимально задовольнить усі сторони, знизить невдоволеність громадян 

податками і зможе пережити будь-які фарс-мажори, оскільки податкова 

політика має стимулювати пріоритетні для держави галузі економіки, мати 

якнайнижчі ставки для бідних прошарків населення і наповнювати бюджет для 

витрати на соціальні проекти, при цьому використовуючи нову галузь сучасної 

науки – конфліктологію. 
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Злочинність загалом — це негативне явище, що має високий ступінь 

суспільної небезпеки. 

Жіноча злочинність протягом останніх років стала однією з 

найактуальніших соціально-правових проблем сучасного суспільства. Це вкрай 

суспільно небезпечне явище негативно позначається на інституті сім’ї та 

духовно-моральному вихованні дітей (майбутніх поколінь) та в цiлому  слугує 

своєрідним індикатором здоров’я суспільства. Підвищена суспільна небезпека 

жіночих злочинів обумовлена зростанням її рівня професійності й 

організованості. 

Відрізнити жіночу злочинність від чоловічої можна декількома 

сформульованими показниками. Виділити дві сфери громадського життя де 

жіноча кримінальна активність виникає частіше. Для початку це побутові 

сфери, в яких жінок провокують на здійснення злочину негативні умови 

сімейних та родинних відносин або сусідського спілкування. У побуті жінки 

здебільшого готові вчинити такі насильницькі злочини, як вбивство, у тому 

числі свого немовля або хуліганські дії та тілесні ушкодження. Далі це сфера, 

де жінки виконують свої професійні обов'язки, передусім такі, які пов’язані з 

можливістю вільного доступу до фінансів. Це, насамперед, торгова сфера, 

громадське харчування, освітні та медицинські посади,  банківська сфера, легка 

промисловість тощо.  

Жінки найчастіше вчиняють злочини з корисливим наміром: розкрадання 

майна, привласнення матеріальних цінностей, розтрати або зловживання 

посадовим становищем, обман покупців, хабарництво та ін. Зростає і число 

розкрадання особистого майна та шахрайств [1, c. 65]. 

Запобігання жіночім злочинам – важлива складова системи протидії 

злочинності в цілому. Вона також реалізується на декількох рівнях: 

загальносоціальному і спеціально-кримінологічному. Загальносоціальне 

запобігання жіночім злочинам – це задача соціально-економічної та політичної 

систем країни вжити обґрунтованих, ефективних, комплексних, конкретних, 
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реальних за часом заходів щодо вдосконалення тих відносин, які відтворюють 

проблеми становища жінки у нашому суспільстві. Спеціально-кримінологічне 

запобігання жіночій злочинності формується із заходів кримінологічної 

профілактики, відвернення злочинів та їх припинення.  

Головна роль у радикальному зниженні жіночої злочинності належить 

передбаченню і своєчасному випередженню появи і поширення криміногенних 

явищ, які можуть детермінувати або детермінують злочини жінок.  

Профілактика випередження включає конкретний комплекс заходів: 

соціально-економічних (працевлаштованість, заробітна плата, підвищення 

освіти і кваліфікації, допомога сім’ї тощо); ідеологічних (захист моралі, 

гідності і честі жінки, поліпшення адаптації тих, хто відбуває покарання у 

місцях позбавлення волі, боротьба з кримінальною субкультурою тощо); 

соціально-виховних, які перешкоджають появі, розповсюдженню і рецидиву 

криміногенних явищ зовнішнього середовища, де з'являється фізична і 

моральна деформація жінки (рання сексуальна деморалізація, розлад сім’ї, 

позашлюбна поява дитини, відмова від виховання дітей, розумова відсталість та 

інше); лікувально-профілактичних (рання діагностика та виправлення різних 

психічних аномалій, психопатії, вдосконалення системи соціально-трудової 

адаптації жінок з такими відхиленнями психіки, патронаж тощо) [2, c. 116].  

Профілактика захисту бере за мету створення достатнього захисту і безпеки 

матеріальних цінностей і особи, а також зовнішні перешкоди для такого 

посягання (наприклад, введення особливого порядку придбання і реалізації 

цінностей, ліквідація віктимного стану певних осіб, негайне реагування та 

усунення насильства в сім´ї тощо). 

Важливість завдання відвернення злочинів полягає в тому, щоб не 

допустити їх вчинення з боку певних осіб чи груп, у яких виник чи є вже 

сталим намір вчинити злочин або їх поведінка свідчить про можливість такого 

розвитку подій. Це стосується перш за все тих жінок, у яких склалася 

несприятлива конкретна життєва ситуація в сім´ї чи на виробництві, або які 

ведуть аморальний спосіб життя, зловживають спиртними напоями, 

наркотиками тощо [3]. 

Робота щодо відвернення жіночої злочинності повинна охоплювати ті сфери 

життєдіяльності жінок, які формують їх негативне ставлення і найчастіше 

викликають намір вчинити злочин. Це сім'я, побут, виробництво. Заходи 

протистояння злочинній мотивації формуються із заходів переорієнтації 

антисуспільної установки, тобто складання та підтримання на належному рівні 

спеціальних економічних і соціально-психологічних програм, які сприяють на 

те, щоб жінка у соціальній групі розраховувала на більш-менш повне 

задоволення необхідних для нормальної життєдіяльності потреб, і заходів 

активної протидії.  

Мета останніх — активно реагувати і протидіяти криміногенним ситуаціям, 

створювати такі умови, які б ліквідували або обмежували поширення тієї чи 

іншої злочинної мотивації. До заходів запобігання злочинам конкретної особи 

можна віднести заходи переконання, примусу, застереження, допомоги. Ці 
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заходи бувають різноманітні і для їх реалізації повинні залучатися різні 

суб'єкти запобігання злочинності. 

Для запобігання нездійсненим злочинам можуть допомогти заходи 

спонукання, обережності або активного втручання. Заходи спонукання 

реалізуються з цілями досягти власної відмови від продовження злочинної 

діяльності (своєчасне виявлення розпочатого злочина, спонукання винних до 

добровільної відмови, проведення органами внутрішніх справ конкретних 

оперативних заходів щодо виявлення антигромадських елементів, пропаганда 

законодавства про добровільну відмову, усунення умов, які безпосередньо 

штовхають на вчинення злочину). 

Заходи обережності реалізуються для того, щоб створити певні умови, які 

будуть усувати саму можливість чи перешкоджати продовженню розпочатої 

злочинної діяльності (наприклад, направити зусилля на регулярний патруль 

громадських місць, змінити графік роботи особи, викликати до поліції з 

роз'ясненням причин антигромадської поведінки, сприяти вирішенню 

міжособистісних відносин мирним шляхом тощо). Заходи активного втручання 

— це оперативна робота відповідних державних органів і громадських 

організацій щодо припинення розпочатого злочину, який не встигли 

попередити (затримання під час вчинення незаконних дій, притягнення жінок 

до кримінальної відповідальності за інші здійснені посягання або арешт та ін.). 

Зрозуміло, що ефективність заходів припинення злочинів, які вчиняють 

жінки, потребує наявності добротної оперативної інформації, технічної 

оснащеності і професіоналізму співробітників правоохоронних органів і 

громадських формувань [4, c. 88]. 

Отже, незважаючи на те, що за чисельністю жінок більше, ніж чоловіків, 

злочини жінками вчиняються значно рідше ніж чоловіками. Проте, жіночі 

злочини в сьогоденні мають більші темпи зростання, ніж чоловічі, що не може 

не турбувати суспільство. Слід розуміти, що жіноча злочинність має більшу 

латентність. Прояви жіночої злочинності є частіше у сферах, до яких жінка 

найбільше залучена, – сімейні, побутові та серед професій, які традиційно 

вважаються «жіночими». До того ж жінкам, які були покарані і відбували 

термін в місцях позбавлення волі, складно дається процес ресоціалізації.  
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Проблема динаміки популяцій упродовж тривалого часу залишається 

провідною проблемою в екологічних дослідженнях багатьох країн світу. 

Особливо актуальними є дослідження екологічних закономірностей динаміки 

популяцій, як основи біологічного (екологічного) прогнозування [1].  

Принципи сільськогосподарської екології дозволяють підійти до розкриття 

складних взаємодій живих організмів, умов середовища та діяльності людини у 

функціонуванні агровиробництва [2].  

Крім того українськими екологами обґрунтована можливість прогнозування 

масового розмноження шкідливих комах із використанням поточного й 

прогностичного стану динаміки сонячної активності. Щорічно 

сільгоспвиробники стикаються із проблемою недобору врожаю та погіршення 

його якості від шкідливих організмів. Частка втрат від шкідників із загальної їх 

кількості становить близько 26 %. Поміж величезної кількості шкідників 

зернових колосових культур (їх зареєстровано понад 300 видів) в Україні 

найбільш поширеними та шкідливими із фітофагів пшениці є хлібні клопи-

черепашки (ряд Hemiptera). 

Шкідливість личинок клопів залежить від їх вікового стану. Зерно, 

пошкоджене личинками молодших віків, деформується і його маса 

зменшується майже на 50–70 %. При живленні личинок старших віків, коли 

відбувається позашлункове травлення  рослинного білка, в зерні пшениці 

істотно знижується вміст і якість клейковини, що погіршує хлібопекарські 

властивості борошна. В сухому борошні ферменти не діють, але при додаванні 

у нього води для замісу тіста — починається процес розщеплення білкових 

молекул і клейковина втрачає свої властивості або деградує. Крім того, 

пошкодженість зерна клопами призводить до погіршення показників кондиції 

насіння – зменшується енергія проростання та схожість зерна [3, 4]. 

На основі досліджень встановлено, що використання інсектициду 

призводить до покращення посівної якості насіння у сортів пшениці озимої 
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таких як: Подолянка, Диво, Банкір, Доброслава, Оберіг миронівщини, Водограй 

білоцерківський. 

Дослідження з вивчення біології, екології, динаміки численності клопа 

шкідливої черепашки виконані в період 2018–2019 роках на дослідному полі 

УНУС. 

Дослідження проводили на посівах пшениці озимої (сорти Подолянка 

(контроль), Диво, Банкір, Доброслава, Оберіг миронівщини, Водограй 

білоцерківський) і в лабораторних умовах. 

На посівах пшениці в фазі початку молочної стиглості зерна проти личинок 

черепашки другого-третього віків використовували інсектицид Актара 240 SC, 

в.г. з нормою витрати – 0,1 кг/га.   

Актара 240 SC, в.г. – інсектицид кишково-контактної та системної дії. 

Широкого спектру дії – у світі зареєстрований на більшості культур проти 

більше ніж 100 шкідників в т.ч. на пшениці проти клопа шкідливої черепашки. 

Діюча речовина – тіаметоксикам, хімічний клас – неонікотиноїд, третій клас 

токсичності.  

Схема досліду 1.Контроль (без застосування інсектициду).  

2. З використанням інсектициду – Актара 240 SC, в.г. – 0,1 кг/га. 

Площа облікової ділянки – 3 м2.. Варіанти в досліді у чотириразовій 

повторності. 

Державні насіннєві інспекції на основі лабораторного аналізу середніх 

зразків насіння видають господарствам посвідчення про його кондиційність. 

Для визначення категорії насіння потрібно, щоб усі показники його якості були 

не нижчими від установлених державними стандартами. 

Посвідчення про кондиційність для більшості польових культур дійсні 

впродовж чотирьох місяців, тому схожість насіння перевіряють через кожні 

чотири місяці. Якщо за повторної перевірки воно виявиться некондиційним, 

посвідчення про кондиційність анулюють. 

Довідки про результати аналізу видають господарствам навіть тоді, коли 

проведено неповний аналіз або хоч один показник виявився нижчим від норми, 

встановленої стандартом. Крім того, дають рекомендації щодо підвищення 

якості насіння додатковим очищенням, сушінням, знезараженням. 

Таким чином, основним показником якості насіннєвого матеріалу є 

лабораторна схожість насіння, яка впливає на польову, від якої, в свою чергу, 

залежить формування оптимальної густоти стояння рослин, що визначає 

кінцевий результати– урожайність.    

Для сівби використовують високоякісне насіння пшениці зі схожістю не 

меншеи95%.  

У середньому за роки досліджень лабораторна схожість сорту пшениці 

м’якої озимої Подолянка та досліджуваних сортів становила відповідно 88 та 

86–91% . Найвища схожість на ділянках без захисту встановлена у сорту Банкір 

– 91%. Низьке значення – 86 % – відповідало сорту Диво. У решти сортів цей 

показник коливався від 88 до 89%.  

Схожа ситуація спостерігалась і на ділянках із захистом та становила у 
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пшениці Подолянка  та решти сортів відповідно 91 та 89–97 %. Сорт Банкір мав 

лабораторну схожість 97 %, що найвище серед досліджуваних сортів. Даний 

показник інших номерів знаходився в межах 89–95 %. 

У 2018 році на ділянках, що не оброблялись інсектицидом лабораторна 

схожість у сорту Подолянка та досліджуваних сортів пшениці м’якої становила 

відповідно 87 і 84–90 %. На ділянках із захистом ці значення відповідали 90 та 

87–95 %. У сортів Доброслава, Водограй білоцерківський лабораторна схожість 

зерен дорівнювала 88 %, що більше за показник сорту-стандарту на 1 % (на 

ділянках без захисту). Даний показник сорту Оберіг миронівщини знаходився 

на рівні стандарту. Найвища схожість встановлена у сорту Банкір – 90 %, що 

вище на 3% за контроль. На ділянках оброблених інсектицидом спостерігалась 

подібна тенденція. Так, у сорту Банкір лабораторна схожість становила 95%, 

що перевищило контроль на 8 %. У сорту Диво дане значення було найменшим 

– 87  %. У сортів Доброслава, Оберіг миронівщини, Водограй білоцерківський 

цей показник коливався від 92 до 94 %. 

Наступний рік на ділянках без захисту, характеризувався лабораторною 

схожістю 88 та 87–91 %, відповідно у сорту Подолянка та решти досліджуваних 

м’яких пшениць. У сорту Банкір даний показник становив 91 %, що було 

найбільше серед досліджуваних зразків пшениці м’якої. Найнижчим був 

показник сорту Диво – 87 %. У решти досліджуваних номерів лабораторна 

схожість дорівнювала 89 % , що вище за значення контроля на 1%.  

Лабораторна схожість на ділянках із застосуванням інсектициду у сорту 

пшениці м’якої озимої Подолянка та досліджуваних сортів відповідно 

становила 91 і 90–98 %. Найменший показник відмічений у сорту Диво – 90 %, 

а найбільший у сорту Банкір – 97 %.  Сорти Доброслава, Оберіг миронівщини 

та Водограй білоцерківський мали відсоток лабораторної схожості зерен на 

рівні 95–96 %.  

Отже,  встановлено, що за період 2018–2019 рр. лабораторна схожість вища 

на ділянках, які обробляються інсектицидом.  Даний показник у сорту пшениці 

м’якої озимої Банкір становив 97 %, що найвище серед досліджуваних сортів. 

Енергія проростання зерна у середньому за два роки досліджень на ділянках 

без захисту у сорту Подолянка становила 7,8  %. У сортів Банкір і Оберіг 

миронівщини даний показник був найвищий і становив відповідно 9,9 та 8,8 %, 

що більше значення контролю на 2,1 і 1,0 %.  

Залежно від року досліджень спостерігалась різниця. Так, у 2018 році сорт 

Подолянка мав енергію проростання зерна – 81 %, досліджувані сорти мали 

відсоток – 83–89 %. В наступному році контрольний сорт мав показник 

становив 83 %, у решти сортів значення знаходили на рівні 84–89 %.  

Схожа тенденція спостерігалась і на дослідах із використанням інсектициду. 

Так, у середньому за роки досліджень у сорту Подолянка показник енергії 

проростання становив – 92 %, у решти сортів – 94–98 %.  

Енергія проростання була вищою на фоні із захистом з різницею, що 

становила 8–13 %. 

Можна зробити висновок, що лабораторна схожість насіння була вищою на 
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фоні із захистом та становила 89–97 %. Енергія проростання також була вищою 

на фоні із захистом з різницею – 8–13 %. 
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Бандура відома в світовій музичній культурі як унікальний український 

інструмент, який не має аналогів у світі. Справедливості заради, необхідно 

зауважити, що саморобні струнні інструменти були надбанням кожної 

народності, але за конструкцією, зовнішнім виглядом, кількістю струн і 

приструнків, матеріалом, із якого вони виготовлялися, розміром, способами 

звуковидобування та звучанням такі інструменти суттєво відрізнялися один від 

одного й були ексклюзивним витвором нації. 

Українська бандура історично вважалася козацьким музичним 

інструментом. Перші історичні згадки про бандуру дослідники В. Ємець, 

М. Сумцов, Г. Хоткевич відносили до 1498 р. [2; 9; 6]. В епоху козаччини в 

Україні XV – XVIII ст. бандура здобула максимального поширення й стала 

загальновживаним атрибутом народного побуту. Можна було би стверджувати, 

що бандуристами були лише чоловіки. Але народна творчість залишила нам 

певну кількість старовинних пісень, які засвідчують факти жіночої 

приналежності до мистецтва бандуристів, як наприклад: «Ой, під горою, під 

перевозом стояла дівчина з своїм обозом. Прийди, козаче, пшеницю жати – дам 

тобі бандуру на всю ніч грати» [5]. У Г. Хоткевича також знаходимо: «Як ось 

козаченько йшов дорогою, та й зустрів дівчину він з бандурою. «Добридень, 

Гапко. Як собі маєш? Позич бандури, що сама граєш» [9, с. 175]. 

Тим не менш, існувала загальна думка, що бандура була виключно 

чоловічим музичним інструментом. Наприкінці XVIII ст., після знищення 

Запорізької Січі, козацька бандура збереглася завдяки сліпим калікам-

бандуристам. Вони грали на ярмарках, базарах, народних гуляннях, мали свої 

товариства та учнів. Серед них не було жінок. Після історичного виступу 

ансамблю сліпих бандуристів та лірників під керівництвом Г. Хоткевича на ХІІ 

Археологічному з’їзді в м. Харкові 1902 р. бандура знову стала популярною. 

Старовинним козацьким інструментом активно зацікавилася національна 

інтелігенція й прогресивна молодь. 

У 20-30 рр. ХХ ст. в Україні почали з’являтися яскраві виконавиці-

бандуристки, які входили до складу як змішаних , так і суто жіночих музичних 

колектив. 1926 р. – відкрився клас бандури в Харківському музично-

драматичному інституті (викладач Г. Хоткевич), 1938 р. – в Київському 

музичному училищі (викладач М. Опришко). У навчальних закладах та 

самодіяльних творчих колективах дівчата впевнено опановували мистецтво гри 
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на бандурі. 1936 р. у Вінницькому Будинку Червоної армії був також 

організований жіночий ансамбль бандуристок (викладач В. Уманець). 

Після Другої світової війни розвиток української бандури вимагав 

підготовки професійних виконавців та викладачів гри на бандурі. Починаючи з 

1944 р. [1, с. 54], поступово відновилася підготовка бандуристів. У Київському 

музичному училищі та Київській консерваторії П.І. Чайковського (викладачі 

В. Кабачок, А. Бобир) мистецтву гри на бандурі навчалися здебільшого дівчата. 

Видатний педагог-бандурист В. Кабачок спрямував свою музично-педагогічну 

діяльність на формування змісту та напрямів творчої роботи дівочих ансамблів. 

На засадах збереження української ідентичності, відтворення й розвитку 

народних першоджерел, він займався аранжуванням репертуару для ансамблів 

бандуристок. 1952 р. під керівництвом В. Кабачка було створено перше тріо 

бандуристок у складі Н. Павленко, Т. Поліщук, В. Третьякової. Легендарні 

бандуристки до сьогодні мають своїх послідовниць, а тріо бандуристок 

продовжують розвиватися як окремий жанр національного сценічного 

мистецтва. 

У повоєнні часи бандура мала неабияку популярність. Поступово 

відновлювалося професійне навчання, з’являлися нові творчі колективи, але в 

більшості своїй вони були жіночими. 1947 р. у м. Полтава, при міському 

будинку культури було організовано жіночу капелу бандуристок (засновники 

Б. Лук’янчук, М. Поклад). Капела була чисельною і в окремі роки налічувала до 

80-ти учасниць. 1960 р. Полтавська жіноча капела була удостоєна звання 

народної самодіяльної, а в 1966 р. – заслуженої капели бандуристок УРСР. 

