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Mobile applications are helpful additional tools for agricultural producers, 
providing the possibilities of fast, accurate and reliable assessment of the needs in 
fertilization, yield estimation, fields mapping, crops status estimation, etc. [1-2]. 
Modern precise agriculture is nearly impossible without the use of special computer 
and mobile applications. One of the recent advances in information technologies is the 
use of mobile automatized calculators of evapotranspiration, which is especially 
important meteorological index for rational irrigation scheduling. The main goal of our 
study is to estimate the potential of use EVAPO mobile application, developed by the 
Group of Agrometeorological Studies of the College of Agricultural and Veterinarian 
Sciences – FCAV Sao Paulo State University – UNSEP. The mobile application is 
available free of charge for Android and iOS-based smartphones, and uses NASA-
POWER data, geolocation and Penman-Monteith equation (FAO standard) to estimate 
the evapotranspiration in the user’s location. The application is quite simple and fast in 
use, requiring just stable Internet-connection and no specific knowledge about the 
evapotranspiration computation [3]. However, we have assessed its computation 
results with the latter obtained in the FAO-developed computer software ET0 
Calculator, which is used for the same purposes but requires manual input of the 
meteorological data to perform the calculations. The sample region was Kherson 
oblast, Ukraine. The meteorological data was taken from Kherson 
Hydrometeorological Station for the period from October, 2nd to November, 20th, the 
same time span was assessed using the EVAPO application. The assessment of 
reliability and accuracy was performed through the simple statistical analysis in 

mailto:inb95@ukr.net
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Microsoft Excel 365, namely, through the calculation of Pearson’s correlation 
coefficient, coefficient of determination and mean absolute percentage error (MAPE) 
[4-6]. 

As a result, we obtained unsatisfactory evapotranspiration calculation accuracy in 
the EVAPO. The MAPE of the computation reached the value of 137%, while the 
allowed values for good computation accuracy should not exceed 20% (Table 1). 
Although other statistics looks quite acceptable (correlation and determination 
coefficients), such a great value of error testifies about the impossibility of use of the 
EVAPO application without previous calibration to estimate evapotranspiration in 
Kherson oblast. We suggest further studies are required to calibrate the EVAPO app 
and make it suitable to use in the above-mentioned zone. The application is not 
recommended to use in practice “as it is”. 

Table 1. 
Statistical comparison of standard (ET0 Calculator) and EVAPO estimation results 

for evapotranspiration in Kherson oblast 
Criteria Actual value The least 

acceptable value 
1 2 3 

Pearson’s 
correlation 
coefficient 

0.7942 0.70-0.89 

Determination 
coefficient 

0.6307 >0.70 

MAPE, % 137.02 10-20 
 

References: 
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smartphone application to estimate potential evapotranspiration using cloud gridded 
meteorological data from NASA-POWER system. Computers and Electronics in 
Agriculture, 156, 187-192. 

4. Benesty, J., Chen, J., Huang, Y., & Cohen, I. (2009). Pearson correlation 
coefficient. In Noise reduction in speech processing (pp. 1-4). Springer, Berlin, 
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Значним резервом у підвищенні врожайності, збільшенні валового збору та 

покращення якості вирощування кукурудзи є впровадження біоадаптивної 
технології, яка об’єднує найновіші досягнення в селекції, насінництві, 
агротехніці та механізації вирощування. 

Результати такої технології значною мірою залежать від забезпечення 
матеріально-технічними ресурсами – високопродуктивним насінням нових 
гібридів, обробленого засобами захисту рослин, мінеральними добривами, 
паливно-мастильними матеріалами, високоефективними пестицидами та 
технічними засобами, що в свою чергу сприятиме підвищенню продуктивності і 
якості продукції. 

Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур 
універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і 
технічного використання [1, 2]. 

Кукурудза, як просапна культура має важливе агротехнічне значення. При 
дотриманні вимог агротехніки вона залишає поле чистим від бур’янів з 
розпушеним ґрунтом. Значна частина органіки повертається кукурудзою у 
вигляді коренів і стеблових решток. Тобто, заорювання листостеблової маси при 
збиранні і вивезенні з поля лише зерна кукурудзи є важливим елементом 
біологізації рослинництва. 

Дослід проведено за наступною схемою: 
1. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 

сівалкою VEGA 8 profi; 
2. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 

сівалкою Tempo Väderstad; 

mailto:andrienko2277@gmail.com
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3. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою 
VEGA 8 profi; 

4. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою 
Tempo Väderstad; 

5. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою VEGA 8 profi; 
6. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою Tempo 

Väderstad; 
7. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою VEGA 8 profi; 
8. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою Tempo Väderstad. 
Під час аналізу рівня індивідуальної продуктивності досліджуваних гібридів 

в середньому за 2018-2019 рр. загальна тенденція була дещо нижчою, але 
стабільною (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Врожайність гібридів кукурудзи, 2018-2019 рр. 

Дослід 
Урожайність при 

14%,  
ц/га 

1. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду 
ЛГ 30360 сівалкою VEGA 8 profi; 8,5 

2. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду 
ЛГ 30360 сівалкою Tempo Väderstad; 8,9 

3. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду 
ЛГ 3350 сівалкою VEGA 8 profi; 9,0 

4. Контроль (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду 
ЛГ 3350 сівалкою Tempo Väderstad; 9,2 

5. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою 
VEGA 8 profi; 9,1 

6. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою 
Tempo Väderstad; 9,4 

7. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою 
VEGA 8 profi; 9,4 

8. «Біфоліар», насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою 
Tempo Väderstad. 9,8 

 
У всіх досліджуваних варіантах найбільша кількість утворених качанів 

спостерігалась у варіанті із висівом насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 сівалкою 
Tempo Väderstad та обробкою насіння мікродобривом «Біфоліар» 121,0 качанів 
на 100 рослин. Якщо порівнювати гібриди між собою, то у варанті із висівом 
насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою Tempo Väderstad та обробкою 
мікродобривом «Біфоліар» найбільша кількість утворених качанів 
спостерігалась сягала 112,5 качанів на 100 рослин. Отже кращий результат за 
подібних умов був у гібрида ЛГ 3350. 

Показник передзбиральної вологості в середньому за роки досліджень 
колився в межа від 14,7% до 14,9%. Тоді як, у 2018 році показники 
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передзбиральної вологості були значно гіршими, ніж у 2019 році. Тож середнє 
значення передзбиральної вологості коливається незначно.  

Найменше значення передзбиральної вологості у 14,7% спостерігалось у 
варіантах контролю (без обробки) висів насіння кукурудзи гібриду ЛГ 3350 
сівалкою VEGA 8 profi та висіву насіння кукурудзи гібриду ЛГ 30360 сівалкою 
VEGA 8 profi із обробкою його мікродобривом «Біфоліар», що не співпадає із 
загальною тенденцією. 

Серед представлених варіантів досліджень за 2018-2019 рр. зберігалась 
стабільна тенденція щодо їх продуктивність. В обох всіх гібридів кращими 
варіантами були варіанти з обробкою насіння мікродобривом «Біфоліар». Так 
кращими були варіанти із висівом насіння кукурудзи сівалкою Tempo Väderstad. 
Серед двох гібридів кращий результат мав гібрид ЛГ 3350.  

Тому сільськогосподарським виробникам рекомендовано використовувати 
для висіву гібрид кукурудзи ЛГ 3350 із сівалкою точного висіву Tempo Väderstad, 
яка більш точно розкладає насіння в борозні та забезпечує чітку і постійну 
відстань між насінинами в рядку. Використання мікродобрива «Біфоліар» в 
якості передпосівної обробки насіння надасть змоги покращити посівні якості 
насіння в період їх проростання, формування дружних сходів. 
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Обраний Україною курс на Євроінтеграцію, зміна соціально-економічної 

формації в Україні, перехід від соціалістичного способу господарювання до 
ринкової економіки, висувають перед суспільством і проектантами нові вимоги 
щодо архітектурно-розпланувального розвитку пострадянських сіл.  

Земельна реформа, яка відбулась в державі,  ще  й  сьогодні не є стимулом 
для повноцінного розвитку  села, і переважно сприяла лишень приватизації 
земель територіальних громад [1]. На черзі ще дві дуже важливі віхи у розвитку 
сільських поселень – адміністративно-територіальна реформа і зняття мораторію 
на купівлю-продаж землі. Однак, як ці зміни позначаться на територіальному 
розвитку поселень, і відповідно їх генпланах, наразі ще невідомо. 

Розпланування територій сіл згідно генпланів, які були розроблені в період 
соціалізму, сьогодні не відповідають а ні новим соціально-економічним умовам, 
в яких еволюціонують українські села, а ні потребам і запитам їхніх мешканців. 

Це була планова економіка, укрупненні колективні господарства, 
загальнодержавна власність на землю, яка зобов’язувала мешканців сіл до 
основної домінуючої  зайнятості –  праці у колгоспах, радгоспах - іншої 
альтернативи для мешканців сіл просто не існувало. У тогочасних генпланах 
поселень найперше враховувались економічні перспективи конкретного регіону, 
окреслювався демографічний прогноз на перспективу, що й обумовлювало 
проектні рішення, а звідси й потреби у нових місцях праці, житлі, об’єктах 
соціальної, транспортної інфраструктури, закладах рекреації тощо. Для цих 
об’єктів розраховувалась потреба в територіях, її подальший розвиток і все це 
диктувало містобудівельні вирішення поселень [2]. 

Насильницька колективізація селянських господарств у 30-ті роки в СРСР 
породила в селі маргінальний клас із двоїстою психологією – не селян і не 
робітників; з одного боку - найманих працівників державних аграрних 
підприємств, з іншого - власників своїх мікрогосподарств. Упродовж кількох 
поколінь селянство, його психологія, мотивація до праці, мораль формувалися в 
контексті знівечення  села як такого [3]. 

В наш час в Україні щорічно зникають з карти десятки сіл. Причини - 
зниження народжуваності, ріст частки осіб пенсійного віку, трудова міграція 
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працездатного населення. Причини цих явищ - в проведених соціалістичних 
реформах села: 

1 – колективізація – у селян відібрали землю, яку вони отримали в результаті 
столипінських реформ і частково після соціалістичної революції, а також 
відібрали засоби виробництва (інвентар, механізми…), господарські будівлі (в 
куркулів), транспорт. Хоча, залишили присадибні наділи ( досить немалі як на 
сьогоднішній час – до 1 га). 

2 – реформи 50-60-рр. ХХ ст. під привабливими комуністичними лозунгами 
стирання відмінностей між містом і селом. Реформами передбачалось 
забезпечити село радіомережею, електропостачанням, газифікацією, 
водопостачанням, каналізацією, телебаченням, високооплачуваною роботою в 
колгоспі чи радгоспі, навіть квартирами міського типу. Необхідною умовою 
реалізації таких обіцянок була вимога кардинального збільшення щільності 
забудови села за рахунок мінімізації ширини і площі присадибних ділянок, 
впровадження багатоквартирного житла міського типу. Реалістичність таких 
ідей ніби підтверджувалась практикою будівництва кількох десятків 
експериментальних сіл, які зводились як правило поруч з новими крупними 
агрокомплексами.  

Не зважаючи на те, що в цих експериментальних селах далеко не все із 
запланованого було реалізовано, результати експериментального будівництва 
були визнані успішними та відображені в проектних нормах з містобудування, а 
відтак екстрапольовані на всі українські села. В результаті українське село 
отримало: 

- вкрай шкідливу теорію «перспективних і неперспективних» сіл, в 
результаті якої припинили існування тисячі сіл і сотні тисяч хуторів; 

- мінімізовані присадибні ділянки площею 400-800 кв. м  і шириною 15-20 
м, в межах яких неможливо вести підсобне господарство, виробництво 
сільськогосподарської продукції, тощо; 

- обов’язковими і як такими «навязливими» до застосування типові житлові 
будинки міського типу – по суті котеджі, які є притаманними для життя  городян, 
але які жодним чином не пристосовані для життя селян, їх реальних потреб і  
функцій ведення сільського господарства; 

- занадто мінімізовані по своїх площах і об’ємах господарські будівлі у 
глибині садиби , які виглядають просто як знущання над селянами, що хотіли б 
вести якесь підсобне господарство; 

- розташування земельних наділів, городів далеко за межами села, при тому, 
що селяни були позбавлені будь-яких транспортних засобів, навіть коней;     

- обмеження і неадекватні податки для тих, хто намагався все таки вести хоч 
якесь домогосподарство. 

Фактично з обіцяних умов міського мешканця село отримало лише радіо і 
електропостачання. Оскільки механізація в колгоспах не потребувала великої 
кількості працівників, а умови для ведення приватного домогосподарства були 
державою максимально ускладнені, а практично – ліквідовані.  Внаслідок цього 
населення села почало поступово перетворюватись в сільський пролетаріат, що 
цілком відповідало комуністичним догмам. Як наслідок, протягом двох 
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поколінь, різко зменшилась частка справжніх господарів, сільське населення, 
особливо молодь, почало масово мігрувати в міста, де був величезний дефіцит 
робочих рук, переривались віковічні традиції господарювання.  

Завдяки колгоспній системі господарювання, в умовах тотального 
обмеження впливу церкви, росла кількість так званих «державних утриманців» 
(крадіїв, ледарів, п’яниць). По суті під дуже привабливим лозунгом «стирання 
відмінностей між містом і селом» в Україні була успішно реалізована політика 
тихого геноциду українського селянина-господаря, по суті легальне 
продовження справи голодоморів.   

 З 1 вересня 2018 р. в Україні набув чинності новий нормативний документ – 
ДБН, який регламентує проектування містобудівних об’єктів, і сільських 
поселень зокрема [4]. Це достатньо обʼємний документ, але питанням 
проектування села в ньому не приділено належної уваги. І сьогодні, не зважаючи 
на те, що Україна вже 29 років як відмовилась від соціалістичних форм 
господарювання,  генеральні плани сільських поселень будуть продовжувати 
розробляти по нормах, які мало чим відрізняються від соціалістичних. Адже 
немає принципової різниці між розплануванням нових територій сільської 
забудови, зроблених в соціалістичних 60-х роках і в сьогоднішніх генпланах сіл. 
Тобто тенденція на нищення того, що зосталось від українського села 
збережеться. Село буде продовжувати вимирати, люди покидатимуть села, бо в 
селі немає роботи.  

Слабким виправданням є теза, що у всьому світі триває урбанізація, що 
всюди скорочується доля сільського населення. Однак протидіяти цим процесам 
потрібно і можливо, якщо усвідомити помилки минулого, виправити їх, і надалі 
проводити політику на відродження українського села.  
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У концертному і педагогічному репертуарі піаністів значне місце посідає 
жанр прелюдії, історія якого сягає ще у барокову музичну традицію. Починаючи   
з творчості І.С. Баха, до  жанру  прелюдії зверталися Ф. Шопен, К. Дебюссі, П. 
Хіндеміт, О. Скрябін, С. Рахманінов, В. Барвінський, Л. Ревуцький, Б. 
Лятошинський та багато інших зарубіжних та українських композиторів, 
створивши шедеври різного змісту та у різних стилях.  

Приступаючи до вивчення походження жанру, слід звернутися до етимології 
поняття. Термін Прелюдія – походить від латинських слів prae… «вперед» і 
ludus«гра» – короткий твір не строгої форми.  Цей  старовинний і в той же час 
надзвичайно чуйний до  новітніх вимог часу жанр допускає безліч авторських 
рішень і трактувань. Ним позначався короткий музичний твір, що не має чіткої 
форми. В період зародження, прелюдії завжди передували довшому, 
складнішому і строго оформленому твору [1].  

Вперше термін прелюдія було використано у  XV столітті, після чого саме 
слово неодноразово змінювало своє значення. Коли прелюдія тільки починала 
зароджуватись, твори були більш довгі, складні та мали строге оформлення, але 
потім прелюдії почали писатись в якості самостійних творів. Спочатку так 
позначався невеликий інструментальний вступ до будь-якого твору, іноді 
написаний заздалегідь, але частіше імпровізований   безпосередньо під час 
виконання. Прелюдія дозволяла виконавцю продемонструвати винахідливість і 
віртуозну майстерність.  Імпровізаційність, а також властиве таким вступам 
панування одного образу, чисто фігураційний тип фактури зберіглося і тоді, 
коли прелюдією стали називатися різного роду вступні п'єси у французькій опері 
та сюїті. Такі ознаки збереглися і в прелюдіях XVIII століття, що стали 
самостійним інструментальним жанром [1]. 

Сьогодні під цим визначенням розуміємо два типи творів:  
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- відносно самостійну вступну частину до будь-якого великого музичного 
твору;  

-  невелику  самостійну п'єсу, написану для клавесину, 
фортепіано  чи  органу.  

У сучасній музичній практиці створюються як цикли прелюдій та фуг, так і 
самі тільки цикли прелюдій. 

Різновиди прелюдій яскраво представлені у творчості Й.С. Баха. 
Загальновідомо, що композитор створив  стійкий двочастинний цикл прелюдії і 
фуги, в якому  вільне розгортання музичної думки прелюдії контрастує з чіткою, 
підпорядкованою суворим законам організацією матеріалу у фузі. Звідси 
фактурно-фігураційний тип тематизму, який притаманний  старовинній 
прелюдії. 

У зв’язку з тим, що об’єктом дослідження стала прелюдія як самостійний і 
окремий твір, почнемо свій історичний дискурс з творчості Й.С. Баха. Протягом 
життя Бах був не лише відомим  першокласним органістом, клавірним 
композитором, але й відомим педагогом, завдяки чому в його творчості 
з’явилось багато творів для початківців. . 

Як композитор він працював у традиційних для того часу «вільних» жанрах, 
таких як прелюдія, фантазія, токата, пасакалія, а також і у більш строгих формах 
- хоральній прелюдії та фуги. У своїх творах для органу Бах вміло поєднував 
риси різних музичних стилів, з якими він знайомився протягом життя. На 
композитора вплинула як музика північно німецьких композиторів (Георг Бем, 
з яким Бах зустрівся у Люнебурзі, і Дітріх Букстегуде у Любеку), так і музика 
південних композиторів: Бах переписував собі твори багатьох  французьких  та 
італійських  композиторів, щоб зрозуміти їх музичну мову; пізніше він навіть 
переклав кілька скрипкових концертів А. Вівальді для органу. Протягом 
найбільш плідного для органної музики періоду (1708–1714рр.)  Йоганн 
Себастьян не лише написав багато прелюдій і фуг та токат і фуг, але й вигадав 
незакінчену Органну книжечку –  збірку з 46 коротких хоральних прелюдій, у 
якій демонструвалися різні техніки та підходи до створення творів на хоральні 
теми. Слід також зазначити, що хоральні теми  вивчаються на початковому етапі 
підготовки піаніста, тому знання їх особливостей допоможе не лише зрозуміти 
специфіку подальшого розвитку цього жанру в творчості інших композиторів, 
але й створити адекватну задуму композитора виконавську інтерпретацію.  

У класі фортепіано вивчення клавірних творів Й.С. Баха, становить 
невід’ємну частину процесу формування творчої особистості. П’єси з нотного 
зошиту А.М. Бах, маленькі прелюдії та фуги, інвенції знайомі всім учням з 
початкового етапу навчання гри на фортепіано. Були випадки, коли інструктивні 
ідеї надихали Баха на створення величних творів. Тематизм барочної прелюдії 
базується  на «формах спільного руху», придає музичній тканині здатність до 
будь-яких імпровізаційних зворотів (по термінології В.Медушевського). П’єси з 
нотного зошиту А.М. Бах, маленькі прелюдії та фуги, інвенції знайомі всім 
учням з початкового етапу навчання гри на фортепіано. Педагогічна 
спрямованість цих творів відповідала самому укладу музичного життя 
бахівської епохи. Домашнє музикування займало в цей час більш значне місце у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1708
http://uk.wikipedia.org/wiki/1714
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB


25 

порівнянні з концертною практикою. Розширилися рамки жанрів й зросла 
складність виконання музичних творів. Велике число музичних термінів і 
концепцій  доби  бароко використовуються і досі,  а опери і концерти, до сих пір 
не втратили своєї актуальності. 

За часів Й.С. Баха кардинально змінюється змістовно-смислова координата 
музичної творчості: сфера піднесено безпристрасної меси і веселої безтурботної 
пісенної лірики збагачується скорботно-драматичними і трагічними образами, 
поліфонічне багатоголосся змінюється гомофонно-гармонійною системою. Це 
призводить до розквіту культури імпровізації, утвердження розвитку та 
розповсюдження жанру прелюдії.  

В цей історичний час у музичному мистецтві кристалізуються національні 
школи та поняття стилю, знаходить сенс чітке вираженння відмінностей 
італійської, французької, німецької, іспанської традицій.  

Стає реальністю композиторська індивідуальність. Яскравими зразками 
індивідуального стилю Й.С. Баха можна визначити саме його прелюдії, як 
особливості жанрової концепції композитора. Саме жанр прелюдії став у 
композитора основою великих інструментальних та хоральних циклів: «Шість 
маленьких прелюдій і фуг», «Дванадцять маленьких прелюдій і фуг», «48 
Прелюдій і фуг». 

Основні теми його творчості розкривалися саме через теми прелюдій –   
співчуття, радості, любові до Бога. Символами  музики Баха, зокрема змісту 
прелюдій, є стійкі звукосполучення, які мають постійні значення. Один з 
найважливіших у Баха символів – символ хреста, складається з чотирьох 
різноспрямованих нот. Якщо графічно зв'язати першу з третьою, а другу з 
четвертою, утворюється малюнок хреста. Прізвище BACH, яке зустрічається 
майже в кожній прелюдії композитора, при нотній розшифровці утворює такий 
же малюнок. Ймовірно, композитор сприймав це як якийсь перст долі. Хрест і 
Голгофа символізують жертву заради порятунку людства.  

Бахівське мистецтво вміщує і глибоку скорботу, і простодушний гумор, 
найгостріший драматизм і філософський роздум. У своїй музиці він розмірковує 
про найважливіші, вічні питання людського життя –  про призначення людини, 
про його моральний обов'язок, про життя і смерть.  

Бах використав максимальну кількість засобів для того, щоб донести до 
слухача основний настрій та зміст твору. Для передачі настрою 
використовувалися тональності, кожну з яких наділяли певним характером, що  
було традиційно в його творчості [3]. 

Бах працював практично у всіх жанрах, але постійно звертався саме до жанру 
прелюдії, як до найбільш доступного та лаконічного вияву музичного змісту. 
Новаторство Й.С. Баха у клавірному мистецтві виявляється саме в популяризації 
та вдосконалення жанру прелюдії, в якому він відчував універсальність клавіру, 
розвинув клавірну майстерність, збагатив її  віртуозною технікою, використав 
нові виразні засоби і прийоми: туше, артикуляцію, лігування. Головною метою 
Й.С. Баха було навчити клавірній музиці своїх учнів, тому він обрав жанр 
прелюдії як найбільш доцільний для навчання клавірного мистецтва серед. Його 
прелюдії й досі вважаються навчальними посібниками для піаністів усього світу. 
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Виконавські ж варіанти прелюдій Й.С. Баха роглядаються та інтерпретуються  
мистецтвознавцями і педагогами-музикантами саме у навчальних цілях.  

Підсумовуючи сказане відзначимо, що започаткований Й.С. Бахом та його 
попередниками  жанр прелюдії  продовжив свій розвиток у творчості 
композиторів прийдешніх поколінь. 
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Початок ХХ століття знаменувався диференціацією різних форм домрового 
виконавства, остаточним формуванням складу оркестру народних інструментів, 
в якому домра зайняла провідне місце, що в свою чергу вимагало 
переосмислення існуючого репертуару та створення нових оригінальних творів.  

Спочатку основою домрового репертуару були обробки народних пісень та 
твори написані для інших інструментів (скрипки, фортепіано, інших 
інструментів), написані відомими композиторами різних епох – бароко, 
класицизму, романтизму. Потім основною тенденцією написання творів для 
домри став перехід від обробки фольклорного матеріалу до створення 
авторських текстів. 

Відзначимо, що першим оригінальним твором великої форми, створеним для 
домри, став Концерт g-moll М. Будашкіна, написаний в 1945 році. Створений у 
співпраці з відомими домристами А. Сімоненковим та А.  Александровим, цей 
концерт дозволив домрі в повній мірі проявити свої виразні і технічні 
можливості, сприяв її виходу на академічну естраду в якості повноправного 
сольного інструменту. 

В цей період продовжує розвиватися жанр обробки народної пісні, значно 
розширюється її жанрово-стильовий діапазон, з’являються твори на 
американські, іспанські, англійські теми. У домровій музиці посилюється 
віртуозність, освоюються нові типи фактури, вводяться нові виконавські 
принципи гри, прийоми звуковидобування, штрихи. 

Як свідчить практика, частину репертуару для чотирьохструнної домри 
складає оригінальний репертуар для трьохструнної домри, який для 
чотириструнного інструмента дослідники вважають не оригінальним, а частково 
адаптованим, адже повноцінно збігаються тільки штрихи, а нотний текст 
змінюється.  

Значну частину домрового репертуару складають транскрипції та 
перекладення для домри. Найбільш відомими авторами перекладень для домри 
були С. Губайдуліна, В. Івко, Б. Міхєєв, В. Подгорний та ін.. У дослідженні Л. 
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Пасічняк зазначається, що діапазон перекладень охоплював різні стилі і жанри – 
від бароко до сучасних  композицій, від мініатюри до великих концертних творів, 
симфонічної музики [1]. Їх  цінність полягає у тому, що вони написані 
композиторами бароко, класицизму, романтизму і дають можливість  молоді 
залучатись до скарбниці світової музики, формують музичний смак і почуття 
стилю. Разом з цим, відомі педагоги зазначають, що досвід використання творів 
скрипкового  репертуару, зокрема А. Вівальді, свідчить про те, що на домрі вони 
звучать тембрально краще ніж в оригіналі.  Зокрема, це стосується творів в яких 
застосовуються такі засоби виразності як ритмічні фігурації на одному звукові, 
трелі, яскраві стрімкі епізоди. 

Проте, найбільш яскраво виконавські та звуко-тембральні можливості домри 
виявляються при виконанні оригінальних творів, написаних саме для неї. В таких 
творах композитори використовують різноманітні колористичні прийоми, а 
саме: глісандо – пальцями лівої руки, правої руки у різних напрямках, правої 
руки в одну сторону;  вібрато – пальцями лівої руки, за рахунок похитування 
грифу і передпліччям лівої руки; шумові ефекти – гра за підставкою, гра по 
затиснутим струнам, гра на грифі та у підставки; гітарний прийом тамбурин та 
інші. Їх виконання вимагає високої виконавської майстерності. 

Важливою є думка О. Олійника який вважає, що «при усій важливості 
перекладень з інших інструментів – найважливішою частиною репертуару для 
будь-якого інструменту є оригінальні композиції, що написані із врахуванням 
його виконавських і образно-художніх можливостей. Адже в художньому 
компендіумі кожного виконавця особливу цінність мають твори, що 
віддзеркалюють неповторні риси художнього мислення, «неперекладного» на 
«мову» іншого інструменту. У випадку таких інструментів, як домра, що 
перейшли з фольклорного середовища в академічне, дуже бажаним вважаємо 
створення музики самим виконавцем» [2]. 

В цьому контексті слід відзначити творчість відомих українських 
виконавців і композиторів В. Івка, В. Власова, Є. Мілку, Б. Міхеєва, О. 
Олійника. Їх доробок представляє два напрями створення домрового 
репертуару. Перший, уособлюють композитори, які самі є виконавцями на 
домрі і втілюють творчі задуми, не обмежуючи жанрову палітру композицій та 
засоби технічних втілень, ґрунтуючись на доскональному володінні усіма 
доступними технічними та художньо-виражальними можливостями домри. Як 
зазначає А. Литвинець «Деякі композитори вийшли з виконавського 
середовища, в зв'язку з чим присвятили себе здебільшого творчості для «свого» 
інструменту. Будучи віртуозом-виконавцем (В. Івко) на такому рідкісному 
інструменті як домра, він створив для неї вельми об'ємний репертуар практично 
у всіх жанрах. Композитор намагається вписати специфічний народний 
інструмент у сучасний музичний процес, не цураючись доволі незвичних та 
модерних ефектів виразності...» [3]. Другий напрям представляють 
композитори (В. Власов), які обрали домру експериментальним майданчиком 
для власного композиторського письма, спираючись на різноманітні 
композиторські та виконавські техніки.  

Відзначимо, й таку характерну для домрової музики рису, як  «жанрова 
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дифузія», результатом якої є мікст жанрових структур [4]. Особливо яскраво це 
виявилось в творах великої форми для домри, зокрема в концерті, інтерес до 
якого постійно зростає (Концерт-поема В. Пожидаєва, Концерт-симфонія С. 
Слонімського, "Pro et Contra" для альтової домри з оркестром російських 
народних інструментів М. Броннера та ін.).У той же час соната, яка вперше 
з'явилася в домровій музиці в 50-х роках ХХ століття (А. Аксьонов), продовжує 
свій розвиток у творчості  таких композиторів Н. Раков, Г. Зайцев, А. Циганков), 
однак не є такою ж популярною як концерт.  

Важливим стильовим напрямом сучасного домрового репертуару є джаз. 
Синтез фольклорної і джазової стилістики знаходить органічне переломлення в 
домровій музиці різних жанрів: від обробки народної пісні і мініатюри до 
частин великих концертних форм (Концерт-симфонія С. Слонімського, "Pro et 
contra" М. Бронера, П’еса-жарт на тему російської народної пісні «Перевіз Дуня 
держала» А. Циганкова і т.д.). 