Разом із тим, у 60-70-х рр. ХХ ст. у Полтавській обласній філармонії працювала 

професійна змішана капела бандуристів (викладач І. Коваль), яка також 

здебільшого складалася із жінок-бандуристок. Капела бандуристів Полтавської 

філармонії проводила активну концертну діяльність та була прикладом 

дуалізму сталого та інноваційного у вокально-інструментальному народному 

виконавстві. 

Нині капели та ансамблі бандуристок, різноманітні за формами й кількістю 

виконавиць, існують в багатьох навчальних закладах України. У Харківському 

національному педагогічному університеті традиційно проводиться 

цілеспрямована й послідовна робота із організації та розвитку студентських 

ансамблів бандуристок. У різні роки університет прославляли: капела 

бандуристок музично-педагогічного факультету, тріо бандуристок «Сузір’я» 

(викладач Н. Роман); квартет та капела бандуристок «Слобожанська писанка» 

(викладач Н. Роман); ансамблі бандуристок факультету дошкільної освіти та 

педагогічного факультету, народний ансамбль бандуристок «Конвалія» 

(викладач Н. Роман). 

Одним із прикладів розвитку сучасних ансамблів бандуристок в умовах 

педагогічного університету є діяльність народного ансамблю бандуристок 

«Конвалія». Колектив удостоєний звання народного самодіяльного, є 

переможцем огляду-конкурсу «Нові імена України», лауреатом етнічно-

мистецького фестивалю «Печенізьке поле», лауреатом фестивалів: «Українська 
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духовність», «Студентська весна», «Святовид», «Дзвени, бандуро», «Чарівне 

намисто», «Весілля в Малинівці», «Сорочинський ярмарок», «Слобожанський 

ярмарок», «Олексіївська фортеця», «Сад пісень Сковороди», «Покуть». 

«Конвалія», як і будь-який інший сучасний ансамбль бандуристок, 

проводить активну концертно-просвітницьку роботу серед учнівської та 

студентської молоді, бере участь в урочистих заходах, святкових концертах, 

ярмарках, виставках, фестивалях та конкурсах. Такий ансамбль вдало поєднує в 

собі елементи традиційної народної культури й академічного концертного 

виконавства, він успішно інтегрований у навчальний та позанавчальний 

процеси педагогічного університету та є невід’ємною частиною педагогічно-

просвітницького напряму роботи, спрямованого на популяризацію, розвиток і 

збереження національної музики. 

Розвиваючи традиційне музичне мистецтво, ансамблі бандуристок, створені 

в умовах педагогічного університету, виробили й утвердили доцільність змісту, 

своєрідність стилю виконання, власні форми музично-педагогічного втілення. 

Удосконалення техніки інструментального виконавства в поєднанні з 

вокальною майстерністю бандуристок примножило можливості 

урізноманітнення навчального репертуару, надання йому сучасних рис. 

Багатоголосний ансамблевий спів та насиченість інструментальних 

партитур зробили таку форму навчально-виховної діяльності досконалою за 

змістом та цікавою для сприйняття. Сформувавшись на підвалинах безцінного 

козацького мистецтва, ансамблі бандуристок, створені в умовах педагогічного 

університету, не змогли перейняти філософію, світогляд та епічно-

імпровізаційну специфіку музикування сліпих митців, але, перехопивши 

естафету бандурництва, відтворили неповторність української традиційної 

музичної культури, надали їй нової естетики, чим збагатили національну 

музичну педагогіку в цілому. 

Підготовка бандуристок в умовах педагогічного університету має деякі 

обмеження, бо кінцевою метою є підготовка вчителя музики, вихователя або 

музичного керівника. Цілісність навчання забезпечується опорою на історію 

становлення й розвитку бандурного мистецтва та традиції українського народу. 

Важливу роль на цьому шляху відіграє застосування в навчально-виховному 

процесі педагогічно доцільного музичного репертуару, до якого входять 

обробки сучасних пісень українських композиторів, а також оригінальні твори 

для бандури та сучасних жіночих ансамблів бандуристок. Окреме місце в 

творчому доробку такого ансамблю займають твори видатних композиторів-

класиків. Окрім музичного матеріалу, солістки ансамблю уважно вивчають 

історію українських народних інструментів, особливості національного побуту, 

зразки усної народної творчості, традиційні обрядові дії та характерні звичаї 

свого народу. Набуті знання використовуються при створенні концертних 

номерів та музично-просвітницьких програм, які є складовою позанавчальної й 

виховної роботи зі студентами університету. 

Досвід роботи в умовах педагогічного університету показав, що підготовка 

сучасних ансамблів бандуристок буде якісною й перспективною, якщо 
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зберігатиметься опора на національні традиції, історію української культури та 

музичного мистецтва зокрема. Така діяльність стане результативною, якщо 

проходитиме з урахуванням науково-методичних досягнень кращих 

представників національної музичної педагогіки. Доцільно, поруч із 

пріоритетним використанням музично-педагогічної спадщини попередніх 

років, упроваджувати аранжування сучасних творів українських композиторів, 

створення й застосування нового репертуару, пошук перспективних новітніх 

форм із залученням передових технічних засобів. 

Отже, підготовка сучасних ансамблів бандуристок в умовах педагогічного 

університету є перспективним напрямом збереження традиційного музичного 

мистецтва в сучасних умовах і потребує подальшого розвитку, що, передусім, 

має втілюватися в пошуках концептуально нової виконавської стилістики, 

удосконаленні конструкції музичних інструментів, створенню й накопиченню 

актуального та різнопланового репертуару. 
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Головна мета діяльності будь-якого підприємства – створення 

конкурентоспроможної продукції чи надання  якісних послуг. Адже саме від 

цього залежить його прибуток, розвиток та процвітання. Досягти зазначеної 

мети можливо лише зі здоровим як фізично, так і соціально-психологічно  

персоналом. 

У науковій літературі сказано, що соціально-психологічний клімат – це 

емоційно забарвленні міжособистісні стосунки між членами колективу, в основі 

яких лежать симпатія, інтереси, схильності, які сприяють або перешкоджають 

всебічному розвитку особистості в колективі, продуктивній спільній діяльності. 

Важливо знати, що стан соціально-психологічного клімату в колективі 

залежить від багатьох чинників. Серед них дослідники визначають: 

- стиль управління підприємством та чисельність працівників; 

- наявність у колективі спеціалістів різних рівнів професійної 

майстерності; 

- час спільної трудової діяльності; 

- особливості статево-вікових груп; 

- наявність неформальної групи в колективі; 

- ступінь автономності групи та психологічної сумісності членів 

професійного колективу.[2] 

Чинники впливу на соціально-психологічний клімат слід розглядати поряд з 

розумінням поняття «умови праці». 

Умови праці – це складне об'єктивне суспільне явище, що формується в 

процесі праці під впливом взаємозалежних факторів соціально-економічного, 

техніко-організаційного й природно-виробничого характеру й впливає на 

здоров'я, працездатність людини, на його відношення до праці й ступінь 

задоволеності працею, на ефективність праці й інші економічні результати 

виробництва, на рівень життя й всебічний розвиток людини як головної 

продуктивної сили суспільства. 

Умови праці дослідники розглядають у вузькому та більш широкому 

значенні слова. У вузькому – це сукупність факторів, які впливають на 

працездатність та здоров’я в процесі праці. Їх розподіляють за певними 

групами: санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, естетичні, соціально-

психологічні. Такі умови діють самостійно або в будь-якій сукупності.[1] 
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У широкому значенні, умови праці охоплюють питання належного стану 

обладнання, якості матеріалів та інструментів, їх наявність на робочому місці, 

вчасне постачання для якісного виконання відповідних енергоносіїв, своєчасне 

забезпечення робочого місця необхідною технічною документацією. 

Враховуючи той факт, що соціально-психологічний клімат – це індикатор 

ефективності кадрового менеджменту, то поважне ставлення керівника 

підприємства до працівників, вміння організувати роботу змістовно та цікаво, 

матеріально заохотити фахівця та забезпечити його кар’єрне зростання – 

чинники, які сприяють формуванню позитивного соціально-психологічного 

клімату в професійному колективі. 

Поряд з позитивними чинниками, що формують певний соціально-

психологічний клімат в групі працівників, дослідники виділяють і негативні, до 

яких відносять: 

- незадовільний стиль управління; 

- напружені стосунки в колективі; 

- відсутність матеріальної мотивації; 

- погані умови праці. 

Але, слід наголосити, що кожен колектив – це індивідуальний організм, 

який існує в певних умовах, а значить і йому притаманна власна комбінація 

чинників, що впливають на соціально-психологічний стан фахівця. 

Так, раціональна організація робочого місця забезпечує високу 

продуктивність праці лише в тому випадку, якщо ефективно використовуються 

індивідуальні та психологічні особливості кожного працівника. А, вчасне 

оновлення соціальних і технологічних інструментів, дозволяє реалізувати 

фахівцю свій творчий потенціал в індивідуальній діяльності або у співпраці, 

взаємодії з іншими учасниками. 

Важливу роль в формуванні соціально-психологічного клімату в 

професійному колективі відіграє групова інтеграції та активізація діяльності. 

Саме вони сприяють активній перебудові невпорядкованих групових станів в 

упорядковані, що, в свою чергу, забезпечує оптимальне поєднання 

індивідуальних дій в умовах спільної діяльності [2]. 

Цікаво, що особливе місце серед чинників, які впливають на формування 

позитивного соціально-психологічного стану фахівця відіграє його соціальна 

адаптація, її динаміка, якість та результат. Це пов’язане з впевненістю 

працівника в адекватному розподілі благ та соціальній справедливості. 

Безпосередньо з соціально-психологічним станом працівника пов'язані 

організаційно-управлінські умови. Адже соціальне регулювання 

міжособистісної взаємодії відбувається через систему трудових відносин, в 

основі яких лежать правові принципи організації. 

Слід розуміти, що сприятливий клімат встановлюється тоді, коли колектив 

позитивно сприймає методи і прийоми управління. Якщо прохання керівника 

викликають невдоволення групи, то клімат погіршується, що супроводжується 

недотриманням інструкцій, порушенням дисципліни [3]. 

При унормуванні умов праці відбувається негативний вплив речовин на 
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організм людини, що супроводжується постійною втому, яка значно шкодить її 

соціально-психологічному стану. 

Важливо враховувати і наукову організацію праці, що включає в себе облік 

новітніх досягнень техніки, фізіологічних, психологічних, медичних та 

соціальних наук, використання яких дозволяє значно підвищити 

продуктивність праці, забезпечити збереження і зміцнення здоров'я 

працівників. 

Ще одним важливим напрямком створення соціально-психологічного 

клімату при використанні умов праці є застосування психогігієнічних заходів. 

Серед них провідними формами, найбільш поширеними в повсякденній 

практиці та умов охорони праці, слід визначити: 

- застосування різних методів зниження або пом'якшення 

психофізіологічних стресів; 

- обладнання спеціальних виробництв, в яких є виділений час протягом 

робочої зміни на сеанси управління гнівом і терапії для зняття втоми; 

- проведення діагностичних заходів для забезпечення ретельного огляду і 

оцінки; 

- організація праці, що характеризується особливостями окремих 

працівників; здійснення психофізіологічного професійного відбору та ін. 

Резюмуючи зазначимо, що визначені вище умови праці на підприємстві слід 

розглядати як чинники впливу на формування соціально-психологічного 

клімату в професійному колективі та соціально-психологічного стану фахівця. 

Адже від них залежить соціально-психологічне здоров’я особистості, а значить 

і прибутковість, розвиток та конкурентоспроможність підприємства. 
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Питання дисциплінарної відповідальності були предметом великої кількості 

досліджень як серед науковців, так і серед юристів-практиків, однак після 

впровадження нового Закону України «Про прокуратуру», внесення змін в 

розділ «Правосуддя» Конституції України, а також низки підзаконних 

нормативних актів дане питання майже не вивчалося, до того ж і на практиці 

застосування однієї і тієї ж норми має різне тлумачення.  

Механізм притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності за 

вчинені ними проступки є важливим елементом нової системи прокуратури. 

Він є важливою гарантією запобігання і захисту порушених прав людини 

прокурорами шляхом неналежного виконання службових обов’язків. Сама 

система прокуратури в будь-якій державі зацікавлена в розгляді заяв про 

дисциплінарні проступки, оскільки це є як самоочищення системи від 

співробітників, які підривають своїми діями довіру до інституції. Також, можна 

сказати, що належна процедура притягнення до дисциплінарної 

відповідальності є гарантією незалежності прокурора. 

Дисциплінарна відповідальність, за чинним законодавством України, настає 

за порушення трудової дисципліни й службових обов’язків. Порушення можуть 

бути виражені як у діях, так і бездіяльності. 

Передумовою успішного виконання функцій органів прокуратури є 

компетентність і особиста дисципліна прокурорів. Вимоги до норм поведінки 

виражаються в закріпленні службових якостей і встановлені у таких 

нормативних актах: 

• Закон України «Про прокуратуру» (далі – Закон); 

• Дисциплінарний статут прокуратури України (далі – Статут); 
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• Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури. 

Так, в ст. 43 Закону передбачені підстави для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності: 
1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення; 

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою 

прокуророві під час виконання повноважень; 

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів 

у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та 

непідкупності органів прокуратури; 

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове 

грубе порушення правил прокурорської етики; 

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку; 

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, 

не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, 

службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних 

висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при 

цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення; 

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості [1]. 

Відповідно до ст. 9 Статуту, дисциплінарними стягненнями є: догана; 

пониження в класному чині; пониження в посаді; позбавлення нагрудного 

знаку "Почесний працівник прокуратури України"; звільнення; звільнення з 

позбавленням класного чину [2]. 

Новий Закон України «Про прокуратуру» має деякі негативні аспекти, які 

дозволяють уникати, хоч і меншим чином, відповідальності справжнім 

порушникам. Відсутність в Законі тлумачення терміну «дисциплінарний 

проступок прокурора» є однією з таких проблем. Замість визначення 

законодавець надає лише перелік підстав, які перелічені в ч. 1 ст. 43 Закону. 

Вони не є вичерпними, і підлягають розширенню, оскільки в наступній частині 

цієї ж статті не виключається можливість у випадках передбачених законом 

притягнення прокурора до адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Думки різних науковців, як практиків, так і теоретиків у більшості своїй є 

однаковими щодо розуміння поняття дисциплінарної відповідальності 

прокурора. Наприклад, М. Івчук вважає, що юридична відповідальність 

працівників прокуратури – це встановлений державою примусовий захід 

(покарання) за недотримання встановлених законом заборон, невиконання або 

неналежне виконання встановлених законом обов’язків, порушення правил 

субординації, що застосовується до працівників прокуратури, а також їх 

обов’язок перетерпіти відповідні негативні наслідки, що визначені чинним 

законодавством [3, c. 220]. 

Пріоритетними завданнями Кодексу визначено забезпечення ефективного 

здійснення працівниками службових обов'язків, підвищення авторитету органів 
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прокуратури та сприяння зміцненню довіри громадян до прокуратури, 

формування в працівників прокуратури, на основі загальнолюдських цінностей, 

морально-етичних імперативів, що визначають їхню здатність протистояти 

намаганням неправомірного впливу на їхню службову діяльність і 

дотримуватися принципу морально-правової позиції у взаєминах із 

керівництвом, колегами, інститутами громадянського суспільства, засобами 

масової інформації тощо [4;c. 219]. 

Отже, питання притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності 

в усі часи вимагало дуже ґрунтовного, глибокого та всебічного дослідження. 

Недосконалий механізм застосування дисциплінарних стягнень не забезпечує, з 

одного боку невідворотність відповідальності за порушення службових 

обов’язків, а з іншого – створює можливості для зловживань у цій сфері, 

призводить до помилок, і як наслідок до дезорганізації в роботі з кадрами, не 

сприяє закріпленню кращих з них в системі органів прокуратури. 
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Развитие и совершенствование предохранительных взрывчатых веществ 

(ВВ) на Украине имеет надежную перспективу, связанную с производственной 

базой ГП «НПО «ПХЗ» и богатым опытом создания патронированных 

эмульсионных ВВ (ЭВВ) марки «ЕРА» [1]. 

На основании разработанной рецептуры предохранительного ЭВВ (ПЭВВ) 

были изготовлены опытные образцы и проведена оценка характеристик 

данного ВВ. Испытания опытных образцов патронированных ПЭВВ, 

производились в условиях полигона ГП «НПО «ПХЗ». 

В ходе испытаний на полигоне ГП «НПО «ПХЗ» определялись следующие 

показатели: 

- восприимчивость к инициирующему импульсу (электро дитонатора); 

- полнота детонации; 

- передача детонации с определением скорости детонации; 

- критический диаметр ; 

- бризантность. 

В таблице 1 приведены результаты испытаний. 

 

Таблица 1  

Результаты испытаний образцов ПЭВВ в условиях полигона в сравнении с 

аналогичными показателями аммонитов марок  Т-19, ПЖВ-20 
 

Наименование показателя Опытные образцы 

ПЭВВ 

Т-19 ПЖВ-

20 

Бризантность, мм 13-15 15-17 14-16 

Передача детонации между 

патронами, см 

2 5 5 
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Скорость детонации, м/с 3800-4500 3600-4300 3500-

4000 

Критический диаметр, мм 20 22 24 

 

В таблице 2 приведены физико – химические характеристики ПЭВВ и 

тротилосодержащих ВВ аммонитов марок Т-19, ПЖВ-20 . 

 

Таблица 2 

Физико-химические характеристики  ПЭВВ, аммонитов марок Т-19, ПЖВ-20. 
Характеристики ПЭВВ Т-19 ПЖВ-20 

Кислородный 

баланс, % 

-0,5 -2,47 +0,62 

Теплота взрыва, 

кДж/кг 

2305 3408 3404 

Температура взрыва, 

град. К 

2054 2230 2220 

Чувствительность к 

удару, мм 

500 300 400 

Чувствительность к 

трению, МПа  

250-280 196-226 171-221 

 

Дальнейшие испытания были направлены на определение 

предохранительных свойств. Основным оборудованием являлась лабораторная 

установка: штрек. В штреке моделируются условия приближённые к условиям 

при взрывных работах в угольных шахтах. [5] 

В условиях опытного штрека провели испытание на безопасность действия 

взрыва в МВС. 

Опытный штрек представляет собой стальную трубу диаметром 1,8 м и 

длиной 20 м. С одной стороны труба открыта, а с другой – имеет стальное днище 

с отверстием диаметром 400 мм для мортиры. Во внутренней полости опытного 

штрека устанавливается бумажная диафрагма, разделяющая штрек на две 

камеры. Объем камеры от днища до диафрагмы (10 м3) называют взрывной 

камерой, в которой перед испытанием ВВ создается метано-воздушная 

атмосфера взрывоопасной концентрации (9±0,5% метана по объему). 

Равномерное распределение компонентов смеси осуществляют с помощью 

лопастной мешалки. Концентрацию газа во взрывной камере измеряют 

электрическим газоанализатором.  

Было испытано 20 патронов в условиях опытного штрека в пылевоздушной 

смеси , массой каждого заряда 0,3 кг. При этом не было  воспламенения из 20 

опытов, что удовлетворяет требованиям нормативной документации. 

Допускается получение до 50% воспламенений. 

Далее в условиях опытного штрека провели испытание на безопасность 

действия взрыва в пылевоздушной среде. 

Взрывчатые вещества считают выдержавшими испытание при массе заряда 
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700 г согласно нормативной документации, если при испытании опытных 

предохранительных ВВ отсутствует воспламенение в 5 опытах. 

Было проведено 5 опытов согласно нормативной документации. При этом 

не было ни одного воспламенения. 

В таблице 3 приведены нормативы по предохранительности, которым 

должен удовлетворять IV класс ВВ (при прямом инициировании). 

 

Таблица 3 

Нормативы по уровню предохранительности ВВ IV класса 

Класс 

ВВ 

Испытания в 

опасных условиях по 

Норматив, г 

m(50) mпр 

При взрывании в канальной мортире 

IV Газу 300 - 

IV Пыли - 700 

 

Опытные образцы ПЭВВ соответсвуют нормативам по уровню 

предохранителькости ВВ IV класса, приведенным в таблице 3. 