Підсумовуючи сказане відзначимо, що формування домрового репертуару 
межі XX-XXI століть продовжує традиції, закладені на попередніх етапах. 
Разом з цим, відбувається якісне розширення всіх жанрово-стильових ліній 
розвитку репертуару для домри: композиторської творчості, виконавської 
майстерності, музичної думки. Значно зросла кількість талановитих молодих 
композиторів, виконавців, дослідників. Це позначилося на тематиці, музичній 
мові створюваних творів, які націлені не стільки на переосмислення 
досягнутого, скільки на музику майбутнього. 
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За останні п’ятдесят років темпи розвитку технологій зросли у декілька разів, 
ці технології дозволили швидко розвиватися іншим напрямкам, наприклад, 
молекулярній біології.  

Білки - одні з найважливіших складових живих організмів. Вони дозволяють 
проходження реакцій у мільйони разів швидше, ніж зазвичай, і виконують дуже 
широкий спектр функцій в організмі. Тому дуже важливо досліджувати ці білки 
для розуміння біологічних систем. Раніше щоб отримати конкретний білок 
потрібно було знайти організм, який його продукує, зруйнувати його клітини і 
виділити цей білок з мертвого організму. Такий метод ставить декілька важливих 
обмежень. По-перше, дуже важко досліджувати білки людини. Як правило, 
людство зацікавлено саме у дослідженні людських білків, інформація про які, 
отримана в ході досліджень, може бути використана у медицині чи 
промисловості, що буде вигідно для людства в цілому. Рідше досліджують білки 
тварин (окрім людини). Як правило, експресія певного білка регулюєтеся 
залежно від потреб організму, і якщо цей білок не потрібен у великій кількості у 
клітині, потрібно дуже багато матеріалу, з якого білок буде отримано. Також 
певні обмеження виникають при дослідженні білків організмів, які небезпечні 
для людини, наприклад, вірусів чи патогенних бактерій. Щоб працювати з таким 
біологічним матеріалом потрібно суворо виконувати низку правил при роботі з 
ним. Крім цього, також виникає питання культивування таких організмів, якщо 
вони розмножуються при зараженні людей, дуже важко знайти систему, яка б 
могла замінити хазяїна, де відбувається розмноження. Усе це спонукало до 
виникнення нового методу в молекулярній біології, який замінив ці складні і 
доволі незручні методики отримання білка.  

Новітній метод полягає у використанні біологічних систем у ролі фабрик для 
напрацювання білка, а потім екстракції та очищення цільового білка від 
загальної кількості. Далі ми розберемо основні кроки виконання цього методу. 

Спершу потрібно отримати кДНК білка, який цікавить дослідників. Це 
робиться за допомогою виділення РНК з клітин, де цей білок експерсується [1]. 
Навіть за умови дуже низької концентрації мРНК для подальшої роботи 
вистачить лише однієї копії мРНК. Далі потрібно проведення зворотної 
транскрипції за допомогою РНК-залежної ДНК-полімерази [2]. За рахунок цього 
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ДНК, яка буде отримана у такий спосіб, не буде містити екзонів, якщо це 
еукаріотичний білок, і буде містити інформацію лише про амінокислотний склад. 
Після отримання кДНК зразок обробляють РНКазою, щоб позбутися РНК у 
розчині. Після таких маніпуляцій у розчині залишиться кДНК з усіх мРНК, які 
були присутні, при цьому РНК зруйнована. Після цього потрібно провести 
реакцію ПЛР, щоб отримати тільки потрібний нам продукт. Праймери 
підбираються так, щоб на кінцях були сайти рестрикції, за допомогою яких потім 
отримані фрагменти можна буде лігувати у вектор [3]. Після ПЦР проводять 
реакції рестрикції ДНК і подальшого лігування з вектором [4]. Вектор - це 
молекула ДНК, яка буде інтегрована у клітини для напрацювання білка. Існує 
багато типів векторів, але один з найрозповсюдженіших - це бактеріальні 
плазміди. Це кільцеві молекули ДНК, які містять ділянку з великою кількості 
сайтів рестрикції, куди можна вставити фрагмент ДНК, отриманий після ПЛР, 
ген резистентності до антибіотика для селективності і промотор. Також у 
плазміді можуть бути tags (таги) - послідовності, які експерсуються разом з 
білком у N- або C-кінці і полегшують виділення білка. Після реакції лігування 
продукту ПЛР з вектором, ця конструкція повинна бути переміщена у клітини, 
які будуть виконувати функції біологічних фабрик по напрацюванню білка. 
Генетичний апарат цих організмів використовується для напрацювання білка з 
конструкцій ДНК, які будуть перенесені у їх клітини. Можна використовувати 
багато різних клітин для напрацювання білка, кожна з них має свої переваги та 
недоліки. Якщо використовується бактеріальна плазміда у ролі вектора, 
найчастіше буде використано певний штам бактерій для напрацювання білка [5]. 
Це дуже зручно, бо бактерії швидко ростуть, і їм для цього не потрібні 
специфічні умови, вистачить лише поживного середовища та температури 
близько +37°C. Таким чином, дослідники використовують біологічні системи 
для отримання білків.  

Після напрацювання істотної кількості бактерій, клітини руйнують, при 
цьому їх вміст містить цільовий білок у доволі великій кількості, а за природних 
умов досягнення такої концентрації білка у клітини неможлива, бо це порушує 
метаболізм. Після руйнування організмів, де синтезувався білок, потрібно його 
відділити від інших білків, які експресуються у клітини і не є ціллю дослідження. 
Найзручніших спосіб очистки - це очистка за допомогою тагів у один крок. У 
векторі може міститись послідовність, яка може бути легко виявлена та зв'язана, 
використовуючи певні речовини, далі шляхом осадження цих речовин зі 
зв'язаним білком ми видаляємо усі інші білки, які не містять таг і потім 
відділяємо цільовий білок від цієї речовини, на виході ми отримуємо очищений 
білок [6].  

Кількість білка, який може бути отриманий, обмежується лише технічними 
лімітами (об'єм, у якому ростуть організми, які синтезують білок інтересу). Цим 
шляхом отримуються білки, які необхідні при лікуванні певних станів (інсулін 
при діабеті), вірусні білки для дослідження патогенності, подібні методи також 
використовуються для розробки та отримання ліків та іншого. 
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      У XXI столітті для оздоблення житлових приміщень використовують різні 
сучасні будівельні матеріали. Ці матеріали мають деякі недоліки, які пов'язані з 
виділенням багатьох шкідливих для здоров'я людини хімічних речовин. Нові 
меблі з ДСП, МДФ і подібних матеріалів виділяють токсичні речовини. Багато 
оздоблювальних матеріалів: вікна і стелі з ПВХ, деякі види шпалер, покриття для 
підлоги, плінтуси також не завжди є безпечними для здоров'я. На сьогоднішній 
день законодавством України встановлені вимоги щодо проведення 
лабораторного контролю виробів з полімерних та інших синтетичних матеріалів, 
що застосовуються у будівництві та виробництві меблів, підприємствами, які 
здійснюють їх виробництво. Зокрема, згідно 
- абз.3 ст.7 ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення" [1] підприємства, установи і організації зобов'язані забезпечувати 
лабораторний контроль за виконанням вимог щодо безпеки використання 
готової продукції; 
- п.1.2 ст.8 ЗУ "Про загальну безпечність нехарчової продукції" виробники 
зобов'язані проводити за власною ініціативою експертизу (випробування) зразків 
продукції, що введена в обіг під їхньою торговельною маркою; 
 - п.7.2 ДсанПін 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і 
конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні 
вимоги" [2] систематичний виробничий лабораторний контроль за відповідністю 
полімерних та полімервмісних матеріалів гігієнічним вимогам та виконанням 
санітарних норм проводиться підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності, які здійснюють їх виробництво та застосування. 
Кожен продавець меблів повинен надати Вам копію сертифікату відповідності 
продукції того виробника, продукція якого зацікавила покупця. Згідно з 
Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених 
місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) [3] ГДК с. д. 
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бензолу – 0,1 (мг/м3), фенолу – 0,003 (мг/м3), формальдегіду – 0,003 (мг/м3), 
ксилолу – 0,2 (мг/м3), трихлоретилену – 1 (мг/м3). Тому пошук кімнатних рослин, 
які б поліпшували санітарний стан житлових приміщень, має велике значення. 

Загальновідомо, що фітонцидні властивості рослин були відкриті в 1929 році 
видатним радянським дослідником, професором Ленінградського університету 
імені А.А. Жданова, лауреатом Державної премії Борисом Петровичем Токіним. 
У роботі [4] розповідається про те, що таке фітонциди, як вмирають 
мікроорганізми під впливом фітонцидів, про взаємини рослин та тварин, про 
хвороби рослин в природі, про те, як використовувати фітонциди в сільському 
господарстві. Наведено деякі факти про фітонциди, про їх використання в 
медицині і ветеринарії, а також в харчовій промисловості. Відомо, що фітонциди 
володіють не тільки згубним впливом на бактерії та найпростіші організми, але 
і цілим рядом інших функцій. У природі явище фітонцидів універсально. 
Фітонцидам одних рослин властиво впливати на різні класи мікроорганізмів 
(бактерії, найпростіші одноклітинні тварини, мікроскопічні грибки і т. д.). Інші 
ж вибірково пригнічують лише певні види мікробів. Таким чином, фітонциди 
створюють несприйнятливість, підтримують природний імунітет рослин до 
різних видів захворювань. Фітонциди рослин мають різну хімічну природу. Як 
правило, це комплекс сполук - глікозидів, терпеноїдів, дубильних і інших 
речовин, що не відносяться до трьох основних класів природних сполук - білків, 
вуглеводів і жирів. Разом з тим існують відмінності у фітонцидній активності у 
різних видів рослин. Причому, фітонциди листя дерев відрізняються за своєю 
протимікробною дією від плодів і т. і. Фітонцидна активність рослини може 
змінюватися в залежності від пори року, від погоди, часу доби (вранці до 8 годин 
і ввечері після 19 годин кількість фітонцидів, вироблених рослинами, в кілька 
разів менше, ніж вдень). 

На рисунку 1 наведено фотографії представників кімнатних рослин, які 
покращують якість повітря у приміщенні. 

Так, наприклад, кімнатне кавове дерево прекрасно іонізує повітря. 
Перебуваючи поруч з ним Ви придбаєте заряд бадьорості. 

Фільтрувальні властивості Шефлери променистої (Schefflera actinophylla) 
використовується в приміщеннях з підвищеною концентрацією тютюнового 
диму. Добре поглинає та нейтралізує нікотин і смоли, що містяться в 
тютюновому диму. 

Корисні властивості фікуса Бенджаміна (Ficus benjamina) засновані на 
унікальному складі його соку, фікус краще інших дерев і чагарників очищає 
навколишнє повітря від шкідливих бензолу, фенолу та формальдегідів. Вони не 
просто затримуються в листі, як в природному фільтрі, а перетворюються в 
цукор та амінокислоти. В результаті повітря в приміщенні, де росте фікус, 
насичується корисними речовинами. 

Епіпремнум золотистий ((Epipremnum aureum) здатний акумулювати воду з 
вологого повітря і виділяти її в вигляді крапельок на кінчиках листя. Маючи 
здатність вловлювати формальдегід та інші летючі гази з повітря, токсичні для 
людини (дослідження НАСА «Чисте повітря»), є необхідною рослиною для 
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підтримки сприятливого середовища в приміщеннях, особливо у великих 
мегаполісах. 

Плющ звичайний (Hedera helix) захищає приміщення з підвищеною 
вологістю від чорної плісняви. Нейтралізує дію токсинів, що виділяються з 
неекологічних меблів, має противірусну, антибактеріальну та навіть 
протиалергенну дію. 

Хлорофітум (Chlorophytum comosum) дуже добре вловлює вихлопні гази та 
поглинає формальдегід. Всього кілька рослин в будинку достатньо для того щоб 
він очищав від формальдегіду, що виділяється теплоізоляцією з синтетичних 
матеріалів в квартирі. 

Хамедорея витончена (Chamaedorea elegans) активно зволожує повітря і 
відфільтровує речовини, які виділяє пластмаса. Особливо рекомендована для 
будинків, розташованих поблизу шосейних доріг, оскільки вона нейтралізує 
випаровування шкідливих речовин, що містяться у вихлопних газах - бензолу, 
трихлоретилену.  

Сансевієрія (Sansevieria trifasciata) виділяє фітонциди та дезінфікує повітря. 
За даними NASA, це одна з найкращих кімнатних рослин для поглинання 
токсинів, що потрапляють у повітря, включаючи формальдегід, оксид азоту, 
бензол, ксилол та трихлоретилен. За результатами досліджень, на одну людину 
вистачає приблизно 5-7 рослин. 

Драцена маргіната (Dracaena marginata) ефективно поглинає будь-які 
речовини, що виділяються лаками, фарбами, будівельними матеріалами, клеєм, 
декоративними покриттями, тощо. Драцена здатна поглинати до 70% 
небезпечних домішок з повітря та дезинфікує його.  

М’ясиста зелень Пеперомії (Peperomia obtusifolia) прекрасно запасає вологу, 
завдяки чому пеперомію вважають однією з найвитриваліших кімнатних рослин. 
Вона очищує повітря від шкідливих домішок, в тому числі, формальдегіду, 
бензолу та інших токсинів, одночасно виділяючи фітонциди. Має 
антибактеріальну й антивірусну дію. Пеперомія одна з кімнатних рослин, які 
найбільш активно виділяють чистий кисень. 

Алое (Aloe vera) очищує повітря від формальдегідів та бензолу, що 
містяться в лаках, фарбах, миючих засобах, матеріалах, з яких виготовляють 
меблі, тощо. Ця кімнатна рослина поглинає вуглекислий газ і рясно збагачує 
киснем повітря навколо себе. 

 
 
 
 

Таблиця 1  
 Основні типи полімерних будівельних матеріалів та перелік хімічних речовин, 

що виділяються з них у повітря [2] 
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Тип полімеру 

 
Тип матеріалу 

 
Хімічні речовини, 

що можуть 
виділятися у повітря 

 
ГДК с.д. для 

атмосферного 
повітря 

 

Карбамідні смоли 

деревостружкові плити формальдегід 0,003 

метанол 0,5 
деревоволокнисті плити аміак 0,04 

теплозвукоізоляційні матеріали 
(плити, пінопласти), фанера 

багатошарова 

(для 
сечовиноформальде

гідних смол) 

 

Фенолформальде-гідна 
смола 

деревостружкові плити, 
деревоволокнисті плити 

формальдегід 0,003 

плити, теплозвукоізоляційні 
матеріали (плити, пінопласти), 

фанера багатошарова 

фенол 0,003 
метанол 0,5 

ацетальдегід 0,01 

 

 

 

Поліуретани 

плити і мати теплоізоляційні з 
пінополіуретану, пінополіуретани 

жорсткі, клеї, герметики 

ацетальдегід 0,01 
формальдегід 0,003 

гексаметилендіамін 0,001** 
бутилацетат 0,1 

ацетон 0,35 
метанол 0,5 

пропанол 0,3 
бензол 0,1 
толуол 0,6 

 

Полівінілхлорид 

лінолеум, плитки для підлоги, 
натяжні стелі, оздоблювальні 

матеріали, шпалери, вікна, двері 

дибутилфталат 0,1** 

бензол 0,1 
хлористий вініл 0,005** 
циклогексанон 0,04*** 

 

 

Полістирол та сополімери 
з бутадієном і 

акрилонітрилом 

теплоізоляційні матеріали, 

оздоблювальні матеріали 

стирол 0,002 
бензол 0,1 
толуол 0,6 

етилбензол 0,02 
формальдегід 0,003 

акрилонітрил (для 
АБС) 

0,03 

бутадієн (для АБС) 1,0 
 

Полімери на основі ефірів 
оцтової кислоти 

шпалери, оздоблювальні матеріали, 

захисні покриття, клеї, герметики 

вінілацетат 0,15 
етилацетат 0,1 

бутилацетат 0,1 
формальдегід 0,003 
ацетальдегід 0,01 

* У таблиці 1 вказані основні типи полімерних будівельних матеріалів, що найбільш широко 
застосовуються. Для інших типів матеріалів, з яких залежно від рецептури можуть 
виділятися хімічні речовини, повинні використовуватися ГДКс.д для хімічних речовин в 
атмосферному повітрі. 
** Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ). 
*** Максимальна разова ГДК в атмосферному повітрі. 
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Шефлера променелиста  
(Schefflera actinophylla) 

Фікус Бенджаміна 
(Ficus benjamina) 

Хлорофітум 
хохлатий 

(Chlorophytum 
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Плющ звичайний  

(Hedera helix) 
Алое вера (Aloe vera) Хамедорея витончена 

(Chamaedorea elegans) 

 
 

 
Сансевієрія 

трьохсмужкова 

( Sansevieria trifasciata) 

Драцена маргіната 

(Dracaena marginata) 

Пеперомія туполиста 

(Peperomia obtusifolia) 

 
  

Епіпремнум золотистий 
(Epipremnum aureum) 

Карликовий різновид кавового дерева «Нана» 

 
Рисунок 1. Фото представників кімнатних рослин, які покращують якість 

повітря у житловому приміщенні 
 

У представленій роботі розглянуто причини утворення деяких токсичних 
речовин у житлових приміщеннях. Результатом даної дослідницької роботи є 
рекомендації щодо переліку кімнатних рослин, які суттєво покращують стан 
повітря житлових приміщень. Слід зауважити, що крім наявності рослин у 
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житлових приміщеннях, повинна бути правильно організована система 
вентиляції, нормативи наведено у ДБН В.2.5-67:2013 [5]. Для збереження 
здоров'я мешканців житлового приміщення, слід ретельно стежити за якістю 
повітря, яким вони дихають. Тож кімнатні рослини слід обирати не тільки за їх 
красою, але й за їх властивостями щодо поліпшення санітарно-гігієнічного стану 
повітря житлових приміщень. 
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(Редакція від 07.08.2014).  
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39 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И СТАДИИ ЛАКТАЦИИ КОРОВ 
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Известно, что возраст животных является одним из важнейших факторов 
изменения метаболизма (в том числе активности фермента), особенно для 
молодых животных (1,4). Именно поэтому нами проведено изучение влияния 
возраста коровы (от 27 до 48 месяцев) на активность различных АТФаз мембран 
глобулах молочного жира (MFGM). 

В целом, значительное увеличение было обнаружено для общей и Na +, K + 
-АТФазы в глобулах молочного жира (как для черно-пестрой, так и для 
симментальской породы), тогда как в случае Mg2 + -АТФазы были обнаружены 
только небольшие изменения активности. 

Методами корреляционно-регрессионного анализа получены интересные и 
важные зависимости между активностью фермента и возрастом животных. 

В случае черно-пестрой породы были обнаружены следующие зависимости: 
Общая активность АТФазы = 17,0272 · exp (0,0095 · x) (1) 
Активность Na +, K + -АТФазы = 3,9664 · exp (0,0213 · x) (2) 
Активность Mg2 + -АТФазы = 13,6369 · exp (0,003 · x) (3) 
В случае симментальской породы, были обнаружены следующие 

зависимости: 
Общая активность АТФазы = 17,7207 · exp (0,0094 · x) (4) 
Активность Na +, K + -АТФазы = 3,7048 · exp (0,023 · x) (5) 
Активность Mg2 + -АТФазы = 14,2045 · exp (0,0033 · x) (6) 
Так, активность Na +, K + -АТФазы в глобулах молочного жира резко 

возрастала с увеличением возраста животных: для черно-пестрой породы на 
53,1%, для симментальской породы на 51,4% (таблица 1). Общая активность 
АТФазы в глобулах молочного жира возрастала более постепенно: для черно-
пестрой породы на 21,9%, для симментальской породы- на 21,4 %. Напротив, 
активность Mg2 + -АТФазы в глобулах молочного жира увеличилась лишь 
незначительно: для черно-пестрой породы на 6,4%, для породы симментальская 
на 6,9%.  

В частности, общая активность и активность Na +, K + -АТФазы в глобулах 
молочного жира независимо варьируются в зависимости от возраста коровы 
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(фактор A) и породы (фактор B), т.е. как для черно-пестрой, так и для 
симментальской пород выявлены коэффициенты влияния 56,5% и 41,6% 
соответственно. Было неожиданным, что ожидаемое влияние возраста на 
активность Mg2 + -АТФазы не было обнаружено. 

Общая АТФазная активность глобул молочного жира у коров черно-пестрой 
породы (2 лактации) увеличивается на 15,5% и 10,7% в 160-й и 280-й дни 
лактации по сравнению с 10-м днем соответственно. Таким образом, зависимость 
имеет ярко выраженный максимум почти в середине периода лактации, который 
был обнаружен впервые.  

Важно подчеркнуть, что активность Mg2 + -АТФазы имеет почти те же 
характеристики: значительное увеличение с дальнейшим относительным 
снижением (на 15,4% и 12,6%) в 160-й и 280-й дни лактации по сравнению с 10-
м днем соответственно. 

Наконец, Na +, K + -АТФазная активность глобул молочного жира 
увеличивается на 14,3% и 8,2% в 160-й и 280-й дни лактации по сравнению с 10-
м днем соответственно. Таким образом, активность всех изученных АТФаз имеет 
одинаково выраженный максимум почти в середине времени лактации. Это 
может быть связано с особенностями синтеза и транспорта основных 
компонентов молока в течение длительного времени лактации.  

Существует статистически значимая (P <0,001) корреляционная и 
регрессионная взаимосвязь между активностью АТФазы в коровьем молоке и 
стадией лактации. 

В случае черно-пестрой породы были обнаружены следующие зависимости: 
Общая активность АТФазы = 22,904 + 0,0447 х x - 0,0001 х 2 (7) 
Активность Na +, K + -АТФазы = 9,6054 + 0,0182 x - 5,23 E-5 x 2 (8) 
Активность Mg2 + -АТФазы = 13,2986 + 0,0265 ∙ x - 7,0941E-5 ∙ x2 (9) 
В случае симментальской породы, были обнаружены следующие 

зависимости: 
Активность суммарной АТФазы = 24,264 + 0,0433 xx - 0,0001 x2 (10) 
Активность Na +, K + -АТФазы = 9,9242 + 0,0154 ∙ x - 4,5484E-5 ∙ x2 (11) 
Активность Mg2 + -АТФазы = 14,3398 + 0,0279 ∙ x - 7,8796E-5 ∙ x2 (12) 
Согласно полученным данным, активность всех изученных АТФаз в 

глобулах молочного жира (черно-пестрых и симментальских коров) может быть 
организована в следующем порядке: общая АТФаза> Mg2 + -АТФаза> Na +, K + 
-АТФаза. 

Полученные данные подтвердили приоритет Na +, K + -электрохимического 
потенциала для правильного функционирования двухслойной мембраны не 
только для органелл, но и для глобул молочного жира, что особенно важно для 
молодых растущих животных (2,3). 
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Гриби роду Trichoderma – одні з найбільш досліджуваних мікроміцетів. 

Причиною зацікавленості науковців є велика практична та екологічна значимість 
цих мікроорганізмів. Види цього роду мають здатність до мікопаразитизму, який 
проявляється у фізичному контакті та синтезі різних гідролітичних ферментів, 
завдяки чому відбувається руйнування клітинної стінки фітопатогених грибів з 
подальшим їх знищенням. Багато представників роду Trichoderma здатні 
синтезувати антибіотичні речовини, які також згубно діють на фітопатогени. Їх 
вважають, принаймні частково, відповідальними за ефект біоконтролю над 
фітопатогенними мікроміцетами в супресивних ґрунтах, на яких рослини не 
вражаються ґрунтовими хворобами [1-3]. Виявлено також здатність деяких 
метаболітів триходерми пригнічувати життєздатність комах [1, 4]. На основі 
різних видів Trichoderma створюють комерційні препарати для контролю за 
хворобами сільськогосподарських рослин. При створенні технології 
виробництва біопрепаратів важливим етапом є підбір джерел живлення, що 
забезпечують високий вихід біомаси та біологічну активність продуцента. 
Відомо, що вибір джерела вуглецю пов’язаний з видо- і навіть 
штамоспецифічністю триходерми [5]. 

Мета роботи – дослідження впливу джерел вуглецю на вихід біомаси та 
фунгістатичну активність штаму Trichoderma longibrachiatum KMB-F-17. 

Для визначення впливу різних джерел вуглецю на ріст T. longibrachiatum 
використовували моноцукри (глюкоза, фруктоза), біцукри (сахароза, мальтоза), 
багатоатомні спирти (гліцерин), а також складні органічні сполуки (зелена 
патока, кукурудзяний екстракт) у концентрації 2 %. Вуглецевмісні сполуки 
вносили в базове рідке середовище Чапека. Контролем слугувало класичне рідке 
середовище Чапека з сахарозою. Засів робили змивом поверхневого росту 
культури з чашки Петрі. Кількість конідій для засіву становила 1,5× 106 в 1мл. В 
колби об’ємом 250 мл, які містили по 50 мл середовища, вносили посівний 
матеріал у кількості 5 % від об'єму. Вирощували на мікробіологічній качалці (200 
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об/хв) при 27-28°С упродовж 72 годин. Оцінювали вплив джерел вуглецю на ріст 
триходерми за виходом сухої біомаси ваговим методом. Для визначення 
фунгістатичних властивостей досліджуваного штаму в якості тест-культури 
використовували Fusarium culmorum IMB-F-50716. Фільтрат культуральної 
рідини триходерми в кількості 5 % від об’єма вносили в середовище Чапека, яке 
розливали в чашки Петрі. В центр чашки встановлювали блок 10 добової тест-
культури. Після 6 діб інкубування вимірювали діаметр колонії фітопатогена в 
досліді та в контролі, визначали відсоток інгібування росту. Статистичну 
обробку результатів здійснювали за допомогою комп’ютерної програми Statistica 
6. 

В результаті проведення дослідження встановлено, що T. longibrachiatum 
KMB-F-17 здатна засвоювати різні вуглецевмісні сполуки (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Вплив сполук вуглецю на вихід біомаси Trichoderma longibrachiatum 
KMB-F-17 за глибинного культивування 

 
Джерело вуглецю Суха біомаса г/л 

Сахароза (контроль) 3,5±0,3 

Мальтоза 2,5±0,5 

Фруктоза 5,3±1,1 

Зелена патока 4,5±1,0 

Глюкоза 5,3±1,9 

Гліцерин 4,6±1,5 

Кукурудзяний екстракт  10,2±1,2* 

Примітка: * – різниця достовірності у порівнянні з контролем (Р<0,05). 
 

Найбільший приріст біомаси отримано при використанні кукурудзяного 
екстракту – 10,2 г/л, що майже в 3 рази більше ніж у контрольному середовищі 
(3,5±0,3 г/л). Інші джерела давали менший приріст біомаси (від 2,5±0,5 до 5,3±1,1 
г/л). Приріст біомаси, що перевищував контроль, отримано також при 
використанні зеленої патоки, глюкози та гліцерину. 

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, найбільше пригнічення росту 
F.сulmоrum IMB-F-50716 відмічено на середовищі з додаванням зеленої патоки 
(63,3 %).  

 
Таблиця 2 

Фунгістатична активність фільтратів культуральних рідин 
T. longibrachiatum KMB-F-17 по відношенню до F.сulmоrum IMB-F-50716 

 
Джерело вуглецю Діаметр колонії, мм Інгібування, % 

Контроль 75,0±1,2  
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Сахароза 38,2±5,0 * 49,1 

Мальтоза 52,2±13,3 30,4 

Фруктоза 37,7±0,2 * 49,7 

Зелена патока 27,5±3,7 * 63,3 

Глюкоза 36,7±3,0 * 51,0  

Гліцерин 35,4±4,7 * 52,8 

Кукурудзяний екстракт 62,0±2,0 * 17,3 

Примітка: * – різниця достовірності у порівнянні з контролем – ростом грибу 
за відсутності фільтрату триходерми (Р<0,05). 

 
Високий відсоток інгібування росту F.сulmоrum IMB-F-50716 було отримано 

при додаванні фільтратів триходерми, вирощеної на середовищі з додаванням 
сахарози, фруктози, глюкози та гліцерину (49,1-52,8 % інгібування). 
Використання кукурудзяного екстракту як єдиного джерела вуглецю не сприяло 
прояву фунгістатичної активності триходерми. 

Таким чином, дослідження впливу сполук вуглецю на вихід біомаси та 
фунгістатичні властивості штаму T. longibrachiatum KMB-F-17 показало, що 
найбільш доцільним є використання зеленої патоки. 
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Given the outlined vector of decentralization, regional fiscal policy is becoming 

increasingly important, because it is at the regional level that the needs of the 
population in public services must be met. Today there is an urgent problem – the lack 
of own financial resources at the local level to ensure the quality of social needs of the 
population. It is accompanied by a number of others, which include the centralization 
of budgetary financial resources, centralized decision-making on socio-economic 
development of territories and lowering them to the regional and local level. 

Currently, in the context of power decentralization and finances, there is a tendency 
to reduce centralization, but the problem of financial resources’ lack, which prevents 
the solution of urgent socio-economic problems remains. The regional level is the main 
engine of territories’ development and the country as a whole, also at this level, as the 
world practice shows, urgent issues of providing social services to the population are 
solved more effectively in accordance with the functions assigned to local government 
and regional government. Also, the state policy in the direction of regional economic 
systems’ development, including their fiscal stimulation has a somewhat subjective, 
generalizing approach, which does not allow to take into account all the existing 
features and potential opportunities. 

One of the main ways to solve these and other problems should be the 
decentralization of management and distribution of financial resources between 
different levels of government. Under the conditions of decentralization, fiscal regional 
policy acquires special significance, which provides for the substantiation of goals and 
directions of their solution at the regional and local levels, taking into account 
budgetary and tax relations. Fiscal regional policy, acting as an integrated part of the 
state fiscal policy, provides a system of measures in the budget and tax sphere aimed 
at ensuring the socio-economic development of the regions. The instruments and levers 
of regional fiscal policy depend on the institutional environment of a particular country 
and a number of adopted regulations governing the capabilities of regional and local 
authorities in the fiscal and budgetary spheres. 

The role of local authorities and fiscal regional policy in terms of giving greater 
powers to regional authorities in the field of fiscal relations is growing. At the regional 
level, fiscal regional policy should take into account the specific features of territories, 
their potential and pressing problems. 
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Regional fiscal policy to maximize the positive effect should be aimed at 
maximizing the interest of local governments in increasing financial independence 
from the central budget, as well as the use of tax tools, taking into account the tax and 
economic potential of specific areas and opportunities to stimulate their development. 

Fiscal regional policy should be based on scientific, methodological and analytical 
materials on the state and development of specific territories, promote favorable 
conditions for sustainable development and encourage regional economic systems to 
intensify activities taking into account the use of new technologies and resource 
efficiency. Such policy should avoid frequent and unpredictable changes and provide 
for clear implementation of planned tasks. 

For a long time, there was no significant influence of local authorities on the 
formation of financial resources of territorial-administrative units, which requires the 
transfer of some powers from the central government to the local level in the process 
of decentralization. This will allow: 

- to optimize the taxation system in order to intensify the entrepreneurial activity 
of the subjects of regional economic systems; 

- to stimulate innovative activity of the business sphere; increase the investment 
attractiveness of regions; 

- to establish a closer relationship between public and private partners to mobilize 
financial resources to ensure the quality of public services. 
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At the current market economy, the fund market is on the market the key role in 

the mechanism of obtaining investment and in private business, as well as in sovereign 
budget. A whole fact, as well as the integration of Ukraine in the economic space, 
appearing in the Ukrainian realities of the Institute of Birzhovo Trade and Injection 
financial and economic gravities of the light level zoomed in the growth of interest to 
new types of risky assets and, like inheritance, to get more I will emerge new 
mathematically based methods for maximizing the income from investments in the 
country.  

It means that the processes that are being seen on the stock exchanges may be 
fundamentally different from the nature, and it is also uncomfortable to predict because 
of absolute accuracy. For such minds, the victorious needs for advanced elements in 
the apparatus of the theory of imaging (for the formulation of an adequate model of 
processes that can be looked at) and mathematical statistics (for evaluating the 
parameters of such models). 

Pioneers of the modern stochastic approach to the model of stock exchange rink 
can be appreciated by P. Samuelson, as in the  [1] after looking at the financial clocks 
in the row like the correlated geometric views of the blues, F. Black and M. Scholes, 
as in  [2] they embraced the different mainstream theory assessment of payment goiters 
through matringal miri. More discrete analogue of such a model was looked at by J. 
Cox, S. Ross and M. Rubinstein [3], they took as a basis process of discrete random 
walk [4] . 

 The object of the study is the dynamics of trading operations in the stock market 
of Ukraine. The subject of the study is the statistical properties of the price fluctuations 
of the financial instruments of the most successful Ukrainian companies and quantified 
trends of transaction processes on a particular exchange. In this work is to analyze the 
statistical characteristics of the Ukrainian stock market mathematically, in particular 
the dynamics of price fluctuations (both daytime and high frequency) for major risky 
financial instruments and indicators of volume and intensity of trading in the market. 
The task of the work is a qualitative modification of analytical approaches by which, 
on the basis of fitting relatively simple models to empirical data, it is possible to obtain 
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financially and economically meaningful indicators. According to the results of the 
study, we formulated conclusions about the trends and volatility of prices for financial 
instruments, which are based on the UX index, predicted their future dynamics, and 
developed our own methodology for studying the intensity of trading operations in the 
market. 

 The analysis of the Ukrainian stock market was performed using the fractional 
diffusion model. The conclusion is made about behavior of volatility as a function of 
time. 

 First of all, a violation of basic assumptions was demonstrated the classic Black-
Scholes-Merton-Samuelson model, and then, using the estimates derived, volatility 
graphs for assets are constructed Ukrainian UX stock index, as well as four global 
financial instruments. It is interesting to note that the charts clearly show the impact on 
the dynamics of stock exchanges of the COVID-19 pandemic in March 2020. 

 
 

 
 
Fig.1. Ukrainian UX stock index. 
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Monetary policy is an important component of state regulation of inflation.  Such 
a policy plays a significant role during economic crises, during the suspension of 
stagnation, minimizing inflation.  Depending on the purpose, the Central Bank may 
regulate (increase or decrease) each of these components through monetary measures.  
Therefore, it is important to apply in practice the most appropriate monetary policy 
instruments. 

Examining the current system of monetary relations in Ukraine, it should be noted 
that Ukraine continues to have a diverse monetary system (defines several objectives 
of monetary policy, which are related to the exchange rate, inflation, the volume of 
individual monetary aggregates).  Implementation of monetary policy is provided by a 
mixed method, partly using market instruments, partly -administrative. 

Construction of the future strategy of monetary policy of Ukraine should be based 
on an adequate assessment of the economy, its objective trends, stages of development 
of the banking system, stock market, institutional support of monetary policy, 
development of its instruments, the nature of macroeconomic and monetary 
parameters, etc. [1, c.67]. 

After researching scientific works, we identified the main problems in the 
implementation of monetary policy: a significant increase in price levels;  distrust of 
the hryvnia, high inflation expectations;  shadow economy, significant availability of 
cash on the market without its fiscalization;  significant exchange rate fluctuations, 
devaluation of the national currency;  high interest rates on loans;  a large number of 
insolvent banks and their liquidation, as a result of which the population distrusts such 
financial institutions. 
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The main condition for optimizing modern monetary policy in terms of minimizing 
inflation is to increase confidence in the national currency of Ukraine, reducing the 
level of dollarization of the economy.  The National Bank of Ukraine should act as an 
independent institution that takes into account the interests of all macroeconomic 
actors. 

The National Bank in the process of interaction with the government, parliament 
and society should prove the ability to make professional decisions that meet the 
objectives of maintaining the stability of the currency regardless of the influence of 
political forces, timely and competent to cope with increasingly complex and 
responsible tasks.  Development of the financial sphere and economy. 

As we have already noted, the main indicator that reflects the result and dynamics 
of the stability of the currency is the consumer price index. 

In recent years, central banks in various countries have begun to use inflation 
targeting.  The concept of inflation targeting provides for the following: recognition of 
price stability as the main goal of central bank policy; public announcement by the 
central bank of the inflation target; active communication of the central bank with 
market participants regarding the goals and objectives of its work; the responsibility of 
the central bank for achieving the planned level of inflation;  high level of transparency 
and accountability of the central bank. 

When implementing the monetary policy, the National Bank of Ukraine adheres to 
the following basic principles: priority of price stability in the country;  perspective 
nature of monetary policy decisions aimed at achieving the inflation target;  application 
of the discount rate as the main instrument of monetary policy;  compliance with the 
floating exchange rate regime;  operational, financial and institutional independence of 
the National Bank of Ukraine;  transparency and accountability of the National Bank 
of Ukraine [2, p. 5]. 

Inflation targeting contributes to the creation of macroeconomic conditions 
conducive to economic development. 

Inflationary expectations of the population affect the functioning of the financial 
market, which affects the degree of regulation of monetary relations.  Actions by the 
government involving changes in short-term interest rates are also influenced by 
inflationary expectations of businesses.  The actions of the central bank must be clear 
to economic agents, because in this case their actions will be aimed at the goal of the 
central bank.  The development and adherence to a single monetary policy for a long 
time creates the conditions for stabilizing inflation expectations, because economic 
agents will know how in a particular case the regulator changes the parameters of 
monetary policy and what changes can be expected in the future. 

The National Bank ensures price stability using inflation targeting and a floating 
hryvnia exchange rate.  The main instrument of monetary policy is the discount rate. 

The floating exchange rate of the hryvnia allows Ukraine's economy to adapt to 
changes in the external and internal environment and resist negative influences. 

Therefore, the National Bank applies a floating exchange rate regime.  This means 
that the exchange rate is formed under the influence of supply and demand for foreign 
currency. 
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The National Bank does not set targets for maintaining the exchange rate at a 
certain level. 

The National Bank of Ukraine does not counteract market factors in the formation 
of the exchange rate, but conducts foreign exchange interventions to smooth excessive 
exchange rate volatility, accumulate international reserves and perform other strategic 
tasks. 

The main contribution to sustainable economic growth by the National Bank is the 
creation of an environment with low and stable inflation, in which: inflation is no 
longer a cause for concern for households and businesses;  confidence in the national 
currency is strengthening and the scope of its use is growing;  the real value of income 
and savings of the population is preserved;  economic agents do not use foreign 
currency as a means of exchange, accumulation and measure of value;  low nominal 
interest rates support investment activity and economic growth;  households and 
enterprises adequately assess exchange rate risks and are prepared for potentially 
significant exchange rate fluctuations, which result in changes in the value of savings 
and liabilities denominated in foreign currency [3, p. 1]. 

In recent decades, the Ukrainian economy has suffered from volatile and 
unpredictable inflation, which has weakened confidence in the hryvnia and led to high 
interest rates on deposits and loans, high levels of dollarization and, as a result, an 
unstable economic environment that has hampered economic growth.  This was the 
result of a fixed exchange rate policy, which led to the accumulation of macroeconomic 
imbalances and proved unable not only to ensure stable and low inflation, but also to 
support economic growth. 

Moreover, exchange rate policy has made public expectations quite sensitive to 
exchange rate fluctuations.  Accordingly, this created incentives for economic agents 
to take excessive risks, thereby limiting the possibility of using the exchange rate as a 
buffer against external shocks. 

We believe that the main ways to optimize modern monetary policy in Ukraine in 
terms of minimizing inflation should be: effective implementation of inflation targeting 
policy;  effective public debt management policy;  growth of gold and foreign exchange 
reserves;  maintaining a stable exchange rate of the national currency;  increasing the 
transparency of the National Bank of Ukraine;  stimulating savings by maintaining low 
inflation;  directing state revenues to investment activities, not only to cover the budget 
deficit; 

Long-term economic growth is impossible without the introduction of innovative 
technologies, high-tech, resource and energy-saving technologies. 

Thus, the main achievement in the field of optimization of modern monetary policy 
in Ukraine in terms of minimizing inflation is the use of such financial instruments as 
inflation targeting and floating exchange rates. 
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 В Україні спостерігається порівняно низький попит на послуги 

агрострахування з боку агровиробників . Тому важливо виявити фактори, які 
перешкоджають використанню цих послуг в сучасних умовах. Їх  можна 
поділити на внутрішні і зовнішні відносно виробників, а також на сталі і несталі 
- стосовно їх стійкості та здатності до змін. Потужним сталим внутрішнім 
спонукальним фактором є можливість захиститися від збитків в разі настання 
страхових випадків: отримати компенсацію втраченого, а також стабілізувати 
доходи господарства. Недовіра до страхових компаній є основним 
демотиваційним фактором у використанні агрострахування. В більшості аграріїв 
існують сумніви у можливості отримання відшкодування в разі настання 
страхового випадку. Сільгоспвиробники юридично неграмотні, а гарантії, що ти 
сьогодні  застрахуєшся, а завтра тобі щось відшкодують, немає ніякої. Дуже 
часто аграрники не мають до кого звернутися на консультацією з 
агрострахування. Значущість фактора відсутності юридичної підтримки 
пов’язана з об’єктивною складністю страхового процесу та браком відповідної 
підготовки у осіб, що приймають рішення про агрострахування. Низька страхова 
культура виробників також має велике значення, зокрема, на відміну 
від закордонних колег, українські виробники не мають позитивної звички 
використовувати страхування як засіб убезпечення від можливих збитків. 

 З метою врегулювання ситуації на аграрному страховому ринку України 
необхідно провести ряд заходів, реалізація яких значною мірою дасть 
можливість налагодити відносини між аграрним сектором та страховими 
компаніями. Необхідно створити страхові організації і товариства взаємного 
страхування , побудовані на співпраці держави та приватного сектора. Для 
координації їх діяльності доцільним є формування керівного органу у формі 
агентства, правління, який би виступив як державний агент щодо регулювання і 
державної підтримки в сфері агропромислового виробництва. Його основними 
завданнями повинні бути сприяння розвитку забезпеченого державною 
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підтримкою страхування культур; розробка пропозицій про порядок і умови 
організації і проведення страхування врожаю сільськогосподарських культур; 
вирішення питань, пов’язаних з виділенням страховикам коштів державного 
бюджету на оплату страхових субсидій по страхуванню врожаю 
сільськогосподарських культур та їх використання. Для забезпечення 
функціонування агентства доцільно виділяти кошти із  страхового резерву в сумі 
не більше 0,5 % загальної суми страхових внесків із страхування врожаю 
сільськогосподарських культур; 

З метою підтримки сільського господарства слід запровадити багаторизикове 
страхування врожаю сільськогосподарських культур. На першому етапі держава 
може створити власну спеціальну страхову компанію для здійснення 
багаторизикового страхування врожаю: його реалізації, оцінки ризиків та 
збитків. Таке страхування повинне бути запроваджене у формі закону, який 
визначає основні положення по страхуванню, а також відповідальність держави 
за його проведення. При цьому держава повинна субсидувати багаторизикове 
страхування врожаю. Таке субсидування має поширюватися на оплату страхових 
премій, адміністративні витрати страхувальників, створення державного 
перестрахування від катастрофічних ризиків. Доцільно використовувати у 
практиці страхового захисту сільськогосподарських підприємств методику 
індексного страхування –страхування за індексом опадів та індексом температур 
– так звані погодні індекси. Вивчення світової практики страхування врожаю 
сільськогосподарських культур на основі погодного індексу дає можливість 
сформулювати його переваги. Суть індексного методу страхування врожаю 
полягає в тому, що страхувальник має право на страхове відшкодування в тому 
випадку, якщо фактичний показник (індекс), величина, якого гарантується 
страховкою в тій географічній зоні, де знаходяться поля страхувальника, буде 
менше гарантованого. При індексному страхуванні врожайності страхова 
компанія визначає, яка була офіційна середня врожайність культури в районі за 
останні 5 років. Із страхувальником узгоджується гарантований рівень 
урожайності та ціна на одиницю продукції. В тому випадку, якщо з будь-якої 
причини (крім деяких виключень) середня врожайність по району буде не менше 
гарантованої, страхувальник має право на одержання відшкодування. Страховим 
компаніям при розрахунку страхової врожайності для району необхідно 
враховувати актуарну результативність страхування сільськогосподарських 
культур, оскільки завищена страхова врожайність може призвести до надмірних 
страхових виплат, а низька – зробить страхування нецікавим для 
сільськогосподарських підприємств. Договір страхування повинен передбачати 
рівень страхового покриття, який обирає страхувальник і яке може становити 50-
100 відсотків від страхової врожайності. Страховим покриттям обмежується і 
загальна відповідальність страховика. Впровадження страхування на основі 
індексу врожайності залежить від об’єктивного точного вимірювання  базисного 
ризику. Індекс урожайності, страхова вартість та ціна відшкодування повинні 
надаватись вчасно і бути широко доступними. Такі договори страхування є 
набагато простішими, їх основною особливістю є те, що багато 
сільськогосподарських підприємств несуть один і той же ризик в одному місці. 
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А звідси й можливість зробити таке страхування значно дешевшим. Страхування 
врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності району 
дає можливість створити досконалі інформаційні бази і системи вимірювання 
подій для більш точного індексування, що буде прийнято міжнародними 
перестрахувальними компаніями. Методика страхування дає можливість для 
створення регіональних товариств співстрахування за участю 
сільськогосподарських підприємств регіону. 

Доцільно використовувати досвід страхових компаній, які пропонують 
власні умови страхування врожаю, і відповідно власні страхові тарифи. Так, 
ефективним є страхування всього майбутнього врожаю, при умові обчислення 
страхової суми на основі можливої врожайності залежно від наявних 
сільськогосподарських угідь і від заставної або мінімальної ціни застрахованого 
врожаю. В даному випадку при формуванні страхових тарифів необхідним є 
застосування технологічних карт сільськогосподарських культур, бонітування 
грунтів, знижувальних коефіцієнтів, визначення середньої врожайності окремих 
культур за великий період (10 років). При розрахунку страхових тарифів 
враховується вплив окремих факторів, а саме випадкової величини природних 
коливань урожайності, випадкової величини катастрофічних втрат урожайності, 
величини заявлених збитків, рентабельності урожаю сільськогосподарських 
культур. Це дає можливість зменшити розміри страхових тарифів і зробити 
страхову послугу доступною для страхувальників. 

Страхові тарифи повинні розраховуватись на основі актуальних розрахунків 
окремо з кожної культури або групи культур. Половина страхових платежів має 
відшкодовуватись господарствам за рахунок коштів державного бюджету. 
Тарифні ставки слід обчислювати і уточнювати не рідше одного разу на три роки 
і встановлювати їх виходячи з рівня виплат за минулі три - п’ять років по окремих 
культурах або групах культур, сільськогосподарських тварин. Суми 
перевищення страхових внесків (премій платежів) над сумою страхового 
відшкодування щодо забезпеченого державною підтримкою страхування 
врожаю сільськогосподарських культур (з врахуванням витрат на ведення 
страхової справи) повинні повністю залишатись у розпорядженні страховика і 
використовуватись для виплати страхового відшкодування 
сільськогосподарським товаровиробникам в наступні роки, якщо резерву 
поточного року буде недостатньо. 
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В умовах переходу до економіки знань конкурентоспроможність держави 

залежить більшої мірою не від наявності природних ресурсів, а від ефективного 
використання людських. При цьому вища освіта є однією з важливих складових 
економіки знань, а сам її рівень є основоположним чинником, що сприяє 
підвищенню рівня економічного розвитку держави. Роль вищої освіти в сучасних 
умовах полягає не стільки в закріпленні набутих знань, але в можливості їх 
комерціалізації, забезпечуючи безперервність зв’язку типу: освіта-наука-
виробництво. Вища освіта має бути адаптована до потреб ринку праці, 
враховувати вимоги економіки та роботодавців. Проте, слід зазначити, що наразі 
спостерігається стихійність процесів створення та впровадження інновацій, 
відсутність чіткої цільової спрямованості нововведень, неузгодженість 
інноваційних пошуків, що провадяться в теорії і практиці освітньої діяльності у 
вищій школі, невідповідність окремих нововведень один одному[1], недостатній 
рівень розроблення інноваційної стратегії розвитку національної системи вищої 
освіти, яка включає всі існуючі в Україні заклади вищої освіти. Загалом 
зазначене свідчить про низький рівень інноваційності вітчизняної вищої освіти.  

Прискорення глобалізаційних процесів наприкінці ХХ сторіччя стало 
каталізатором появи нового типу економічного середовища – економіки, що 
базується на знаннях. Спроможність країни до створення знань (у першу чергу 
наукових), їх розповсюдження та ефективного використання для розвитку 
виробництва і суспільства стають у такій економіці основними чинниками 
зростання поряд з традиційними джерелами – рівнем фінансування, інвестиціями 
та трудовими ресурсами, суттєво підвищуючи ефективність їх використання [2]. 

За сучасних реалій розвитку економіки України відбувається нарощування 
диспропорцій, які призводять до поглиблення розриву зв’язку між освітою, 
наукою та виробництвом, що сприяє зниженню якості вищої освіти, адже вона за 
змістом є амбівалентною, з одного боку, зростання якості вищої сприяє 
підвищенню рівня економічного розвитку держави, а з іншого, реалізація 
державної політики за допомогою різноманітних програм є визначальними у 
функціонуванні системи вищої освіти загалом та справляють вплив на 
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підвищення її якості [3].  
Загалом в нинішніх умовах стратегічне значення для 

конкурентоспроможності країн світу має володіння високими технологіями. 
Світовий ринок наукомісткої продукції сьогодні оцінюється у 2,3-3 трлн дол. 
США. Процес наукомісткого виробництва забезпечується приблизно 50 
макротехнологіями. Сім провідних країн, які володіють 46-ма 
макротехнологіями, контролюють понад 80 % ринку наукомісткої продукції: 
США отримують від експорту цієї продукції 700 млрд дол. США щорічно, 
Німеччина – 530, Японія – 400 млрд дол. США відповідно. Україна входить до 
п’ятірки країн, які володіють передовими аерокосмічними технологіями: з 22 
базових технологій ракетно-космічної сфері вона володіє 17-ма. Частка ж 
вітчизняної наукомісткої продукції на світовому ринку високотехнологічної 
продукції становить 0,05-0,1 % [4].  

Сьогодні все помітнішими стають ознаки 6-го і 7-го технологічних укладів 
[5] – 6-й дає поштовх до нового етапу в розвитку медицини та біотехнологій, 7-
й – до створення технологій «холодного термоядерного синтезу», що має 
докорінно змінити енергетичний потенціал земної цивілізації. 

В економці ж України частка продукції вищих технологічних укладів 
становить [4]: 4 % – для 5-го і 0,1 % – для 6-го. Зростання ВВП за рахунок 
введення нових технологій в Україні оцінюється всього у 0,7 %, у той час як у 
розвинених країнах цей показник досягає 60 % і навіть 90 %.   

Загалом можна констатувати, що вітчизняна вища освіта, в тому стані, в 
якому вона перебуває сьогодні, не здатна ефективно виконувати функцію 
«соціального ліфта» і перестає бути сферою здійснення соціально-економічних 
інвестицій, які мають важливе значення для забезпечення економічного 
зростання України [6].  

При цьому незначний обсяг інвестицій в освіту в цілому, стабільне їх 
зменшення за роками в абсолютному виразі та зменшення частки капітальних 
інвестицій за видами економічної діяльності у загальному обсязі протягом 2010-
2017 років [7] сприяє зниженню якості вищої освіти. Адже інвестування у сферу 
вищої освіти, зокрема в людський капітал, має безпосередній зв’язок з 
економічним зростанням країни. Зокрема, підтвердженням цього є високий 
технологічний рівень розвитку таких країн як США, Японія, Південна Корея та 
високорозвинених країн Європейського Союзу. 

Зважаючи на наявність певних позитивних зрушень у сфері освіти з позиції 
залучення до неї інвестицій [7], значні темпи інфляції та перманентні кризові 
явища, які були характерні для української економіки в період 2010-2015 років, 
анексія АР Крим Російською Федерацією у 2014 році, нарощування обсягів 
зовнішньої агресії з боку Росії, загострення ситуації Росією на Азовському 
узбережжі моря тощо відбулось зменшення загального обсягу капітальних 
інвестицій за видами економічної діяльності, починаючи з 2013 року. Хоча у 
2017 році порівняно з 2010 роком обсяг інвестицій зріс більше, ніж у 2 рази. 
Зокрема за видами економічної діяльності протягом 2010-2017 років 
спостерігалось найбільше зростання обсягу капітальних інвестицій до таких 
сфер: комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг (5,9 
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рази), сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (5,8 
рази), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (4,3 
рази), інша професійна, наукова та технічна діяльність (4,2 рази), державне 
управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (4,2 рази). Проте за 
роками в цих сферах не спостерігалось чіткої тенденції до зростання, так, 
капітальні інвестиції в освіту збільшились тільки у 2017 році порівняно з 2010 
роком (192,06 %). 

Відбулось стабільне зменшення частки інвестицій у вітчизняну сферу освіти 
протягом 2010-2014 років, зокрема, починаючи з 2013 до 2015 року, вона була 
меншою, ніж 0,5 %, у 2015 році та спостерігалось несуттєве її зростання до 0,78 
% у 2017 році. Хоча за роками в цих сферах збільшення питомої ваги капітальних 
інвестицій в загальному обсязі не мало стабільної тенденції. В цілому, у 
зазначений період, відповідно з наведеними даними освіта знаходилась на рівні 
інвестування у охорону здоров’я та надання соціальної допомоги (1,06 % у 2010 
році, 1,50 % у 2017) та мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (0,54 % у 2010 
році, 0,37 % у 2017 році) [7].  

З урахуванням зазначеного та того, що віддача від інвестиції в освіту не 
носить короткострокового характеру, на відміну від деяких інших зазначених 
видів економічної діяльності, таке зменшення частки частка капітальних 
інвестицій в освіту є катастрофічним для цієї сфери, так як в Україні не 
відбувається перетворення економіки сировинно-орієнтованого типу на 
економіку знань. 

Основним джерелом економічного розвитку являється виробництво знань, 
зокрема, у Норвегії і Данії інвестиції в сектор знань становлять 8,3 % ВВП; в 
США – 5,7 %, в Індії витрати складають 3,5 %. Відстаючи від розвинутих країн 
за інвестиціями в нашу освіту, ми знижуємо її конкурентоспроможність. Країна 
може стати конкурентоспроможною тільки у тому випадку, коли сировинна 
економіка зміниться на економіку знань. Країни, які недостатньо інвестують в 
освіту, не можуть розраховувати на динамічний розвиток ВВП. Освіта також є 
структурним елементом соціуму, що активно впливає на розвиток сучасного 
суспільства, в тому числі на його економіку. Від неї залежить – чи буде країна 
експортувати сировину або, як високо розвинуті країни – від США, ФРН, Японії 
до Південної Кореї та Сінгапуру, вийде на ринок із високотехнологічною 
продукцією [8].  

При цьому збільшення обсягів інвестицій у цю сферу, за рахунок їх постійної 
віддачі, у результаті сприяє підвищенню конкурентоспроможності системи 
закладів вищої освіти, нівелюванню, чи принаймні, зменшенню загроз її 
економічній безпеці та підвищенню її рівня загалом.  

Проведено дослідження вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО) у рейтингу 
«ТОП-200 Україна 2020» [9] свідчить, що протягом 2013-2019 років жоден із 
українських вишів (лідерів цього рейтингу) не увійшов до рейтингу ТОР-100 
світових, їм не знайшлося місця і у «шанхайському» рейтингу – це так званий 
Академічний рейтинг університетів світу (Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) – є одним з найавторитетніших у світі [10]. Водночас, 
українські ЗВО були представлені у рейтингу Times Higher Education, World 
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University Rankings [11] та складеному компанією Quacquarelli Symonds – QS 
World University Rankings [12]. 

Times оцінює університети за п’ятьма групами критеріїв: навчання 
(навчальне середовище), дослідження (обсяг, доходи та репутація), цитування 
(впливовість досліджень), міжнародна спрямованість (викладачі, студенти та 
дослідження), надходження від індустрії (трансфер знань) [13]. Позиції 
українських ЗВО у рейтингу Times Higher Education, World University Rankings 
наведено у табл. 1.  

Таблиця 1 
Українські ЗВО у рейтингу Times Higher Education, World University Rankings * 

Заклади вищої освіти 2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 601-800 800+ 801-

1000 1001+ 1001+ 

Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського - 800+ 1001+ - - 

Харківський національний університет ім. 
В. Н. Каразіна 601-800 800+  1001+ 1001+ 

Національний університет «Львівська політехніка» - 800+ 1001+ 1001+ 801-
1000 

Національний університет імені Івана Франка - - 1001+ 1001+ 1001+ 
Національний технічний університет Харківський 
політехнічний інститут - - - - 1001+ 

Сумський державний університет - - - - 1001+ 
Джерело *. [10-11].  
 
Рейтинг QS – більшою мірою оцінює репутацію університетів, 

«шанхайський» – є більш зосередженим на порівнянні наукової діяльності 
університетів [12].  

За результатами рейтингу – QS World University Rankings [12-13] 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка протягом 2013-2017 
років та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна протягом 
2014-2020 років перебували в ТОР-500 кращих ЗВО (табл. 2).  

Таблиця 2 
Українські ЗВО у рейтингу QS World University Rankings * 
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Джерело *. [10; 12].  
 
Загалом лідерами у світових рейтингах університетів традиційно є 

американські та британські виші. Так, згідно із заявою QS, випускників 
Оксфорду і Кембриджу оцінили 27000 роботодавців з усього світу, як 
найконкурентоспроможніших претендентів на посади, випускники Лондонської 
школи економіки та політики (LSE) також були в першій п’ятірці. Однією з 
проблем зниження британських університетів у світових рейтингах є недостатні 
обсяги фінансування дослідницької роботи, при чому за цим показником 
університети США значно випереджають найстаріші навчальні заклади Європи. 
Кембридж був єдиним британським університетом серед 30 кращих 
університетів світу за цитуванням наукових публікацій, але університети США 
за цим показником посіли 31 місце з 50-ти [14]. 