Исходя из приведенных выше результатов испытаний в опытном штреке 

образцов ПЭВВ следует: взрывчатые вещества, которые выдержали испытания 

в опытном штреке, считаются безопасными при применении их в шахтах, 

опасных по газу или пыли. 

Использование таких зарядов ВВ предусматривает [6]: 

– обязательное выполнение назначенной им работы;  

– в незаряженной части шпура должна быть размещена забойка; 

– в атмосфере забоя и на расстоянии 20 м от него содержание метана 

должно быть менее 1%; 

– забой, кровля, стенки и почва выработки на протяжении до 20 м от забоя 

должны быть обильно смочены водой с добавкой смачивателей; 

– в призабойном пространстве выработки должна быть создана 

водораспылительная завеса, если это регламентируется нормативными 

документами. 

В результате испытаний образцов ПЭВВ на полигоне были определены 

взрывчатые характеристики. Взрывчатые характеристики ПЭВВ сравнили с 

взрывчатыми характеристиками тротилосодержащих аммонитов марок Т-19, 

ПЖВ-20. 

Из сравнительной оценки видно, что основные взрывчатые показатели, 

влияющие на качество взрывных работ, не уступают взрывчатым показателям 

ВВ марок Т-19, ПЖВ-20. Так же были проведены испытания по определению 

предохранительных свойств на опытном штреке. Образцы ПЭВВ по 

предохранительным свойствам  отвечают ВВ IV класса. 

Таким образом опытные образцы ПЭВВ имеют взрывчатые и 

предохранительные характеристики, не уступающие тротилосодержащим 
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аналогам, которые используются в шахтах Украины, но в отличии от 

аммонитов марок Т-19, ПЖВ-20 не имеют в своём составе токсичного 

компонента-тротила. 

Разработанное ЭВВ IV класса предохранительности устойчиво к выгоранию 

и его применение может повысить безопасность производства взрывных работ 

по сравнению с применяемыми порошкообразными ВВ. 

Использование ПЭВВ даёт возможность перейти при выполнении взрывных 

работ в производственных условиях шахт, опасных по газу и взрывам угольной 

пыли, к более экологически безопасным ВВ. 

Полученные результаты после проведения дополнительных исследований 

будут положены в основу изготовления промышленного ПЭВВ. 
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В даний час в містах проживає більше половини населення Землі. Для 

більшості країн Європейського Союзу цей показник становить близько 70%, і, 

за прогнозними оцінками, до 2030 р. може досягти 80% [1]. При цьому сучасне 

місто з його потужною соціально-економічною та інженерно-технічною 

інфраструктурою стає одним з головних «винуватців» деградації 

навколишнього середовища. Міста надають 80% всіх викидів в атмосферу і 3/4 

глобального обсягу забруднень. Всі міста світу щорічно виробляють до 3 млрд. 

тон твердих відходів, (для порівняння - щорічно в світі виплавляється близько 

1,5 млрд. тон сталі). При цьому забруднюючий вплив великих міських 

агломерацій простежується на відстані 50-ти кілометрів від них. Таким чином, 

саме міста змінюють природне середовище, формуючи антропогенний 

ландшафт величезних територій. 

Актуальність обраної теми визначена сучасними методами підрахунку, 

відповідно до яких забруднення навколишнього середовища спричиняє 17% 

хвороб в дитячому та 10% в дорослому віці, а також 41% респіраторних і 16% 

ендокринних захворювань [1]. 

На сьогоднішній день внаслідок бурхливого розвитку промисловості, 

збільшення кількості автотранспорту, розвитку науково-технічного прогресу, 

неконтрольованої господарської діяльності людини та інших чинників, 

відбувається погіршення як екологічних так і соціально-економічних умов 

проживання міського населення. Не зважаючи на наукові розробки В. Шевчука, 

Л. Мельника, М. Клименка, В. Кучерявого, А. Шапара, Ф. Стольберга, О. 

Тетіора та інших вчених, зміни, що відбуваються в міських екосистемах є 

малодослідженими. Саме тому необхідним є дослідження екологічних проблем 

в умовах сучасного міста. 

В даний час проблема екології в умовах сучасного міста стає все гострішою 

з кожним днем. В рамках даної теми спробуємо розглянути найбільш актуальні 

з них. 

Однією з основних проблем для жителів міст є шум. Люди живуть в умовах 

транспортного шуму, рівень якого щодня перевищує 65 дБА. Слід відмітити, 

що безпечним для слуху визначено рівень шуму менше 60 дБА [2]. В умовах 

постійного міського гулу виникає звукове перевантаження, яке призводить до 

порушення слуху у людей. Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації 

охорони здоров'я (ВООЗ) шумовий вплив на організм людини збільшує ризик 

інфаркту міокарда в тій же мірі, як і пасивне куріння.  
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Шум, виходячи з реальних умов, поширюється від джерел звуку прямим 

шляхом, або відбитим від поверхонь. В процесі проектування нових житлових 

мікрорайонів і об'єктів інфраструктури (що є основною характеристикою міста) 

проектувальники-екологи прораховують можливе шумове навантаження на 

населення від різних джерел звукового впливу, намагаючись передбачити: 

спеціальні шумові екрани вздовж автодоріг, ефективно відображений шум, 

вдосконалені конструкції палітурок «протигаласливих» вікон, блокуючих до 

80% вуличного шуму, сучасні шумоізолюючі матеріали, що використовуються 

для обробки стін фасадів з боку автотранспортних магістралей, планувальні 

рішення квартир, вікна спальних кімнат, звернених у двір і т.д. 

В умовах сучасної міської забудови в контексті підвищеної поверховості 

використовуються інноваційні архітектурно-планувальні рішення із 

застосуванням переважно цегляних і цегляно-монолітних стін та перегородок, 

що перешкоджають поширенню електромагнітного випромінювання вгору, 

оскільки саме бетонні стіни направляють випромінювання вгору, тобто: чим 

вище поверх, тим вище сукупний фон випромінювання.  

Вихлопні гази, пил, викиди підприємств, випаровування, одним словом - 

«смог», являє собою основну екологічну проблему міста. Рішення проблеми 

представляється в достатньому озелененні прибудинкової території; створення 

«зелених» зон відпочинку, парків; збереження та використання природного 

ландшафту, в тому числі водойм; створення елементів дизайну з використанням 

фонтанів, які сприяють очищенню і зволоженню повітря.  

В даний час з'явилося поняття «світлового смогу», коли навіть вночі в 

приміщення квартир проникає світло реклами, вуличного освітлення, фар 

автомобілів, що призводять до розвитку хвороб серця і укорочують життя на 

кілька років [3]. Архітектори постійно знаходять нові способи для вирішення 

цієї проблеми за допомогою використання: місцевого освітлення ігрових зон, 

освітлення фасаду будинків, вікон під'їздів тощо. 

Формування водних ресурсів, що використовуються для водопостачання 

населення, відбувається за рахунок поверхневих вод, слабо захищених від 

антропогенного впливу. Господарська діяльність людини та умови 

водокористування визначають якість природних вод. Санітарно-екологічний 

стан вододжерел безпосередньо залежить від особливостей міського 

водопостачання і відповідно буде впливати на його розвиток в майбутньому. 

В умовах щільної забудови слід звернути увагу на проблеми, пов'язані з 

централізованою системою очищення поверхневого стоку. Створення системи 

відводу та очистки забрудненої частини поверхневого стоку передбачає 

влаштування збірних колекторів дощової мережі, розділових камер, що 

регулюють ємності. В даному випадку найбільш складна інженерна задача – 

«технічне переозброєння» систем водовідведення, яке в кінцевому підсумку 

призведе до поліпшення екологічного стану і захистить від забруднень 

поверхневими стічними водами прибережну міську смугу. 

З огляду на порушення технології утилізації та зберігання відходів, низькою 

екологічною культурою населення, відсутністю надійного механізму виконання 
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санітарного законодавства також актуальною проблемою для міст є проблема 

міських відходів.  

Слід зазначити, що на сьогоднішній день найбільш актуальним стає процес 

переробки відходів різноманітними методами (термічним, біологічним, 

механічним, комплексним і ін.) і їх повторне використання.  

У країнах Європейського Союзу все більш популярною стає підземна 

вакуумна система роздільного збору відходів, яка поки не знайшла 

застосування в Україні [4]. Ця технологія збору застосовується більш ніж в 25 

країнах Європи, Північної і Південної Америки, в Азії, Австралії і на 

Близькому Сході. У Фінляндії, наприклад, таким чином обслуговуються цілі 

міста. Пневмосистему почали активно впроваджувати в Китаї. Найбільша 

система вакуумного збору відходів побудована в святій мечеті аль-Хаара 

(Кааба, Мекка) в Саудівській Аравії, де під час хаджу кожен день утворюється 

близько 600 т (4,5 тис.м2) відходів [5]. 

Екологічна ситуація міст залишається вкрай складною, навантаження на 

навколишнє середовище зростає. Забруднення і виснаження природних 

ресурсів й надалі загрожує здоров'ю населення, екологічній безпеці та 

економічній стабільності держави. Тож для успішного розв’язання складних 

екологічних проблем великих міст насамперед потрібен перехід до 

утвердження екологічної свідомості як на індивідуальному, так і на 

суспільному рівні. 

Таким чином, сучасні наукові розробки, нові технології, що поєднують 

задоволення і якість - це результат наукового мислення, що спирається на 

розуміння картини комфортного рівня життя. Але все ж рішення всіх питань 

забезпечення безпечної життєдіяльності міста безпосередньо залежить від 

адекватних рішень на кожному рівні в галузі охорони навколишнього 

середовища. 
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Як відомо, венчур є одним з найризикованіших видів діяльності та напрямів 

інвестування. Венчурний капітал - це форма приватного капіталу та вид 

фінансування, який інвестори надають стартап-компаніям та малому бізнесу, 

які, як вони вважають, мають довгостроковий потенціал зростання.  

Венчурний капітал, як правило, надходить від забезпечених інвесторів, 

інвестиційних банків та будь-яких інших фінансових установ та виділяється 

малим компаніям з винятковим потенціалом зростання, або компаніям, які 

швидко зростають і готові продовжувати розширюватися [1]. Пороте сьогодні 

на ринку інвестицій все менше проактивних інвесторів, що вкладають кошти в 

розвиток стартапів і підприємств взагалі. Більшість обирає тактику 

вичікування. 

Багато інвесторів вирішують проблеми на публічних ринках і шукають 

стабільніші проекти для в кладення коштів. Значна частина інвестиційних 

фондів вирішує проблеми своїх портфельних компаній і не робить нових 

інвестицій. За даними Inventure Investment Group пандемія коронавірусу істотно 

вплинула на інвестиційні фонди. Мультиплікатори знизилися як на публічних, 

так і на приватних ринках [2]. В той же час криза створює можливості для 

інвестиційних фондів зайти в цікаві стартапи, які раніше не були готові 

залучати зовнішніх інвесторів.  

Венчур – це загартована індустрія, яка давно звикла працювати в умовах 

невизначеності. Тут кризові ситуації можуть виникати кожні 2 місяці, але 

інвестори венчурного капіталу навчилися прогнозувати можливі ризики [2]. 

Тому ситуація, що виникла в сфері венчурного інвестування наразі, на нашу 

думку, є тимчасовою. Як правило, інвестори оперативно повертаються до 

венчуру, тому що він пропонує нові інноваційні більш захищені бізнес-моделі.  

Чому все ж венчурний капітал потрапив під менший вплив кризи в 

фінансовій сфері, яка виникла у зв’язку з глобальними флуктуаціями?  

По-перше, даних компаніях заздалегідь проводиться аудит, а тому більшість 

інвестиційні фондів ще до кризи виявили компанії, в котрі вони інвестують, у 

яких можуть виникнути проблеми. Ці компанії вже втратили повністю або 

частково фінансування. Як результат у інших стартапів тепер достатньо грошей 

на розвиток. 

https://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp
https://www.investopedia.com/terms/l/longtermgrowth.asp
https://www.investopedia.com/terms/l/longtermgrowth.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/062315/what-type-funding-options-are-available-private-company.asp
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По-друге, ризик банкрутства венчурних підприємств  мало імовірний, так як 

більшість з них мають вкладення в галузі доставки товарів, медицини чи 

страхування, які зараз, на відміну від інших видів діяльності, не скорочують,  а 

нарощують показники результативності функціонування.  

Інвестиції в технології на ранній стадії - це високий ризик, але і більш 

високий шанс повернення інвестицій, а також можливість зараз вкласти кошти 

в більш гнучкі компанії, які формуються в умовах нестабільності, і почнуть 

зростати в період відновлення після кризи, а не витрачати час на відновлення 

після отриманих збитків [3]. Це пов’язано з тим, що стартапи на стадії 

отримання перших прибутків менше схильні до впливу ринку і, як правило, 

отримують вигоду від криз, оскільки вони можуть отримати більш дешеву 

робочу силу. До того ж такі компанії не мають ризику втрати постачальника на 

відміну від компаній, які вже досягли певної стадії розвитку. Також скорочення 

ринкового попиту змушує бізнеси, які досить довгий період часу функціонують 

на ринку, нести зростаючі витрати, що чинить негативний вплив у 

довгостроковій перспективі. Повернення у докризовий стан займе у них 

набагато більше часу, ніж у молодих стартапів [4]. 

Щоб зрозуміти, як Covid-19 може вплинути на стартове фінансування на 

глобальному рівні, розглянемо активність венчурного фінансування у 2020 

році, а також зміни фінансування під час минулих спалахів, оскільки відомо, 

що венчур є однією з форм приватного капіталу.  

Як видно з рис. 1, фінансування приватного ринку фондування в I кварталі 

2020 року склало 77 млрд.дол., що на 16% менше, ніж у ІV кварталі 2019 року, 

та майже на 12% порівняно з 1 кварталом 2019 року. 
 

 
Рис. 1. Динаміка фінансування у приватному ринку фондування  

у 2018-2020 р.р.* * 
 

*Джерело: сформовано автором за [5] 
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Прогнозоване зниження фінансування у 1 кварталі 2020 року стане другим 

найбільш стрімким квартальним зниженням за останні десять років, що 

поступається лише зниженню на 36% в 3 кварталі 2020 [5]. Не дивлячись на це, 

підсумком 1 кварталу 2020 року стали 58 мегараундів (угоди на суму від 100 

млн. дол.) (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Динаміка кількості та вартості мегараундів у 2 кварталі 2018- 

1 кварталі 2020 р.р.*  
 

*Джерело: сформовано автором за [6] 

 

Обсяги сумарних вкладень, які стали мегараундами та угод, вартістю менше 

100 млн. дол. у 2 кварталі 2018 - 1 кварталі 2020 р.р. представлена на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Динаміка обсягів вкладень, які стали мегараундами та угод 

вартістю менше 100 млн. дол. у 2 кварталі 2018-1 кварталі 2020 р.р.* 
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*Джерело: сформовано автором за [6] 

 

Як бачимо, у 1 кварталі 2020 року обсяг угод на суму від 100 млн. дол 

становив 45 % загального обсягу венчурних інвестицій. Цей показник 

відповідає докризовому 1-2 кварталів 2019 року та на 9 в.п. вище, ніж у 2 

кварталі 2018 року. 
 

 
Рис. 4. Структура загальних венчурних інвестицій у 2 кварталі 2018- 

1 кварталі 2020 р.р.* 

 
*Джерело: сформовано автором за [6] 
 

Підсумовуючи вище зазначене, можемо констатувати, що в умовах 

фінансової кризи та глобальних викликів венчурний бізнес є більш ефективним 

і передбачуваним, ніж більшість інших видів діяльності. Звичайно, венчурний 

капітал не може бути стовідсотково стабільним, коли нестабільно майже все в 

економіці. Проте, оскільки венчур за своєю суттю є диверсифікованими видом 

бізнесу, і інвестиції цього виду здійснюють досвідчені інвестори в компанії, які 

функціонують на засадах, придатних для виживання в умовах глобальних 

флуктуацій, шансів залишитися на плаву у них значно більше, ніж у інших 

суб’єктів господарювання. 
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Захворювання пародонту – одна з найпоширеніших мікробних інфекцій, яка 

вражає 35% дорослого населення у світі. Найчастіше діагностуються гінгівіт і 

пародонтит.  Гінгівіт –  поширена але зворотна проблема, яка полягає у 

обмеженому запаленні ясен. Він характеризується набряком і кровоточивістю 

ясен під час чищення зубів і майже половина дорослого населення страждає 

цим захворюванням. Невилікуваний вчасно гінгівіт може перейти в пародонтит 

–  загальне запаленням тканин пародонта, що характеризується утворенням 

пародонтальної  кишені  і згодом призводить до втрати опорної структури зуба 

через розсмоктування альвеолярної кістки та руйнування періодонта [1].  

Патологія пародонту прогресує, циклічно змінюючи фази загострення та 

ремісії, що тісно пов'язано з ефективністю імунної відповіді пацієнта [2]. 

Факторами, які можуть прискорити та погіршити перебіг хронічного 

пародонтиту, є під’ясенні відкладення, куріння та умови, пов’язані з деякими 

імунними розладами, цукровий діабет або СНІД.  Можливими факторами 

ризику вважаються інші захворювання, такі як серцево-судинні, включаючи 

ішемічну хворобу серця та інсульт [3].   

У ясенній бляшці виявлено більше 700 видів мікроорганізмів [4,5], але лише 

їхньої наявності недостатньо для того, щоб викликати пародонтит, оскільки 

імунна відповідь господаря може модулювати перебіг хвороби у бік деструкції 

або загоєння [6].   

Лікування  пародонтиту спрямоване на зменшення інфікованості в кишенях 

малої та середньої глибини, видалення під'ясенного каменю та нальоту за 

допомогою закритого кюретажу та вирівнювання поверхні кореня  (в 

англомовній літературі ці маніпуляції називають –  scaling and root planning 

(SRP)), або хірургічного зменшення глибини значних кишень, щоб за 

допомогою SRP можна було підтримувати здоровий стан ясен. Хоча SRP – це 

золотий стандарт лікування, який використовують вже коло 100 років, але воно 

не усуває усі патогенні бактерії, наявні у пародонтальних кишенях, оскільки це 
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неможливо здійснити інструментально. Показання до цього виду терапії були 

переглянуті, і було зроблено висновок, що клінічна ефективність SRP в значній 

мірі залежать від глибини кишені, майстерності лікаря, тривалості терапії та 

відповідальності пацієнта [7].   

Антимікробні препарати при лікуванні пародонтиту використовуються як 

обов’язкові  додаткові засоби під час і після SRP. Для максимального ефекту 

вони повинні досягати усієї глибини пародонтальної кишені і створювати у 

ясенній рідині достатню концентрацію діючої речовини. Антимікробні засоби 

можна призначати як системно, так і місцево. Системне введення зазвичай є 

доповненням до SRP з метою запобігання реколонізації патогенних бактерій у 

кишені. Його продовжують протягом 7 – 14 днів. Це вимагає введення в 

організм більш високої концентрації кожні кілька годин для стабілізації 

ефективного рівня дози в ураженій ділянці, що може призвести до таких 

несприятливих явищ, як реакція гіперчутливості, порушення ШКТ та 

виникнення резистентних штамів бактерій. 

Ці побічні ефекти помітно зменшуються, якщо антибіотики застосовувати 

місцево. Форми призначення антибіотика також можуть бути місцевими з 

використанням звичайних способів введення (промивання, інстиляції, 

полоскання), або з застосування систем  контрольованого вивільнення.  

Системи з контрольованим вивільненням, які можуть чинити протимікробний 

ефект протягом тривалого періоду часу у потрібному місці, створені шляхом 

іммобілізації антимікробних агентів на субстанції-носії для забезпечення 

тривалого постійного вивільнення діючої речовини. Це –  наприклад, 

антимікробні волокна, гелі, плівки, смужки та ін. [8,9]. Такі системи мають свої 

переваги та недоліки [8,10]. 

Переваги систем контрольованого вивільнення препарату: 

• Забезпечується прямий доступ до ураженої ділянки. 

• Знижується вартість лікування. 

• Дозволяють уникнути проблем із шлунково-кишковим трактом, які 

можуть виникнути при пероральному прийомі ліків.  

• Підвищується терапевтична ефективність препарату. 

• Препарат локалізується у безпосередній близькості до кровотоку.  