Зважаючи на це, слід зазначити, що з урахуванням процесів, що 
спостерігаються у сфері вищої освіти та їхнього впливу на 
конкурентоспроможність ЗВО наряду з наявними тенденціями та 
закономірностями потребує докорінної зміни стратегія управління інноваційним 
розвитком системи національної вищої освіти як складової державної системи в 
цілому, адже в сучасному суспільстві забезпечення розвитку вищої освіти є 
одним з пріоритетних напрямів державної політики. 
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Заклади вищої освіти 2012/ 
13 

2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

2020/ 
21 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

501+ 441– 
450 421-430 411-

430 
431-
440 

411-
420 

531-
540 

541-
550 

601-
650 

Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського 

601+ 601-
650 551-600 601-

650 
551-
600 

501-
550 

601-
650 

701-
750 

701-
750 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна 

- - 481-490 491-
500 382 401-

420 481 =491 =477 

Сумський державний 
університет - - 651-700 701+ 701+ 801-

1000 
751-
800 

701-
750 

701-
750 

Національний технічний 
університет Харківський 
політехнічний інститут 

- 701+ 701+ 701+ 701+ 701-
750 

701-
750 
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700 

651-
700 
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601+ 701+ 701+ 701+ 701+ 801-
1000 - - - 
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«Львівська політехніка» - - - - - - 751-

800 
751-
800 

801-
1000 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_10
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В ринкових конкурентних умовах для підтримання належного рівня 

фінансового стану підприємства важливе значення має розробка методів 
забезпечення фінансової безпеки на перспективу. Зовнішні інвестори перевірять 
ліквідність та платоспроможність підприємства, його прибутковість та 
ефективність використання фінансових коштів. Стійкість функціонування 
підприємства досягається шляхом координації дій усіх підрозділів, а важливою 
складовою стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства є 
визначення її рівня.  

Фінансова безпека - це стан фінансової системи країни, за якого 
створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-
економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків 
та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності 
фінансової системи країни [1]. 

Під фінансовою безпекою підприємства можна розуміти такий стан 
захищеності його економічних інтересів (прибутковості, платоспроможності, 
тощо) від внутрішніх і зовнішніх загроз, що не приводить до погіршення 
результативності (ефективності) його роботи або до неможливості подальшого 
функціонування і розвитку, як суб'єкту фінансових відносин, тобто до 
банкрутства [2]. 

На наш погляд, одним з основних завдань управління фінансовою 
безпекою в кризових умовах та при високій частці збиткових підприємств є 
своєчасне передбачення можливості банкрутства підприємств. Запропоновано 
модель інтегрального показника-індикатора фінансового стану підприємств, за 
допомогою якого можна визначати ймовірність банкрутства підприємства та 
необхідність його фінансового оздоровлення, яка описується в такий спосіб: 

 
,    (1) 

 
де  – індекс інтегрального показника-індикатора фінансового стану 

підприємства;  
 – індекс коефіцієнта поточної ліквідності (відношення поточної 

5,0178,2678,0 −−= RDKX kkkI

XI

Kk
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фактичної величини коефіцієнта до його критичної (нормативної) величини, що 
дорівнює 1,5);  

 – індекс частки позикових коштів у пасивах підприємства (відношення 
поточної частки позикових коштів до її критичної (нормативної) величини, що 
дорівнює 0,6);  

 – показник зростання індексу валової рентабельності активів 
підприємства (відношення індексу рентабельності до його нормативної величини 
1,12). 

 
Для моделі (1) визначено такі інтервали оцінки ймовірності банкрутства: 

 – ймовірність банкрутства середня (50 %);  – ймовірність 
банкрутства мала (менше 25 %);  – ймовірність банкрутства 
підвищена (до 75 %);  – ймовірність банкрутства велика (до 100 %).  

Перевагою даної моделі є те, що: по-перше, її незалежні показники - 
аргументи введені мультиплікативно, тому ймовірності підвищення (зниження) 
ризику банкрутства, які містять показники - аргументи, перемножуються, а не 
додаються, що відповідає вимогам теорії ймовірності. По-друге, показники 
степеня моделі являють собою показники еластичності, які інформують, на 
скільки відсотків підвищиться функціонально залежний інтегральний показник 
при зростанні індексу показника - аргумента на один відсоток. Це дає змогу 
визначати показники еластичності методом аналогії та логічними методами, а не 
тільки методами математико-статистичного (дискримінантного) аналізу. 

Отже, головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тому, щоб 
забезпечити високу фінансову ефективність роботи; підтримувати фінансову 
стійкість та незалежність підприємства; досягти високої 
конкурентоспроможності; забезпечити високу ліквідність активів; підтримувати 
належний рівень ділової активності; забезпечити захист інформаційного поля і 
комерційної таємниці; ефективно організувати безпеку капіталу та майна 
підприємства, а також його комерційних інтересів для гарантування стабільного 
та максимально ефективного функціонування підприємства в процесі 
стратегічного управління.  
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Щороку сотні мільйонів тон відходів утворюються галузями промисловості 
у всьому світі. Процес виробництва продукції містить значну кількість відходів, 
що є справжньою екологічною проблемою. Так, згідно статистиці у 2019 році 
обсяг утворених відходів підприємствами України склав 441516,5 тис. т, що на 
25% більше за попередній рік [1], і цей процес лише прискорюється. На рис.1 
представлена динаміка утворення відходів в Україні за 2010 – 2019 роки, а також, 
побудовано поліноміальну лінію тренду, яка демонструє нестабільність величин 
та тенденцію до зростання. 

 

 
Рисунок 1. Динаміка утворення відходів в Україні (2010 -2019рр) 

Джерело: розробка автора за [1] 
 
Відходами промислових підприємств можуть бути, як енергія, що 

виділяється машинами, так і відходи матеріалів, що використовуються у процесі 
виробництва. Так як, з кожним роком євроінтеграція України все посилюється та 
виходить на новий рівень, оптимізація відходів набуває більшої актуальності та 
пріоритетності для кожного підприємства. 
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Існує декілька загальноприйнятих способів оптимізації промислових 
відходів. В першу чергу, особливу увагу слід приділити мінімальному 
утворенню відходів, що в складі містять небезпечні речовини. Їх слід звести до 
мінімуму та/або замінити на більш екологічні. Також існує повторне 
використання відходів, яке є другим способом їх мінімізації та дає можливість 
зовсім не відносити їх до потоку відходів.  

Більш популярним способом оптимізації промислових відходів є їх 
переробка, яка являє собою відокремлення з відходів речовин, що задовольняють 
критерії їх відбору на вторинну переробку до повторного їх використання. Так, 
більшість підприємств співпрацюють з заводами переробної промисловості.  

Слід зазначити, що реалізація мінімізації відходів способами, що були 
розглянуті вище, потребує додаткового технічного обладнання, витрачання 
зусиль та часу з боку керівництва, капітальних вкладень тощо. Втім, в таблиці 1 
представлено потенційні переваги від мінімізації та/ або уникнення відходів для 
української промисловості представлено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Потенційні переваги від мінімізації/уникнення відходів для української 

промисловості  
Переваги від мінімізації небезпечних 

відходів 
Переваги від уникнення небезпечних 

відходів 
 Зниження витрат підприємства 

на моніторинг, контроль та обробку; 
 Зменшення місця для зберігання 

відходів, тим самим створюючи 
більше місця для виробничих 
операцій; 
 Зниження аналітичних витрат на 

ідентифікацію та визначення 
характеристик потоків відходів; 
 Зниження ризиків, пов'язаних із 

обробкою небезпечних матеріалів і, 
отже, покращення здоров'я і безпеки 
співробітників; 
 Підвищення ефективності 

експлуатації та надійність процесу. 

 Зниження витрат на 
переміщення, попередню обробку, 
транспортування та захоронення за 
межами підприємства; 
 Зниження адміністративних 

витрат, пов'язаних із захороненням 
відходів; 
 Зниження витрат виробництва, у 

тому числі зниження потреби у 
сировині, енергії та комунальних 
послугах; 
 Зниження ризиків для 

навколишнього середовища, що 
виявляється у скороченні або 
ліквідації штрафів; 
 Покращення іміджу компанії в 

очах акціонерів/зацікавлених сторін, 
співробітників і суспільства. 

Джерело: Національна стратегія поводження з відходами для України[2] 
 
Більшість контрагентів прагне співпрацювати з підприємствами, що мають 

тверду соціальну відповідальність, а споживачі, у свою чергу, віддають перевагу 
підприємствам, що мають екологічний процес виробництва споживаної ними 
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продукції. Це означає, що досягнення ефективності підприємницької діяльності, 
шляхом мінімізації можливого впливу відходів на навколишнє середовище 
забезпечує таким підприємствам конкурентну перевагу.  

Соціальна функція бухгалтерського обліку передбачає виявлення істотних 
зв’язків між різними сферами суспільного життя: бухгалтерським обліком та 
економікою, бухгалтерським обліком та політикою, бухгалтерським обліком та 
навколишнім середовищем тощо. Тому, інформація про стан та зміни 
навколишнього середовища, є важливою як для держави, так і для окремого 
суб’єкта господарювання, а також свідомих громадян. Для останніх, нажаль, 
єдині вимоги щодо накопичення та розкриття інформації про упровадження 
інструментів «зеленої» економіки, такого як, наприклад, технології більш 
чистого виробництва [3] кожним окремим промисловим підприємством в 
Україні відсутні. Виходячи з цього, слід зазначити, що питання налаштування 
системи звітних показників для потреб «зеленої економіки» набуває 
актуальності, що призведе як до узгодженості інтересів користувачів 
бухгалтерського обліку макро-, мезо- та мікрорівнів, так і до скорочення видів 
звітностей, що сьогодні складають та подають промислові підприємства. 

Результат дослідження розкриття інформації про відходи, витрати, яких вони 
потребують та вигоди, що отримують від мінімізації/уникнення відходів 
підприємств, з метою оцінки їх відповідності потребам користувачів звітності 
може бути представлений на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Види звітності, що містять інформацію про відходи підприємств 

* Складають підприємства, діяльність яких призводить виключно до утворення 
відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 
1000 умовних одиниць[4] 

Слід зазначити, що статистична та інша спеціальна звітність, яка складається 
з метою узагальнити економічну ситуацію в країні, формування ситуації 
зайнятості, розмірів зарплати, обсяг оборотів на загальнодержавному та 
регіональному рівні тощо, а отже не здатна впливати на думку і поведінку 
споживачів щодо діяльності певного підприємства (соціальна функція обліку).  

Для посилення соціальної функції бухгалтерського обліку та покращення 
взаємозв’язку між бухгалтерським обліком та широким колом його користувачів 
подальшого уточнення потребує класифікація відходів виробництва у складі  
виробничих запасів, під якими розуміють «матеріальні активи підприємства у 
вигляді сировини, витратних матеріалів (у формі основних та допоміжних 
матеріалів) та зворотних відходів, які утримуються для споживання у 
звичайному ході бізнесу» [5].  
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Характер багатьох промислових операцій, можуть призвести до деяких 
надзвичайно складних перешкод, коли мова йде про безпечне поводження, збір 
та утилізацію відходів. Оскільки, у деяких випадках відходи можуть бути 
небезпечні та/або шкідливі для навколишнього середовища, а їх властивості 
вимагають пильної уваги до безпеки, дотримання та захисту навколишнього 
середовища, буде доцільним класифікувати відходи наступним чином (табл.2): 

Таблиця 2 
Класифікація відходів на промислових підприємствах 

№ з/п Ознаки Класифікація 
1 Можливість повторного використання Поворотні та безповоротні 
2 Можливість подальшої переробки Підлягають переробці та не підлягають 

переробці 
3 Норма утворення В межах норми та понаднормові 
4 Класи небезпеки  І клас, ІІ клас, ІІІ клас, ІV клас 

Джерело: розробка автора  
 
Така класифікація відходів в бухгалтерському обліку дає змогу значно 

спростити формування інформації про відходи в звітності підприємств, з огляду 
на інформаційні запити користувачів та спрямована на «екологізацію усіх 
галузей економіки», та перш за все промисловості. 

Таким чином, управління відходами потребує облікового забезпечення і 
окремої звітності. Так, достатньо новим звітом, який подається разом з річною 
звітністю, є Звіт про управління, який в свою чергу, є і фінансовою, і 
нефінансовою звітністю. Даний звіт у повному обсязі подають лише великі 
підприємства, середні підприємства мають право пропустити нефінансову 
інформацію, малі та мікропідприємства – звільнені. На відміну від фінансової та 
статистичної звітності, Звіт про управління не подається до Державної 
податкової служби та Державної статистики, а оприлюднюється на сайті 
підприємства. Питання управління відходами є саме нефінансовою, і не тільки 
тією інформацією даного звіту, що відображається у частині «Екологічні 
аспекти». 

Із розвитком і розширенням інформаційних запитів та інтересів зацікавлених 
сторін неминуче виникне питання необхідності уніфікації та формування 
єдиного стандарту Звіту з управління за галузевою спрямованістю. З метою 
удосконалення змістового наповнення частини «Екологічні аспекти» в Звіті про 
управління, на нашу думку, слід розкривати інформацію за наступними 
підрозділами: «Основні засади екологічної політики суб’єкта господарювання», 
«Сировина та матеріали, що використовуються суб’єктом господарювання у 
своїй діяльності», «Споживання теплової та електричної енергії», «Обсяги 
використання та забруднення водних ресурсів», «Обсяги забруднення 
атмосферного повітря», «Використання транспортних засобів», «Штрафи та 
пеня за недотримання вимог екологічного законодавства», «Витрати на 
поліпшення технічного оснащення та використання екологічно безпечних 
технологій», «Природоохоронні заходи підприємства». 
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В підрозділі «Сировина та матеріали, що використовуються суб’єктом 
господарювання у своїй діяльності» пропонуємо наводити інформацію про 
наявність сертифікату системи екологічного управління (ДСТУ ISO 14001:2015) 
та гарантій виконання зобов’язань із застосування заходів захисту довкілля під 
час виконання умов укладених договорів, відповідно до вимог Законів України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних 
нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки та 
виробничої санітарії, як у самого суб’єкта господарювання, так і у його 
контрагентів. А також, пропонуємо відображати інформацію про наявність і 
поводження з виробничими відходами підприємства в звіті про управління у 
таблиці, шаблон якої подано у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Інформація про виробничі відходи за рік 

Назва 
відхо
дів 

Код 
відходів 
за 
класифі-
катором 
(ДК 005-
96) 

Клас 
небез
пеки 
(І, ІІ, 
ІІІ, 
ІV) О

ди
ни

ця
 в

им
ір

у 

Норма 
утворення 

Можливість 
повторного 

використання 

Можливість 
подальшої 
переробки 

В 
межах 
норми 

Понад
нормов
і 

Поворот
ні 

Безпов
оротні 

Підляга
ють 
перероб
ці 

Не 
підляга
ють 
переро
бці 

К
-с

ть
 

С
ум

а 

К
-с

ть
 

С
ум

а 

К
-с

ть
 

С
ум

а 

К
-с

ть
 

С
ум

а 

К
-с

ть
 

С
ум

а 

К
-с

ть
 

С
ум

а 

                
…                               
В

сього Х Х        Х      Х      

Джерело: розробка автора 
Джерелом для складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів 

звітності, що використовують грошовий вимірник, є дані бухгалтерського 
обліку. Втім в системі рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремого 
рахунку для обліку відходів. Відходи виробництва (обрубки, обрізка, стружка 
тощо) обліковують на субрахунку 209 «Інші матеріали» разом з бланками 
суворого обліку, невиправним браком, матеріальними цінностями, одержаними 
від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, 
паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль)тощо [6]. 
Таким чином, набуває актуальності впровадження системи екологічного обліку, 
звітності та екологічної аудиту, актуалізується питання створення окремого 
рахунку для обліку відходів в системі рахунків бухгалтерського обліку.  

Ідея щодо впровадження підсистеми екологічного обліку в єдину систему 
бухгалтерського обліку та звітності не є новою. Питання організації обліку 
відходів на підставі більш раціональної класифікації виробничих запасів вивчали 
Сайко О.В. [7], Романова О.В. та Крижановська О.А. [5] та іншими. Втім ми 
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визначаємо його перспективним напрямом наших подальших досліджень, 
спрямованих на посилення соціальної функції бухгалтерського обліку та 
покращення взаємозв’язку між бухгалтерським обліком та широким колом його 
користувачів. 
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МІЖНАРОДНЕ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ 
ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ 
 

Рибак Ганна Іванівна 
 

Високий рівень інтеграції економіки у процеси міжнародної співпраці, 
радикальні зміни на вітчизняних та міжнародних ринках вимагають 
використання наявного потенціалу регіонів в нових для них сферах та проявах. 

Це обумовлює необхідність формування й реалізації нових підходів і моделей 
суспільного розвитку, що базуються на ініціюванні становлення системної 
соціальної відповідальності на рівні держави, суспільства, бізнесу, інститутів 
громадянського суспільства, особистості й інших її суб'єктів. Приватне 
партнерство є одним з перспективних напрямків розвитку не лише бізнесу чи 
окремих груп людей, а країни в цілому.  

Великий внесок у розгляді питань в області міжсекторного партнерства 
розглянув Пітер Дракер, який розділивши суспільство на три сектори: 
державний, приватний або бізнес-сектор і некомерційний або соціальний сектор 
[1].  

Партнерство держави та бізнесу виконує функцію інвестиційного механізму 
та сприяє створенню ефективної моделі управління економікою, яка з одного 
боку дозволяє скоротити і оптимізувати витрати бюджету, з іншого - підвищити 
якість виконання проектів та наданих згодом на їх базі громадських послуг [2, 
с.136]. 

Вперше ДПП як механізм залучення коштів приватних інвесторів у галузі 
економіки був застосований у Великобританії під час кризи, що показав себе 
досить ефективно. Такий підхід до підтримки бізнесу і покращення соціально-
інституціональної сфери було продовжено у 90-х було створенням “Ініціатив 
приватного фінансування” (Private Finance Initiative – PFI). Сьогодні ДПП  
Великобританії  є сформованим механізмом, який забезпечує для бюджету 
країни 17% економії та надає можливість розвиватися бізнесу та забезпечувати 
роботі місця й отримувати якісні сервіси. Такі проекти запроваджені не лише у 
соціальному секторі. Це відображає пріоритети уряду, який намагається 
розв’язати дуже серйозну проблему завантаження банків, зокрема в галузі 
медицини та освіти, а також у транспортному секторі, в установах виконання 
покарань, у сфері обробки відходів, у військовому секторі та в секторі житлово-
соціального найму. Такий приклад стимулював до запровадження  ДПП і у інших 
високорозвинених країнах, таких як: Франція, США, Німеччина, Іспанія, 
Ірландія, Португалія, Нідерланди та інших. На сучасному етапі найбільш 
розвиненою прогресивною формою партнерства держави, органів місцевої влади 
та приватного сектора в цих країнах є концесії, як досить універсальний засіб.  

Створення інститутів приватного партнерства в прогресивних соціальних 
системах демонструє успішний, раціональний стійкий розвиток. Тому приватне 
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партнерство – є ефективним механізмом приватно-економічного розвитку, що 
використовується в багатьох країнах для виходу з кризи, розвитку 
підприємництва і підвищення якості життя населення.  

На думку Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України: “Державно-приватне партнерство є одним з провідних механізмів і 
усталеною практикою багатьох розвинутих країн світу. Вдосконалена 
партнерська система відносин між державою та бізнесом на національному рівні 
дозволить залучати та ефективно використовувати інвестиційні ресурси для 
структурної перебудови економіки України. В результаті це сприятиме 
створенню робочих місць, зростанню рівня оплати праці і загалом якості життя 
в країні”.[3] 

Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України 
зазначає, що державно-приватне партнерство є одним із напрямків реалізації 
Стратегії національної безпеки України «Безпека людини - безпека країни» й 
потребує відповідного закріплення у нормативно-правовому полі, що передбачає 
зростання ролі не лише державних органів, але й приватного сектору  для 
забезпечення стійкості виконання життєво важливих функцій держави. В умовах 
інтеграції України до світового простору ДПП стає обов’язковим і має бути 
узгоджене з нормативними актами ЄС.  

На даний час успішним досвідом державного-приватного партнерства в 
Україні є співпраця та долучення органів місцевого самоврядування регіону до 
ініціатив громадських організацій, що реалізуються за підтримки міжнародних 
донорських організацій. В Україні у 2012 році були зроблені перші кроки до 
розбудови  міжсекторного партнерства за участі таких організацій, а саме 
розпочата «Програма розвитку державно-приватного партнерства (P3DP)», 
фінансованої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) [4]. В 
результаті дії даної програми було впроваджено безліч соціально необхідних 
проектів у відповідності до потреб кожного регіону, чи міста, що досягли своєї 
мети та підвищили якість життя населення на даних територіях. 

Важливим завданням залишається впровадження Концепції створення 
державної системи захисту критичних сфер інфраструктури, зокрема шляхом 
законодавчого врегулювання засад та принципів ДПП, розподілу 
відповідальності між державою та приватним сектором, координації дій 
відомчих систем захисту та скоординованої системи захисту і реагування на різні 
види загроз. При цьому йдеться не про тотожність або злиття інтересів, а про 
досягнення їх оптимального балансу, про створення умов, за яких власник 
забезпечуватиме собі стабільне отримання прибутку, а держава – найкращі 
умови розвитку інфраструктури та створення умов для суспільства, що 
відповідають високому рівню якості життя. [5]. 

Відповідно перевагами соціально-економічного розвитку держави від 
реалізації державно-приватного партнерства  з місцевими великими 
підприємствами на територіях є: 

1. Можливість залучення інвестицій для розвитку галузі; 
2. Можливість підвищення самозабезпеченості вітчизняними продуктами 

населення країни; 
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3. Можливість підвищення інвестиційної привабливості галузі; 
4. Можливість впровадження інноваційних технологій з метою 

інтенсифікації виробництва; 
5. Забезпечення продовольчої безпеки. 
6. Можливість створення нових видів продукції. 
Від активного впровадження ДПП отримає вигоду не лише держава, а й 

підприємства, що долучаються до таких програм. Дослідження, виконане 
американською консалтинговою компанією Towers Реrrіn показало, що протягом 
15 років доходи акціонерів компаній (Coca-Cola, Johnson & Johnson, Proсkter & 
Gamble, General Electric і ін.), що брали активну участь у приватному 
партнерстві, більше ніж у 2 рази перевищили доходи компаній, які не належали 
до категорії учасників соціального партнерства [6, с. 15]. Але у таких компаній 
були стимули для партнерства у вигляді зниження податків, лояльного 
відношення до їх діяльності та наявність державної підтримки не лише на 
теренах країни, а й на міжнародному рівні у вигляді протекціоністської політики 
щодо них. Отже політика країн має стимулювати і приватних власників, й органи 
державного управління до створення на всіх рівнях таких умов та  системи 
захисту не лише інфраструктури життєзабезпечення суспільства, а й бізнесу. 

У США та Німеччині необхідною умовою для розбудови ДПП визнають 
формування довіри між партнерами та стимулів для співпраці.  

Одним зі стимулів для підприємців у партнерстві з владою є зниження 
довгострокових ризиків ведення бізнесу, що з точки зору великих компаній є 
однією з головних переваг при формуванні стратегії розвитку підприємства та 
забезпечення стабільності і можливості виходу на зовнішній ринок. Мотивацією 
є й розподіл ризиків, що визначається зобов’язаннями та відповідальністю в 
договорі державно-приватного партнерства. 

Досліджуючи європейський досвід державно-приватної взаємодії були 
виявлені й недоліки, що стосувалися короткостроковості проектів між органами 
державної і місцевої влади та приватними партнерами та  нестале планування, 
що не мотивує ініціативність приватного сектору в участі соціально-
економічного розвитку регіону та міста. 

В Україні ж суттєвою перешкодою на шляху створення цивілізованого 
соціального партнерства може стати поширена корупція, переважання 
корпоративних інтересів, стійка практика ігнорування, невиконання чинних 
законів різними суб'єктам. Тому чи не найголовнішим елементом у створені 
державно-приватного партнерства на думку деяких вчених є стимулювання 
соціальної відповідальності. 

Налагодження ДПП як цивілізованої форми суспільних відносин особливо 
важливе для забезпечення прискореного розвитку України. В першу чергу це 
дозволить акумулювати значні кошти для інвестування у промисловість, що буде 
кроком для створення умов підвищення ефективності функціонування системи 
управління бізнесом та його розвитку та у соціальні проекти, що розвиватимуть 
інфраструктуру регіонів, вирішуватимуть соціальні проблеми регіону та 
суспільства. Впровадження державно-приватного партнерства стимулюватиме 
появу ефективного власника, соціально відповідального бізнесу, що розвиватиме 



77 

підприємство і галузь та активно сприятиме покращенню якості життя 
населення. 
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Належна організація бухгалтерського обліку та облікової політики на 

сільськогосподарських підприємствах є передумовою прибуткового 
функціонування підприємств, а отже, одним з найвідповідальніших етапів 
створення і забезпечення діяльності підприємств. 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин, виникають тенденцій, 
які, в свою чергу, обумовлюють необхідність реформування вітчизняної 
облікової системи, її постійної синхронізацією зі змінами умов господарювання. 
Досвід країн з розвиненими економіками свідчить, що вміло сформована 
облікова політика є важливою складовою загального механізму управління 
господарською діяльністю підприємств[1]. Від облікової політики багато в чому 
залежить ефективність управління господарською діяльністю підприємства й 
стратегія його розвитку, вона визначає ідеологію економіки підприємства, 
сприяє посиленню аналітичних функцій в управлінні підприємством, дозволяє 
своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються на виробництві, ефективно 
пристосувати виробничу систему до зміни зовнішнього середовища. 

Як стверджує В.М. Жук, розробка облікової політики є невід’ємною 
складовою моделювання в бухгалтерському обліку. Відтак, на його думку, 
доцільно говорити про два основних аспекти моделювання (методичного 
забезпечення): облікова політика стосовно фінансового обліку та облікові моделі 
стосовно управлінського обліку [2, с. 30]. Фінансова звітність підприємства має 
бути складена точно та ретельно надавати усю необхідну інформацію щодо того, 
що відбувається на підприємстві та яка може бути корисною під час прийняття 
управлінських рішень[3]. 

До факторів, які необхідно враховувати при формуванні облікової політики 
організацій всіх форм власності, належать:  

- різноманіття організаційно-правових форм господарюючих суб'єктів у 
сільському господарстві (акціонерне товариство, товариство з обмеженою 
відповідальністю, сільськогосподарські виробничі і споживчі кооперативи, 
селянські (фермерські) господарства, агрохолдинги та інші інтегровані 
структури);  



79 

- масштаби діяльності сільськогосподарських організацій (про обсяг 
виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, чисельність 
працюючих, вартість майна тощо);  

- ступінь свободи дій (самостійні дії в питаннях ціноутворення, вибору 
партнерів);  

- відносини із системою оподаткування (звільнення від різних видів податків, 
пільги з оподаткування);  

- стратегиям фінансово-господарського розвитку, можливість використання 
інвестицій, тактичні підходи до вирішення перспективних завдань; 

- рівень кваліфікації керівних і бухгалтерських кадрів; матеріальна база 
(забезпеченість автоматизованими системами обліку та інформаційними 
системами) тощо. 

При формуванні облікової політики на сільськогосподарських підприємствах 
необхідно враховувати специфіку сфери діяльності господарюючого суб'єкта, 
адже організація обліку сільськогосподарського виробництва залежить від 
багатьох факторів, а саме:  

– сезонність виробництва продукції рослинництва та період виконання робіт 
(наприклад, сівба, збір урожаю, які визначаються природо-кліматичними 
умовами); 

– проблеми використання сільськогосподарської техніки, машин та 
обладнання, які безпосередньо зайняті у виробництві (наприклад, сівалок, 
зернозбиральних комбайнів, тракторів) та правильність нарахування 
амортизації; 

– проблема зайнятості трудових ресурсів і засобів виробництва в період 
міжсезоння; 

– особливості оцінки сільськогосподарської продукції та біологічних активів 
згідно П(С)БО 30; 

– правильність розподілу витрат між продукцією тваринництва і 
рослинництва (наприклад,  у рослинництві між культурами чи групами культур); 

– правильність розподілу непрямих витрат відповідно до обраної бази; 
– нерівномірність процесів формування доходів та визнання витрат, 

які  залежать від моменту реалізації продукції сільського господарства; 
– особливості обліку податків (IV група платників єдиного податку чи 

загальна система оподаткування); 
– особливості обліку втрат від стихійного лиха, адже на даний момент 

скасовано використання рахунку 99 «Надзвичайні витрати» [5]. 
Складові облікової політики розробляють і затверджують у Наказі про 

облікову політику аграрного підприємства, в якій мають бути відображені всі 
способи і процедури, що буте використано підприємством для правильного 
відображення господарських операцій, фінансового стану, достовірного 
визначення результатів діяльності та забезпечення об’єктивності показників 
обліку для складання фінансової звітності.  

 Формування та дотримання прийнятої на підприємстві облікової політики є 
однією з важливих умов отримання достовірної інформації для відображення в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Однак, при її формуванні в 
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агроформуваннях допускається ряд суттєвих недоліків, які потребують усунення 
[2].  

З основних недоліків облікової політики підприємств можна виділити такі:  
- окремі підприємства наказ про облікову політику складають формально, 

елементи наказу не обґрунтовані й дублюють окремі пункти нормативних 
документів;  

- більшість агропідприємств визначили свою облікову політику ще на 
початку реформування бухгалтерського обліку, тобто одночасно з набранням 
чинності Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Після цього в переважній більшості до наказів не вносились ніякі 
зміни, незважаючи на затвердження нових П(С)БО та внесення змін і доповнень 
до діючих;  

- зміст більшості наказів про облікову політику не структуризовано.  Деякі  
питання формування обліку окремих об’єктів наводяться не в повному обсязі 
або зовсім не висвітлені;  

- не розробляється облікова політика щодо формування обліку, а саме: не 
наводиться в ній або додатках до неї робочий план рахунків, графік 
документообігу, перелік облікових регістрів, що застосовуються на підприємстві 
тощо;  

- не розробляється облікова політика щодо управлінського обліку[3]. 
Виходячи з вищесказаного видно, що від правильного розуміння, розкриття і 

реалізації облікової політики залежить економічна ефективність діяльності 
сільськогосподарських підприємств  
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Нині, українська практика свідчить, про недостатність дохідної бази 
місцевих бюджетів для забезпечення виконання функцій, доручених місцевому 
самоврядуванню. Саме тому проблеми формування доходів місцевих бюджетів 
залишаються вкрай актуальними. Серйозним чинником стабілізації економічної 
ситуації в Україні має стати ефективне функціонування місцевих фінансів, 
спроможне перетворити територіальні громади із дотаційних на суб’єкти, які 
самостійно та за рахунок власних доходів, спроможні розв’язувати соціально-
економічні проблеми. 

Доходи місцевих бюджетів - це економічні відносини, що виникають у 
процесі формування фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених 
для реалізації функції та завдань місцевих органів влади [2]. 

До найбільш гострих проблем у сфері формування місцевих бюджетів, можна 
віднести: використання вільних бюджетних коштів, нестабільність доходної 
бази, неефективну систему вилучення надлишків загальнодержавних податків, 
недостатнє фінансування з Державного бюджету України [2]. 

Основна частина міжбюджетних трансфертів фінансується за рахунок 
загального фонду державного бюджету. На неї припадає 93-95% від усього 
обсягу виділених міжбюджетних трансфертів. За даними Міністерства фінансів 
України, у 2019 році відбувається подальше зменшення частки коштів, 
спрямованих на міжбюджетні трансферти із спеціального фонду державного 
бюджету (Табл. 1). 

Таблиця 1 
Міжбюджетні трансфертів з державного бюджету України  

2017-2019 рр (тис. грн.)  
Показник 2017 2018 2019 Відхилення 

2018/2017 
Відхилення 
2019/2018 

Базова дотація 5815457,1 8182660,7 10367311,9 2367203,6 2184651,2 
Субвенції 
соціального 
значення 

124675049,43 125259935,11 79331979,61 584885,68 - 
45927955,5 

Всього по  272941635,19 299400982,94 261382231,90 26459347,75 -
38018751,04 
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загальному та 
спецальному 
фондах 
Реверсна 
дотація 

3895106,7 5403990,7 6814540,96 1508884 1, 410550,25 

 Складено за даними [3] 
Представлені дані у табл. 1 демонструють поступове зростання дохідної 

частини, відбувається зростання витрат, що перевищують дохідну частину і як 
наслідок, виникає дефіцит бюджету. Загальний обсяг субвенцій та дотацій у 2019 
році зменшується на 3,1%. Більшість міжбюджетних трансфертів фінансується із 
загального фонду державного бюджету України.  

У 2019 році збільшено обсяги освітньої субвенції, базової та реверсної 
дотацій. При цьому обсяги медичної субвенції зменшено на 3,3% за рахунок її 
скорочення для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та 
бюджетів ОТГ. 

Щодо інших видів міжбюджетних трансфертів, то в 2019 році із загального 
фонду державного бюджету здійснено виплат за 27 субвенціями та 4 дотаціями. 
Найбільша частка з них припадає на субвенції на здійснення державних програм 
соціального захисту населення (122 млрд грн у 2019 році). Однак порівняно з 
попереднім роком їх обсяг зменшено на 12,5 млрд грн (9,3%), що зумовлено 
скороченням розміру наданих пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу тощо на 15,9 млрд грн (або 22%).  

Інші види субвенцій на здійснення держаних програм соціального захисту 
населення збільшено в 2019 році на 5,2-8,7%. Із спеціального фонду державного 
бюджету профінансовано 6 субвенцій (3,8 млрд грн у 2019 році), обсяг яких 
зменшено порівняно з 2018 роком на 1,1 млрд грн (23%) за рахунок скорочення 
виплат на реформування регіональних систем охорони здоров’я на 2 млрд грн 
(11%) та відсутності міжбюджетного трансферту на погашення різниці між 
фактичною вартістю теплової енергії й послуг з централізованого опалення. 

Отже, дані міжбюджетних трансфертів свідчать, що на місцеві бюджети 
доводиться значно більше видаткових повноважень, аніж їх доходів. В контексті 
цього, виділимо низку питань, які потребують вирішення.  

Для забезпечення збільшення доходів бюджету від податку з доходів 
фізичних осіб потрібно збільшити рівень заробітної плати, ліквідувати 
заборгованості із заробітної плати, зменшити або ліквідувати тінізацію доходів, 
що потребує дій від центральних органів виконавчої влади. Щодо доходів від 
земельного податку, то їх збільшення залежить від діяльності органів місцевої 
влади з переоцінювання (індексації) грошової вартості земель. Індексацію 
грошової оцінки земель потрібно здійснювати регулярно. Брак наповнення 
місцевих бюджетів земельним податком зумовлений заниженою грошовою 
оцінкою вартості земель. Адже саме податок на доходи фізичних осіб та плата за 
землю є найбільш реалістичними джерелами збільшення доходної бази місцевих 
бюджетів в Україні. 

Так як основними джерелами наповнення доходної бази місцевих бюджетів 
є закріплені доходи та офіційні трансферти, то місцевим органам влади 
необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і 
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збільшення частки власних доходів. 
При цьому основними напрямами зміцнення доходної бази місцевих 

бюджетів є: підтримка підприємств, що створюють нові робочі місця й 
збільшують фонд оплати праці; збільшення можливості впливу органів 
місцевого самоврядування на наповнюваність місцевих бюджетів;   застосування 
режиму жорсткої економії бюджетних коштів;  сприяння розвитку малого й 
середнього бізнесу; збільшення доходів від місцевого господарства, 
забезпечення прибутковості комунальних підприємств. 

Реалізація даних напрямів створить умови для зміцнення фінансового 
потенціалу місцевого розвитку, що сприятиме стійкому соціально - 
економічному розвитку. Для удосконалення формування доходів місцевих 
бюджетів необхідно врахувати всі економічні дослідження місцевих бюджетів, 
їх роль в економічних та соціальних процесах розвитку регіонів, необхідно також 
врахувати міжнародний досвід у вирішення питання місцевих бюджетів. 
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В современных условиях электронная коммерция приобретает в европейских 

странах все большую актуальность. И особенно это связано с COVID-19, когда 
электронная торговля стала одним из действенных инструментов логистической 
деятельности и цифрового маркетинга [1-7]. 

В связи с этим целью данной работы является исследование особенностей и 
тенденций развития рынка электронной коммерции в Нидерландах с 
использованием SWOT-анализа. 

Одним из актуальных инструментов для комплексного анализа стратегий 
текущей и прогнозируемой деятельности является SWOТ-анализ. Это метод 
оценки внутренних и внешних факторов, которые влияют на развитие объекта 
исследования. Данная методика позволяет выявить новые возможности и 
определить возможные угрозы. 

SWOT-анализ разделяет факторы влияния на объект исследования (в данном 
случае рынок электронной коммерции в Нидерландах) на 4 категории, что 
помогает оценить её со всех сторон, а именно [8]: S-strengths (сильные стороны), 
W-weaknesses (слабые стороны), O-opportunities (возможности), T-threats 
(угрозы). Аналитической платформой PESTLE Analysis был использован SWOT-
анализ для обзора текущего и прогнозируемого положения Нидерландов за 2019 
г. 

Нидерланды характеризуются открытой высокоразвитой экономикой, 
ориентированной на международную торговлю. Показатель совокупного объёма 
ВВП по состоянию на 2020 г. составляет 886,34 млрд долл. США [9]. К 
преимуществам этой страны можно отнести: 1)высокую экспортную активность 
экономики; 2)членство в ЕС; 3)развитую транспортную (включая широкую 
структуру общественного транспорта, покрывающую большую часть 
территории), энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуры, 
которые играют важную роль в цифровой трансформации страны; 4)центральное 
географическое положение и наличие морских портов (особенно отмечены 
порты в Роттердаме и Амстердаме). До 2004 г. порт Роттердам был крупнейшим 
портом мира. В настоящее время он остаётся крупнейшим в Европе. Эти порты 
являются отправной точкой для многих товаров, следующих в Европу. 
Недостатками Нидерландов являются динамично увеличивающийся средний 
возраст населения; превалирующее использование грязной генерации 
электроэнергии, отрицательно влияющей на окружающую среду. 
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На основе SWOT-анализа к сильным сторонам экспертами отнесены Brexit с 
точки зрения необходимости для многих компаний из Великобритании искать 
новые рынки для операционной деятельности; высокий уровень потенциала для 
развития туристического бизнеса, кроме таких широко известных направлений, 
как Амстердам, Роттердам, Гаага. 

Среди угроз так же отмечен Brexit с позиций того, что 10% экспорта страны 
поступает в Соединённое Королевство, и изменение действующих налоговых и 
торговых соглашений может повлиять на значительный поток доходов. Кроме 
того, Brexit может привести к общим негативным последствиям для всей 
европейской экономики, что, в свою очередь, сможет повлиять и на Нидерланды 
[10]. 

В 2018 г. в Нидерландах насчитывалось 16,4 млн пользователей Интернета, 
что составляло 97% от общей численности населения. По данным Thuiswinkel 
Markt Monitor 2018, в стране около 13,5 млн онлайн-покупателей. Большая часть 
транзакций осуществляется с помощью iDeal, метода онлайн-платежей, 
разработанного голландским банковским сообществом. Среди других 
популярных способов онлайн-платежей в Нидерландах – PayPal, MasterCard и 
VISA. Популярными методами постоплаты (оплаты по факту) являются AfterPay 
и Klarna. В 2018 г. около 35% онлайн-покупателей в Нидерландах использовали 
свои смартфоны для покупок в Интернете [11]. 

Рынок электронной коммерции Нидерландов вырос за 2010-2019 гг. в 3,1 раза 
(рис.).  

 

 

Рис. Объем рынка электронной коммерции в Нидерландах, млрд евро  
(построен по данным [12]) 

 
В 2019 г. голландские потребители потратили 25,8 млрд евро на онлайн-

покупки и заказы. Это делает страну шестым по величине рынком электронной 
коммерции в Европе в абсолютном выражении и одной из шести европейских 
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стран, где онлайн-покупки составляют более 3% ВВП. Следует отметить, что 
проникновение онлайн-покупок в разные страны Европы различается: 63% 
потребителей из 28 стран ЕС (60% из 27 стран ЕС без Соединённого 
Королевства) совершают покупки через Интернет. В Нидерландах этот средний 
показатель намного выше: 81% жителей страны делают покупки через 
глобальную сеть Интернет. 

Индустрия онлайн-торговли в Нидерландах выросла в основном за счёт 
увеличения количества покупок продуктов питания в Интернете. В 2018 г. 
онлайн-расходы этой категории увеличились на 24% по сравнению с 2017 г. 
Онлайн-розничная торговля в Нидерландах в настоящее время составляет 10,3% 
общего объёма розничной торговли страны [13]. 

Согласно опроса, проведённого в 2018 г. [14] основным преимуществом 
покупок в Интернете 49% потребителей указали простоту заказа из дома. 35% 
заявили, что преимущество заключается в большем выборе и круглосуточном 
заказе. Возможно, более уникальным аспектом для Нидерландов является 
широко распространённое и предпочтительное использование локального 
способа оплаты iDEAL. 

В 2019 г. платформа EcommerceDB рассматривает пять основных категорий 
рынка электронной-коммерции. Мода – самый крупный сегмент в Нидерландах, 
на который приходится 34% выручки. Далее следуют электроника и средства 
массовой информации – 22%; игрушки, хобби и поделки – 19%; мебель и техника 
– 15%; и продукты питания и средства личной гигиены – 10% [15]. 

К наиболее распространённым сайтам электронной торговли в Нидерландах 
относят: Bol.com;  Coolblue.be (Бельгия); Wehkamp.nl; Albert Heijn (Ah.nl). 
Крупнейшим игроком на голландском рынке электронной коммерции является 
bol.com. В 2019 г. выручка магазина составила 1,8 млрд долл. США. За ним 
следуют coolblue.nl с выручкой 1,2 млрд долл. США и Wehkamp.nl с выручкой 
760 млн долл. США. В целом на три ведущих магазина приходится 25% онлайн-
доходов в Нидерландах. 

Один из самых быстрорастущих магазинов на голландском рынке –
jdsports.nl. В 2019 г. объем продаж магазина составил около 51,9 млн долл. США. 
Рост выручки в 2018 г. составил 71%. PostNL является наиболее часто 
предлагаемым поставщиком услуг доставки среди интернет-магазинов (49 % 
ритейлеров используют данную службу). DHL и UPS входят в тройку ведущих 
компаний по доставке, предлагаемых онлайн-ритейлерами в Нидерландах, с 
показателями использования 32% и 17% [15]. 

Согласно доклада Key insights for E-commerce Success Нидерланды упали по 
всем индексам, которые считаются важными и необходимыми для успеха на 
рынке электронной коммерции. Так, Индекс эффективности логистики 
опустился за 2018-2019 гг. с 5 на 6 места; Индекс лёгкости ведения бизнеса – с 
32 на 36 место; Индекс развития электронного администрирования – с 8 на 
13 место. 

С началом пандемии COVID-19 изменились особенности развития 
электронной коммерции в Нидерландах. Специалистами были отмечены две 
тенденции, объясняющие поведение потребителей при совершении покупок в 
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Интернете. C одной стороны, растущее беспокойство по поводу финансовой 
неопределённости в обществе приобрело большое значение для голландских 
потребителей и стало препятствием для покупок в Интернете. С другой стороны, 
изменились потребительские привычки, значительно увеличились категории 
онлайн-покупок за счет сокращения возможностей офлайн-приобретений [16]. 

Неудивительно, что использование электронной коммерции в Нидерландах 
увеличилось после вспышки пандемии коронавируса в стране. Данные опроса, 
проведённого в мае 2020 г., показали, что во время карантина продажи в 
Интернете увеличились по всем категориям товаров. Интересно, что этот рост, 
как полагают, сохранится в будущем после того, как COVID-19 пройдёт. 
Голландские потребители демонстрируют намерение продолжать покупать 
оборудование и инструменты в Интернете. В то время как мода, по прогнозам, 
останется на том же уровне, что и до пандемии. Увеличение количества лекарств 
и продуктовых покупок в Интернете также будет расти, но считается, что они по-
прежнему играют относительно незначительную роль в голландской 
электронной торговле. 

Согласно результатам опроса, до того, как коронавирус поразил Нидерланды, 
объем рынка продуктовых онлайн-магазинов стабилизировался на уровне 
примерно 1 млрд евро в конце 2019 г. При этом интерес жителей Нидерландов к 
онлайн-супермаркетам (удельный вес рынка 3%) был выше, чем в Германии 
(1%), но значительно ниже, чем в Великобритании (7,5%) или Франции (5,6%). 
Но в данный момент неизвестно, значительно ли увеличится количество онлайн-
покупок продуктов после COVID-19 в Нидерландах. Поведение потребителей с 
марта по май 2020 г. говорит о том, что количество посещений офлайн-
супермаркетов снизилось не так значительно, как в других торговых точках. 

По данным отраслевой ассоциации Thuiswinkel.org, опубликованным в 
сентябре 2020 г., голландские покупатели потратили рекордные 6,36 млрд евро 
в Интернете во втором квартале 2020 г. Онлайн-продажи выросли на 52%, а 
общее число онлайн-покупателей – на 800 тыс. по сравнению с тем же периодом 
2019 г.  Было отмечено, что продажи в мебельных магазинах увеличились на 
105%. Продуктовые магазины, включая супермаркеты, зарегистрировали 
онлайн-продажи на сумму более 700 млн евро, что на 69% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 г. [17]. 

Таким образом, на основе SWOT-анализа установлено, что сильной стороной 
рынка электронной коммерции в Нидерландах является возможность быстрой 
доставки ввиду хорошо развитой транспортной инфраструктуры и относительно 
малой площади страны; широко используемая локальная система онлайн-
платежей. К слабым сторонам можно отнести то, что большинство потребителей 
отказываются от корзины покупок из-за слишком высокой стоимости доставки; 
увеличиваются риски сокращения международного сотрудничества из-за 
неопределённых последствий Brexit. Среди возможностей следует указать рост 
количества международных покупок в Интернете, а угроз – увеличение 
удельного веса стареющего населения как фактор формирования 
специфического спроса. 
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В дальнейших исследованиях планируется проанализировать и обобщить 
европейский опыт развития электронной коммерции, разработать комплекс 
мероприятий по повышению эффективности деятельности интернет-магазинов с 
использованием инструментов цифрового маркетинга.  
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Повертаючись до питання розробки стратегії реформування і розвитку 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ПВКГ) необхідно 
акцентувати увагу на декількох висновках, які виникають в ході і в результаті 
досліджень шляхів і напрямків стратегічних перетворень і розвитку, серед них 
наступні спостереження: 

- стратегія повинна бути синтетичною, містити окремі концепції  
стратегічного розвитку за принциповими напрямками, гарантуючими 
гармонізацію умов виробництва, економіки, комерції і  соціальних вимог, 
складені в інтегрований стратегічний комплекс інноваційного розвитку; 

- найважливішою стратегією інтегрованого комплексу являється 
стратегія реформування системи управління, принциповою частиною якої є 
підприємницька орієнтація і конструювання ефективних форм суспільно 
приватного партнерства. 

У числі заходів, які являються складовими стратегії реформування 
управління і спрямовані на реконструкцію організаційно – управлінської 
архітектури і організаційно – економічного механізму,  необхідних для 
формування суспільно – приватного партнерства, опорними є: реінжиніринг 
процесів діяльності і реструктуризація підприємства (вірогідно, з подальшою 
реорганізацією). Здебільшого, реструктуризація використовується як основа 
для надання інвестиційної привабливості тобто комерційного інтересу, як для 
материнського підприємства, так і для утворених нових організаційно-
управлінських одиниць, які в перспективі можуть залишатися 
відокремленими, або включеними до складу нових інтегрованих, 
корпоративних підприємств, 

створення яких, саме, і являється базовою можливістю інноваційного 
розвитку підприємств ВКГ. 

 Процедурі організаційно-управлінського виокремлення частини 
існуючого підприємства з новим функціональним змістом, або створенню 
нових підприємств за рахунок виділення, поглинання, поєднання, передує 
розробка концепцій диверсифікації і інтеграції діяльності, які повинні 
гарантувати довгостроковий,  ефективний розвиток обраних  напрямків 
діяльності (бізнесу). Формування цих концепцій і їх ув’язка з питаннями 
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стратегії реформування управління галузевих підприємств, із притаманною їм 
специфікою, гідні окремої уваги і дослідження. Ось деякі міркування з цього 
приводу: 

Характер можливих стратегій вертикальної інтеграції  ПВКГ. 
Підприємства водопостачання та водовідведення одночасно є споживачем 

і постачальником відновлюваних природних ресурсів. Вони складають єдину 
систему трансформації сировини і ресурсів в кінцеві продукт і послугу, які 
надають споживачам. Утворюється, так звана, промислова вертикаль, яка 
об'єднує різні виробничі фази від видобутку сировини, його переробки, 
поставки готового продукту і надання послуг з його використання і звільнення 
споживача від відпрацьованого носія продукції, що реалізується 
підприємствами водопостачання та водовідведення наступними 
відокремленими технологічними етапами: 

Підйом (водозабір), очищення вихідної води до питної якості, 
транспортування магістральними водогонами до мереж міста, подача і 
розподіл води споживачеві, водовідведення, очищення стоків і їх скидання. 

Саме на цих технологічних етапах відбувається робота виробничих 
потужностей з сировиною, ресурсами, товарною водою і тарифними стоками 
і формування собівартості  послуг водопостачання і водовідведення.  

Сформована вертикальна інтеграція більшості підприємств ВКГ може бути 
розвинена в двох напрямках: 

- Приєднання гідротехнічних споруд (каналів, водосховищ, дамб,) як 
джерел сировини - інтеграція назад; 

- Розвитком характеру продукції і послуги і їх споживання - інтеграція 
вперед (додаткові пропозиції в розвитку ринку або  диверсифікації послуг). 

Обидва напрямки вертикальної інтеграції вимагають додаткових (значних) 
інвестицій, однак, дозволяють змінити баланс потенційної комерційної вигоди 
підприємства. У першому випадку, за рахунок зміни собівартості основного 
продукту. У другому, за рахунок збільшення асортименту продажів і послуг. 

Як правило, одним з основних мотивів вертикальної інтеграції є бажання 
розширити бізнес в зв'язку із управлінським «дрейфом» підприємства або 
стабілізацією ринкової ситуації і неможливістю збільшення ринкової частки.    
У таких ситуаціях підприємство вже не має можливості зростати «у ширину» 
і вирішує використовувати зростання  "у довжину". На рис.1. наведені 
класичні схеми ринкового розвитку діяльності у т.ч. інтеграція і 
диверсифікація у відношенні до підприємств ВКГ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 
Рис.1.  Класичні схеми стратегій розвитку у застосуванні до підприємств 

ВКГ 
 
Характер можливих стратегій  диверсифікації діяльності ПВКГ: 
При виборі організаційно-управлінської стратегії ринкової адаптації та 

ліквідації причин і наслідків економічної неспроможності ПВКГ 
(модифіковане в результаті реструктуризації в інтегроване підприємство) 
повинно, спираючись на аналітичні дані (в т.ч. маркетингові дослідження), 
положення організаційного проекту або бізнес-плану реструктуризації, обрати 
цільову, детально розроблену позицію щодо диверсифікації діяльності. 
Безсумнівно, обрана політика диверсифікації продукції, послуг, інвестицій 
(кредитів) вплине на склад і характер непрофільних підприємств, що 
створюються (виділяються) в структурі інтегрованого підприємства. 

В якості непрофільних підприємств, створення яких в ході 
реструктуризації за доцільне з комерційної точки зору, * 1 можна назвати такі 
приклади: 

У категорії виробничої диверсифікації: 
- Підприємство з вироблення електроенергії на базі міні ГЕС. 
- Підприємство по установці, ремонту і повірки приладів обліку; 

Адаптаційних 
 

Інтегроване підприємство 
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(профільного) 

Сфери 
непрофільного  
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(розлив і фасування) 

• Установка і ремонт 
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• Утилізація осаду 
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регіональних 
(територіальних ) 

систем групового 
водопостачання 

• Безалкогольні напої 
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• Готельний бізнес 
• Курортні і туристичні 

комплекси 
• Будівництво 
• Міні ГЕС 
• Бані і сауни міста 
• Басейни міста 
• Пральні 
 

Вертикальна  
виробнича 
інтеграція 

Диверсифікація послуг 
(за характером діяльності) 

Водопостачання і 
водовідведення 
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- Підприємство по проектуванню, монтажу, налагодженню та 
обслуговуванню систем доочистки води на об'єктах споживача, або міських 
кюветах; 

- Підприємство з приготування і реалізації води підвищеного очищення 
(поліпшеної якості), в т.ч. розливній (форма реалізації "з коліс" і кіосків) і 
бутильованої (можливо пакетованої), через торгову мережу; 

- Підприємство з утилізації осаду; 
- Підприємства альтернативного водопостачання окремих споживчих зон 

(альтернативні джерела, інші правові та організаційні форми). 
У категорії диверсифікації кредитів: 
- Інвестиційна компанія з випуску безалкогольних напоїв. 
- Інвестиційна компанія з облаштування санаторно-курортних, 

туристичних зон і об'єктів культурного призначення, системами 
водопостачання та водовідведення підвищеної комфортності і розвитку 
інженерної інфраструктури * 2. 

- Інвестиційна компанія по створенню оборотних систем водопостачання 
та регенерації споживаного продукту. 

- Інвестиційна компанія з надання побутових та ремонтних послуг * 3. 
Створення непрофільних підприємств на базі диверсифікації основної 

діяльності дозволяє досягти максимального синергетичного ефекту від 
використання основних і допоміжних засобів, виробничих та офісних площ, 
майданів землі в межах землевідведення ПВКГ, засобів і ліній зв'язку, 
комп'ютерних і електричних мереж, ремонтних, цехових, транспортних та 
інших елементів інженерної інфраструктури. Крім того, використовуючи 
внутрішньогосподарський механізм корпорації, непрофільні підприємства, а 
також підприємства основних виробничих напрямків, зможуть користуватися 
послугами служб сфери управління головного підприємства, отримують 
доступ до інтегрованого матеріально-технічного та інтелектуального ресурсів 
корпорації. 

Існує ще одна потужна передумова успішної діяльності непрофільних 
підприємств - це їх участь у формуванні та виконанні корпоративної політики 
підприємства, в складі і під протекторатом якого * 4 вони будуть діяти на 
регіональному ринку, розробляючи його нові сегменти, відкриваючи новий 
потенціал. 

 
 
 
* Примітка: 
1. З точки зору двох стратегій зростання підприємства - розширення асортименту 

продукції та послуг і розширення ринку. 
2. Наприклад: басейнів, аквапарків, розвиток системи міських туалетів, у т.ч. для 

зелених зон, зон віддалених від мережі каналізування та місць громадського зосередження. 
Освоєння послуг саун, лазень, пралень міста і ін. 

3. Наприклад: робіт на об'єктах замовника, землерийної та іншої спеціальної техніки. 
4 Мається на увазі його адміністративний ресурс, характер соціальної  значимості 

(міська, регіональна). 
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Проблема формування бізнес-портфеля майбутнього інтегрованого 
підприємства є однією з найбільш важливих, тому, що визначає і 
номенклатуру його учасників (стратегічних бізнес-одиниць),  їх правову і 
організаційно-управлінську форму і характер ринкових стратегій розвитку і, 
нарешті, комерційний успіх, і виконання місії самої інтеграції навколо ПВКГ. 

Набір, рекомендованих з точки зору класичного маркетингу, напрямків 
стратегій росту, їх поєднання і взаємозв'язки для різних можливих сфер 
бізнесу, що можуть складати гіпотетичний бізнес-портфель ПВКГ, наведені на 
рис.2 . 

 
 
Рис.2. Класичні маркетингові стратегії розвитку, як ідеологічна платформа 

для створення моделей інтегрованих ПВКГ 
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реалізації продукції і послуг 
- Пошук нових пропозицій 
для існуючих споживачів 
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впровадженні нових видів 
продукції і послуг 
• Розширення сфер 
застосування (функцій) 
продукції і послуг 3 
• Впровадження нової 
продукції і послуг для 
і  4 
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розширенні ринку 
• Територіальне розширення 
(підключення оптових 
споживачів до магістральних 
водогонів, створення систем 
групового водопостачання, 

   

4. Зростання на 
диверсифікації 
• Родинна 
 і  

5. Зростання на вертикальній інтеграціі5 
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Альтернативні стратегії ринкового росту, характеристика яких 
представлена вище, не є вичерпним переліком стратегій управління ринковим 
розвитком підприємства. Але порушені питання пов’язані з формуванням 
уявлень про визначення альтернативних можливих напрямків ринкового 
розвитку діяльності ПВКГ, у т.ч. профільної і непрофільної. Ці питання 
являються ідеологічною частиною підприємницької орієнтації у найближчому 
майбутньому. Бо розуміння можливого і доцільного ринкового, виробничого і  
комерційного, маневру, визначає підходи до характеру реструктуризації  
існуючих підприємств на шляху здобуття інвестиційної привабливості, 
моделюванню найбільш прийнятних форм суспільно приватного партнерства 
(можливої реорганізації). Тобто розуміння діапазону і конфігурації ринкових 
послуг до яких може звернутись підприємство, вже на концептуальній стадії, 
повинно враховуватись при розробці стратегії його реформування. 

За таких обставин, можливо чекати, що реформоване або реорганізоване 
ПВКГ повернеться на ринок  вже в оновленому організаційно-управлінському 
стані – інтегрованого підприємства з оновленим  портфелем послуг, з 
інвестиційно - заможними і комерційно зацікавленими партнерами.  

Список літератури 

1.Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний /             
М.: Высшая школа, 2000.587с. 

2.Лігоненко Л.О. Реструктурізація підприємства як інструмент 
антикризового управління та економічного зростання суб’єктів підприємництва 
/ Л.О.Логіненко.- К., 1999. Вип.3. 145 с. 

3. Агаджанов Г.К., Григорчук Ю.Н., Бельский А.А.Трансформация 
организационно-управленческой парадигмы предприятий ВКХ / Методи 
підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур: мат. 1 міжнар. наук.-
практ. семінару. Харків. ХДТУБА, 2004. С. 50-58. 



96 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ 
 
Шайхутдінова Інна Анатоліївна 

Студентка 
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

 
Романова Ольга Вікторівна 

Старший викладач 
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара 

 
З кожним роком процес інтеграції економіки України в світову економічну 

систему все більше потребує наявності та реалізацію екологічної політики, яка, 
у свою чергу, повинна забезпечувати природоохоронну діяльність суб’єктів 
господарювання та заснована на достовірній інформації про стан навколишнього 
середовища у звітах. 

Метою державної екологічної політики України, за законом України «Про 
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року» (далі Закон) є «досягнення доброго стану довкілля шляхом 
запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного 
розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного 
громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження 
збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних 
екосистем» [1]. 