• Покращується комфорт пацієнта та загальне позитивне  сприйняття 

процесу лікування.  

• Це безпечний і зручний шлях уведення ліків. 

• Як правило, призводить до більш тривалого терапевтичного ефекту. 

• Не інвазійне, безболісне та просте застосування методу. 

• Зручно для контролю та моніторингу бажаного рівня діючої речовини у 

вогнищі запалення. 

• Зручний засіб доставки лікарського засобу в ротову порожнину, без 

всмоктування в шлунково кишковому тракті. 

• Оминається печінковий метаболізм, така терапія забезпечує більшу 

біологічну доступність та зменшення дозування. 
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• Препарат, який уводиться, оминає кисле середовище шлунку. 

• Препарати із тривалим вивільненням, які передбачають одноразове 

застосування, мають перевагу перед медикаментами, які треба вводити 

повторно.  

Недоліки систем контрольованого вивільнення препарату: 

• Цей спосіб доставки ліків небажаний для місцево подразнюючих 

препаратів. 

• Доза лікарського засобу лімітована через відносно невеликий об’єм 

пародонтальної кишені. 

• Може відбуватися попередній системний метаболізм лікарського засобу  

за допомогою таких ферментів, як пептидаза та естераза. 

• Цей спосіб лікування через зрозумілі причини потребує використання 

високоефективних препаратів. 

• Слід враховувати вищу вартість системи доставки через вищі виробничі 

витрати при виготовленні таких засобів.  

• Слід враховувати труднощі з досягненням терапевтичних концентрацій 

антимікробного засобу в глибоких ділянках пародонтальних кишень. 

Висновки. Проведений далеко не повний огляд публікацій за даною темою 

свідчить про помітну зміну парадигми в фармакотерапії пародонтитів від 

призначення антимікробних препаратів системно до внутрішньо-кишеневих 

способів їхньої доставки. Однак, запропонованим в даний час композиціям 

характерні певні недоліки, серед яких: необхідність механічного прикріплення 

системи доставки до поверхні зуба, потреба видалення нерозчинних систем 

доставки, відсутність проникнення діючого середника в глибокі ділянки 

пародонтальної кишені.   Щоб поліпшити ефективність  внутрішньо-кишеневих 

систем доставки повинен бути чітко визначений алгоритм їхнього 

використання – яка система буде використовуватись одразу після проведення  

SRP, а яка – для підтримувальної терапії. Не вивченими залишаються також 

питання пріоритетності і поєднаного використання таких методів терапії, як 

внутрішньо-кишеневі системи доставки препаратів і використання мембран для 

керованої регенерації тканин. На останок слід зауважити, що методи лікування 

пародонтитів за допомогою внутрішньо-кишенькових систем доставки ліків без 

сумніву є перспективним напрямком досліджень. Це безумовно прокладає шлях 

до майбутнього опрацювання і патентування нових, комерційно здійсненних, 

фізіологічно прийнятних та клінічно ефективних систем. 
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Ефективне функціонування – невід’ємна складова діяльності суб’єктів 

господарювання. Досягнення ефективності залежить від наявності якісної та 

своєчасної інформації про стан підприємства, яка може бути представлена 

низкою аналітичних показників, особливо важливим серед яких є коефіцієнт 

достатності робочого капіталу, оскільки  він свідчить про рівень 

платоспроможності та ефективність структури фінансування ресурсів, а 

правильна його інтерпретація – основа для прийняття рішень та розробки 

заходів у напрямку підвищення ефективності. 

Питанням ролі робочого капіталу та підходам до управління робочим 

капіталом присвячені роботи таких вчених: Бланк І.О., Іонін Є.Є., Квасницька 

Р.С., Морозовський Я.Е., Соляник Л. Г. Разом з тим особливої потреби 

дослідження набувають питання, пов’язані з достатністю робочого капіталу 

операторів газорозподільних мереж (операторів ГРМ), які провадять діяльність 

у галузі, яка характеризується значущістю державного рівня, впливає на стан 

загальносуспільного добробуту. 

Оператори ГРМ відносяться до суспільно-значущих природно-монопольних 

структур. Організаційно-правова форма цих підприємств, в переважній 

більшості, акціонерні товариства, функціонування яких спрямовано на 

досягнення певного рівня ефективності, який одночасно забезпечить стабільний 

прибуток акціонерам та задовольнить потреби суспільства в отриманні 

необхідного обсягу газового ресурсу. Серед фундаментальних показників для 

здійснення аналізу ефективності функціонування операторів ГРМ, що 

характеризують платоспроможність підприємства та ефективність структури 

фінансування його ресурсів, є робочий капітал та коефіцієнт достатності 

робочого капіталу. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B$
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Ідея використання показника робочого капіталу для діагностики 

потенційної платоспроможності дуже очевидна і базується на потенційних 

грошових потоках. Оборотні активи – це потенційне надходження грошових 

коштів протягом одного року, а поточні зобов’язання – потенційне вибуття 

грошових коштів. Нормою бізнесу є наявність позитивного робочого капіталу. 

Це є підтвердженням потенційної платоспроможності протягом одного року. [1, 

c. 133]. 

Обсяг робочого капіталу безпосередньо залежить від рівня кожного з 

компонентів цього показника: оборотних активів та поточних зобов’язань, 

кожен з яких складається з таких елементів як запаси, дебіторська 

заборгованість, грошові кошти, кредиторська заборгованість.  

Оператори ГРМ функціонують у суспільно-значущій сфері, що передбачає 

необхідність їх стабільного, ефективного, безперервного функціонування, у 

чому, відповідно, значущу роль відіграє фактор наявності оборотних коштів 

задля реалізації щоденних цілей підприємства. На сучасному етапі розвитку 

економіки інтенсифікацією характеризуються питання впровадження ключових 

показників ефективності (КПЕ) – індикаторів, які мають вирішальне значення 

для розробки та імплементації заходів спрямованих на підвищення 

ефективності. 

В роботі Девіда Парментера [2], суттєвий акцент здійснено на тому, що 

досягнення того чи іншого показника залежить від роботи кожного із 

співробітників, а отже має бути зрозумілим для кожного з них. Такі індикатори 

мають бути розроблені для всіх підрозділів підприємства, а всі члени команди 

мають усвідомлювати, що їх вклад формує результати всього підприємства.     

Робочий капітал є вкрай важливим показником для оцінки ефективності 

діяльності газорозподільних компанії. Специфіка діяльності компаній, що 

розглядаються, є передумовою необхідності контроля за цим показником, 

оскільки його рівень презентує здатність компанії виконувати одну з своїх 

головних функцій – забезпечення безперебійного газопостачання,  яке не 

можливе без відповідного рівня оборотного капіталу. 

Рівень робочого капіталу має забезпечити «фізичну» можливість 

підприємства підтримувати свою діяльність. «Фізична» необхідність робочого 

капіталу може бути продемонстрована тим, що оператори ГРМ:  

1. Мають володіти достатнім рівнем запасів, які використовуються в 

аварійно-відновлювальних роботах. 

2. Мають забезпечити своєчасну сплату податків та виплату заробітної 

плати. 

3. Мають бути здатними вчасно виконувати договірні зобов’язання у 

частині розрахунків з постачальниками та підрядниками тощо. 

Оскільки робочий капітал як різниця між оборотними активами та 

поточними зобов’язаннями  не може надати можливість всебічного розуміння 

ситуації, необхідним є оцінка даного показника у порівнянні з іншими – 

розрахунок відносного показника. Тому оцінку рівня оптимальності робочого 

капіталу можна здійснити за допомогою розрахунку коефіцієнту достатності, 
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також відомого як коефіцієнт оборотності робочого капіталу, який є 

відношенням чистого доходу до обсягу робочого капіталу.  

Необхідно відзначити, що, обираючи КПЕ діяльності підприємства, 

необхідно враховувати їх значущість та відповідність певним критеріям. Так, 

достатність робочого капіталу як КПЕ має відповідати семи основним 

характеристикам (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Аналіз відповідності показника достатності робочого капіталу критеріям 

визначення КПЕ 

Характеристики КПЕ 
Аналіз 

відповідності 
Обґрунтування 

1. Залучення кожного 

підрозділу, кожного окремого 

робітника у заходи спрямовані на 

підвищення ефективності. 

Так 

В роботі з контролю показника задіяні 

планово-економічний відділ, бухгалтерія, 

відділ продажу та інші підрозділи 

2. Носять нефінансовий 

характер. 
Так Вимірюється у відсотках 

3. Потребують вкрай 

оперативного відслідковування. 

Так 

 

Кожен з компонентів має бути під 

оперативним контролем (контроль рівня 

запасів, повноти та своєчасності 

розрахунків з дебіторами та кредиторами 

тощо 

4. Потребують втручання 

генерального директора та топ-

менеджменту. 

Так 

Голова та члени правління мають 

оперативно реагувати на зміну капіталу, 

приймаючи відповідні рішення  

5. Передбачають 

відповідальність конкретної 

особи або команди. 

Так 

Контроль за достатністю робочого 

капіталу має бути у відповідальності 

фінансового директора  

6. Здійснюють значний 

вплив на вирішальні для компанії 

фактори успіху. 

Так 

Від обсягу оборотного капіталу залежить 

можливість підприємства якісно та 

своєчасно виконувати свої зобов’язання 

перед споживачами, що, відповідно, є 

запорукою успіху підприємства.  

7. Здійснюють позитивний 

вплив на інші показники 

діяльності. 

Так 

Контроль за достатністю робочого 

капіталу взаємопов’язаний з заходами 

спрямованими на підвищення ліквідності, 

рівнем фінансової незалежності 

підприємства тощо 

Джерело: розроблено автором на основі [2]  

Показники робочого капіталу та достатності робочого капіталу операторів 

ГРМ мають бути під постійним контролем менеджменту, оскільки їх значення 

прямо впливає на досягнення стратегічних цілей підприємства. Достатність 

робочого капіталу – відносний показник, що може бути обраний як КПЕ для 

операторів ГРМ (таблиця 2).   
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Таблиця 2 

Розрахунок показника достатності робочого капіталу для операторів ГРМ   

Дата 
Оператор ГРМ 

Вінницягаз Волиньгаз Житомиргаз 

Робочий капітал операторів газорозподільних мереж, тис. грн 

На 31.03.2018  (384 140)  (384 140)  (147 491) 

На 30.06.2018  (443 612)  (443 612)  (195 157) 

На 30.09.2018  (520 226)  (520 226)  (237 500) 

На 31.12.2018  (498 109)  (498 109)  (266 643) 

На 31.03.2019  (580 793)  (462 608)  (392 486) 

На 30.06.2019  (682 168)  (454 877)  (489 823) 

На 30.09.2019  (797 972)  (487 565)  (566 373) 

На 31.12.2019  (850 402)  (533 712)  (679 628) 

Чистий дохід від реалізації, тис. грн 

За І квартал 2018 266 872 159 317   196 792  

За І півріччя 2018 318 901   192 443  236 284 

За 9 місяців 2018 376 415  222 755  270 980  

За 2018 рік 585 663  352 712 410 980 

За І квартал 2019 206 370 126 422 144 539 

За І півріччя 2019 267 567 168 323  188 235 

За 9 місяців 2019 346 231 203 876 226 510 

За 2019 рік 531 868 314 132 344 749 

Достатність робочого капіталу, % 

На 31.03.2018  (69,47)  (41,47)  (133,43) 

На 30.06.2018  (71,89)  (43,38)  (121,07) 

На 30.09.2018  (72,36)  (42,82)  (114,10) 

На 31.12.2018  (117,58)  (70,81)  (154,13) 

На 31.03.2019  (35,53)  (27,33)  (36,83) 

На 30.06.2019  (39,22)  (37,00)  (38,43) 

На 30.09.2019  (43,39)  (41,82)  (39,99) 

На 31.12.2019  (62,54)  (58,86)  (50,73) 

Джерело: розрахунок автора на основі фінансової звітності підприємств 

Для підприємств, показники яких були проаналізовані, характерним є 

від’ємне значення показника робочого капіталу та, відповідно, показнику 

достатності робочого капіталу. Від’ємне значення показників протягом 2018 – 

2019 рр. не є позитивним результатом, оскільки це свідчить про те, що обсяг 

боргів підприємств більше аніж обсяг активів для розрахунків за ними та 

відсутність потенційної платоспроможності. Така ситуація може бути 

покликана низкою факторів. Враховуючи специфіку діяльності операторі ГРМ 

на рівень активів  значною мірою впливають: низький рівень маржі, що 

проявляється в наданні послуг за тарифами, які не покривають витрати повною 

мірою;  кредитування дебіторів, що полягає у відсутності повноти та 

своєчасності сплати рахунків за надані послуги споживачами природного газу.  

Кожен з компонентів робочого капіталу має бути проаналізований з точки 

зору рівня впливу на ефективність діяльності. Від правильності визначення 
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факторів впливу та інтерпретації  їх значень залежить прийняття рішень та 

розробка заходів у напрямку підвищення результатів.  

Управлінський персонал операторів ГРМ, задля досягнення ефективної 

діяльності, має відслідковувати рівень достатності робочого капіталу. Даний 

показник може бути визначений як КПЕ для даних підприємств оскільки 

відповідає критеріям, рекомендованим для віднесення певних показників до 

рівня ключових. Враховуючи компонентний характер робочого капіталу 

необхідним є аналіз кожного з елементів даного показника та розробка системи 

заходів на основі рівня їх впливу на ефективність провадження діяльності.  
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Кількість підтверджених випадків COVID-19 продовжує зростати в Україні 

та в усьому світі, і ця нова пандемія безпрецедентно впливає на бізнес та 

економіку. Через коронавірусну пандемію багато країн ввели режим 

надзвичайного стану або карантинні заходи. Це призвело до часткового або 

повного припинення деяких виробництв і послуг. Коронавірусна криза 

поставила новаторські виклики для фірм, що працюють на ринку B2B, у 

порівнянні з «традиційними» кризами, що базувалися на фінансових ситуаціях 

[1]. Нинішня коронавірусна криза має катастрофічні наслідки для більшості 

фірм B2B у всьому світі, тому що різні країни ввели карантинні обмеження на 

пересування населення та ведення бізнесу, це негативно позначилось на 

світовій економіці. Коронавірус приніс колосальні збитки глобальній економіці, 

та практично усім галузям. Більшість підприємств України стикаються з 

проблемами ліквідності та труднощами у збереженні своїх кредитних 

зобов'язань через пригнічений ринок та запроваджені урядом обмеження. 

Занепад у продажах провокує внутрішньоорганізаційну та міжорганізаційну 

напругу, що вимагає нового підходу до управління життєздатністю 

підприємств. 

Транспортна сфера відчула на собі шкоду від введених обмежень однією з 

перших. Більшість країн світу закрили кордони, припинили будь-яке 

міжнародне сполучення в сфері пасажирських перевезень, обмежили вантажні 

перевезення. Сьогодні, коли комерційні перевезення по повітрю і морю 

згорнуті через карантинні заходи, автомобільний транспорт отримав ще більше 

значення. На теперішній час нагальним завданням автотранспортного сектору є 

підтримка безперебійної роботи ланцюгів поставок, особливо продуктів  

харчування і товарів медичного призначення.   

Залежно від тривалості кризи і з урахуванням різкого падіння обсягу 

міжконтинентальних контейнерних перевезень IRU (International Road Transport 

Union – Всесвітня автотранспортна організація) передбачає, що зниження 

ділової активності світової автотранспортної галузі в 2020 році складе до 20% 

[2]. В результаті сумарний дохід транспортних операторів у всіх країнах світу 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

281 

може знизитися на 800 млрд дол. США. Підприємства сектора пасажирських 

перевезень повідомили про загальносвітове зниження ділової активності в 

середньому на 80%, тому на карту поставлено їх виживання [3]. Тобто 

більшість автотранспортних підприємств перебуває під сильним фінансовим 

стресом, та їм доведеться вжити подальших кроків для підтримки своєї 

стабільності та життєздатності. 

Незрозуміло, як довго триватимуть наслідки коронавірусної кризи, і 

підприємства повинні спочатку оцінити свої альтернативи та підготувати плани 

дій на випадок потенційної довгострокової депресії як на українському, так і на 

світовому ринках. Криза поставила два основні виклики з точки зору 

неплатоспроможності: 1) загроза короткострокової ліквідності, тому що 

підприємства займаються зупинкою чи скороченням економічної діяльності; 2) 

середньо- та довгострокова загроза життєздатності, що виникає внаслідок не 

тільки самої кризи, але і реакції на кризу. Тривала рецесія є очевидною 

загрозою для довгострокової життєздатності багатьох підприємств, вже 

ослаблених кризою ліквідності, це в свою чергу вплине на обсяги продажів та 

перевезення товарів. Загроза життєздатності охоплює зусилля компаній щодо 

нормалізації та підтримки операцій, тобто залишаються платоспроможними - 

після того, як пандемія закінчиться, але довгий шлейф її наслідків продовжує 

відчуватися. 

Сьогодні багато країн вже пережили пік спалаху коронавірусу і прагнуть 

оздоровити сектори економіки, які пов'язані з виробництвом та торгівлею, що в 

свою чергу поліпшить діяльність транспортно-логістичної сфери. Транспорт 

забезпечує  розвиток економіки, таким чином виникає завдання підтримки 

життєздатності підприємств транспорту, зокрема автомобільного. В 

опублікованому секторальному огляді Міжнародної організації праці (МОТ) [4] 

сектор автомобільного транспорту названий одним з головних факторів 

розвитку світової економіки після пандемії COVID-19. У стратегічному 

секторальному обзорі [4] МОТ підтверджують вимоги IRU, які звернули 

особливу увагу на важливість політичної підтримки операторів автомобільних 

пасажирських та вантажних перевезень, включаючи як фінансові, так і 

нефінансові заходи. 

На теперішній час в дослідженнях приділяється багато уваги проблемам 

виходу підприємств з кризи, що спричинена пандемією COVID-19. Автори 

виділяють багато проблем, що виникли під час короноавірусної кризи, які 

необхідно вирішувати зараз та після пандемії. Окрім основних проблем 

пов’язаних з обмеженням або припиненням роботи підприємств, виникли 

безліч договірних порушень з партнерами (грошових та негрошових), які 

потрібно усунути. У майбутньому внаслідок пандемії з'явиться чимало 

непогашених договірних дефолтів. Грошові дефолти привернуть негайну і 

очевидну увагу [5]. Підприємства, на які вже значно впливає пандемія, повинні 

якнайшвидше розпочати дискусії зі своїми кредиторами, що може забезпечити 

творчі рішення та вигідні домовленості для всіх учасників. 

Базуючись на дослідженнях та пропозиціях різних авторів [1-7], можливо 
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зробити висновок, що дослідники надають власне бачення вирішення проблеми 

підтримання функціонування та адаптації підприємств під час та після пандемії, 

але практично відсутнє узагальнення напрямків підтримки життєздатності 

підприємств.  

На основі проведеного аналізу літературних джерел [1-7], пропонується 

виділяти напрямки підтримки життєздатності підприємств автомобільного 

транспорту залежно від середовища впливу. Фактори впливу на життєздатність 

підприємств під час кризи можуть знаходитися як в зовнішньому, так і 

внутрішньому середовищі підприємств. Зовнішнє середовище доцільно 

розділяти на макро- та мікро- рівні. Макросередовище представлено різними 

типами середовищ, умов та факторів, на які не може впливати підприємство, а 

мікросередовище – певними групами організацій з якими взаємодіє 

підприємство (споживачі, постачальники, конкуренти, посередники та інші 

партнери). Таким чином, пропонується виділити три напрямки впливу на 

життєздатність підприємств автомобільного транспорту під час та після 

пандемії: 1) вплив зовнішнього макросередовища; 2) вплив зовнішнього 

мікросередовища; 3) вплив внутрішнього середовища підприємства. 

Розглянемо більш детально рекомендаційні заходи по підтримці життєздатності 

підприємств автомобільного транспорту по кожному напрямку: 

1. Підтримка життєздатності підприємств автомобільного транспорту з боку 

зовнішнього макрооточення. 