Одним з основних інструментів реалізації державної екологічної політики 
Законом проголошено «екологічний облік - забезпечить виявлення, реєстрацію, 
узагальнення, зберігання, оброблення та підготовку релевантної інформації про 
діяльність підприємства в природоохоронній сфері з метою передачі її 
внутрішнім і зовнішнім користувачам та сприятиме прийняттю управлінських 
рішень з урахуванням економічної ефективності, соціальної справедливості та 
екологічної цілісності» [1]. Так би мовити, продуктом екологічного обліку є 
екологічна звітність. 

 Екологічна звітність є одним з видів нефінансових звітів, що мають більш 
соціальний характер, ніж фінансовий звіт. Тому звіт про управління, який 
починаючи з 2019 року підприємства України мають подавати разом та в строки 
із річною фінансовою звітністю, не можна назвати, а ні суто екологічним звітом,  
а ні фінансовим, тому що згідно Закону України № 996 -ХІV «звіт про управління 
- документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує 
стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 
невизначеності його діяльності» [2]. Звіт про управління в обов’язковому 
порядку подають великі та середні підприємства, але останні мають право 
пропустити нефінансову інформацію, що складає більшу частину звіту, а мікро 
та малі підприємства зовсім звільнені від його подання. 

У Методичних рекомендаціях Міністерства фінансів України від 
07.12.2018р. № 982 зазначено перелік напрямів інформації за якими 
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рекомендується формувати звіт про управління, серед яких виділяють й 
екологічні аспекти. Втім уніфікованої форми звіту не передбачено, кожне 
підприємство має самостійно формувати систему звітних фінансових і 
нефінансових показників (якщо доречно) «ураховуючи розмір та вид діяльності 
підприємства» [3]. Тому, обґрунтування показників звітності для аналізу 
«впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, залежно від галузі, 
в якій функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення 
впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище» [3] є актуальним, з 
одного боку для реалізації державної екологічної політики, сприяння 
міжнародної співпраці та євроінтеграції, так як вони безпосередньо мають 
прямий та непрямий вплив на здійснення господарської діяльності та, з іншого, 
дозволять оптимізувати потоки звітної інформації. 

Слід зазначити, що екологічну інформацію, крім тої, що подається в звіті з 
управління, юридичні особи також обов’язково подають у статистичних звітах, 
таких як «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів», форма 2-ТП (повітря); 
«Утворення та поводження з відходами», форма 1-відходи; «Витрати на охорону 
навколишнього природного середовища та екологічні платежі», форма 1-
екологічні витрати. Вони містять інформацію про результати екологічної 
діяльності підприємств та їх вплив навколишнє природне середовище.  

Слід зазначити, що користувачами фінансової звітності є інвестори (наявні та 
потенційні), контрагенти, самі працівники підприємства, державні установи, 
суспільство тощо. Паралельно, користувачами статистичної звітності є, в першу 
чергу державні органи влади та управління, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; засоби масової інформації, 
підприємства, організації, державні та комерційні структури, наукові та 
навчальні заклади, громадські організації, населення також, але в опрацьованому 
вигляді. Статистична, фінансова та інші види звітності ґрунтуються на даних 
бухгалтерського обліку. 

Таким чином, більшість користувачів фінансової звітності та статистичних 
даних, та джерела інформації для них все ж таки збігаються, і тому виникає 
можливість реалізувати їх потреби шляхом впровадження єдиних 
методологічних засад екологічного обліку та єдиної уніфікованої форми 
екологічної звітності, складання та подачі її в електронному форматі за 
принципом «всім й одразу». Тобто, існує потреба розробки єдиного звіту, що 
буде поєднувати фінансову та статистичну інформацію з урахуванням потреб 
різних користувачів.  

Формування системи екологічних показників в звіті про управління в Україні 
сьогодні покладено на  підприємства, бо ще Ж.Г. Курсель-Сенель, як його цитує 
Я.В. Соколов, писав: «Знання обліку потрібно всім, але більше всіх керуючим» 
[5, с. 89]. Тож далі, порівняймо показники, що передбачені для розкриття 
екологічних аспекти в звіті про управління з екологічними показниками у 
статистичній звітності підприємств  (таблиці 1).  

Таблиця 1 
Екологічні показники в звітності підприємств 
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Показники  
Звіту про управління 

Показники статистичної звітності 

раціональне 
використання води; 

Форма № 2ТП-водгосп 
− забрано самостійно, одержано від інших 

підприємств, використано, передано та втрачено вод; 
− водовідведення; 
− витрати води в різних системах; 
− зниження скиду забруднених зворотних вод; 

управління відходами; Форма 1-відходи  
− утворення, поводження з відходами за місцем їх 

утворення; 
− установки для поводження з відходами; 
− спеціально відведені місця та об’єкти видалення 

відходів; 
− осад промислових стоків у сухій речовині. 

викиди парникових 
газів; 

Форма № 2-ТП (повітря) 
− сумарні викиди забруднюючих  речовин і 

парникових газів 
− викиди забруднюючих речовин і парникових 

газів від виробничих та технологічних процесів, 
технологічного устаткування (установок) 

споживання енергії  Форма № 4-мтп (річна) 
− використання та запаси палива 
− витрати палива енергетичним сектором 
− кінцеве використання палива 
− втрати  палива 

тощо. Форма № 1-екологічні витрати (річна) 
− витрати на охорону навколишнього природного 

середовища 
− витрати на охорону навколишнього природного 

середовища за джерелами фінансування 
− екологічні платежі 
− екологічні послуги 

 
Як бачимо, схожа інформація повинна відображатися в звіті про управління 

та в статистичній звітності, отже виникає проблема дублювання інформації. 
Порушується принцип раціональності обліку, який полягає в надмірній 
необґрунтованій дрібності і множинності показників, що вводить підприємства 
в непотрібні йому витрати часу й коштів.  

Враховуючи, що звіт про управління є доповненням до річної фінансової 
звітності і несе необхідну інформацію для широкого кола, перш за все зовнішніх 
користувачів, пропонуємо передбачити розкриття інформації зі статистичних 
звітів про навколишнє середовище в звіті про управління. Так, екологічна 
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інформація буде подаватися в єдиному уніфікованому систематичному звіті 
разом з річною фінансової звітністю в електронному форматі у відповідні строки 
до 28 лютого.  

Розробка раціональної (оптимальної) системи показників екологічної 
звітності, з точки зору аналітичних можливостей для широкого кола 
користувачів, перш за все зовнішніх, визначається нами як перспектива 
подальших досліджень. 
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Оцінка показників фінансового стану підприємства та її необхідність виникає 
тому, що управління підприємством важливим є прийняття таких управлінських 
рішень, в яких будуть зацікавлені не тільки власники підприємства, а й 
інвестори, кредитори, контрагенти тощо. Тому важливе значення в діяльності 
будь-якого підприємства займає його фінансово-майновий стан. В теорії 
фінансово-майновий стан (ФМС) визначають системою економічних відносин, 
пов’язаною із станом та рухом фінансових ресурсів, тобто з чого вони 
сформовані на підприємстві (матеріальні та нематеріальні активи, боргові 
зобов’язання, грошові кошти), які потрібні для власного фінансового 
забезпечення їх господарської діяльності та подальшого розвитку. 

Проведення оцінки ФМС на підприємстві має бути обов’язковим завданням 
його фінансового менеджменту, тобто проведення подальшого процесу як 
оперативного так і стратегічного планування. А сама оцінка фактичного стану 
ФМС значно впливає на діяльність як самого підприємства так і на його імідж 
серед конкурентів та контрагентів, особливо з урахуванням всіх отриманих 
результатів на перспективу. Також надає можливість інвесторам вивчити 
підприємство з метою інвестування в нього коштів.   Тому саме через це, дуже 
важливим має бути використання того чи іншого методу його оцінки.  

Наше дослідження було проведено за даними фінансової звітності ДП 
«Антонов» м. Київ, що належить до сучасної авіаційної промисловості 
(див.табл.1) 

Висновком по таблиці є те, що за період дослідження на ДП «Антонов» 
виявлено наступне: загальна сума валюти балансу підприємства в 2019 році 
зменшилася на 135382,0 тис. грн (1,0%), а відносно 2018 року на 1463526,0 тис. 
грн (10,0%). Раніше було визначено, що саме 2018 рік для ДП був значно 
позитивним ніж інші роки, тому й відповідні зміни. Те, що валюта балансу 
зменшується свідчить про погіршення його майнового стану. 

Середня вартість основних засобів позитивно зростає за рахунок придбання 
нових, більш вартісних та новітніх. В 2019 році їх стало більше на 3540358,0 
тис.грн відносно 2017 року і на 3572838,0 тис.грн відносно 2018 року. 
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Таблиця 1 - Динаміка показників майнового стану ДП «Антонов» за 2017-

2019 роки 
Показники Роки Відхил

. 2019р від 
2017р.  

(+/-) 

Відхил 
2019р від 

2018р.,  
(+/-) 

2017 2018 2019 

Валюта балансу 
(майно підприємства), 
тис. грн. 

13581
154,0 

14909
298,0 

13445
772,0 

-
135382,0 

-
1463526,0 

Середня вартість 
основних засобів, тис. 
грн. 

12298
87,0 

11974
07,0 

47702
45,0 

35403
58,0 

357283
8,0 

Фондоозброєність 117,1 126,2 508,6 391,5 382,4 

Фондовіддача 
основних фондів  

4,9 6,5 1,3 -3,6 -5,2 

Середня частка 
основних засобів в 
активах, %  

9,1 8,0 35,5 26,4 27,5 

Коефіцієнт  зносу 
основних засобів 

0,75 0,76 0,17 -0,58 -0,59 

Коефіцієнт 
придатності ОЗ 

0,25 0,24 0,84 0,59 0,60 

Коефіцієнт 
мобільності активів  

0,47 0,51 0,43 -0,04 -0,08 

*джерело: власний розрахунок за даними звітності підприємства 
. 
Також визначено про скорочення в 2019 році штату працівників 

підприємства на 10,0% при збільшенні вартості основних засобів майже у 4 рази, 
що в свою чергу призвело до збільшення такого показника як фондоозброєність. 
Цей показник збільшується відносно базового року на 391,5 тис.грн на одного 
працівника (значно зростає вартість основних засобів). При цьому негативним є 
зменшення такого показника як фондовіддача на 3,6 та 5,2 і на зменшення якого 
значно вплинуло зменшення отриманого доходу підприємством.  

Середня частка основних засобів в активах підприємства становить в 2017 
році 9,1%, в 2018 році 8,0, а вже у 2019 році – 35,5%. Тенденція до збільшення є 
виправданою при тому, що зростає вартість основних засобів і займає значну 
частку в його активах. Про це свідчать й розрахунків наступних показників таких 
як знос та придатність основних засобів. Знос зменшився в 2019 році на 58,0% за 
рахунок списання старих основних засобів і прийняття на баланс нових. 
Відповідно придатність основних засобів зросла на ті ж самі 59,0. Мобільність 
оборотних активів незначно зменшилася в 2017 році на 4,0% і становить 43,0%  
замість 47,0%. 0,79, що є на 0,01 меншим за 2015 рік та на 0,02 більшим за 
показник 2016 року.  

Отже, дана оцінка допоможе менеджерам через фінансово-стратегічне 
планування визначати на перспективу більш ефективну структуру балансу 
підприємства, вчасне оновлення основних засобів та наявність оборотних 
активів (використавши метод нормування за певними їх видами). Фінансово – 
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стратегічним плануванням на підприємстві є безперервний процес, що 
пов'язаний із прийняттям  конкретних рішень щодо можливих ризиків на підставі 
різних методів прогнозування, а також подальше впровадження їх в виробничо-
господарську діяльність з подальшим порівнянням  фактичних результатів з 
плановими для прийняття вірних рішень на наступний період. 
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Посилення інфляції в економіці та значні наслідки і проблеми подальшого 

розвитку держави визначили тему даного дослідження. Метою роботи є 
з’ясування причин інфляційних процесів та шляхів їх подолання. 

Ключові слова: інфляція, антиінфляційні заходи, причини інфляції, повзуча 
інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція. 

The strengthening of inflationary trends in the economy and the significant 
consequences and problems of further development of the state identified the subject 
of this study. The purpose of the work is to find out the causes of inflationary processes 
and ways to overcome them. 

Key words: inflation, anti-inflationary measures, causes of inflation, creeping 
inflation, galloping inflation, hyperinflation. 

 
Інфляція – це процес зростання загального рівня цін в країні внаслідок 

порушення закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу 
знаходиться надлишкова кількість грошей. Таке становище веде до їх 
знецінення, а ціни набувають тенденції до зростання.  

Є чотири основні причини виникнення інфляції: 
-  диспропорційність, або незбалансованість державних витрат і доходів, що 

проявляється в дефіциті державного бюджету. Якщо цей дефіцит фінансується 
за рахунок активного використання «друкарського верстата», це призводить до 
збільшення маси грошей в обігу, а відповідно і до інфляції. 

- інфляційне зростання цін може відбуватись, якщо фінансування інвестицій 
проводиться аналогічними методами. Особливо інфляційне небезпечними є 
інвестиції, пов’язані з мілітаризацією економіки. 

- з зростанням «відкритості» економіки, все більшим втягуванням її в 
мікрогосподарські зв’язки збільшують небезпечність «імпортованої» інфляції.  

- інфляція набуває самопідтримуючий характер в результаті інфляційних 
очікувань. 

У міжнародній практиці виокремлюють три різновиди інфляції: повзучу, 
галопуючу, гіперінфляцію. Повзуча інфляція настає тоді, коли темпи зростання 
цін не перевищують 10% на рік. Вона характеризується надмірною емісією та 
прискореним накопиченням грошової маси в каналах обігу без помітного 
підвищення чи за незначного зростання цін. [1, c. 851] 

Галопуюча інфляція настає тоді, коли темпи зростання цін досягають 10-
100% на рік. Вона спричиняє випереджальні темпи зростання споживчого 
попиту порівняно з товарною пропозицією, що призводить до зростання цін. За 
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цих умов формується інфляційний мультиплікатор, який прискорює 
деструктивні процеси в економіці.  

Особливо виразно деформація економічних та соціальних процесів 
проявляється за гіперінфляції. Інфляція переходить у гіперстадію, коли темпи 
приросту цін зростають до 50% за місяць. [2, c. 12] 

Світова практика знає цілий арсенал боротьби з інфляцією. Цей арсенал з 
певною умовністю можна поділити на дві частини. Відома антиінфляційна 
стратегія, що об'єднує цілі і методи тривалого характеру та антиінфляційна 
тактика, від якої можна чекати результатів у межах порівняно невеликого 
відрізку часу. 

Одним із найважливіших завдань антиінфляційної стратегії є гасіння 
інфляційних очікувань. Для подолання психології суб'єктів економічної системи, 
позбавлення їх страху перед знеціненням заощаджень, відвернення нагнітання 
поточного попиту, який зумовлений безперервним подорожчанням товарів і 
послуг, необхідно зупинити інфляцію. Світовий досвід показує, що інфляційні 
очікування якнайшвидше долалися там, де виконувалися принаймні дві умови. 
Перша із них – всебічне зміцнення механізмів ринкової системи. Тільки вони 
здатні викликати природне, що супроводжується збільшенням кількості і 
підвищенням якості товарів, зниження цін або хоча б уповільнення їхнього 
зростання. Другою умовою є існування уряду, який непохитно дотримується 
курсу на поступове викорінення не керуючої інфляції і користується довір'ям 
більшості населення. Заслужити це довір'я, щоправда, можна лише тоді, коли 
уряд ставить перед собою цілком визначені, практично здійснимі і такі, що 
можна легко перевірити, антиінфляційні завдання, заздалегідь інформує про це 
населення і неухильно домагається розв'язання цих завдань. 

Другим невід'ємним компонентом антиінфляційної стратегії є тривала 
грошова політика. Її відмінна особливість – введення жорстких лімітів на 
щорічні прирости грошової маси. Цей показник визначається довгостроковим 
темпом зростання реального виробництва і таким рівнем інфляції, який уряд 
вважає прийнятним і зобов'язується контролювати. Для того щоб грошова 
політика була справді антиінфляційною, вказаного ліміту треба дотримуватися 
протягом тривалого часу і, найважливіше, незалежно від стану бюджету, 
інтенсивності інвестиційного процесу, рівня безробіття тощо. [3]. 

Проведення центральними банками стабілізаційної й антиінфляційної 
політики передусім здійснюється за допомогою таких економічних важелів, як 
облікова ставка, норма обов'язкових резервів і операції на відкритому ринку. 
Перші два важелі (регулятори) запускають механізми непрямої дії, що з'єднують 
центральний банк з іншими ланками банківської системи. Підвищуючи облікову 
ставку і норми обов'язкових резервів, центральний банк задає цій системі не 
інфляційну лінію поведінки. Використовуючи третій регулятор, центральний 
банк уже безпосередньо впливає на стан грошового обігу. Саме він володіє 
найбільшою силою впливу на грошову масу. Важливим заходом антиінфляційної 
політики є скорочення бюджетного дефіциту з перспективою його повної 
ліквідації до його здійснення можна йти двома шляхами – через збільшення 
доходів і зменшення видатків держави. [4]. 



105 

Ефективна антиінфляційна стратегія має бути побудована так, щоб звести до 
мінімуму вплив на національну економіку зовнішніх інфляційних імпульсів, що 
пов'язані з переміщеннями через кордони спекулятивних капіталів. Особливе 
місце в антиінфляційній діяльності займає державне регулювання валютного 
курсу. Первісне співвідношення валют різних країн залежить від співвідношення 
цін на товари, які надходять в обмін. В умовах товарного дефіциту і зменшення 
обсягів виробництва курс національної валюти кон’юктурно знижується через 
підвищений попит на імпорт. Держава своїми часто необґрунтованими діями 
може сприяти "роздуванню" попиту на імпорт, на іноземну валюту. Внутрішня 
конвертованість національної валюти за значного дефіциту товарів розвиває 
попит на іноземну валюту. [4]. 

При виникненні нестерпної інфляційної ситуації, необхідно мобілізувати 
тактичний механізм, швидкодіючий потенціал антиінфляційного регулювання. 
Таким першим шляхом антиінфляційної тактики необхідно виділити державну 
підтримку підвищення ступеня товарності народного господарства. Зокрема, 
пільгове оподаткування підприємств, що організують вільний продаж продуктів 
виробництва і послуг. Подібний різновид диверсифікації не потребує значних 
витрат, у тому числі на заробітну плату, а тому сприяє чистому приросту 
пропозиції і хоча б тимчасовому припиненню інфляційних процесів. 

Великий антиінфляційний заряд несе в собі розумно організована 
приватизація державної власності. Вона характеризується збільшенням 
державних доходів і послабленням напруженості у видатковій частині бюджету. 
Дієвими засобами короткострокової антиінфляційної політики можуть стати 
масований імпорт споживчих товарів і часткова реалізація державних 
стратегічних запасів, а ще й такий антиінфляційний резерв, як продаж населенню 
частини нагромаджених підприємствами матеріальних ресурсів виробничого 
призначення. 
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    Площина сучасних суспільно-географічних досліджень репрезентує науковий 
інтерес як до нових, так і до традиційних наукових об’єктів.Трудові ресурси як 
категорія економічних і суспільно-географічних досліджень належать до 
традиційних об’єктів. Проте, новизна зовнішніх обставин примушує науковців 
переглядати категорію з нових позицій. В сучасних умовах ринок праці перестає 
бути суто економічною категорією, оскільки,безпосередньо стосується 
географічних аспектів та життєдіяльності населення, сприяючи залученню 
трудового потенціалу в господарський комплекс регіону та формуючи 
суспільно-географічний комплекс   території. До трудових ресурсів відноситься 
людей працездатного віку (чоловіки 16-60 років та жінки 16-55 років), крім 
інвалідів І і ІІ груп, а також підлітки та пенсіонери, що  працюють. Нижня межа 
працездатного віку - 16 років, верхня - визначається віком виходу на пенсію. 
Трудові ресурси у цьому підході розглядаються як певна здатність індивідів до 
праці  в межах  суспільства, сукупність індивідів розглядається як кількісна 
характеристика загального трудового потенціалу. Багато вчених-дослідників 
займалися дослідженням сутності трудових ресурсів. Проте, до сих пір поняття 
«трудові ресурси» не знайшло єдиного визначення. Автори економічної 
літератури в своїх працях представляють різні визначення даного поняття. 
Трудові ресурси є головною продуктивною силою суспільства, носіями 
(суб'єктами) відносин, що складаються при формуванні, розподілі та 
використанні трудових ресурсів - складових працездатного населення.  Однією з 
якісних характеристик трудових ресурсів є працездатність[1]. 

Незалежно від цілей використання трудові ресурси можна розглядати як 
економічну і планово облікову категорію.  Як економічна категорія трудові 
ресурси представляють населення, що володіє фізичною або інтелектуальною 
здатністю відповідно до умов відтворення робочої сили.  Трудові ресурси як 
планооблікова категорія представляють населення в працездатному віці,    
зайняте або незайняте в суспільному виробництві.  У 1922 році, в одній зі своїх 
статей академік С.Г.  Струмилін дав таке визначення поняттю: «трудові ресурси 
- це та частина населення, що володіє фізичним розвитком і інтелектуальними 
(розумовими) здібностями, необхідними для трудової діяльності» [2].                В 
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іншому аспекті визначалося поняття «трудові     ресурси» в дослідженнях 
радянського періоду. Науковець З.С.  Богатиренко уточнює, що трудові ресурси 
- це частина населення країни, здатного брати участь в  народному господарстві 
при даному рівні розвитку продуктивних сил і в    рамках наявних виробничих 
відносин.  Дещо в іншому контексті дає економіст   визначення   Соловйов А.П. 
пояснюючи,   що трудові  ресурси являють собою  сукупність носіїв 
функціонуючої та потенційної суспільної і індивідуальної робочої сили і тих 
відносин, які виникають в процесі її відтворення (формування, розподіл, 
використання). 
        Виходячи з таких міркувань, основними компонентами трудових ресурсів є:  
праця - діяльність (фізична і / або інтелектуальна), спрямована на      отримання 
корисних результатів з метою задоволення потреб організації;  персонал - це 
люди, з властивими їм соціальними, психологічними, професійними і ін. 
якостями.  Завдяки таким якостям вони відрізняються від машин; продукція та 
капітал - пряма залежність можливості збільшення       прибутку у організації від 
більш кваліфікованого персоналу;  продуктивність,  і ефективність - спільна 
діяльність   перерахованих факторів сприяє економічному зростанню 
організації.[1]. 

Суспільно-географічне визначення трудових ресурсів регіону складає 
кілька послідовних  етапів: теоретико-методологічний складає аналіз          
теоретичних основ дослідження та складу трудових ресурсів, методів і         
основних напрямків дослідження, аналітичний (проведення аналізу факторів та 
чинників формування трудових ресурсів, визначення особливостей 
функціонування і розвитку окремих їх складових, проведення аналізу, що є 
передумовою для виділення періодизації історії формування трудових ресурсів 
регіону); практичний (виконати аналіз територіальних розподілу  трудових 
ресурсів регіону, типізацію районів за особливостями формування трудових 
ресурсів; розробити конкретні пропозиції і рекомендації щодо      регулювання 
відтворення трудових ресурсів).  

В економічній інтерпретації «трудові ресурси» – це частина       населення 
країни, яка здатна до трудової діяльності. Основними критеріями приналежності 
людини до трудових ресурсів названо стан  здоров’я і вік. Згідно з 
енциклопедичним визначенням, трудові ресурси – це «наявна маса живої праці, 
інтеграційні трудові можливості працездатного   населення, реальна здатність 
створювати блага сукупного працівника суспільства [4].  

У сучасній науковій літературі пропонується розуміти трудові ресурси як 
сукупність здатних до праці людей, що безпосередньо беруть участь у 
матеріальному виробництві та духовному житті суспільства, тобто це повний 
запас ресурсів праці, який складається з людей, зайнятих суспільно корисною 
працею у всіх сферах виробництва та потенціально здатних до праці [3,4]. 
Науковець О. Бородіна тлумачить категорію «трудові ресурси» як сукупність      
людей, здатних до праці, відзначаючи, що у народногосподарському аспекті 
трудові ресурси – сукупність населення працездатного віку та населення 
пенсійного віку, а також підлітки віком 12-15 років, які беруть участь у 
суспільному виробництві . Проте, дослідник О. Крисальний характеризував 
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трудові ресурси як якісну сукупність виробників, що створюють матеріальні та 
духовні цінності,  послуги й інші блага для усього народу [4]. 

В суспільно-географічному дослідженні важливе місце відводиться 
виділенню факторів трудових ресурсів та компонентної структури. Зокрема, 
Б.М. Генкін у компонентній структурі трудового потенціалу виокремлює такі 
складники: здоров'я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий 
потенціал та активність; організованість; освіта, професіоналізм; ресурси    
робочого часу.  Детальну компонентну структуру трудового потенціалу регіону 
наводить Л.Т. Шевчук. Так, основними компонентами трудового потенціалу є 
біологічна, демографічна, економічна, інтелектуальна, сакральна, історична, 
культурна, освітня, соціальна, мотиваційна. Варто зазначити, що методика 
оцінювання трудових ресурсів характеризується кількісними та якісними 
підходами. Кількісно трудові ресурси визначають чисельністю     працездатного, 
зайнятого, безробітного населення, тривалістю робочого часу тощо. Рівень 
розвитку певної галузі знань визначається багатством методів, 
які вона застосовує при проведенні досліджень. У регіональній соціальній 
географії використовується низка наукових методів, як загальних так  і 
спеціальних. Мехінізм досліджень передбачає також використання наукових 
принципів. Основними у дослідженні зайнятості населення стали принципи- 
послідовності, факторного аналізу, вільно обраної зайнятості, повної зайнятості 
та просторового аналізу. Принцип послідовності визначає певну етапність 
процес використання відповідних методів. Вагомим етапом суспільно-
географічного дослідження вважається складання алгоритму та   вибір методів 
дослідження. Факторний аналіз, сутність його полягає у підборі основних 
чинників і комплексу вихідних даних (параметричних показників), що 
характеризують сучасний стан функціонування зайнятого населення у РТС. 
Головна мета факторного аналізу - узагальнення інформації і економний опис. 
Особливості його застосування при дослідженні розвитку та розміщення 
соціальних об'єктів, процесів і явищ випливають з положень про застосування 
факторного аналізу, висвітлені у достанній формі у праці Г. Хармана         
„Сучасний факторний аналіз” [1]. 

Принцип вільно обраної зайнятості гарантує право кожної людини 
визначатися між зайнятістю і незайнятістю, забороняє будь-яке адміністративне  
притягнення до праці. та обрана зайнятість передбачає, що право 
розпоряджатися власною здібністю до праці  належить виключно її власнику 
тобто, працівнику. 
       Особливості застосування просторового аналізу грунтовно висвітлені у 
праці П. Хаггета  “Просторовий аналіз в економічній географії .”Відповідно, 
традиційними підходами аналізу зайнятості населення є: 

- горизонтальний часовий зріз (аналіз динаміки абсолютних і відносних 
показників ринку праці); 

- вертикальний структурний зріз (визначення структури показників з 
оцінкою впливу різних чинників на кінцевий результат); 

 - трендовий аналіз (порівнюють кожну позицію статистичної звітності); 
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- аналіз відносних показників - коефіцієнтів (розрахунок показників, що 
характеризують рівень зайнятості); 

- порівняльний аналіз (порівняння показників зайнятості регіону з 
аналогічними показниками інших регіонів).[4] Крім того, при аналізі           
соціально-економічних процесів як на глобальному, так і на регіональному рівні, 
природні (ландшафтні) фактори залишаються значущими, незважаючи ні деяке 
зниження прямої зумовленості.  Одним з підходів в вивчення впливу природних 
характеристик на населення є ландшафтний.  В цьому випадку операційно-
територіальними одиницями   є не муніципальні райони або суб'єкти, а одиниці 
фізико-географічного районування. Оскільки довгий час два основних види 
розміщення - міське та сільське - розвивалися окремо одна від одної.  Проте в 
міру розширення і поглиблення різних, особливо економічних зв'язків між 
країнами і районами, між промисловістю і сільським господарством ці види 
розміщення стають все більш взаємопов'язаними.  У цьому відношенні велику 
роль відіграє проникнення в сільську місцевість міського способу й укладу 
життя, міських функцій[2]. На цій основі була створена концепція єдиної 
системи розселення, головними авторами якої були Б.С.  Хорев і К.К.  
Шешельгіс.  Ця концепція являє собою систему тісно взаємопов'язаних міських 
і сільських поселень різної величини і спеціалізаціi. 
Незважаючи на широке уявлення серед суспільно-географічних праць           
проблематики демографічного розвитку, залишаються недостатньо вивченими 
регіональні дослідження. Перевагою регіональних соціально-демографічних 
досліджень є те, що вони дозволяють визначити адресні заходи демографічної 
політики з урахуванням специфіки ситуації, що склалася в конкретному        
регіоні. 

На підставі дослідження поглядів вчених-економістів щодо визначення 
сутності «трудових ресурсів», ця категорія представляє собою                    
промислово-виробничий персонал підприємства, що володіє певними освітою і 
кваліфікацією. Такий підхід використовується при обгрунтуванні виробництва 
об’єднано з основними фондами i матеріальними ресурсами, формує продукцію 
і додану вартість;  крім того, його чисельність повинна бути обґрунтованою, 
достатньою, проте може змінюватися в разі потреби виробництва[4]. Відповідно, 
напрошується висновок, що категорія трудових ресурсів має потужний 
економічний базис. Однак, суспільно-географічні дослідження, інтерпретують її 
зміст, узгодженно з метою дослідження та у відповідності до наукового предмету 
дослідження. 
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Територія Запорізької області характеризується складними природними 

умовами водопостачання, а саме низькою якістю води у поверхневих джерелах, 
їх невеликими витратами і дуже нерівномірним розподілом по площі, прісні 
підземні води мають вирішальне значення для водозабезпечення населення 
регіону питною водою. Відбір підземних питних вод для водопостачання 
м. Мелітополь проводиться з Мелітопольської та Новопилипівської ділянок 
групових водозаборів. 

Ділянка Мелітопольського водозабору територіально розташована в межах 
адміністративних кордонів м. Мелітополь, Новопилипівського – в 10-12 км 
північніше – в районі сс. Новопилипівка, Зарічне, Травневе. Вода із резервуарів 
накопичувачів подаються в м. Мелітополь по двом водогонам – Мирненському і 
Тамбовському.   

Територія дослідження відноситься до північно-східного крила 
Причорноморської западини в міжріччі рр. Дніпро-Молочна. Під впливом 
інтенсивного водовідбору для водопостачання населених пунктів регіону, в тому 
числі і для м. Мелітополь, а також експлуатації дренажних систем на Південно-
Білозерському залізорудному родовищу, режим водоносних горизонтів суттєво 
порушений [2,8]. 

Мелітопольська ділянка. На даній ділянці поширені водоносні горизонти, 
які приурочені до: четвертинних, олігоцен-неогенових (сарматських і 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=0W16Qu1L0W1w94FMfzORvSC_9u1L9AiT9hN
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тортонських), еоценових (бучацьких) і крейдових осадових відкладів (рис. 1) 
[3,4]. 

Ґрунтові води поділяються на дві основні групи:  
1 ‒ приурочені до лесових суглинків і глинистих дрібнозернистих пісків на 

нагірній (вододільній) частині м. Мелітополь; 
 2 ‒ приурочені до алювіальних пісків І-ої надзаплавної тераси долини 

р. Молочна [7]. 

 
   1 2 3 4 5 6 7 

 

Рисунок 1 Основні водоносні горизонти Мелітопольського району, за  [1] 
1 – в вапняках верхньосарматського під’ярусу; 2 – в пісках тортонського 

ярусу; 3 – в пісках бучацької свити; 4 – в пісках крейдової системи; 5 – в 
тріщинуватій зоні докембрійських кристалічних порід і продуктах їх 
руйнування; 6 – кордони між основними водоносними горизонтами; 7 – ті ж 
кордони передбачувані. 

Ґрунтові води першої групи розкриті численними колодязями та знаходяться 
на глибині від 5 до 25 м. Розповсюджені вони скрізь і мають велику 
мінералізацію і жорсткість. Дебіти колодязів незначні. Використовуються води 
для господарчо-побутових потреб приватного сектору на окремих ділянках 
міста. Ґрунтові води другої групи характеризуються високим заляганням по 

+ + + + 
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відношенню до земної поверхні. Рівень води знаходиться на глибині від 1 до 3 м 
від поверхні землі. Потужність алювіальних відкладів 7-20 м. Ґрунтові води 
алювію мають підвищену мінералізацію і загальну жорсткість. 
Використовуються для господарчо-побутових потреб приватного сектору [7]. 

Вода з водоносного комплексу олігоцен-неогенових відкладів (P3–N1) 
(сарматські, тортонські і олігоценові піски) має підвищену мінералізацію і 
жорсткість (рис. 1); для питного водопостачання не придатна; підземні води 
використовуються для виробнично-технічних потреб підприємств міста, 
зрошування земель, а також для господарчо-питного водопостачання після 
змішування з водами бучацького горизонту. 

Водоносний горизонт бучацьких відкладів (P2bc) є цільовим для 
водопостачання м. Мелітополь. В західному і південному напрямках він має 
необмежене поширення; на півночі і сході ‒ виклинюється в зоні зчленування 
Причорноморської западини з Придніпровським та Приазовським 
кристалічними масивами Українського щита, на відстані 53 і 22 км відповідно 
(рис. 1). 

Глибина залягання покрівлі водоносного горизонту, за даними буріння 46-ти 
експлуатаційних свердловин, в залежності від форм рельєфу, змінюється від 266-
307 м в долині р. Молочна, до 280-322 м – в нагірній частині, причому 
спостерігається загальне занурення горизонту в південному напрямку, 
незалежно від рельєфу. Абсолютні позначки покрівлі змінюються від мінус 240-
260 м на півночі ділянки водозабору до мінус 264-287 м на південному заході 
[3,4]. 

Потужність горизонту коливається в межах від 16 до 45 м, середня – 28,8 м. 
В південно-західній частині водозабору до потужності горизонту додатково 
віднесені піски київського віку. Водовмісні породи представлені 
континентальними фаціями – світло-сірі, сірі піски, які скрізь поширені в межах 
ділянки водозабору. За гранулометричним складом піски відносяться до різно- і 
крупнозернистих, місцями гравелистих. Великої фаціальної зміни бучацьких 
пісків в межах ділянки водозабору не спостерігаєтьс [3,4]. 

Водоносний горизонт напірний. На початковий період експлуатації (1887 р.) 
рівень води в межах м. Мелітополь встановлювався від поверхні землі на 
глибинах від декількох метрів до самовиливу на 27 м вище поверхні землі, що 
відповідало відміткам плюс 35 м. В умовах інтенсивного водовідбору для 
водопостачання населених пунктів, в тому числі і для водопостачання 
м. Мелітополь, а також внаслідок шахтного водовідливу на Білозерському 
залізорудному родовищі, п’єзометрична поверхня води в межах ділянки 
водозабору була значно знижена. Максимальне зниження рівня води горизонту 
(126-128 м) від початку експлуатації припадає на 1981-1984 рр. У цей час 
п’єзометричний рівень в центральній частині водозабору відповідав позначкам 
мінус 91-93 м. В умовах скорочення відбору підземних вод з бучацького 
водоносного горизонту на Мелітопольському водозаборі в останні 20 років 
спостерігалась стабілізація п’єзометричного рівня води та часткове його 
відновлення. Статичний рівень води в свердловинах водозабору встановлюється 
на глибині: нижня частина міста – 78,4-81,4 м від поверхні землі (позначка мінус 
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75,8-71,7 м), величина залишкового напору змінюється від 186,2 до 239,1 м; 
нагірна частина міста – 93,3-115,0 м від поверхні землі (позначка мінус 72,9-62,8 
м), величина залишкового напору змінюється від 170,9 до 223,4 м. Найбільш 
глибока частина депресії спостерігається в нижній частині міста, де на сьогодні 
позначка «статичного» рівня складає мінус 76-75 м [3,4]. 

Водоносний комплекс крейдових відкладів (К) на Мелітопольському 
водозаборі вивчений недостатньо. В зв’язку з незадовільною якістю води 
(мінералізація складає більш 2 г/дм3) і значними глибинами залягання спеціальні 
гідрогеологічні дослідження водоносності крейдових горизонтів не 
виконувалися. Підземні води крейдових відкладів розкриті окремими 
свердловинами, розташованими на території промислових підприємств. 
Водовміщуючими породами крейдових відкладів є різнозернисті (середньо- і 
крупнозернисті) піски. Глибина залягання покрівлі верхньокрейдяного 
горизонту змінюється від 398 до 542 м, нижньокрейдяного – від 621 до 654 м, 
потужність відповідно складає 35-77 м і 14-25 м. 

Водоносні горизонти високо напірні. Статичний рівень води на період 
буріння свердловин (1962-1963 рр.) встановлювався на 3,0-17,0 м вище поверхні 
землі. За період 1962-2019 рр. п’єзометрична поверхня рівня води на ділянці 
значно знижена, що обумовлено інтенсивним водовідбором з горизонтів на 
Новопилипівському водозаборі, а також внаслідок водовідливу на БЗРР. 
Статичний рівень води в свердловинах водозабору встановлюється на глибині 
65-68 м від поверхні землі, що відповідає позначкам мінус 29-30 м, величина 
залишкового напору змінюється від 462 до 517 м. Пробурені свердловини мають 
високу продуктивність 42–138 м3/год. при зниженнях 2,5–21,0 м [3,4]. 

Новопилипівська ділянка. Новопилипівська ділянка розташована в долині 
р. Молочна, в 10–12 км на північний схід від м. Мелітополь, біля 
с. Новопилипівка Запорізької області (рис. 1.1). В межах ділянки поширені 
водоносні горизонти, що приурочені до алювіальних четвертинних, олігоцен-
неогенових, бучацьких, верхньо- і нижньокрейдових відкладів. Цільовими для 
дійсних гідрогеологічних досліджень є бучацький, верхньо- і нижньокрейдяний 
водоносні горизонти [3]. 

Водоносний горизонт алювіальних четвертинних відкладів (alQ1-IV) 
приурочений до І-ІІ-ої надзаплавних терас р. Молочна. Водовмісними породами 
є різнозернисті і гравелісті піски, які розкриті в межах ділянки декількома 
десятками колодязів в с. Новопилипівка. Потужність водоносного шару 10-15 м. 
Рівень води встановлюється на глибині 2-5 м, з віддаленням від заплави річки 
глибина залягання рівня води збільшується до 9-10 м. Ґрунтові води мають 
підвищену мінералізацію і жорсткість. Використовуються для господарчо-
побутових потреб приватного сектору [2,3]. 

Водоносний горизонт олігоцен-неогенових відкладів (P3-N) за своїми 
основними гідрогеологічними параметрами аналогічний горизонту цих же 
відкладів на ділянці Мелітопольського водозабору. 

Водоносний горизонт бучацьких відкладів (P2bc)  залягає на глибині від 184 
(св. №3956-5) до 196,0 (3277-12) м, в середньому 189,8 м. Покрівля горизонту 
має практично горизонтальне положення, середня позначка мінус 177 м [3]). 
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Потужність водоносного горизонту коливається в межах від 20,0 до 53,0 м, в 
середньому 41,5 м. Водовмісними породами є світло-сірі і сірі кварцові, місцями 
вуглисті, континентальні піски, розчинені невитриманими за простяганням 
прошарками бурого вугілля і каолінових глин. В південній частині 
спостерігається сильне перешарування піщаних каолінових глин і пісків. За 
гранулометричним складом піски відносяться до різнозернистих з перевагою 
середньої і крупної фракцій [9]. 

Водоносний горизонт напірний. За період експлуатації водозабору 
п’єзометрична поверхня рівня води в межах ділянці значно знижена, що 
обумовлено інтенсивним водовідбором для водопостачання населених пунктів 
регіону, в тому числі в межах ділянки, а також внаслідок водовідливу на БЗРР. 
Максимальне зниження рівня води горизонту (86-90 м від часу проведення 
геологорозвідувальних робіт) спостерігалось у 1995 р. В умовах скорочення 
відбору підземних вод з бучацького водоносного горизонту для водопостачання 
населених пунктів регіону, в тому числі на Новопилипівському водозаборі, в 
останні 10 років спостерігалася стабілізація п’єзометричного рівня води та 
часткове його відновлення. Статичний рівень води в свердловинах водозабору 
встановлюється на глибині 69-83 м від поверхні землі, що відповідає позначкам 
мінус 60-57 м, величина залишкового напору змінюється від 102 до 119 м. 

Водоносний горизонт верхньокрейдових відкладів (К2) в межах 
Новопилипівської ділянки залягає на глибині від 372 (св. №502-ре) до 423 (св. 
№168-г) м, в середньому – 399 м. Покрівля горизонту має занурення з півдня 
ділянки до с. Зарічне від позначки мінус 360 до мінус 400 м, далі на північ 
спостерігається підняття до позначки мінус 365 м (св. 387-г). Потужність 
горизонту змінюється від 16,5 (св. №385-г) до 44 (св. №4111-15) м, в середньому 
складає 27,6 м. 

Водовмісні породи представлені пісками сірими та зеленувато-сірими, 
кварцовими, глауконітово-кварцовими. В окремих свердловинах піски мають 
різного ступеня глинистість і вапняковість. Горизонт представлений одним 
шаром за винятком південної частини ділянки, де в св. 387-г пласт пісків 
поділений на два шари водотривкими породами. За гранулометричним складом 
піски горизонту відносяться до середньо- і різнозернистих [6]. Водоносний 
горизонт напірний. За період експлуатації водозабору погіршення якості води 
горизонту не відмічене. 

Водоносний горизонт нижньокрейдових відкладів (К1) в межах 
Новопилипівської ділянки на північ від с. Новопилипівка залягає на глибині 483-
518 м (в середньому – 498 м) з незначним підняттям до півночі. Абсолютні 
позначки покрівлі горизонту знаходяться в межах мінус 462–499 м. Потужність 
горизонту змінюється від 16 (св. №385-г) до 45 м (св. №382-г; №3964-16), в 
середньому складає 26,1 м [5]. 

Водовмісні породи представлені континентальними кварцовими пісками 
сірого і темно-сірого кольору. За гранулометричним складом піски горизонту, в 
основному, відносяться до різно- і крупнозернистих, місцями зустрічаються 
прошарки дрібнозернистих, глинистих і вуглистих пісків, в нижній частині шару 
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– гравелисті піски [3,4]. Рідко в пісках зустрічаються прошарки пористих 
кварцових пісковиків.  
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Розпочати варто з того, що у структурі і динаміці міжнародних відносин 

революції займають важливе місце – адже вони завжди є міжнародними подіями: 
інтернаціональними за походженням або ідеологією, процесом і ефектом, що 
розбудовують засади будь-якої міжнародної системи.  

«Привид бродить по Європі». Цією знаменитою фразою автори 
Комуністичного маніфесту проголосили початок нового етапу в історії 
міжнародних відносин та людства загалом. Світова революція – не порожня ідея. 
Вона описала новий етап, у який вступило людство у XIX столітті, а можливо й 
знову вступає.  

Варто звернути увагу на події останніх 2 років. Революційні потрясіння, 
масові протестні рухи і потужні страйки відбувались у Франції, Каталонії, Ірані, 
Чилі тощо. Сучасні комуністи вважають, цей привид нікуди не подівся, і примара 
світової революції й надалі блукає світом, а ідея – досі жива. Серед теорій 
міжнародної політики значне місце займають концепції саме революційного 
перетворення світового співтовариства. Адже революція-завжди можливе 
явище, якому не має кінця.  

Актуальність даної теми очевидно полягає у тому, що марксистська теорія 
продовжує займати місце в сучасному житті суспільства. Незважаючи на суттєві 
відмінності в термінології та методології, теоретики цікавляться, по суті, одним 
і тими ж теоретичними проблемами. Досі розмірковують щодо необхідності 
світової революції. Ця область знання про суспільство - жива. 

Під час аналізу джерельної бази дослідження можна виділити дві основні 
тенденції: радянська і загальна. Однак історичні умови, у яких історики 
проводили свої дослідження, відіграли важливу роль і мали вплив на їх праці. 
Щодо теорії світової революції, то цей концепт в радянські часи був мало 
висвітленим саме через те, що після невдачі в його втіленні, радянське 
керівництво здійснило стрімку зміну зовнішньополітичного курсу. Тому 
питання про уявну чи реальну підготовку Радянською державою в 1917-1920 рр. 
революційної війни, яка повинна була скинути світовий капіталізм і 
розповсюдити радянську владу на країни Західної Європи та Азії, є досить 
неякісно вивченим у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Щодо подій в 
Угорщині та Чехословаччині у 1919 р., які ми трактуємо, як спроби здійснення 
світової революції, то цими питаннями займались такі дослідники, як Г. 
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Аветисян , П. Гайду. У їх працях детально розглядаються події тих днів, а у 
їхньому контексті частково аналізуються плани більшовиків на світову 
соціалістичну революцію. 

Отож у науковому плані питання «світової революції» в радянській 
історіографії об’єктивно якісно - поза ідеологічними штампами - не 
розглядались. Лише у другій половині 80-х років почали з’являтись певні праці, 
але на них позначився дефіцит джерел, які були ще закриті, а також деякі 
стереотипи попереднього періоду. 

До загальної історіографії загалом, перш за все можна віднести власне 
численні роботи К. Маркса та Ф. Енгельса, Р. Люксембург, а вже згодом згадки 
їх концепції у аналітичних творах зарубіжних істориків. Відтак, на думку 
марксистського літературознавця Террі Іглтона, визнання фундаментальності 
(хоча і підправленої) марксистської теорії, але заперечення її глобальної 
застосовності є свідченням того, що теорія світової революції перейшла від 
помилкової, але цілком відповідної до істини, водночас очевидно зайвої у 
міжнародних відносинах.  

Уявний тріумф лібералізму як єдиної світової ідеології також спонукав 
деяких ліберальних і консервативних письменників-філософів звертатись до 
теорії, наприклад Френсіс Фукуяма згадав у своїй роботі «Кінець історії та 
остання людина», що хоча марксистська революційна теорія була вірна в тому, 
що може привести людство до ідеального суспільства, - насправді в 
найближчому майбутньому не відбудеться жодних масштабних політичних змін 
за межами капіталізму. 

Політичний філософ Статіс Кувелакіс у своєму оригінальному дослідженні 
розповідав, як і чому ця реформістська ідея увійшла в кризу, сформулювавши 
революційний розрив - між пролетарською гегемонією і боротьбою за 
демократію. 

У зарубіжній літературі цей сюжет розглядався досить серйозно, хоча і тут 
спочатку давалася взнаки вузькість джерельного арсеналу. У 90-і роки стали 
доступними і відкрились багато архівів, з'явилися й інші джерела, але інтерес до 
даної теми погас. Деяке пожвавлення полеміки відбулося у останні роки у зв'язку 
зі сторіччям російської революції. Після здобуття Україною незалежності тема 
теорії світової соціалістичної революції теж майже не досліджувалася, окрім 
кількох статей Г. Турченко, у яких розглядається вплив воєнно-стратегічної 
ситуації у південноукраїнському регіоні в 1919 р. на зовнішньополітичний курс 
Радянської Росії, спрямований на розвиток революції у світовому масштабі [3, с. 
52-71] та Єфіменко, що досліджував історію експорту революції на територію 
України. 

Отже, до теперішнього часу сформувалися декілька підходів. Один з них 
виходить з того, що світова революція - це гуманна ідея, що мала на меті 
врятувати від загибелі людську цивілізацію і відкрити перед усім світом 
інтернаціональні перспективи соціалізму, але була неможливою у досягненні, а 
потім взагалі крок за кроком перетворювалася в повну свою протилежність і, 
нарешті, в прикриття націоналістично-державної політики сталінізму.  Однак, 
разом з цим, далеко не всі згодні і з твердженням про початкову гуманність цієї 
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ідеї. Друга точка зору (переважно радянська) виходить з того, що світова 
революція в тому чи іншому вигляді завжди була одним з найважливіших, а 
тривалий час і найважливішим чинником, що визначав політику СРСР, та його 
успіхи, у тому числі, й експансійні, на міжнародній арені. 

 
Список літератури: 

1. Г.Ф. Турченко. РОЗРОБКА ІДЕЙ СВІТОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ТВОРАХ 
РОСІЙСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
[Електронний ресурс] / Г.Ф. Турченко, Ю.Г. Шпак – Режим доступу до ресурсу: 
http://politics.ellib.org.ua/pages-4851.html. 

2. Ленин В.И. «Две тактики социал-демократии в демократической 
революции» Полное собрание сочинений. Т. 11. стр. 94. 

3. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ 
столітті / Франсуа Фюре. – К.: Дух і Літера, 2007. – 810 с. 

4. Тарасов А. Н. Национальный революционный процесс: внутренние 
закономерности и этапы [Електронний ресурс] / А. Н, Тарасов – Режим доступу 
до ресурсу: https://scepsis.net/library/id_101.html 

5. T Eagleton, Marxism and Literary Criticism, Berkeley, U of California P, 1976 
6.  Fukuyama, Francis (1989). "The End of History?". The National Interest (16): 

3–18. ISSN 0884-9382. JSTOR 24027184.z 
 

http://politics.ellib.org.ua/pages-4851.html
https://scepsis.net/library/id_101.html


120 

LEGAL SCIENCES 
 

REGULATION OF PROTETION OF PERSONAL DATA 
OF THE EUROPEAN UNIAN (GDPR) AND POSSIBILITY 

OF ITS APPLICATION IN THE TERRITORY OF 
UKRAINE 

 
 Mykytyshyna Kateryna 

2nd year master's student of 
Yaroslav Mudryi National Law University 

 
Under current conditions, the extent of personal data collection and processing has 

grown enormously. Public authorities and legal entities of private law have the ability 
to collect and process personal data in unlimited quantities. European Union legislation 
states that the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
is fundamental.  

Article 8 (1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and 
Article 16 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union provide that 
each person has the right to the protection of his or her personal data. 

Given the phenomenon of cross-border flows of personal data, there was a need for 
legal regulation and an effective mechanism for the protection of personal data.  

In April 2016, a European Union Regulation on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data was 
adopted (General Data Protection Regulation, hereinafter - GDPR).  

The relevance of the study of this topic is due to the fact that, in accordance with 
the Regulation, the transfer of personal data to the European Union abroad will be 
allowed only if the level of personal data protection provided in the country to which 
such transfer takes place is sufficient. 

Analyzing the provisions of the Regulation, we can conclude that, although 
Ukraine is not a member state of the European Union, the rules enshrined in the GDPR 
can directly relate to entities having jurisdiction. According to Article 3 GDPR 
"Territorial scope" has extraterritorial effect, its provisions apply not only to EU 
Member States, but also to individuals and legal entities of Ukraine in specific cases 
provided for in the Regulation. 

In accordance with Article 4 of the GDPR, in addition to the EU Member States 
themselves, the Regulation applies to controllers and operators who take the following 
actions: 

 - have employees in the EU;  
- conduct companies, conduct research, monitor EU market actors (e-commerce, 

marketing); 
 - carry out any activity aimed at the EU market (supply goods and provide services 

to EU citizens on a paid and free basis). 
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In the age of information technology, legal relations arise at the intersection of 
jurisdictions, and personal data of any person, including a citizen of Ukraine, can be 
processed by EU business entities in real time and in accordance with the rules of these 
countries. 

Therefore, natural persons and legal entities of Ukraine are subject to GDPR 
regulation, being in the status of controller or operator, as defined in GDPR itself under 
the specified conditions. 

The Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" has the power to control the 
observance of data protection legislation by the Ombudsman. Training lectures are 
regularly held on the practical application of the provisions of the legislation in the 
field of personal data protection. A working group has also been set up to work on 
amendments to the Law in order to eliminate legislative loopholes and further 
implement the legislation. 

A system of consistent steps has been developed to further ratify the Regulation to 
national legislation. The first step is to carry out the analogy of the entities mentioned 
in the Regulation and in the legislation of Ukraine.  

The second step is to investigate the mechanism that proposes to apply GDPR so 
that the provisions are not just fixed but also effectively acted upon.  

The next step involves the imposition of rigid coercion and sanctions for breaches 
of personal data protection provisions. It should be emphasized that one of the 
differences between GDPR and pre-regulation is the imposition of significant fines. 
After all, the Regulation is laid out in such a way as not only to coerce offenders, but 
also to create conditions for a subject in the EU to carefully select counterparties for 
processing personal data outside the EU.  

Given the active use of modern information technologies and the threat of 
unauthorized automated processing of personal data, it can be argued that Ukraine 
should implement new European provisions on personal data and apply a new model 
of their protection. 

Therefore, natural and legal persons targeting the market of the Member States of 
the European Union should analyze in detail whether they are subject to the provisions 
of the Regulation, if so - to adapt their data policy in accordance with GDPR.  

Regarding the problem of legislative regulation, given the fundamental novelty of 
many GDPR provisions and norms in comparison with the Ukrainian legislation on 
personal data protection, Ukraine should strengthen parliamentary control in this area, 
bring the conceptual apparatus of Ukrainian legislation in line with the legislation of 
the European Union, and enforce breach of personal data. 
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         Можливість застосування судової форми захисту екологічних прав  в  

цивільному провадженні ґрунтується, насамперед, на положеннях ст. ст. 50, 55, 
124 Конституції України [1]. 

Екологічні права людини і громадянина – це встановлені та гарантовані 
державою можливості у сфері використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. 
вони пов’язані з охороною, використанням і відтворенням природних ресурсів, 
гарантуванням екологічної безпеки, запобіганням і ліквідацією негативного 
впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, 
збереженням природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, 
ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних 
об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною [2, с. 36].  

    Екологічні права громадян передбачені й нормами ст. 9 Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 
1264-XII [3]. 

   Незважаючи на неповний перелік законодавчо-закріплених екологічних 
прав громадян, ст. 50 Конституції України гарантує, що кожен має право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування шкоди, завданої 
порушенням цього права. Відповідно до ст. 55 Конституції України права і 
свободи людини і громадянина захищаються судом [1]. Тобто, екологічні права 
та інтереси, які охороняються законом, можуть захищатися в цивільному 
провадженні. 

   Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні 
здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. 
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір [1]. 

Для судової гілки державної влади відводиться особлива роль у питаннях 
дотримання екологічних прав та обов’язків громадян. Передусім тут 
має бути забезпечено вільний доступ до правосуддя громадян з питань, 
що стосуються довкілля. По-друге, під час розгляду справ за участю громадян чи 
їхніх представників, включаючи громадськість, суди, окремі судді 
мають керуватися не лише вимогами законодавства щодо процедури вирішення 
спорів, а й власною правосвідомістю, переконаннями у незворотності 
відповідальності осіб, які вчинили порушення екологічних прав чи вимог 
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екологічного законодавства або не забезпечили їх виконання, дотримання. Ця 
професійно-громадянська позиція судді має бути схвалювана в суспільстві, 
стимульована відповідним чином. По-третє, для суду принципово важливими 
мають бути питання витребування необхідних матеріалів про підтвердження 
фактів порушень, обсягів завданої при цьому шкоди, причинних зв’язків, що при 
цьому виникають [4, с. 52-53]. 

    Важливою гарантією забезпечення права на судовий захист екологічних 
прав є норма, передбачена ч.1 ст. 8  Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 02.06. 2016 р. № 1402-VIII, відповідно до якої ніхто не може бути 
позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона 
віднесена процесуальним законом [5], а також  ч. 1, 3  ст. 11 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», норми яких гарантують 
громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. Порушені 
права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають 
бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до 
законодавства України [3]. 

    Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів [6]. 

Основною формою судового провадження у цівільному процесі є  позовне 
провадження, яке є найбільш поширеним видом, що  відносяться до юрисдикції 
загальних судів. 

    Відповідно до ч. 2 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство  може 
здійснюється у порядку: наказного, позовного (загального або спрощеного), 
окремого провадження [6].  

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про 
стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про 
його наявність заявнику невідомо. 

Позовне провадження поділяється на загальне та спрощене, що 
застосовується до окремих категорій спорів, пріоритетом у розгляді яких є 
швидкість. Існує також окреме провадження, призначене для встановлення 
фактів, що мають юридичне значення, а також підтвердження наявності або 
відсутності неоспорюваних прав. 

Розгляд справи в порядку загального позовного провадження передбачає 
проходження всіх передбачених кодексом стадій судового процесу і призначене 
для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно 
розглядати у спрощеному позовному провадженні. У порядку спрощеного 
позовного провадження  може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена 
до юрисдикції суду (ч. 2 ст. 274 ЦПК України). Суд розглядає справи у порядку 
спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше 
шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі (ст. 275 ЦПК України) [6]. 
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Захист екологічних прав в порядку спрощеногопозовного  провадження 
може бути призначене для розгляду малозначних справ та справ незначної 
складності, а також інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення 
справи. 

Суттєвим фактором, який також потрібно врахувати призахисті екологічних 
прав  при розгляді малозначних справ, є те, що такий розгляд може стосуватися 
тільки справ: у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб; незначної складності, визнані судом 
малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами 
загального позовного провадження та справ, ціна позову в яких перевищує двісті 
п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

  Наведене є свідченням того, що  захист екологічних прав передбачений 
правовими нормами, які регулюють конкретні правовідносини. Тобто, захист 
екологічних прав у  цивільних справах здійснюється відповідно до законів, 
чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення 
справи по суті. Відповідно, кожен повинен мати можливість здійснити власний 
вибір і використовувати для захисту своїх прав той спосіб, що буде оптимальним 
у кожній конкретній ситуації для вирішення спору і врегулювання конфлікту [7, 
с. 45]. 

    Загалом, наявність переліку способів цивільних прав, які застосовуються 
судом, закріплений у ст. 16 ЦК України [8]. Зазначений перелік способів захисту 
не є вичерпним, на це вказує ч. 1 ст. 5 ЦПК України, відповідно до якого, 
здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, 
права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, 
визначений законом або договором [6]. 

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що  захист 
екологічних прав громадян, юридичних осіб, держави та суспільства в порядку 
цивільного провадження  може здійснюватися у різноманітний спосіб шляхом 
вибору більш прийнятного способу. Вибір способу захисту залежить від 
конкретного випадку. Наприклад, це може стосуватися припинення дії, яка 
порушує право, як спосіб захисту екологічних прав і полягає у припиненні  
цивільного порушення, яке продовжує тривати і впливати на суб’єктивні права, 
свободи та законні інтереси суб’єктів екологічних правовідносин. В окремих 
випадках такий спосіб може застосуватися як запобіжний захід.  Підстави 
для  забезпечення  позову та види забезпечення  позову, передбачені ст. ст. 149, 
150 ЦПК України [6].Так, позов може бути забезпечений забороною вчиняти 
певні дії протиправного характеру щодо об’єкта еколого-правового 
регулювання. 