Основною метою впливу зовнішнього середовища на транспортну сферу є 

підтримання безперебійної роботи транспортних мереж та недопущення 

банкрутства операторів автомобільних перевезень, тому державні органи влади 

та різні міжнародні організації повинні орієнтуватися на формування 

глобальної організації перевезень, яка зосереджує увагу на дорогах та 

внутрішніх транспортних питаннях, формувати узгоджену реакцію на пандемію 

в транспортно-логістичному секторі. Для цього потрібно: 

- підтримка відповідних міжнародних керівних документів; 

- підтримка підприємств та надання фінансової допомоги; 

- підтримка транзиту, коридору та сприяння торгівлі, включаючи 

послаблення ряду правил; 

- підтримка заходів щодо підвищення прозорості, оформлення товарів, 

свободу транзиту і співпраці в митних службах, а також публікації та 

доступності інформації; 

- надання фінансової допомоги автомобільній галузі, і, зокрема, малим та 

середнім підприємствам, з метою підтримки стійкості, мобільності та ланцюгів 

поставок; 

- формування вимог та правил надання захисту водіям та іншим 

співробітникам транспортної галузі; 

- впровадження державою стимулюючих заходів, керованих урядом, для 

збереження економіки; 

- застосування та моніторинг норм праці та підвищення гарантій охорони 

праці; 
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- впровадження заходів щодо полегшення фінансового тягаря транспортної 

галузі (кредити, податкові пільги, відстрочки, списання або знижки, відмова від 

відрахувань на соціальне забезпечення, зниження плати за реєстрацію бізнесу 

чи транспортних засобів, гарантії позики, грошові перекази, контроль цін на 

паливо, створення спеціального фонду для пріоритетних секторів (включаючи 

транспорт та логістику), субсидії на внески соціального страхування та 

заробітну плату, мораторій на позичальників у вибраних галузях, включаючи 

транспорт); 

- введення на кордоні першочергових (зелених) коридорів для 

транспортних засобів, що займаються перевезенням товарів першої 

необхідності та медичних матеріалів; 

- прийняття послаблень до правил праці та відпочинку водіїв, скасування 

заборони на водіння і обмежень, що стосувалися доставки у міжнародному 

сполученні. 

Система МДП (міжнародного митного транзиту) забезпечує прискорення 

процедур, пов'язаних з перетином державних кордонів, а значить, прискорену 

доставку товарів і матеріалів першої необхідності. Застосування безпаперових 

рішень, наприклад eTIR, додатково підвищує ефективність процедур транзиту і 

одночасно ще більше знижує ризик зараження вірусом. Установи ООН 

закликали різні країни користуватися цифровими інструментами, таким як 

eTIR, для того щоб не допустити соціально-економічного занепаду і знизити 

число фізичних перевірок в ході транзиту і фізичних контактів у прикордонних 

пунктах пропуску [6]. Це дозволить захистити здоров'я працівників і в той же 

час спростить торгівлю. 

2. Підтримка життєздатності підприємств автомобільного транспорту з боку 

зовнішнього мікрооточення. 

Споживачі транспортних підприємств та інші стейкхолдери (постачальники, 

посередники, органи влади та інші) зацікавлені в підтриманні безперебійної 

роботи ланцюгів поставок. На цьому рівні потрібно знаходити рішення щодо: 

- гарантування пріоритетної державної підтримки малих та середніх 

підприємств автомобільного транспорту; 

- започаткування тристороннього діалогу на національному рівні між 

урядом, роботодавцями та профспілками, які підтримують транспортну галузь; 

- концентрація та консолідація учасників галузі, які є життєздатними та 

добре капіталізованими, особливо в певних галузях промисловості, для надання 

підтримки транспортно-логістичній сфері, створення спілок, асоціацій, 

кластерів; 

- проведення переговорів між підприємствами для розробки найбільш 

розумних та практичних варіантів, доступних як для компаній-боржників, так і 

для кредиторів, щодо домовленостей про відстрочку або реструктуризація 

боргу; 

- коригування існуючих домовленостей з партнерами; 

- відмова від авансових оплат постачальникам і реалізації на умовах 

відстрочки платежів; 
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- розподіл відповідальності між партнерами. 

Тобто, в майбутньому зросте потреба у творчих рішеннях між кредиторами 

та боржниками, щоб забезпечити боржникам гнучкість, необхідну їм для 

подальшого управління своїм бізнесом, одночасно забезпечуючи кредиторів 

певним рівнем комфорту та безпеки. Такі рішення, як угоди про терпіння та 

інші неофіційні домовленості, будуть життєво важливими для сприяння 

виживанню підприємств протягом усієї глобальної кризи. Компанії повинні 

бути пильними у своєму фінансовому плануванні, послідовними у спілкуванні з 

різними кредиторами та усвідомлювати наявні варіанти, якщо вони стикаються 

з ситуацією, коли їх ліквідність під загрозою. 

3. Підтримка життєздатності підприємств автомобільного транспорту за 

допомогою їх внутрішнього середовища. 

До основних завдань підтримання життєздатності підприємства під час та 

після кризи належать попередження й нейтралізація загроз і небезпек, 

підтримання необхідного рівня ефективності та ліквідності, забезпечення 

безпеки водіїв, інших робітників підприємства, а також населення. 

Підприємству потрібно звернути особливу увагу на наступні питання: 

 - попереднє планування та підготовка до можливих проблем, які можуть 

виникнути в майбутньому; 

- введення на підприємстві суворіших стандартів охорони праці та безпеки, 

забезпечення водіїв та інших працівників засобами індивідуального захисту; 

- проведення формальної процедури реструктуризації чи банкрутства може 

бути необхідною для вирішення широко розповсюджених договірних дефолтів; 

- впровадження самострахування за рахунок створення системи резервів 

(резервних фондів (страхового і цільових), страхового товарного запасу, 

страхових запасів фінансових ресурсів (коштів); нерозподіленого залишку 

прибутку); 

- диверсифікація та перебудова ланцюгів вартості; 

- розробка нових бізнес-моделей та способів організації виробництва; 

- встановлення відповідних економічних і фінансових нормативів;  

- встановлення максимального розміру сукупних запасів товарів на 

підприємстві (запасів поточного поповнення, сезонного збереження, цільового 

призначення); 

- встановлення мінімального розміру оборотних активів у високоліквідній 

формі (з виділенням їхньої суми у вигляді готових коштів платежу); 

- диверсифікація видів діяльності і зон господарювання, асортименту 

послуг, постачальників основних груп товарів, ринків збуту; 

- забезпечення діджиталізації та автоматизації АТП та ланцюгів поставок; 

- зміна процесів прийняття рішень: децентралізація взаємодій в ланцюгах 

поставок, дотримання проактивної стратегічної гнучкості, орієнтація на 

поглиблення взаємовідносин з партнерами; 

- удосконалення роботи з водіями та іншими робітниками під час пандемії 

для надання підтримки та зменшення тривожності і стресу, регулювання втоми. 

Після завершення пандемії світ чекають істотні зміни в ланцюгах поставок 
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сировини, комплектуючих і готових товарів. Йдеться про диверсифікацію 

більшості логістичних маршрутів – як трансконтинентальних, так і 

регіональних. І це не тільки нові можливості для використання транспорту, а й 

перспектива розвитку складської та придорожньої інфраструктури. Це змусить 

переосмислити свої моделі та стратегії зростання більшості країнам, що 

розвиваються. Це означає не лише вирішення надзвичайних ситуацій, але й 

включення політики, спрямованої на розширення виробничого потенціалу, 

сприяння економічній диверсифікації та модернізації технологій при 

забезпеченні соціального та екологічного захисту. Однак, щоб це стало 

реальністю, ключовою є глобальна координація. 
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В умовах дефіциту державного бюджету, жорсткої економії державних 

коштів, через геополітичну та фінансово-економічну нестабільність, загрозу 

національній безпеці обов’язком підприємницьких структур є допомога державі 

у вирішенні економічних, соціальних і екологічних проблем суспільства. Тому, 

основними орієнтирами діяльності підприємств є не лише отримання прибутку, 

а й поліпшення якості життя працівників та їх сімей, зниження соціальної 

напруженості, взаємодія з місцевими громадами, підвищення якості продукції й 

зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Підприємства повинні усвідомлювати та нести відповідальність за свій 

вплив на суспільство, однак і держава має сприяти й стимулювати до соціально 

відповідального ведення бізнесу.  

Основними перешкодами на шляху впровадження концепції соціальної 

відповідальності є не тільки низький рівень суспільної свідомості бізнес-еліти 

та недосконалість вітчизняного законодавства, а й неоднозначність розуміння 

поняття соціальної відповідальності бізнесу, недостатня кількість  інформації 

про принципи, методи та особливості соціально відповідальної діяльності, а 

також її переваги [2, с. 53].  

Проаналізувавши та узагальнивши дослідження вітчизняних і зарубіжних 

вчених щодо формування концепції соціальної відповідальності, можемо 

стверджувати, що система соціальної відповідальності суб’єктів бізнесу – це 

складна сукупність взаємовідносин між підприємницькими структурами та 

зацікавленими сторонами, яка орієнтована на отримання соціального, 

економічного й екологічного ефекту в процесі господарської діяльності, що не 

зашкодить суспільству і навколишньому середовищу. 

Поширення ідеї корпоративної соціальної відповідальності бізнесу сприяло 

утворенню міжнародних організацій, метою яких була розробка єдиних 

міжнародних норм, стандартів, принципів для регулювання соціальної 

відповідальності бізнесу, а також форм соціальної (нефінансової) звітності. 

Фактично існує дві групи міжнародних організацій, які визначають основні 

тенденції розвитку соціальної відповідальності бізнесу [4]. 

Перша група міжнародних організації представлена Організацією 
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Об’єднаних Націй (ООН), Європейським Співтовариством (ЄС) та 

Організацією з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Зокрема, ООН 

у 1980 р. зробила перший крок у розвитку соціальної відповідальності компаній 

світового масштабу, розробивши кодекс поведінки транснаціональних 

корпорацій. 

Україна приєдналася до «Глобального Договору» у квітні 2006 р. Вітчизняні 

підприємства-учасники «Глобального Договору» заснували національну 

мережу з метою поширення ініціативи соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні, обміну досвідом, освіти та спільних дій. 

До другої групи міжнародних організації, що займаються питаннями 

соціальної відповідальності бізнесу відносять різні світові бізнес структури та 

громадські організації, які захищають інтереси корпоративного сектора. 

Зокрема, організація «Бізнес за соціальну відповідальність» (БСВ) була 

утворена 1992 р. як альянс близько 50 компаній, які були як прибутковими, так 

і соціально відповідальними. Серед пріоритетних напрямків роботи цієї 

організації виділяють забезпечення всіх бажаючих підприємств інформацією, 

інструментарієм, тренінгами та дорадчими послугами із соціальної 

відповідальності бізнесу. Навчаючи і консультуючи, БСВ сприяє посиленню 

соціальної відповідальності бізнесу як конкурентної переваги, а також 

формуванню ефективних стратегій ведення бізнесу. 

«Бізнес за соціальну відповідальність» співпрацює також з багатьма іншими 

організаціями в сфері соціальної відповідальності бізнесу: «Бізнес в 

співтоваристві», Великобританія (Businessin the Community), «Рада за краще 

корпоративне громадянство», Японія (The Council for Better Corporate 

Citizenship), «СВБ Європа» (CSR Europe), «Дії підприємців», Чилі (Accion 

Empresarial), Інститут етики, Бразилія, і «Бізнес для Соціальної 

Відповідальності в Ізраїлі», (MAALA) тощо [4]. 

У світовій практиці, крім офіційних стандартів корпоративної соціальної 

відповідальності, існують і неофіційні нормативні документи, розроблені 

бізнес-асоціаціями, окремими компаніями або навіть окремими особами. До 

них відносяться: Стандарти «Саншайн», Глобальні принципи Саллівана, а 

також Хартія «Кейданрен». 

На нашу думку, міжнародні організації та компанії, зацікавлені у 

запровадженні стандартів соціальної відповідальності в Україні з метою 

уникнення економічних, соціальних та екологічних проблем як в межах країни, 

так і за кордоном.  

Отже, українським підприємствам потрібно враховувати міжнародні 

стандарти соціальної відповідальності бізнесу та інтегрувати їх у свою систему 

управління, починаючи із планування та розробки стратегії взаємодії із 

зацікавленими сторонами й закінчуючи створенням нефінансової звітності [5]. 

За результатами дослідження, проведеного Центром «Розвиток КСВ» у 2018 

році, найбільшими зовнішніми перешкодами впровадження соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні є нестабільна політична ситуація, 

недосконалість нормативно-правової бази у цій сфері та податковий тиск. 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

289 

Серед внутрішніх перешкод, підприємства вказали брак коштів, 

невідпрацьований механізм впровадження соціальної відповідальності, 

недостатність власного досвіду, неможливість контролю за використанням 

наданих коштів та відсутність достатньої кількості часу на реалізацію 

соціальних програм [1, с. 42]. 

Крім того, опитані представники українських підприємств, вказали на 

недостатність інформації про принципи й підходи до впровадження соціальної 

відповідальності, а також недостатню кількість державних і недержавних 

організацій у цій сфері.  

Вагомим внеском держави стало схвалення Кабінетом Міністрів України у 

січні 2020 року Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння 

розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. 

Прийняття Концепції є досить важливим кроком для України у сфері 

державної підтримки соціально відповідального бізнесу , оскільки [3]:  

- сформульовано єдине нормативне визначення соціальної відповідальності 

бізнесу; 

- означено державний орган, що офіційно відповідає за реалізацію 

державної політики у цій сфері, а саме – Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України; 

- здійснено значне сприяння зростанню рівня обізнаності про соціальну 

відповідальність серед споживачів, громадських організацій, територіальних 

громад, бізнесу й інших стейкхолдерів; 

- виконано взяті Україною зобов’язання з прийняття Концепції, що надані 

міжнародним організаціям (ООН, ОЕСР); 

-  вказано на основні вигоди від впровадження соціальної відповідальності 

бізнесу, що сприятиме наданню підприємствам можливості покращити ділову 

репутацію на міжнародних ринках, а у довгостроковій перспективі – покращити 

репутацію та імідж держави; 

- акцентовано увагу на підвищення якості соціальних проєктів підприємств 

завдяки створенню державою інформаційних матеріалів або формуванню 

різноманітних ініціатив, що сприятимуть соціально відповідальному веденню 

бізнесу;  

- створено стимули для суб’єктів бізнесу, як-от: конкурс на кращі практики 

із соціальної відповідальності, поширення досвіду та практик підприємств, які 

її впроваджують. 
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Зміна чисельності населення в історичному аспекті багатьма науковцями 

пояснювалася теорією демографічного переходу. Як правило, основні теорії 

демографічного переходу стосувалися процесів народжуваності та смертності. 

З зміною часу відбувся перехід від народження необмеженої кількості дітей до 

регулювання та обмеження кількості народжень, а також знизився і рівень 

смертності населення. Сукупністю концептуальних положень, що 

використовуються сучасною демографічною наукою для пояснення 

трансформаційних змін наведено в таблиці 1. 

Виникнення теорії демографічного переходу пов'язано з ім'ям французького 

демографа і політичного діяча Адольфа Ландрі, який виділяв три типи 

відтворення - примітивний, перехідний і сучасний - і висловив припущення про 

те, що процес зниження народжуваності і смертності поступово охопить весь світ 

[1].  

Американський демограф Френк Ноунстайн розробив у загальних рисах 

теорію демографічних змін, що зв'язала воєдино зростання населення, 

економічний розвиток і соціальний прогрес [5]. Його вихідна позиція 

протиставлення раціональної демографічної поведінки, насамперед - в питанні 

регулювання народжуваності, притаманній сучасній індустріальній цивілізації, 

ірраціональності репродуктивної поведінки особистості аграрного суспільства. 

Початок демографічного переходу він пов'язував з початком модернізаційних 

процесів, що ведуть до зростання виробництва ВВП на душу населення, 

поліпшенню якості харчування, санітарних умов, якості та доступності медичного 

обслуговування тощо. Що в свою чергу призводить до значного зростання 

тривалості життя і падіння смертності. 

Гіпотеза «Другого демографічного переходу», авторами якого є Р. Лестег і Д. 

Ван де Каа [6, 7], які доводять, що сучасна демографічна ситуація і головна її 

особливість - зниження народжуваності нижче рівня, що забезпечує просте 

відтворення населення - зумовлені принципово іншими причинами порівняно зі 

зниженням народжуваності під час першого демографічного переходу.  

 

 

 

 

 



THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND 

ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE 

292 

 

 

Таблиця 1 

Еволюція наукових поглядів щодо зміни відтворення населення 

Підхід Автори і представники Період 

формуванн

я 

Основні положення 

Перший 

демографічни

й перехід  

А. Ландрі (Франція, 

1909) [1, 2], У. Томпсон 

(США, 1930) [3], К. 

Девіс (США, 1945) [4], 

Ф. Ноутстайн (США, 

1945 г.) [5] та ін. 

20-ті - 60-ті 

рр. 

ХХ ст. 

Зміна типів відтворення 

населення співвідноситься з 

глобальними соціально-

економічними 

трансформаціями. 

Другий 

демографічни

й перехід 

Lesthaeghe (Бельгія, 

Голандія, 1986) [6], 

Dirk J. van de Kaa 

(Голландія,1986) [ 7]  

друга 

половина  

ХХ - 

початок  

XXI ст. 

Зниження народжуваності 

обумовлено зміною 

ціннісних установок 

репродуктивного 

контингенту. 

Епідеміологіч

ний перехід 

Omran, Abel R (1971) 

[9] 

друга 

половина  

ХХ - 

початок  

XXI ст 

Боротьба з захворюваннями є 

попередньою умовою 

зниження смертності.  

Третій 

демографічни

й перехід 

Coleman, David 

(Англія, 2004) [10, 11] 

початок 

XXI ст. 

Зміна етнічного, 

культурного, статево-

вікового і складу населення 

приймаючих країн в 

результаті імміграції. 

 

Початок «другого демографічного переходу» голландський демограф Ван 

де Каа датує серединою 1960-х років, і основну увагу він зосереджує на 

причинах падіння народжуваності: співжиття тіснять традиційний шлюб; в 

центрі сімейного життя виявляються не інтереси дитини, а інтереси батьків 

(«зсув від ери дитини-короля з дітьми до ери королівської подружньої пари з 

дитиною»); попередження випадкового зачаття поступається місце навмисному 

зачаттю як елементу самореалізації батьків; на місце єдиної стандартної форми 

сім'ї і домогосподарства приходять їхні плюралістичні форми [8; с. 11]. 

Теорія другого демографічного переходу, фактично, є закономірним етапом 

розвитку демографічного переходу, а не окремим процесом зі своїми власними 

незалежними детермінантами. Єдиною відмінністю, що демографічний перехід 

пояснює зниження народжуваності,  як ланцюгову реакцію, запущену 

зниженням смертності. В той час засновники теорії другого демографічного 

переходу стверджують, що зниження народжуваності відбувається за рахунок 

зміни репродуктивної поведінки людей.  
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В історичному аспектів різні країни перейшли фази першого та другого 

демографічного переходу у минулому столітті. Але противагу теорії першого і 

другого демографічного переходу, які пояснюють зниження народжуваності, в 

1971 р. була розроблена американським демографом А. Омраном [9] концепція 

епідеміологічного переходу або демографічного переходу в області смертності, 

в якій враховано практично всі наявні дані про систематичні історичні зміни 

показників захворюваності і смертності. На думку А. Омрана, програми 

боротьби з захворюваннями є попередньою умовою процесу зниження рівня 

народжуваності, що дозволяє пов'язати його концепцію з так званим 

демографічним підходом до вивчення народжуваності.   

Наслідком першого і другого демографічного та епідеміологічного 

переходів, з’явилась теорія третього демографічного переходу, запропонована 

професором демографії Оксфордського університету Девідом Коулменом [10]. 

Причиною третього демографічного переходу є міграційні процеси, при чому 

це, перш за все, зміна етнічного, культурного статево-вікового складу 

населення приймаючих країн в результаті імміграції. Передумовами для такої 

імміграції є низька народжуваність в приймаючих країнах, населення яких не 

відтворюється. Вони змушені заповнювати спад населення, приймаючи велику 

кількість мігрантів, що й формує феномен «третього демографічного 

переходу».  

Коулмен підкреслює, що на відміну від першого, третій демографічний 

перехід не універсальний, він зачіпає тільки розвинені країни з низькою 

народжуваністю, а зумовлені ним зміни не симетричні: склад населення 

розвиненого світу стане більше нагадувати населення світу, що розвивається, 

але не навпаки [10; с. 428].  

Третій демографічний перехід породжений розбіжностями термінів 

проходження його етапів в різних країнах і групах країн, що призводить до 

різкого посилення процесів міграції. Варто зауважити, що міграційні процеси 

впливають не лише на розвинуті країни, змінюючи склад населення в 

результаті імміграції. Аналогічні зміни відбуваються і в країнах-реципієнтах в 

результаті втрати населення, що є негативним наслідком для них. 

Розглянуті теорії демографічного переходу свідчать про незворотні зміни в 

демографічній та репродуктивній поведінці людей, які зумовлюють зниження 

народжуваності, смертності, і залежно від інтенсивності цих процесів, 

змінюється і чисельність населення. Але 2019-2020 роки довели, що зміна 

чисельності населення сьогодні залежить від пандемії короновірусної хвороби, 

що характеризується найбільшим поширенням інфекційного захворювання на 

території багатьох країн світу і характеризується відсутністю колективного 

імунітету в людства, і ефективних засобів профілактики (вакцини) й лікування.  

Саме теорії епідеміологічного і третього демографічного переходу 

відіграють на сьогодні першочергове значення. Омран у теорії 

епідеміологічного переходу враховував той факт, що «смертність є 

фундаментальним фактором демографічної динаміки» і пов’язував її зниження 

з розвитком медицини і поліпшення санітарно-гігієнічних умов, що відбулися 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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завдяки розвитку промисловості і науково-технічного і культурного прогресу в 

цілому.  

І нова хвороба, яка сьогодні шириться в світі є прикладом того, що Омран 

був правий. У вступному слові Генерального директора ВООЗ на прес-брифінгу 

за COVID-19 - 17 червень 2020 року, зазначено, що на сьогоднішній день в світі 

зареєстровано понад 8 мільйонів випадків захворювання COVID-19 і померло 

більше 435 000 чоловік. Стрімке поширення хвороби змінює світ і спосіб життя 

іт тому наступна теорія демографічного переходу має стосуватися не окремої 

країни, а усього світу.  
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Тим, хто працює з молоддю, формує молодіжну політику, доцільно 

розуміти, яким є ставлення молодих людей до навколишнього світу, суспільних 

процесів і явищ, до себе, в чому вони вбачають для себе сенс життя і життєві 

пріоритети. Актуальної проблемою є аналіз соціальних комунікацій, які  

обумовлюють та визначають ціннісні орієнтації сучасної молоді. Наприклад, за 

результатами дослідження «Молода Європа 2017», присвяченого європейській 

молоді та її ставлення до об'єднаної Європи, визначено такі маркери найбільш 

значущих цінностей: особиста свобода, стабільність та надійність, скептичне 

ставлення до особистої життєвої перспективи, песимістична оцінка 

економічного становища, розчарованість національним урядом. Молодь завжди 

змінює контури традиційних суспільних цінностей. І саме тому важливо 

розуміти, в чому полягають соціальнозначущі уявлення молоді про те, що таке 

добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба. Сучасний науковий дискурс 

відображає багатогранність комунікативної проблематики в сучасному світі, а 

саме: структуру суспільства (Т. Парсонс); економічні обміни (Ж. Бодрійяр); 

трансляцію міфів (К. Леві-Стросс, Р. Барт); обмін поглядами у вуличній сцені 

(Е.Гідденс); діалог між двома (М. Бубер); пам'ятники й тексти культури 

(Ю.Лотман) [1]. 

У суспільстві, що перейшло на новий рівень історичного розвитку, якість 

життя значною мірою визначається якістю інформаційного середовища, в яке 

сьогодні занурена фактично кожна людина. ХХІ століття з його політичними та 

соціально-економічними катаклізмами поступово витісняє загальноприйняті в 
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усіх культурах вічні цінності буття. Люди перестають сприймати ДОБРО, 

СОВІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ як ціннісні домінанти. Рідкістю стала 

орієнтація на безкорисливість, гідність, розумність, на відвагу, патріотизм, 

цінність особистості. Сучасний світ заполонили жорстокість, егоїзм, 

жадібність, які поступово витісняють на другий план загальнолюдські цінності. 

Дехто вже навіть перестає усвідомлювати, що відмова від істини, честі, любові 

до народу і країни рано чи пізно обернеться руйнуванням держави. Значну роль 

у зміні ціннісних орієнтацій суспільства відіграють сучасні мас-медіа. 

Загальновизнано, що вони вже «давно перестали бути тільки засобами масової 

інформації. Швидше, вони – носії специфічної системи цінностей, в основу 

яких покладені складні процеси культурної алхімії» [2, с. 12]. 

Ера появи масових комунікацій і згодом інформаційно-комунікативних 

технологій назавжди змінила вектори цивілізаційного розвитку людства та його 

культури, завершивши «добу Гутенберга» (М. Маклюен). Відомий 

американський дослідник з Каліфорнійського університету Л. Суарес-Вілла, 

здійснюючи теоретичний аналіз сучасного постіндустріалізму, вважає, що у 

новій суспільній парадигмі, яка матиме далекосяжні наслідки в ХХІ ст., 

основними цінностями будуть – виробництво інтелектуальної власності, 

знання, творчість. Питання аксіологічної складової у функціонуванні 

інформаційно-комунікативного середовища та взаємодії засобів мас-медіа з 

ціннісною системою соціуму знайшло відображення в працях вчених Ю. 

Габермаса, С.Коена, Н. Лумана, С. Голла, К. Тестера, Н. Стівенсона, А. Капто, а 

також, А.Башука, В. Владимирова, О. Гриценко, Н. Зражевської, В. Іванова, С. 

Квіт, В.Корнєєва, Н. Костенко, О. Кузнецової та інших. Заслуговують уваги 

дослідження, що стосуються аксіологічної проблематики в засобах масової 

комунікації. Це насамперед праці таких західноєвропейських учених, як 

С.Коена, С. Голла, К. Тестера, Ю. Габермаса, Н. Стівенсона, які розглядають 

проблему взаємозв’язків моральних цінностей та мас-медіа. У російській 

комунікативістиці до аксіологічних питань у засобах масової комунікації 

звертаються І. Аннєнкова, В. Березін, І. Єрофєєва, Ю. Мірошников, Т. 

Науменко, О. Полікарпова, Л. Світич, В. Сидоров, Г. Солганик, Є. Пронін, О. 

Проніна, О.Устимова, В. Ученова, Д. Ховаліг, зосереджуючи увагу на 

аксіологічній функції засобів масової комунікації, вияві національних 

цінностей російської культури в медіатексті, світоглядних принципах 

журналістів. Цікавими є праці сучасних дослідників, які вивчають окремі 

аспекти аксіології мас-медіа, серед яких – А. Башук, В. Владимиров, О. 

Гриценко, Н. Зражевська, В. Іванов, С. Квіт, В. Корнєєв, Н. Костенко, О. 

Кузнецова, В. Лизанчук, Й. Лось, Б. Потятиник, Т.Приступенко, В. Різун, К. 

Серажим, О. Сербенська, Ю. Фінклер, Н. Шумарова. Вони розглядають 

проблеми репрезентації цінностей у масовій комунікації, ціннісно-етичного 

регулювання журналістської діяльності, емоційно-експресивного насичення 

медійних матеріалів.   

В інформаційну епоху реципієнт, як зазначають вчені, дізнається за день 

більше нового, ніж його предок дізнався за все життя. Проте серед значного 
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потоку інформації, тиражування ЗМІ, на першому місці перебуває негативна. 

Про що свідчать усі останні новини в Україні та світі, які починаються із 

невтішної інформації про коронaвірус, який заполонив новини правового, 

культурного, економічного, політичного та суспільного характеру. До того ж 

теракти, війни, нещасні випадки, стихійні лиха – усе це, на жаль, реалії нашого 

життя, які й віддзеркалюють ЗМІ. Однак війна, про яку говорять журналісти, 

сьогодні все частіше стає продуктом медіа, вона розгортається здебільшого у 

віртуальній площині, аніж у реальності. 

Сьогодні мас-медіа як основне джерело знань для більшої частини 

суспільства набувають статусу соціальної цінності. Акумулюючи систему 

морально-етичних домінант, які «вростають» у свідомість масової аудиторії, 

вони не лише визначають ціннісні пріоритети суспільства, а й змінюють їх. Як 

основні провідники інформації медіа формують міфи й стереотипи, а отже, 

визначають характер стосунків і настрої людей.  

В Україні впродовж останніх років простежуються негативні зрушення в 

системі ціннісних орієнтирів: традиційні норми моралі й поведінки майже 

зруйновані, а нові ще не сформовані. Сьогодні виявляються зміни в змісті 

багатьох традиційних чеснот. Наприклад, значною мірою змінився весь 

комплекс цінностей, пов’язаних із професійною діяльністю. Основними 

аксіологічними характеристиками останнім часом стали обсяг заробітної плати 

й виробнича стабільність. Так зване покликання, корисність професії, 

отримання задоволення від праці відійшли на задній план. Обираючи майбутній 

фах, сучасні абітурієнти переймаються насамперед престижністю спеціальності 

та прохідними балами, незважаючи навіть на специфіку спеціальності, якою 

хочуть оволодіти. На запитання: «Для чого ви вступили до вищого навчального 

закладу?» – зі 100 опитаних студентів відповіли: 2 – займатися наукою, 5 – 

батьки змусили і 93 – щоб мати престижну роботу й високу зарплату (Україна 

сьогодні. – 2009. – № 25. – 2 квітня). Під час вступної кампанії минулих років 

траплялися випадки, коли один абітурієнт одночасно подавав документи на 5 і 

більше (!) факультетів, навіть не задумуючись про специфіку обраних 

спеціальностей. Головне, за словами одного з них, «вступити в університет, 

отримати папірець про вищу освіту, а там буде видно». Зрозуміло, здобути 

вищу освіту сьогодні складно, оскільки вартість навчання багатьом «не по 

кишені».  

У цій ситуації найбільше непокоїть те, що тиражовані антицінності можуть 

закріпитися й стати домінантними в системі життєвих орієнтирів молоді. Тому 

сьогодні слід звернути особливу увагу на ті чинники, які активно впливають на 

формування духовності, та спробувати спрямувати їх у «правильне» 

аксіологічне русло.  

Відомий американський соціолог і футуролог Е. Тоффлер у передмові до 

збірника «Цінності та майбутнє» (1969) писав, що перед людством сьогодні 

відкриті широкі й різноманітні можливості подальшого розвитку [3]. Проте, яке 

майбутнє воно обере, залежатиме зокрема і загалом від цінностей, що керують 

людською поведінкою. Можна продовжити цю думку, зазначивши, що 
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майбутнє людства значною мірою залежить від цінностей, трансльованих ЗМІ. 

Адже в інформаційному суспільстві мас-медіа набувають особливого статусу: 

охоплюючи масові аудиторії, вони активно пропагують світоглядні принципи 

та стереотипи, тиражують соціокультурні цінності, сприяють підтримці 

традиційної системи морально-етичних домінант або, навпаки, стимулюють їх 

трансформацію та нівеляцію. 

Дослідники масово-комунікаційних процесів тривалий час не звертали 

уваги на аксіологічну роль медіа. Серед основних функцій масової комунікації 

традиційно розрізняють інформаційну (трансляція подій навколишнього світу), 

регулювальну (вплив на соціум та пізнання його через зворотний зв’язок), 

культурологічну (збереження й передача культурної спадщини від покоління до 

покоління), які свого часу запропонував Г. Лассвелл [Lasswell 1948]. Про 

аксіологічну роль ЗМІ у комунікативістиці заговорили наприкінці минулого 

століття, звернувшись до вивчення моральних панік та етичних проблем мас-

медіа. Одним із перших торкнувся цих питань С. Коен, проаналізувавши в ході 

своїх досліджень поняття «моральна паніка» [Cohen 1972], під якою розуміють 

перебільшену, посилену засобами масової комунікації суспільну реакцію на 

відносно малозначні дії соціальної девіації. Виникнення моральних панік 

дослідник пояснював так: «Видається, що суспільства час від часу впадають у 

періоди моральної паніки. З’являються певні обставини, епізод, особа або група 

осіб, що їх починають окреслювати як загрозу суспільним вартостям та 

інтересам; мас-медіа представляють їхню природу стилізовано і стереотипно; 

редактори, церковнослужителі, політики та інші сповнені здорового глузду 

люди виходять на моральні барикади; експерти проголошують свої діагнози та 

розв’язання; розробляються або (частіше) застосовуються [вже відомі] способи 

зарадити [цій загрозі]; відтак обставини зникають, узагалі чи з поля бачення.  

Часом предметом паніки стає щось зовсім нове, а часом – щось таке, що 

існувало вже давно, але раптом опинилося в центрі уваги. У деяких випадках 

паніка минає і забувається, залишаючись тільки у фольклорі та колективній 

пам’яті; в інших вона має поважні й тривалі наслідки та може спричинити 

зміни, скажімо, в правовій і соціальній політиці або навіть у суспільній 

самосвідомості». На думку С. Коена, ця ситуація виникає тоді, коли умова, 

подія, людина чи певні групи людей починають характеризуватися як загроза 

соцієтальним цінностям та інтересам. Визнаючи значну роль мас-медіа у 

створенні моральної паніки, науковець говорить про те, що медіа самі 

вирішують, що є моральним чи аморальним, наклеюючи на вчинки ярлик 

девіантності. До проблем моральної паніки звернулася наприкінці 70-х років 

ХХ ст. група британських соціокультурологів із Бірмінгемського центру 

культурних досліджень на чолі зі С. Голом, дійшовши висновку: деяка 

інформація в масмедійних текстах автоматично змушує нервувати читачів та 

глядачів. К.Тестер у середині 90-х років ХХ століття, вийшовши за межі 

вивчення моральної паніки, значно розширив поле аксіологічних досліджень 

ЗМІ і намагався з’ясувати, як медіа транслюють моральні цінності й впливають 

на їх зміст. На його думку, засоби масової комунікації можуть бути агентами 
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морального прогресу й передачі моральних чеснот, проте це зовсім не повинно 

приводити до однозначного висновку про те, що медіа дійсно відіграють таку 

роль. К. Тестер переконаний: дослідження моралі й ЗМІ мають ґрунтуватися на 

розумінні того, що медіа не можуть розглядатися самі по собі, поза 

соціокультурним контекстом. Саме в контексті складного взаємозв’язку ЗМІ та 

соціуму можна пояснити, чому аудиторії медіа залишаються дещо пасивними 

до того, добре чи погане те, що вони дивляться, роблять і що їм подобається. 

Про аксіологічну роль медіа сьогодні все частіше пишуть дослідники (О. 

Гриценко, В. Іванов, С. Квіт, Н. Костенко, В. Лизанчук, Й. Лось, О. Кузнецова, 

Б.Потятиник, В. Різун, Н. Шумарова; Ю. Буданцев, І. Єрофєєва, А. Капто, Н. 

Стівенсон, Ю.Габермас; В. Березін, В. Грачов, М. Дегтярьов, Я. Засурський, 

С.Корконосенко, М. Назаров, М. Найдьонов, О. Полікарпова, В. Прозоров, 

Є.Прохоров, Л. Світич, Т. Сурикова, І. Фомичева, Д. Ховалиг та ін.).  

Позитивні зрушення аксіологічних векторів мас-медіа яскраво 

простежуються лише останніми роками. Перенасичення інформаційного 

простору негативною інформацією породжує нагальну потребу в позитиві, що 

сьогодні відчувають не тільки споживачі інформації, а й працівники ЗМІ. Ще 

десять років тому в прес-центрі УКРІНФОРМ відбулося засідання круглого 

столу «ЗМІ, економіка і суспільство в капкані негативу», на якому 

обговорювалися проблеми соціальної відповідальності медіа та вплив 

негативних медійних повідомлень на життя суспільства. Його учасники дійшли 

висновку, що держава має втручатися в роботу мас-медіа з метою гармонізації 

транслювання інформації, працівники ЗМІ повинні бути більш відповідальними 

за подані матеріали й не оминати добрі новини. Активно обговорюється ця 

проблема і в західноєвропейській журналістиці. Голова федеральної організації 

Німецької спілки З. Вайшенберг вказує на певний парадокс «поганих новин» 

(bad news): «…в античні часи тих, хто приносив погані звістки, страчували. 

Сьогодні ж, в епоху суцільних комерціалізованих медіа, картина швидше 

протилежна… Нещастя, трагічні події та катастрофи користуються в медіа 

значно більшою увагою, ніж позитивні новини». 

На необхідності насичення комунікативного простору позитивною 

інформацією журналісти наголошують і на шпальтах друкованих видань. 

Зокрема, А. Тарнаруцький, координатор Асоціації добрих новин, зауважує, що 

«за нашого життя без негативно забарвлених новин не обійтися. Але ж якщо ми 

акцентуємо тільки на них і відмовляємося від позитивних повідомлень, то теж 

грішимо проти журналістської об’єктивності» (УМ. – 2009. – № 63. – 7 квітня). 

В. Нянькін, кореспондент сумського видання «Панорама», у своєму матеріалі 

«Радости человека» зазначає: «Люди перестали визуализировать 

положительное представление о будущем… Победить нынешний кризис 

экономическими методами всеукраинского масштаба мы, маленькие люди, не в 

силах. Наш шанс – по кирпичику разбирать эту стену негатива, воздвигая свой 

монумент из положительных эмоций. Радостных эмоций маленьких людей» 

(Панорама. – 2009. – № 11 (535). – 11–18 березня). 
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Отже,  на думку багатьох дослідників, через значний потік негативної 

інформації сучасне суспільство може стати, як не прикро це визнавати, 

психічно хворим. Про це свого часу попереджав К. Юнг: «Майбутнє людство 

зіткнеться не стільки із загрозою перенаселення чи ядерної катастрофи, скільки 

з небезпекою психічної епідемії» [4, с. 27]. І це очевидно, оскільки людина, 

перебуваючи в оточенні різноманітних медіатекстів, потрапляє під їх вплив. 

Варто згадати лише перші тижні поширення інформації про коронавірус та 

реакцію людей на ці новини. Сказати, що це була суспільна паніка – нічого не 

сказати. Адже негативні потоки інформації можуть викликати цілий спектр 

негативних психологічних станів: тривогу, безпорадність, ностальгію, страх, 

ненависть, презирство, розлюченість, злість. Це, у свою чергу, може 

посилювати агресивність поведінки реципієнтів, зменшувати їх чутливість до 

жорстокості, формувати образ соціальної реальності, не зовсім адекватний 

дійсності. Звичайно, не можна стверджувати, що всі реципієнти після 

сприйняття агресивної інформації виявлятимуть ворожість чи злість. Аудиторія 

ЗМІ не є однорідною, неподільною, цільною. Вона представлена окремими 

етнокультурними, соціокультурними, соціопсихологічними групами, різними за 

уподобаннями, ціннісними настановами, інтересами, потребами тощо. У 

нашому дослідженні нас зацікавила саме молодь як активний та пасивний 

суб’єкт соціальних комунікацій, бо на сучасному етапі розвитку зростає 

значущість ЗМІ, збільшується потужність їх впливу.  
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На сучасному етапі розвитку освіти педагогічна діяльність – це процес 

вирішення різнопланових завдань, які спрямовані на взаємне збагачення 

особистості педагога та учня. Сучасне швидкозмінне суспільство вимагає від 

учителя максимуму віддачі зусиль, розвитку всіх своїх здібностей, критичного 

аналізу того, що відбувається в освіті, спонукає до рефлексії власного 

професійного і соціального життя. 

Задля того, аби вчитель зміг ефективно реалізовувати нові функції і 

професійні ролі в новій школі, впроваджувати нові освітні технології, він 

повинен насамперед володіти інформацією щодо власного психічного стану, 

своїх сильних і слабких сторін, ставлення до своєї професії. На основі 

здійснення рефлексії у вчителя з’являється бажання займатися 

самовдосконаленням. У нього створюється своєрідна модель роботи над собою. 

В. Сухомлинський стверджував «Якщо ви хочете бути улюбленим 

вчителем, дбайте про те, щоб вихованцеві було що в вас відкривати. Якщо ж ви 

кілька років однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого 

багатства, ви можете стати обридлим і навіть ненависним...» [6, с. 50]. Педагог 

повинен постійно саморозвиватися та самовдосконалюватися, що можливо 

лише за умови постійної оцінки власних дій, тобто рефлексії.  

Зв’язок рівня професіоналізму педагога з його здатністю до рефлексії 

обґрунтовано у дослідженнях Р. Бернса, який зазначав, що «учителю потрібне 

поглиблення знання про себе й про інших, бо навчання – це передача іншим 

часток свого Я» [2, с. 310]. І це закономірно, адже неможливо розуміти інших, а 

тим більше намагатися допомогти їм, якщо не прагнути при цьому зрозуміти 

самого себе. 

У психологічній літературі [1, 2, 3] рефлексію визначають, як якість, що 

необхідна професіоналу, оскільки дає можливість ефективно і адекватно 

реалізувати себе і свої здібності, забезпечуючи процес саморозвитку. 

Педагогами рефлексія визначається як сукупність умов, що сприяють творчому 

підходу до професійної діяльності, досягненню її максимальної ефективності та 

результативності, завдяки чому здійснюється професійне становлення та 

розвиток особистості педагога. 

Професійна рефлексія – це співвідношення себе та можливостей власного Я 
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з тим, що вимагає обрана професія, разом із наявними уявленнями про неї. Ці 

уявлення є доволі динамічними, можуть розвиватися. Вони допомагають 

педагогові: 

- сформувати отримані результати; 

- визначити мету подальшої роботи; 

- скорегувати і вдосконалити свій професійний шлях. 

У дослідженні вітчизняних психологів С. Максименка та Т. Щербан 

визначено, що у професійно-педагогічній діяльності рефлексія виявляється у 

процесі самоаналізу і самооцінки педагогом власної діяльності та самого себе 

як її суб’єкта [8]. 

Дослідники визначають доволі великий перелік ключових рефлексивних 

умінь, якими має опанувати педагог. Зокрема, це вміння: 

- бачити в педагогічній ситуації проблему і оформлювати її у вигляді 

педагогічних завдань; 

- орієнтуватися при постановці педагогічних завдань на дітей як на 

суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності, що активно розвиваються і мають 

власні мотиви та мету; 

- робити предметом аналізу кожний свій педагогічний крок; 

- конкретизувати і структурувати проблему; 

- розширити межі практики і побачити нові проблеми, обумовлені 

попереднім досвідом; 

- знаходити способи розв’язання завдань; 

- мислити тактично, тобто конкретизувати педагогічні завдання в поетапні 

та оперативні, приймати оптимальне рішення в умовах невизначеності, гнучко 

перелаштовуватися відповідно до ситуації; 

- мислити припущеннями, гіпотезами, версіями; 

- працювати в системі «паралельних цілей», створювати «поле 

можливостей» для педагогічного маневру; 

- приймати гідне рішення в ситуації дефіциту часу для розв’язання складних 

педагогічних завдань; 

- спиратися на психолого-педагогічні теорії для усвідомлення власного 

досвіду; 

- аналізувати і акумулювати у своєму досвіді кращі зразки педагогічної 

практики; 

- комбінувати елементи теорії та практики, щоб отримати нові знання; 

- оцінювати педагогічні факти та явища об’єктивно та неупереджено. 

Отже, формування професійної рефлексії – це не лише педагогічна, а й 

психологічна проблема, шляхи розв’язання якої полягають у: 

-  формуванні потреб і мотивів самопізнання; 

-  навчанні педагога способів самопізнання; 

-  розвитку здатності педагога до ідентифікації; 

-  підвищенні рівня самоповаги, самосхвалення; 

-  подоланні страхів. 

Для формування рефлексивних умінь необхідним є забезпечення таких 
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педагогічних умов: 

1) спеціально організована рефлексивна діяльність педагога;

2) наявність рефлексивного середовища;

3) активізація міжсуб’єктних відносин учасників рефлексивної діяльності;

4) актуалізація рефлективності педагога;

5) використання освітніх програм за розвитком професійної рефлексії [7].

У ході роботи педагог спостерігає за тим, що відбувається, вирішує

проблеми, наділяє свої спостереження в певну форму і таким чином 

набирається досвіду. Потім він наводить свої спостереження в систему, і вони 

стають частиною його знань, які він використовує в роботі. Навіть якщо 

педагог не робить жодних висновків зі свого досвіду, він завжди може 

повторити ситуацію, яка привела його до успіху, і уникнути тієї, яка 

закінчилася невдачею. Подібний спосіб базується на методі проб і помилок і 

веде до вироблення захисної реакції. Система дій при користуванні цим 

способом не може бути гнучкою і пристосовуватися. Для розробки гнучкої 

системи необхідно аналізувати і власний досвід, і досвід своїх колег, 

отримувати з нього все корисне і потрібне, намагатися розуміти, чому той чи 

інший прийом працює добре і чому те, що прекрасно спрацювало в одному 

випадку, нічого не дало в іншому, тобто займатися рефлексивним аналізом. 

Здобуваючи досвід на основі рефлексії, педагог виробляє для себе гнучку 

систему дій, умінь і навичок. Вищий рівень педагогічної рефлексії – роздуми 

про себе у професії. 

Наведемо приблизний перелік питань, на які необхідно знайти відповіді 

педагогу в ході рефлексії: 

- що я думаю про свою роботу;

- що я думаю про дітей, як я їх сприймаю;

- які мої особливості (особистісні, емоційні, когнітивні) і як вони

проявляються у роботі; 

- як я сприймаю себе у професії.

Опанувавши рефлексію щодо самого себе, навчившись аналізувати власні

думки, почуття та вчинки, педагог повинен використати свої рефлексивні 

знання та уміння у процесі пізнання дітей і застосувати рефлексивні механізми 

у взаємодії з ними[7] . 

Отже, процес формування рефлексивних умінь у педагогів веде до 

розв’язання багатьох кардинально важливих питань: підготовки до духовно-

творчої самореалізації, що проявляється насамперед у відході від шаблонів і 

стереотипів; вироблення програми вимог до себе, до процесу і результатів 

діяльності; усвідомлення змісту обраної професії; формування зацікавленого, 

критичного ставлення до різних аспектів власної професії; збагачення 

професійного досвіду і майстерності; розвиток готовності до інновацій у 

власній професійній діяльності. 
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Обчислення визначеного інтегралу застосовується в самих різноманітних 

задачах науки і техніки, далеко не вичерпний перелік яких наведено нижче: 

- обчислення довжини дуги кривої, площ плоских фігур, площ поверхні та 

об’ємів тіл (в тому числі і тіл обертання);  

- обчислення статичних моментів і центра ваги кривої; 

- обчислення довжини пройденого шляху при прямолінійному русі за 

відомою швидкістю v(t) протягом часу від моменту t1 до t2; 

- обчислення кількості продукції виготовленої за проміжок часу (t0; t1) при 

заданій залежності продуктивності праці від часу а(t); 

- подання коефіцієнтів тригонометричного ряду за формулами Фур’є; 

- обчислення маси витисненої рідини;  

- обробка результатів чисельного експерименту для збільшення їх точності 

і надійності; 

- визначення переміщень в пружній системі (теоретична механіка) за 

допомогою множення епюр (інтеграл Мора). 

Задачу обчислення визначеного інтегралу 

 
Девід Каханер назвав однією з двох фундаментальних задач математичного 

аналізу [1, 166]. 

Якщо функція  є неперервною на сегменті  і відома її первісна 

F(x), то для обчислення визначеного інтегралу (1) можна використати основну 

формулу інтегрального числення – формулу Ньютона-Лейбніца: 

 

Однак ця формула мало придатна для практики, бо клас функцій , 

первісна яких виражається через елементарні функції є дуже вузьким. 

Наприклад, для інтегралів , , первісну F не можна виразити 

в елементарних функціях. Крім цього, цією формулою важко і навіть практично 
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неможливо скористатися тоді, коли підінтегральну функцію f задано таблично 

або графічно і її аналітичний вираз невідомий, а саме поняття первісної втрачає 

зміст, а також, коли аналітичний вираз первісної F досить складний і незручний 

для обчислень. 

В таких випадках треба використовувати методи чисельного інтегрування – 

методи обчислення (як правило, наближеного) визначених інтегралів. 

В загальному випадку задача обчислення визначеного інтегралу 

формулюється наступним чином.  

Необхідно обчислити значення визначеного інтегралу 

 
де p(x) – так звана вагова функція (ваговий множник), яка вбирає в себе всі 

особливості функції f(x) на проміжку інтегрування [a, b], а функція f(x) – 

довільна достатньо гладка функція деякого класу. Без обмеження загальності 

можна вважати p(x)≡1. 

Основна ідея більшості методів чисельного інтегрування базується на 

використанні геометричного змісту визначеного інтегралу та закладена в 

самому його означенні. Виходячи з означення Рімана визначеного інтегралу як 

границі інтегральної суми, за наближене значення інтегралу (2) прийняти 

скінчену суму  

 
де  – розбиття інтервалу інтегрування 

[a, b] або сітка, Ai  – сталі. 

Різниця 

 
називається залишковим членом або похибкою квадратурної формули. 

Задача чисельного інтегрування за допомогою квадратурних формул 

полягає в такому оптимальному виборі вузлів та коефіцієнтів, щоб похибка (4) 

була якомога меншою для всіх функцій f(x) деякого широкого класу [2, с.70]. 

Для цього підінтегральну функцію f(x) заміщують деякою апроксимуючою 

функцією (або системою функцій)  (x), яка має бути достатньо близькою до 

f(x) ( f(x) (x)) та порівняно просто інтегрувалась.   

Одним з найпоширеніших методів побудови квадратурних формул є 

апроксимація підінтегральної функції інтерполяційним поліномом Лагранжа.   

Квадратурні формули Ньютона–Котеса будуються на основі інтерполяції 

поліномом Лагранжа степені n підінтегральної функції по рівномірній сітці з 

n+1 вузлами, включаючи кінці інтервалу інтегрування. Параметром цього 

сімейства квадратурних формул є число n – степінь інтерполяційного 
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многочлена, яким замінюється підінтегральна функція.  

На практиці найчастіше використовуються формули Ньютона–Котеса при 

n=0,1,2,3. Ці формули відповідно мають назви: формула прямокутників, 

формула трапецій, формула Сімпсона (парабол), формула 3/8 (Ньютона). 

За допомогою квадратурних формул визначений інтеграл обчислюється 

наближено, тобто  

 
де І* – наближене значення інтегралу, а  – загальна похибка чисельного 

інтегрування, яка складається з декілька видів похибок. 

В загальному випадку =1+2+3 де: 

1 – похибка заокруглення (Round-off error), яка виникає через 

неможливість точно представити всі дійсні числа в комп’ютерах із обмеженою 

пам'яттю (обмеженням кількості десяткових розрядів числа); 

2 – неусувна похибка, яка виникає через похибки вихідних даних, значення 

яких використовуються в обчисленнях; 

3 – похибка методу (похибка відсікання, Truncation error), яка 

породжується вибраним методом наближеного розв'язання задачі. 

Відомо, що чисельне інтегрування стійке за вхідними даними, хоча 

квадратурні формули нестійкі відносно похибок округлення, але ця нестійкість 

слабка і виявляється лише за розрахунків з малою кількістю правильних цифр. 

Таким чином, основною похибкою чисельного інтегрування є похибка 

вибраного методу (квадратурної формули). Обчисливши або оцінивши 

значення залишкового члена квадратурної формули, отримаємо апріорну 

оцінку похибки квадратурної формули до початку розв’язання задачі.  

Наприклад, апріорну оцінку похибок квадратурних формул трапецій та 

Сімпсона можна отримати за формулами (відповідно): 

 
 

де  

та 

 

де . 

Але ні квадратурні формули Ньютона-Котеса, ні квадратурні формули 

найвищої алгебраїчної міри точності (квадратури Гауса, Веддля, 3/8 Ньютона, 

Буля, Лобатто, Ейлера-Маклорена), в тому числі, які базуються на використанні 

ортогональних багаточленів (багаточлени Якобі, Лежандра, Ерміта, Лагера, 

Чебишева та інші) не дають розв’язку задачі обчислення визначеного інтегралу 

з наперед заданою точністю. Це пов’язано з тим, що у більшості випадків 

оцінити залишковий член квадратурної формули дуже важко або й неможливо, 

наприклад тоді, коли функцію задано графічно або таблично і аналітичний 

вираз її невідомий, або коли функцію задано складним аналітичним виразом і її 
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похідні важко оцінити. Але саме залишковий член квадратурної формули є 

апріорною оцінкою її похибки. 

У зв'язку з цим широкого застосування набули методи апостеріорної оцінки 

похибки обчислення визначеного інтегралу і її використання для подальшого 

уточнення наближеного значення цього інтегралу. Найбільш поширеними є 

методи Карла Рунге та Льюіса Фрая Річардсона. 

З використанням цих методів алгоритм обчислення визначеного інтегралу є 

наступним: 

1. Обчислення наближеного значення визначеного інтегралу за вибраною 

квадратурною формулою. 

2. Апостеріорна оцінки похибки. 

3. Керування продовженням обчислень – уточнення наближеного значення 

інтегралу або припинення обчислень за умови досягнення заданої точності. 

Метод Рунге апостеріорного оцінювання похибки обчислення визначеного 

інтегралу називають правилом (принципом) Рунге або методом подвійного 

(повторного) перерахунку [3, с.144; 4, с.234]. Правило Рунге дозволяє отримати 

апостеріорну оцінку похибки обчислення визначеного інтегралу і використати 

її для подальшого уточнення наближеного значення цього інтегралу, тобто 

отримати більш високий порядок точності обчислень. 

Перша формула Рунге дозволяє отримати асимптотичну оцінку похибки 

наближеного значення інтегралу та обчислити це наближене значення з 

похибкою, не більшою заданого додатного числа . Це робиться з 

використанням методу повторного перерахунку (правило Рунге), для 

застосування якого достатньо знати тільки порядок p точності наближеної 

формули.    

Друга формула Рунге дозволяє на основі відомої наближеної формули з 

відомим порядком точності отримати нову наближену формулу вищого 

порядку точності. 

Таким чином, ідея методу Рунге полягає в тому, щоб організувати 

обчислення значення інтеграла на декількох множинах вузлів а потім 

порівнявши результати обчислень, отримати оцінку похибки і прийняти 

рішення щодо продовження чи припинення обчислень. 

Метод екстраполяції Річардсона є узагальненням технології повторного 

перерахунку за правилом Рунге і достатньо детально описаний в науковій 

літературі. 

Ідея  цього методу полягає в багатократному зменшенні кроку інтегрування, 

а також в багатократному застосуванні екстраполяційної формули для 

уточнення наближеного значення інтегралу.  

Метод екстраполяції Річардсона застосовується не тільки для уточнення 

наближеного значення визначеного інтегралу, але й в алгоритмі Грэгга-

Булірша-Штьора (GBS-алгоритм) розв'язування звичайних диференціальних 

рівнянь та чисельних методах розв’язування задачі Коші для систем звичайних 

диференціальних рівнянь Якщо порядок точності р наперед не відомий, то його 

можна оцінити за методом Ейткена, використовуючи результати обчислень Ih , 
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Ikh , Ik
2

h . [5, с.64].  

Методи апостеріорної оцінки похибки використанні в поширеному методі 

чисельного інтегрування, названого в честь Вернера Ромберга, який полягає в 

послідовному уточненні наближеного значення інтеграла і застосовується для 

обчислення значення визначеного інтеграла із заданою або досить високою 

точністю.  

В основі методу Ромберга лежить обчислення інтегралу за формулою 

трапецій на регулярній сітці з кроком h і уточнення результату за тією ж 

формулою з кроком 2h. Уточнення здійснюється шляхом застосування правила 

Рунге та екстраполяції Річардсона. Тому цей метод в науковій літературі часто 

називають методом Ромберга-Рунге-Річардсона [3, с.144, 148; 4, с.238-242; 

5, с.103; 6]. 

Метод Ромберга-Рунге-Річардсона дозволяє отримувати більш високий 

порядок точності обчислень без значного збільшення числа операцій і зручний 

тим, що його можна застосовувати при довільному числі сіток і будь-якому 

співвідношенні їх кроків. Його недоліками є порівняно велика громіздкість та 

відсутність в проміжних викладках апостеріорних оцінок точності. Якщо сітки 

вибрані так, що згущення їх відбувається завжди в одне і те ж число разів, то 

замість формули Ромберга зручніше застосовувати метод Рунге [7, с.77]. 

Якщо підінтегральна функція задана таблично, то для обчислення її 

інтеграла за схемою Сімпсона-Рунге-Річардсона  не потребує попереднього 

згладжування початкових даних, так як саме інтегрування виконує часткове 

згладжування та «очищує» дані від «шуму». 
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Україна поклала на співробітників поліції, як на представників держави, 

відповідальність щодо захисту прав громадян та дотримання законності в 

країні. У повсякденній діяльності поліція, здійснюючи (у тому числі 

адміністративно-процесуальну) діяльність та приймаючи рішення повинна 

ґрунтуватися на демократичних цінностях, відданості верховенству закону і 

поваги прав людини. Поліція у процесі здійснення адміністративно-

процесуальної діяльності повинна дотримуватись основних прав людини та 

недоторканності особи. 

У демократичному суспільстві, крім виконання функцій з охорони 

громадського порядку в інтересах суспільства в цілому, поліція також сприяє у 

гарантуванні прав і свобод особистості і суспільства, захисті громадян та їх 

майна, а також охорони демократичних інститутів, на яких ґрунтується 

державний правопорядок. Співробітники поліції підвищують легітимність 

держави, якщо у своїй повсякденній роботі вони демонструють виконання своїх 

повноважень на належному рівні. Справедливе та неупереджене ставлення 

поліції до всіх громадян допомагає завоювати повагу, підтримку і співпрацю 

суспільства. В результаті поліція здобуває довіру і впевненість суспільства в 

ній [1, c. 7–22]. 

Адміністративно-процесуальна діяльність є дискусійним та спірним 

питанням на сьогоднішній час. Відсутність законодавчого закріплення та 

єдиної наукової думки, створює суперечки з цього приводу. 

Не зрозумілим та суперечливим є співвідношення понять адміністративного 

процесу і адміністративно-процесуальної діяльності. 

Детальний аналіз юридичної літератури дав можливість виділити два 

основні підходи до визначення адміністративного процесу: широкий і вузький. 

Таким чином, адміністративний процес характеризувався в широкому і 

вузькому сенсах [2, с. 5]. 
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В широкому розумінні адміністративний процес – це встановлений законом 

порядок розгляду й вирішення індивідуально-конкретних справ, що виникають 

у сфері державного управління, судами (загальної юрисдикції чи спеціально 

створеними) або спеціально уповноваженими на те органами (посадовими 

особами). У вузькому розумінні адміністративний процес розглядають як 

провадження у справах про адміністративні правопорушення й застосування до 

правопорушників адміністративних стягнень. Іноді поняття адміністративного 

процесу у вузькому розумінні тлумачать не тільки як розгляд справ про 

адміністративні правопорушення й застосування адміністративних стягнень до 

винних, а і як розгляд справ із застосуванням заходів адміністративного 

примусу [3, с. 146]. 

Відносно адміністративно-процесуальної діяльністі поліції, можна 

зазначити, що це цілеспрямований владно-організуючий вплив органів поліції в 

межах адміністративно-процесуальних повноважень на впорядкування 

суспільних відносин у сфері охорони правопорядку, створення надійних умов 

для реалізації прав поліцейських при здійсненні своїх процесуальних 

повноважень, їх гарантування, захист і охорону. 

Специфіка адміністративно-процесуальної діяльності поліції зумовлена: 1) 

розгалуженістю об’єкта забезпечення – адміністративно-процесуальної 

діяльності поліції; 2) наявністю значної кількості нормативних актів, що 

регламентують адміністративно-процесуальну діяльність поліції та порядок їх 

забезпечення; 3) численністю суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення адміністративно-процесуальної діяльності поліції та 

багатовекторністю їх повноважень. 

В. Медведчук констатує, що систематизація — це оптимальний шлях 

створення правової бази, звільненої від застарілих та колізійних норм, 

дублювань, не переобтяженої нормативно-правовими актами тимчасової чи 

локальної дії, а головне — такої, що містить достатню кількість актів, 

призначених регулювати сучасні суспільні відносини, перш за все законів, які 

перебувають у певному системному взаємозв’язку не лише для фахівця, але й 

для пересічного громадянина [4]. 

Слід погодитися з позицією А. Піголкіна, що систематизація законодавства 

необхідна у першу чергу для подальшого розвитку законодавства. Аналіз і 

обробка чинних нормативних актів, групування правових приписів за певною 

схемою, створення внутрішньо єдиної системи актів є необхідними умовами 

ефективності правотворчої діяльності, сприяють ліквідації прогалин, застарілих 

положень і суперечностей у чинному законодавстві. 

Саме тому до ст. 22 Закону України «Про Національну поліцію», яка 

визначає основні повноваження керівника поліції, слід додати норму, яка б 

передбачала обов’язок керівників поліції брати активну участь у нормативно-

правовому регулюванні діяльності поліції, як через безпосереднє видання у 

межах своїх повноважень відповідних правових актів, так і шляхом погодження 

та подання на розгляд до Міністерства внутрішніх справ України проектів 
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нормативно-правових актів, спрямованих на поліпшення діяльності 

Національної поліції України [5]. 

Отже, наразі досить фрагментарним залишається законодавче регулювання 

та закріплення адміністративно-процесуальної діяльності поліції. Тому, 

пропонується внести зміни та доповнення до вже існуючого Закону України 

«Про Національну поліцію», а саме: внести поняття адміністративно-

процесуальної діяльності до Закону України «Про Національну поліцію» у 

розділ 1 «Загальні положення»; у розділі 3 «Системи поліції» розкрити поняття 

серед зазначених у Законі України підрозділів та законодавчо закріпити 

помноження серед цих підрозділів; зазначити взаємодію цих структурних 

підрозділів один з одним, задля унеможливити дублювання повноважень 

структурних підрозділів поліції при здійсненні адміністративно-процесуальної 

діяльності. 
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канд. юрид. наук, доцент, адвокат, 

м. Київ 

 

В статті на основі опублікованих матеріалів і наукової літератури 

висвітлюється життя й діяльність соратників Павла Пестеля, членів 

Тульчинської управи Південного товариства декабристів, аналізуються їхній 

конкретний вклад в розробку програмних документів і організаційний вклад в 

розбудову товариства. Належний виклад має питання відношення до 

переховування «Руської правди» Павла Пестеля, пошуки її Слідчою комісією і 

Миколою І, зокрема. 

 

Ключові слова: Південне товариство декабристів, соратники Павла Пестеля, 

«Руська правда», пошук її каральними органами Росії, 

 

Серед Тульчинських "богатирів, кований з чистої сталі з голови до ніг", 

виділяється ціла фаланга сподвижників П. І. Пестеля, його вірних соратників у 

боротьбі проти самодержавства і кріпосного права. До них по праву треба 

віднести Олександра Петровича Барятинського, Миколу Івановича Лорера, 

Олександра Петровича Юшневського, Миколу Васильовича Басаргіна та 

багатьох інших тульчинських декабристів, хто вірою й правдою слугував 

розвитку прогресу в Росії. Їхня діяльність завжди розглядалася в контексті 

історії руху декабристів в цілому. Про них конкретно говорили й писали дуже 

мало, тим більше про їхню діяльність в Тульчинській управі Союзу 

благоденства і Південного товариств декабристів. Завданням цієї публікації є 

коротенькі нариси про активних діячів "споборників святої волі", їх участь в 

діяльності таємних товариств і, особливо участі у долі збереження "Руської 

правди" П. І. Пестеля. 
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Олександр Петрович Барятинський 

 

Він став членом таємного товариства у 1820 р. "Під час мого повернення з 

Петербурга, свідчив П. І. Пестель не належали ще до товариства Басаргін, 

Барятинський... Всі ці особі вступили до Товариства протягом літа 1820 року, 

до вересня місяця" i. Рік вступу О. П. Барятинського в Товариство 

підтверджується показаннями І. Д. Якушкіна, який згадує О. П. Барятинського 

серед тих, хто в Товаристві перебував з 1820 р.ii, про це пише у своїх "записках 

і М. В. Басаргін iii. 

Пропозицію вступити в Товариство О. П. Барятинський прийняв з радістю. 

Цього він не заперечував і під час слідства. "Люблячи щиро мою Вітчизну, я з 

радістю вступив до того Товариства, що, як мені здалося, прагнуло його 

блага"iv. "Молодість, ідеї конституції і селянської волі захоили мене, і я вважав 

за свій обов'язок увійти в Товариство, яке на мою думку, прагнуло до блага моєї 

Вітчизни"v, – показує він іншим разом. 

З перших місяців свого перебування в Союзі благоденства О. П. 

Барятинський виявив себе енергійним діячем. Вимогу суворої дисципліни, яку 

неухильно вимагав П. І. Пестель, Барятинський зустрів захоплено. "Вважаючи 

себе дуже необізнаним у політичних науках, але бажаючи з цілковитою 

самовідданістю і без будь-яких особистих видів і вигод брати участь у 

досягненні злочинної і захоплюючої мне мети, я сліпо й беззаперечно 

підкорився тим людям, яким я цілком довіряв vi, – свідчить О. П. Барятинський. 

У тому ж 1820 році, із згоди П. І. Пестеля, О. П. Барятинський прийняв у 

Товариство поручника квартирмейської частини М. О. Крюкова. Це був 

надзвичайно вдалий вибір. У цьому ж самому році О. П. Барятинський прийняв 

у Товариство сина головнокомандуючого 2-ї армії Л. Вітгенштейна. 

Члени товариства обговорювали тоді багато, животрепетних тем. Влітку 

1820 року по Європі прокотилися революційні виступи. Ці події були 

найсвіжішими темами політичних дебатів декабристів. О. П. Барятинсьний 

пише у відповідях на питання Слідчої комісії, що в той час, коли він ще й не 

підозрював, що існування Союзу благоденства, "повсякденне спілкування” з 

членами організації було джерелом його ліберальних ідей. О. П. Барятин ський 

вважав, що революційні методи досягнення поставленої мети були характерні 

як для Союзу благоденства, так і для Південного товариства. Але, якщо в Союзі 

благоденства, про це знали тільки фундатори, то в Південному товаристві про 

це всім "повинно було бути відомо"vii. 

У своїй діяльності, пов'язаній із виробленням програми Південного 

товариства, О. П. Барятинський був послідовником П. І. Пестеля. На слідстві 

він показував, що взяв на себе переклад "Руської правди" французькою мовою. 

Він твердить, що розпочав цю роботу, але не завершив її, що читав тільки 

початок цього програмного документу. Але його переказ основних положень 

"Руської правди" про рівність усіх перед законом, розподіл землі "між селянами 

й панами", про залишення частини землі "для новопоселенців із іноземців"viii, 

свідчить про інше. О. П. Барятинський сказав явно не все, – він знав значно 
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більше про "Руську правду". Він не хотів ускладнювати й поглиблювати П. І. 

Пестеля провину. 

Рішучий і переконаний прихильних П. І.Пестеля, О. П. Барятинський був 

посланий делегатом від Директорії Південного товариства у 1823 р. в 

Петербург для зв'язку з Північним товариством і для пред'явлення рішучих 

вимог з боку південців. За домовленістю з П. І. Пестелем О. П. Барятинський 

створив у Петербурзі філіал Південного товариства, підготувавши для 

прийняття до товариства цілий рдд членів: корнета кавалергардського полку Ф. 

Ф. Вадковського, полковника І. Ю. Поливанова, П. М. Свистунова, О. Ф. 

Вадковського, І. О. Анненкова, М. М. Депрерадовича, яких у 1824 р. црийняв П. 

І. Пестель. "Прийнявши нашу згоду,..., він потім сказав: "Не думайте, що це 

легко було, треба бути готовим жертвувати своєю кров'ю і не щадити й ту, яку 

велено товариством буде проливати" ix. 

О. П. Барятинський разом з П. І. Пестелем виступли проти висунутого С. І. 

Муравйовим-Апостолом бобруйського та білоцерківського планів збройних 

виступів. Перед наближенням рішучих подій П. І. Пестеяь мав намір замінити у 

складі Директорії О. П. Юшневського, з яким останнім часом вони розійшлися, 

енергійним і цілком відданим йому О. П. Барятинським. І в листопаді 1825 р. 

Барятинського цризначено головою Тульчинської управи. Пестель залишив 

відповідальну посаду, яку посідав трохи менше, ніж п'ять років. Від діяльності 

О. П. Барятинського тепер значною мірою залежало збереження централізації 

керівництва. М. С. Бобрищев-Пушкін свідчить: "Князь Барятинський точно був 

зроблений Пестелем начальником Тульчинської управи в половині листопада 

1825 року"x. Призначення О. П. Барятинського було певним чином оформлено: 

"За кілька тижнів до кончити блаженної пам'яті государя-імператора Пестель 

приїхав у Тульчин і оголосив усім про моє призначення, – показував на слідстві 

О. П. Барятинський. Його завдання було "підтримувати дух у членів", збирати 

їх, заводити з ними частіше розмови про справи Товариства, а головне 

влаштувати комунікації між Тульчином і П. І. Пестелем. "Все це я точно і 

старанно виконував" xi. Слідча комісія записала в графі "Сила провини" про О. 

П. Барятинського: "найбільш діяльний” член, який мав великий вплив і силу в 

Південному товаристві, керівництво Тульчинською управоюxii. 

О. П. Барятинський підтримує постійний зв'язок з П. І. Пестелем, був у 

курсі усіх планів керівника південців. Він орієнтується у своїй діяльності на 

план виступу П. І. Пестедя, тобто на "план 1-го- січня 1826 р.". "Здається Заїкін 

мені сказав, що Пастель говорив, що в січні він вступить у Тульчин і що 

тоді,...заарештує Головну квартиру"xiii, – показує Слідчій комісії О. П. 

Барятинський. Він намагається реалізувати задум П. І. Пестеля навіть після 

арешту його. 

Самостійність дій О. П. Барятинського відзначена і в показаннях О. П. 

Юшневського: "...Барятннський, який жив зі мною в одному місті, як голова 

Тульчинської управи, діяв сам по собі... "xiv. Виконував О. П. Барятинський і 

інші важливі доручення, служив ад'ютантом Вітгенштейна, і якось він помітив, 

що Головнокомандуючий армією почав ставитися до нього холодно і це дещо 
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ускладнювало завдання по стеженню за подіями в Штабі 2-ї армії, що було 

одним із його завдань. Не менш відповідальним, також було і збереження 

"Руської правди". 

У тривожній обстановці Тульчинська управа посилила роботу по прийняттю 

нових членів. Ця справа зосереджувалася в рухах О. П. Ба- рятинського, велася 

ним ціленаправлено й цілком самостійно, як було домовлено з П. І. Пестелем. 

Допити під час слідства показали, що П. І. Пестель не знав про прийняття П. І. 

Горленка і Є. О. Лачинова, – вони були прийняті за безпосередньою участю О. 

П. Барятинського на початку грудня 1825 р. П. І. Горленко був прийнятий 

Барятинським, Є. О. Лачинов – М. О. Крюковим і О. І. Черкасовим за порадою 

О. П. Барятинського. 

Після арешту П. І. Пестеля сигналу про початок повстання не надійшло, а 

тим часом голова Тульчинської управи був у відрядженні в чумному Тирасполі, 

оточеному карантинним кордоном, через що зносини з ним були вкрай 

утруднені. У списку членів таємного товариства, що знаходився у прибулого до 

Тульчина генерал-ад'ютанта О. І. Чернишова, значилося й прізвище О. П. 

Барятинського. 17 грудня 1825 р. на всі його папери було накладено арешт. У 

рапорті Чернишова і Кисельова графові Вітгенштейну говориться про 

необхідність арештувати О. П. Барятинського і відправити його в Петербург, 

оскільки "відкрилася проти нього підозра". 26–27 грудня 1825 р. О. П. 

Барятинського заарештовали. 

У "Списку осіб, які у справі про таємні зловмисні товариства від даються за 

височайшим повелінням Верховному карному суду" по Півден ному товариству 

за № 8 значиться "князь Барятинський, лейб-гвардії гусар ського полку штаб-

ротмістр, ад'ютант головнокомандуючого 2-ю армією"xv. 

О. П. Барятинський був засуджений по 1-му розряду, смертну кару йому 

замінено на пожиттєву каторгу, згодом строк було змешено до 20 років, а ще 

пізніше до ІЗ років каторги. Помер О. П. Барятинський у 1844 р. у Тобольську. 

Збірка товарів О. П. Барятинського "Часи досуга в Тульчине" – один з 

яскравих зразків вільнолюбивої поезії декабристів. 

Фердінанд Богданович Вольф 

Серед декабристів Тульчина дещо менше відоме ім'я штаб-лікаря Вольфа – 

першого члена таємної революційної організації Союзу благоденстваxvi. Ф. Б. 

Вольф народився 1791 р. в Москві в сім'ї аптекаря. Учився в Московському 

відділенні Медико-хірургічної академії, яку закінчив із срібною медаллю. Після 

однорічної практики дістав звання лікаря першого відділення. У 1818 році його 

направили у Тульчин на посаду лікаря при Головній квартирі 2-ї армії. 

А став він лікарем тільки тому, що цього хотів його батько. Насправді він 

більше захоплювався політикою, філософією і в розмовах часто висловлював 

рішучі й правильні думки, відверто й гостро засуджував Аракчеева, військові 

поселення і взагалі російські порядки тих часів. Усе це не могло пройти повз П. 
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І. Пестеля, який прагнув створити у Тульчині управу Союзу благоденства. Ще 

ближче познайомились Ф. Б. Вольф і П. І. Пестель під час поїздки по Україні, 

коли вони супроводжували головнокомандуючого 2-ю армією П. Х. 

Вітгенштейна. Саме в цей час П. І. Пестель "почав читати мені деякі місця із 

"Зеленої книги". Він розповів Вольфу про існування товариства "яке дбає про 

поширення освіти й громадянських чеснот". Після ознайомлення із статутом 

товариства Б. В. Вольф "погодився вступити до" нього, попрохавши П. І. 

Пестеля надати йому можливість подумати xvii. Судячи з цього свідчення, яке не 

суперечить тому, що говорив П. І. Пестель, Вольф був серед перших, кого 

Пестель готував до прийому в члени Тульчинської управи: "Вольф був одним із 

перших членів Тульчинського товариства. Прийнятий у 1819 р." xviii. 

Докладно ознайомившись із положеннями "Зеленої книги", Вольф схвалив 

її вимоги. Ставши членом Союзу, Ф. Б. Вольф, на вимогу П. І. Пестеля, дав 

розписку: "Я, нижчепідписаний, знаходячи, що мета й закони Союзу 

благоденства цілком сходяться з моїми правилами, зобов"язуюсь брати діяльну 

участь в управлінні й заняттях його, – підкорятися законам і встановленим від 

нього властям: і, крім того, даю чесне слово, що навіть добровільно або 

вимушено залишати Союз не буду... " xix. 

Ідейних питань, які обговорювалися в Тульчинській управі, 

зосереджувалося в другій частині "Зеленої книги": звільнення селян, зміна 

форми правлінняxx. Найбільше цікавило Вольфа селянське питання, звільнення 

селян з-під влади поміщиків. Вольф вважав, що селян можна використати у 

боротьбі за досягнення мети. ІІ. І. Пестель свідчив: "Жоден із членів так не 

проповідував кровопролиття, як Вольф, не висловлював навіть побоювання 

щодо міжусобної війни".  Суперечки про участь народних мас в революційних 

перетвореннях, ламали уявлення більшості дворянських революціонерів, 

викликали в них побоювання "міжусобної війни". 

Ф. Б. Вольф висловлював набагато послідовнішу демократичну точку зору. 

В гострих дискусіях поступово викристалізовувалися більш радикальні вимоги, 

ніж це було записано в першій частині "Зеленої книги", просвітительські 

завдання відходять на задній план. "Невинна мета Союзу благоденства почала 

зникати, – підкреслював Вольф, – з нього постало політичне товариство"xxi,  

головним завданням якого було запровадження конституції. 

Ф. Б. Вольф брав участь в історичному засіданні на квартирі П. І. Пестеля, 

коли в березні 1821 р. виникло Південне товариство. Вольф цілком поділяв 

думки П. І. Пестеля щодо діяльності управи, а також мету і "засоби досягнення 

її". Разом з іншими учасниками наради він "без будь-яких застережень і 

заперечень"... підтвердив те й другеxxii. 

"Руська правда" передбачала вирішити ряд соціальних проблем, які були 

дуже близькі Ф. Б. Вольфу: охорона дитинства й материнства, соціальне 

забезпечення і організацію швидкої медичної допомоги населенню, утворення 

пологових будинків, допомогу дітям-сиротам і малозабезпеченим сім'ям. 

Пестель, вперше за всю історію Росії висловив думку, що соціальне 

забезпечення повинно стати обов'язком держави. "Уряд повинен захистити 
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робітників від сваволі багатих і не забувати, що нещасні бідняки також бувають 

хворими, немочними, старіють і зрештою не можуть заробляти свій шматок 

хліба"xxiii. Цілком можна припустнти, що ці статті "Руської правди" були 

написані П. І. Пестелем під впливом розмов з Ф. Б. Вольфом. Крім його, 

звичайно, ніхто не міг дати в той чає такої кваліфікованої консультації П. І. 

Пестелю під час роботи над питанням охорони здоров'я. 

Ф. Б. Вольф жив постійно в Тульчині. Він був одним із найстаріших членів 

таємних декабристських організацій. Проте в останній період збайдужів до 

діяльності Південного товариства. М. В. Басаргін згадує: "...я і деякі із моїх 

друзів – Івашов, Вольф, Аврамов 1-й і ще інші – з половини 1821 р. по самий 

той час, як арештували нас, не брали уже такої участі, як раніше, в товаристві і 

не були на жодному засіданні" xxiv. До такого ж самого висновку прийшов і 

учасник Слідчої комісії О. Д. Боровков: "Взагалі Вольф більш поділяв таємні 

задуми, ніж діяв у товаристві, і бажав або відстати від нього, або щоб воно 

ліквідувалося" xxv. 

У тому, що Вольф і деякі інші члени товариства охололи і відійшли від 

справ, певну роль відіграли арешт члена Кишинівської управи Союзу 

благоденства майора В. Ф. Раєвського 6 лютого 1822 р. та іменний указ 

Олександра І від 1 серпня 1822 р. "Про скасування масонських лож і будь-яких 

таємних товариств". Вольф все-таки залишився членом товариства і був у курсі 

всіх його справ. О. П. Барятинський згадує, що коли повернувся з Петербурга, 

то він розповів про справи в столиці "Пестелю, Юшневському, здається 

Волконському, Вольфу та іншим, не вам'ятає кому"xxvi. 

Ф. Б. Вольф приєднався до тих, хто бажав знищення "Руської правди" П. І. 

Пестеля. Її збереження на його думку було найстрашнішою обвину 

вачувальною силою в руках уряду. Саме Вольф виконував доручення О. П. 

Юшневського і їздив до Кирнасівки, де на той час зберігалася "Руська правда" з 

вимогою її знищення. 

Ф. Б. Вольф був заарештований. Численні допити, очні ставки не зламали 

волю декабриста. Члени Слідчої комісії констатували: "Вольф під час допитів 

не відвертий" xxvii. Тільки в липні 1826 р. оголосили вирок, в якому було 

записано, що "Вольф брав участь в умислі на царевбивство і винищення 

імператорської фамілії і належав до таємного товариства зі знанням мети" xxviii. 

Його присудили до довічних каторжних робіт. За царським указом від 10 липня 

1826 р. довічна каторга була замінена 20 роками з наступним поселенням. 

Отже, в матеріалах частини І про двох декабристів-тульчинців О. П. 

Барятинського і Ф. Б. Вольфа акцентується увага на активній їхній діяльності, 

сподвижнецькій підтримці планів лідера не тільки Тульчинської управи Союзу 

благоденства, а й Південного таємного товариства декабристів, накреслені 

перспективні напрямки подальшої наукової декабристознавчої праці в 

майбутньому. 

В наступних частинах матеріалів буде висвітлена діяльність інших 

сподвижників П. І. Пестеля в Україні, накреслені нові, більш конкретні шляхи 

їх опозиційної діяльності, зокрема: М. В. Басаргіна, М. І. Лорера, О. П. 
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Юшневського, Миколи і Павла Бобрищевих-Пушкіних, М. О. Крюкова 2-го, В. 

П. Івашева. 
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