Отже, захист екологічних прав в цивільному провадженні – це певний 
процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільного спору, який являє  
складний і багатоаспектний правовий механізм, покликаного забезпечити 
ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, чи законних 
інтересів суб’єктів  екологічних правовідносин. 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Гуліцька Антоніна Володимирівна, 
магістрантка кафедри правознавства 

Житомирського інституту ПрАТ «ВНЗ» «МАУП» 
 

Науковий керівник: 
Карпюк Сергій Васильович,  

кандидат наук з державного управління,  
професор кафедри правознавства 

Житомирського інституту ПрАТ «ВНЗ» «МАУП» 
  
 

Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними 
та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної 
особи. 

Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну 
оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні 
антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у 
діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для 
проведення аудиту. 

Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують 
роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, 
зобов’язані: 

1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 
пов’язаних з діяльністю юридичної особи; 

2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи; 

3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 
корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 
засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення 
корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи; 

4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 
корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 
засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної 
особи або іншими особами; 

5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 
корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 
засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів. 

Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, 
стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у 
діяльності юридичної особи. 

mailto:sergej_karpjuk@meta.ua
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В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується 
керівниками: 

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких 
державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а 
обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період 
перевищує сімдесят мільйонів гривень; 

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно 
до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару 
(товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 

Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з 
працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен 
перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи. 
Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми 
включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку 
юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються 
юридичною особою. 5. В юридичних особах, зазначених у частині другій цієї 
статті, для реалізації антикорупційної програми призначається особа, 
відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (далі - Уповноважений), 
правовий статус якої визначається цим Законом. 

Антикорупційна програма юридичних осіб, зазначених у частині 
другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», може містити, 
зокрема, такі положення: 

1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення; 
2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур 

та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення 
періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи; 

3) норми професійної етики працівників юридичної особи; 
4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи 

у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи; 
5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за 

запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності); 
6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками 

(учасниками) юридичної особи; 
7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за 

дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також 
оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів; 

8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про 
факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені 
іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень; 

9) процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про 
корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення 
реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання 
виявленого конфлікту інтересів; 

 11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим 
працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних 
стандартів та процедур; 

12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у 
сфері запобігання і протидії корупції; 

13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які 
порушують положення антикорупційної програми; 

14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування 
уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань; 

15) порядок внесення змін до антикорупційної програми. 
Уповноважений за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи є 

посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до 
законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками 
(засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною 
програмою. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми 
діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я 
виконувати відповідні обов’язки. 

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка: 
1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість; 
2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена; 
3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або 
у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення. 

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених 
у пункті 1 частини першої статті 3 «Про запобігання корупції», а також будь-яка 
інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з 
діяльністю юридичної особи. У разі виникнення обставин несумісності 
Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин 
зобов’язаний повідомити про це керівника юридичної особи з одночасним 
поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою. 

Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі: 1) 
розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого; 2) розірвання 
трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників 
(учасників). Особа, яка працює на посаді Уповноваженого в юридичній особі, 
зазначеній у частині другій статті 62 «Про запобігання корупції», може бути 
звільнена за умови надання згоди Національним агентством; 3) неможливості 
виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку 
медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я; 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
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недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно 
відсутнім чи оголошення його померлим; 5) набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду щодо нього; 6) смерті. 

Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи 
письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та 
забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду. 
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.%202
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В даний час в світі існує значна кількість міжнародних об'єднань 

інтеграційного типу, серед яких, зокрема, Європейський союз і Євразійський 
економічний союз.  

В рамках таких організацій відбувається становлення нової системи правових 
норм - наднаціонального права. Існують дві основні точки зору на його природу.  

Згідно з першою наднаціональне право - це частина міжнародного права. У 
цьому контексті варто згадати про ЄС. За своїм правовим статусом це 
міжнародна організація, але вона володіє вельми широким колом 
наднаціональних повноважень. Утворювався Європейський союз на базі 
установчих міжнародних договорів, і, отже, про первинне право можна говорити 
саме як про міжнародне. Більш спірним є питання про вторинне право 
Євросоюзу, що є невластивим іншим міжнародним організаціям продуктом 
правотворчої діяльності. Виходячи з положень загальної теорії права, норми, що 
містяться в правових актах міжнародних організацій, носять відповідно 
міжнародний характер, хоча при цьому можуть бути спрямовані на регулювання 
внутрішніх правовідносин держав-членів. При цьому вони, як правило, не 
імплементуються в національні правові системи відповідно до принципу прямої 
дії, що ще раз служить підтвердженням збереження їх міжнародно-правового 
статусу [1]. 

Відповідно з другою позицією наднаціональне право поступово починає 
набувати рис особливої правової системи нарівні з внутрішньодержавним і 
міжнародним правом. Обґрунтовується це тим, що наднаціональне право містить 
і норми прямої дії, що поширюються на держави-члени інтеграції. В кінцевому 
рахунку такі норми є результатом волевиявлення відповідних держав, але не 
завжди це працює у кожному конкретному випадку. Тому відповідно до 
домовленостей органи міждержавних об'єднань можуть брати положення, 
обов'язкові для держав-членів, з певних питань. У такому випадку складається 
особлива система регіонального наднаціонального права, в основі якої лежить 
міжнародна угода. Причому однією з відмінностей наднаціонального права від 
міжнародного також називають порушення принципу рівності сторін [2]. 

Якщо розглянути процес формування наднаціонального права на прикладі 
ЄС, то видно, що воно формується поступово. Як правило, воно пов'язане з 
економічною інтеграцією, яка потім переростає в політичний союз. Так сталося 
з трансформацією Європейського економічного співтовариства в ЄС. 
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Приєднавшись до Маастрихтського договору 1992 року, держави стали вносити 
в свої конституції істотні зміни, пов'язані з передачею ЄС частині їхніх 
суверенних прав. Причому новели в конституції, пов'язані з утворенням ЄС, 
вносилися відповідно до норм конституційного права. Однак навіть на 
сьогоднішньому етапі дослідники вважають, що право ЄС все ще переживає 
процес трансформації з міжнародного в наднаціональне [3]. 

В рамках Євразійського економічного союзу наднаціональне право 
знаходиться в стадії становлення і формується в рамках саме європейської 
правової традиції.  

Важливим елементом наднаціонального правового регулювання в 
інтеграційних об’єднаннях є судові органи. В ЄС це Суд ЄС, який є наступником 
Суду Європейського об'єднання вугілля і сталі, створеного ще в 1952 р., в ЄАЕС 
- Суд ЄАЕС, створення якого передувала робота Суду ЄврАзЕС. Наднаціональні 
суди створюються для однакового тлумачення і застосування загальних норм 
права, вирішуючи це завдання прецедентно - створюючи норми права, які 
скріплюють всі три види правового регулювання інтеграційних відносин: 
міжнародний договір, норму, видану міжнародною бюрократією, і норму, 
прийняту національною владою, в тому числі національними судами [4]. 

Таким чином, наднаціональне право – це новий аспект регіональної 
економічної інтеграції, що являє собою систему правових норм, яка стала 
складатися в рамках ЄС нарівні з міжнародним і національним правом, а зараз 
формується в інших регіональних організаціях, у тому числі у пострадянському 
просторі - в ЄАЕС. Поки можна говорити про наднаціональне право тільки в 
рамках європейської правової традиції. Акти наднаціонального права після 
приєднання держави до установчого договору мають пряму дію в національній 
правовій системі (одні безпосередньо застосовуються, інші виконуються в 
формі, обраною державою), що відрізняє їх від джерел міжнародного права. 

 
Список літератури: 

3. Шмаков Р.В. Международная правовая система и наднациональное право 
// Современное право. 2013. № 8. С. 129-130. 

4. Чиркин В.Е. Международное, наднациональное и конституционное 
право: прямые и обратные связи // Труды Института государства и права 
Российской академии наук. 2014. № 6. С. 36. 

5. Домбровски Е.В. Переходные периоды в наднациональном праве на 
примере Европейского союза // Вестник Омского университета. Серия 
«Право». 2014. № 4 (41). С. 83. 

6. Нешатаева, Т.Н. Роль суда в евразийской интеграции: текущий момент // 
Российское правосудие. - 2015. - № 4. 

 



133 

ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В 
УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Колодницький В’ячеслав Олексійович, 
магістрант кафедри правознавства 

Житомирського інституту ПрАТ «ВНЗ» «МАУП» 
 

Науковий керівник: 
Карпюк Сергій Васильович,  

кандидат наук з державного управління,  
професор кафедри правознавства 

Житомирського інституту ПрАТ «ВНЗ» «МАУП» 
  
 

Органами виконання покарань в Україні є: центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань 
та пробації, його територіальні органи управління, уповноважені органи з питань 
пробації. Установами виконання покарань є: арештні доми, кримінально-
виконавчі установи, спеціальні виховні установи (далі - виховні колонії), слідчі 
ізолятори у випадках, передбачених Кримінально – виконавчим кодексом 
України. 

Кримінально-виконавчі установи поділяються на кримінально-виконавчі 
установи відкритого типу (далі - виправні центри) і кримінально-виконавчі 
установи закритого типу (далі - виправні колонії). Виправні колонії поділяються 
на колонії мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки. Виправні 
колонії мінімального рівня безпеки поділяються на колонії мінімального рівня 
безпеки з полегшеними умовами тримання і колонії мінімального рівня безпеки 
із загальними умовами тримання. У виправних колоніях середнього рівня 
безпеки можуть створюватися сектори максимального рівня безпеки для 
відбування покарання чоловіками, засудженими до довічного позбавлення волі. 
У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами 
тримання можуть створюватися сектори середнього рівня безпеки для 
відбування покарання жінками, засудженими до довічного позбавлення волі. 

У межах, визначених Кримінально – виконавчим кодексом України та 
законами України, виконання кримінальних покарань також здійснюють органи 
державної виконавчої служби, військові частини, гауптвахти і дисциплінарний 
батальйон. Територіальні органи управління, уповноважені органи з питань 
пробації, арештні доми, виправні центри, виправні та виховні колонії, слідчі 
ізолятори організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань 
та пробації, а військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон - 
Міністерством оборони України. 

Уповноважений орган з питань пробації у межах своїх повноважень 
забезпечує: 

mailto:sergej_karpjuk@meta.ua
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- здійснення нагляду за засудженими, звільненими від відбування покарання 
з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і 
жінками, які мають дітей до трьох років; 

- виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, громадських і виправних робіт; 

- реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням; 

- проведення соціально-виховної роботи із засудженими, до яких застосовано 
пробацію; 

- здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення; 

- направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до 
виправних центрів у порядку, визначеному статтею 57 КВК України; 

- здійснення інших визначених законодавством заходів, спрямованих на 
виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних 
кримінальних правопорушень. 

В Україні існують наступні органи і установи виконання покарань: 
1. Органи державної виконавчої служби, які виконують покарання у виді 

конфіскації майна у випадках та в порядку, передбачених Кримінально – 
виконавчим кодексом України та законами України. 

2. Військові частини, гауптвахти, які виконують покарання у виді 
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 
класу, службового обмеження для військовослужбовців, засуджених за 
кримінальні проступки, арешту з утриманням засуджених на гауптвахтах, а 
також здійснюють контроль за поведінкою засуджених військовослужбовців, 
звільнених від відбування покарання з випробуванням. 

3. Арештні доми, які виконують покарання у виді арешту. В арештних домах 
тримаються повнолітні особи, а також неповнолітні, яким на момент 
постановлення вироку виповнилося шістнадцять років і які засуджені за 
кримінальні проступки. 

4. Виправні центри, які виконують покарання у виді обмеження волі стосовно 
осіб, засуджених за кримінальні проступки та нетяжкі злочини, а також 
засуджених, яким даний вид покарання призначено відповідно до статей 
82, 389 Кримінального кодексу України. 

5. Дисциплінарний батальйон, який виконує покарання у виді тримання в 
дисциплінарному батальйоні засуджених військовослужбовців строкової 
служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, 
осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб 
офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, 
військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на 
особливий період (крім військовослужбовців-жінок). 

6. Виправні колонії, які виконують покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк, довічного позбавлення волі. Засуджені до позбавлення волі 
відбувають покарання у виправних колоніях: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n449
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n449
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2772
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- мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання - засуджені 
вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, та нетяжкі 
злочини, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня безпеки із 
загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки в порядку, 
передбаченому цим Кодексом; 

- мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання - чоловіки, 
вперше засуджені до позбавлення волі за нетяжкі злочини; жінки, засуджені за 
нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини. У виправній колонії цього виду 
можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній у 
порядку, встановленому статтею 147 цього Кодексу. У секторі середнього рівня 
безпеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання також жінки, 
засуджені до довічного позбавлення волі; 

- середнього рівня безпеки - жінки, засуджені до покарання у виді довічного 
позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного 
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку 
помилування або амністії; чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за 
тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у 
виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного нетяжкого 
злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі; засуджені, 
переведені з колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому 
цим Кодексом. У секторі максимального рівня безпеки виправної колонії цього 
виду можуть відбувати покарання також чоловіки, засуджені до довічного 
позбавлення волі; 

- максимального рівня безпеки - чоловіки, засуджені до покарання у виді 
довічного позбавлення волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари 
замінено довічним позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної 
кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний 
строк у порядку помилування або амністії; чоловіки, засуджені за умисні 
особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого або 
особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення 
волі; чоловіки, засуджені за вчинення злочину, передбаченого частиною 
п’ятою статті 255, статтями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України; 
чоловіки, переведені з колоній середнього рівня безпеки в порядку, 
передбаченому цим Кодексом. 

Слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній мінімального рівня 
безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня 
безпеки стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського 
обслуговування. 

7. Виховні колонії, які виконують покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк стосовно засуджених неповнолітніх. 

Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація 
органу чи установи виконання покарань, командування дисциплінарного 
батальйону, військової частини чи начальник гарнізону зобов'язані протягом 
трьох діб повідомити одного із членів сім'ї або близьких родичів за вибором 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n1140
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3714
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3714
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3721
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3721
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засудженого. Про місце відбування покарання засудженого повідомляється суд, 
який постановив вирок. 
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Актуальність теми щодо звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей, 

полягає у поширенні в наш час практики таких звільнень, коли така необхідність 
виникає за умови ліквідації підприємства і потребує узгодженого та 
встановленого порядку припинення трудових відносин з такими, у разі 
неможливості надання їм аналогічного місця роботи. 

Проблематика даного питання постає у відсутності змоги прямого звільнення 
даної категорії жінок з ініціативи роботодавця та включає лише формально 
визначені підстави та умови щодо порядку такого звільнення. 

Дослідженням питання припинення трудових відносин з вагітністю жінками 
або жінками, які мають дітей займалися науковці та вчені, серед яких О. Чорноус, 
В.В. Жернаков, В.М. Венедиктова, В.І. Щербина, Д.В. Могила, М.М. Греков та 
інші. 

Аналізуючи думку М.М.  Грекова та В.М. Венедиктової, серед усіх норм 
можна визначити ті, які встановлюють захисні положення щодо праці усіх жінок 
та ті, які встановлюють порядок праці окремих категорій жінок, а саме вагітних 
та тих, які мають дітей. 

Розкриваючи питання щодо основних аспектів звільнення вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей у зв’язку із ліквідацією підприємства слід звернутися до 
міжнародних гарантій права на працю, що закріплені в міжнародних 
нормативно-правових актах інших країн та є ратифікованими більшістю держав 
світу й Україною. 

Однією з основних завдань діяльності Міжнародної організації праці 
являється захист материнства та допомога у поєднанні материнства з працею, що 
закріплені, як і в перших конвенціях, таких як – «Про захист материнства» № 3 
від 1919 року та «Про працю жінок в нічний час» № 4 від 1919 року, так і в тих, 
які з’являлися поступово з часом, наприклад, «Про дискримінацію в галузі праці 
та занять» № 111 від 1958 року та Конвенції № 189 від 2011 року «Про гідну 
працю домашніх працівників».  

Слід звернутися і до Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року, 
що відповідно до статті 8 передбачає право на відпустку працюючих жінок у 
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період до пологів та після них, яка може бути за загальним терміном не менш як 
12 тижнів. Крім того, даним нормативно-правовим актом передбачено право на 
оплату такої відпустки, виплати соціальної допомоги або ж надання допомоги за 
рахунок держави в розмірі 80% від звичайного заробітку, та заборону звільнення 
вагітних жінок та жінок, які перебувають у зв’язку з цим у відпустці [1]. 

Беручи до уваги законодавство України, слід сказати, що припинення 
трудових відносин у зв’язку з ліквідацією підприємства передбачено п. 1 ст. 40 
КЗпП України: трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також 
строковий трудовий договір до закінчення строку чинності може бути 
розірваний роботодавцем у випадку змін в організації виробництва і праці, 
ліквідації, реорганізації, банкрутства підприємства або скорочення штату 
працівників [2]. 

Поняття ліквідації постає формою припинення діяльності юридичної особи 
за якої не відбувається перехід прав і обов’язків ліквідованого підприємства до 
осіб-правонаступників, а його права і обов’язки з моменту ліквідації 
припиняються. 

Відповідно до ч. 2 ст. 40 КЗпП – звільнення з підстави, передбаченої п. 1 цієї 
статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на 
іншу роботу. Порядок звільнення вагітних жінок або жінок, які мають дітей 
віком до 3 років з ініціативи роботодавця регламентується ч. 3 ст. 184 КЗпП 
України. 

Відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок, жінок, які мають 
дітей віком до 3 років, одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років 
або дитини-інваліда з ініціативи роботодавця забороняється за виключенням 
випадку, коли має місце, повна ліквідація установи чи організації із обов’язковим 
працевлаштуванням. В такому випадку за вищезазначеними категоріями жінок 
зберігається середня заробітна плата на період їх працевлаштування, але не 
більше 3 місяців з дня закінчення дії строкового трудового договору. 

За п. 21 ППВС України від 6 листопада 1992 року «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» пояснюється, що у випадку розгляду трудових спорів, 
пов’язаних зі звільненням за ч. 1 ст. 40 КЗпП, суди зобов’язані встановити, чи 
дійсно у роботодавця мали місце ліквідація, реорганізація, перепрофілювання 
підприємства, установи, організації або скорочення штату працівників. 

Крім цього, суд повинен з’ясувати додержання роботодавця норм 
законодавства, що регламентує звільнення працівників, а також докази щодо 
відмови працівника від переведення на іншу роботу або неможливості 
роботодавця переведення працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж 
підприємстві, та чи було попереджено такого працівника за 2 місяці про його 
подальше звільнення [3]. 

Таке повідомлення повинно бути здійснено у вигляді подання Звіту про 
заплановане вивільнення працівників за формою №14, затвердженою наказом 
Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 317. 

У ч. 3 ст. 49-2 КЗпП вказано, що роботодавець повинен одночасно з 
попередженням щодо подальшого звільнення працівника у зв’язку із змінами в 
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організації виробництва запропонувати переведення на іншу роботу на тому ж 
підприємстві. 

Згідно ППВС України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 
06.11.1992 року № 9 – роботодавець не рахується за такого, що виконав обов’язок 
щодо працевлаштування вагітних жінок або жінок, що мають дітей, якщо їм не 
було надано на тому самому чи іншому підприємстві іншу роботу або 
запропоновано посаду, від якої вона самостійно відмовилася з поважних причин 
[3]. 

Розглядаючи дану проблему за проектом Трудового кодексу України, слід 
зазначити, що за даним проектом цього кодексу заборонено звільняти вагітних 
жінок або жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, за 
винятком випадків ліквідації юридичної особи-роботодавця без 
правонаступництва та припинення фізичною особою його функцій як 
роботодавця [4]. 

Винятками для звільнення одиноких матерів, які мають дітей віком до 15 
років постають ліквідація підприємства без правонаступництва а також 
невиконання чи неналежне виконання ними своїх трудових обов’язків. 

Вищезазначеним категоріям жінок встановлюється підвищений розмір 
соціальної допомоги у розмірі не менше тримісячної середньої заробітної плати. 

Отже, аналізуючи вищезазначені положення, слід зробити висновок, що у 
разі звільнення вагітних жінок або жінок, які мають дітей, у зв’язку з ліквідацією 
підприємства за ініціативою роботодавця, він повинен дотримуватися чітко 
визначеного порядку, встановленого трудовим законодавством України, 
забезпечивши право таких жінок на працю у вигляді надання їм тотожного місця 
роботи, а у випадках неможливості таких дій – забезпечити своєчасне їх 
повідомлення про таке звільнення та надання соціальної допомоги. 
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Одним із найважливіших конституційних прав є право на інформацію. 

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на 
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен 
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.  

Враховуючи вплив інформації на суспільний, політичний, економічний 
розвиток країни, міжнародні відносини, важливе значення має формування 
інформаційної політики, забезпечення функціонування засобів масової 
інформації та залучення широких кіл до обговорення ключових питань 
діяльності соціальних та державних інституцій. На сьогодні не викликає сумніву 
теза про те, що засоби масової інформації є важливим фактором суспільного 
розвитку. Під впливом сучасного технологічного розвитку, розширенням 
доступності мережі Інтернет традиційні ЗМІ зазнають суттєвих трансформацій. 
Поряд зі звичними друкованими засобами масової інформації, телебаченням, 
стрімкого розвитку отримали інформаційні ресурси, які функціонують у 
Всесвітній мережі. 

На сьогодні поряд із звичними засобами масової інформації стали вживатися 
такі терміни як: «Інтернет-журналістика», «блогери», «блогосфера», «мережеві 
ЗМІ», «громадянська журналістика» «соціальна журналістика», «суспільна 
журналістика»  та ін., які, незважаючи на  свої специфічні властивості, 
зазначають свою приналежність до Інтернет-простору і позиціонуються як «нові 
медіа».   

Місія громадянської журналістики полягає в наданні актуальної, достовірної, 
незалежної, правдивої та різнобічної інформації самими громадянами, які не 
мають журналістської освіти, але мають право брати участь у журналістській 
діяльності як представники демократичного суспільства [1, с. 76]. 

Михайлова О., досліджуючи питання ролі блогів, зазначає, що хоча змістовну 
наповненість блогосфери багато дослідників, та й користувачів, ставлять під 
сумнів – не можна недооцінити її значення як альтернативного вільного каналу 
поширення інформації, а також вільну трибуну висловлювання. Процеси 
соціокультурної трансформації суспільства не можна нині уявити поза 
розвитком блогосфери; адже саме вона значною мірою ці трансформації 
підштовхує, зумовлює і забезпечує [2, с. 139]. 

Питання щодо віднесення громадянської журналістики до традиційних 
засобів масової інформації та визначення її місця не отримали однозначного 
вирішення в науковій доктрині. Основне питання постає в площині законодавчої 
визначення статусу новітніх ЗМІ.  
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Особливість сучасних інформаційних медіа, яка відрізняє їх від 
«традиційних» засобів масової інформації полягає в такому: 

по-перше,  відсутність правового регулювання. На відміну від журналістів, 
діячів телебачення і радіомовлення, правовий статус яких визначено в 
спеціальних нормативно-правових актах, діяльність громадянських журналістів, 
блогерів не отримала спеціального правового регулювання. Питання щодо 
доцільності законодавчого закріплення їх статусу викликає чимало дискусій, 
оскільки з однієї сторони дозволить визначити офіційні рамки поведінки, 
окреслити права та обов’язки, з іншої – встановити певні обмеження; 

по-друге, правовий статус учасників таких відносин. На відміну від 
професійних ЗМІ, представниками громадянської журналістики виступає 
широке коло авторів, які є професіоналами в різних галузях. Не виключними й є 
випадки, коли блоги, інформаційні сайти ведуть професійні журналісти, які за 
таких умов виступають від власного імені, а не як представники певного ЗМІ; 

по-третє, менше обмежень, більше свободи щодо вираження власної позиції 
на будь-які теми та з будь-яких питань, з однієї сторони, та обмеженість 
можливостей щодо збору інформації, відсутність гарантій, наданих офіційних 
представникам ЗМІ.  Це не є свідченням абсолютної свободи громадянських 
журналістів, оскільки на них поширюються загальні вимоги щодо дотримання 
прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, заборони щодо поширення 
інформації, встановлені на законодавчому рівні, обов’язки щодо 
нерозголошення комерційної таємниці, інформації з обмеженим обсягом; 

по-четверте, більш активне залучення громадськості до обговорення, 
дискусії. Саме громадянські засоби інформації  є публічною площадкою, на якій 
висловлюються дуки з гострих питань, відкрито виражають погляди на різні 
події в суспільстві та країні. Незалежність таких ресурсів за певних умов може 
сприяти підвищеному рівню довіри користувачів. А вузька тематика окремих 
ресурсів сприяє залученню фахівців за інтересами, а також широкої аудиторії, 
яка зацікавлена в тій чи іншій тематиці; 

по-п’яте, попри відкритість і переваги, сучасна форма Інтернет-комунікацій 
має свої ризики та небезпеки. Враховуючи відсутність контролю за контентом, 
який поширюється на приватних сайтах та блогах, завжди під питанням 
достовірність такої інформації.  

Попри суттєві відмінності між статусом офіційних, традиційних ЗМІ та 
громадянською журналістикою слід зазначити, що в умовах сьогодення 
громадянська журналістика займає чільне місце в інформуванні суспільства. 
Відсутність законодавчих засад діяльності не применшує вплив громадянських 
ЗМІ на формування суспільної думки, а окремі блоги та сайти стають джерелом 
черпання інформації журналістами. 
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Земля, як продукт природи, з поміж інших матеріальних умов, є першою 

передумовою і природною основою виробництва, основним елементом 
національного багатства і головним засобом виробництва в сільському 
господарстві. Як природний ресурс вона  складовою частиною та основою 
виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Земля перебуває 
під особливою охороною держави, ф її ефективне використання є показником 
розвитку суспільства і держави в цілому.  

Реформування аграрного сектора економіки створило можливості 
збільшення кількості землекористувачів, підвищення рівня використання 
земельних угідь та збільшення обсягів виробництва продукції. Проте ступінь 
використання сільськогосподарських угідь у багатьох підприємствах допоки що 
залишається на досить низькому рівні. 

В умовах, коли природні ресурси обмежені, а потреби населення постійно 
зростають, підвищення економічної ефективності їх використання набуває 
першочергового значення. Ефективна система сільськогосподарського 
землекористування має базуватися на охороні і розширеному відтворенні 
земельно-ресурсного потенціалу. Оптимальне сільськогосподарське 
землекористування повинно ґрунтуватися на таких загальних принципах: 

1) використання земельних ресурсів є недоцільним, якщо це не відповідає 
одночасно інтересам людини і природи; 

2) використання земельних ресурсів має завжди супроводжуватися їх 
охороною та відтворенням; 

3) використання земельних ресурсів має відбуватися з врахуванням законів 
природи та природних умов.  

Раціональність використання землі слід розуміти, як екологічну складову 
землекористування, виражену вимогою збереження вихідних властивостей 
сільськогосподарських угідь, як природного ресурсу, що визначаються 
встановленою в цих цілях системою кількісних та якісних показників, динаміку 
яких можна вважати вираженням оцінки раціонального їх використання.  

Під ефективністю використання земель у сільському господарстві необхідно 
розуміти економічний результат від використання сільськогосподарських 
земель, який характеризується відношенням отриманого ефекту (вираженого у 
натуральних та вартісних показниках) та площі з урахуванням якості та 
віддаленості земельної ділянки. 
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Загальна площа земель в Україні складає 60,4 млн га. Площа 
сільськогосподарських земель становить 42,7 ге ,або 71% від усієї території. 
Сільськогосподарські угіддя займають 41.5 млн га. Завдяки цьому Україна має 
всі можливості називатися аграрною країною та підвищити свою 
конкурентоспроможність на світовому аграрному ринку. 

В цілому Україна характеризується значною розораністю, площа 
сільськогосподарських угідь продовжує збільшуватися за рахунок зменшення 
земель іншого призначення зменшуючи при цьому питому вагу природних 
кормових угідь, багаторічних насаджень та інше. З одного боку це характеризує 
інтенсивне використання землі в сільському господарстві, а з іншого, 
необхідність  відповідних заходів щодо захисту земель від вітрової і водної 
ерозії. 

Землі сільськогосподарського призначення включають різні за 
продуктивністю угіддя. У складі сільськогосподарських угідь найбільшу 
цінність мають рілля і багаторічні насадження – з підвищенням їх частки 
підвищується якість земельних ресурсів і ефективність їх використання.  У 
господарствах України частка ріллі в сільськогосподарських угіддях зростає з 
півночі на південь, а площі природних сіножатей і пасовищ відповідно 
зменшуються. 

Ефективність використання сільськогосподарських угідь значно залежить від 
рівня загального доходу аграрних підприємств. Їх фінансові інтереси не повинні 
ніяким чином призводити до погіршення властивостей земельних ресурсів. На 
першому місці в підприємців аграрного світу повинна стояти безпека, охорона 
землі, збереження її корисних властивостей, а не збагачення шляхом знищення 
та виснаження землі постійними та безконтрольними засадженнями, 
забруднення хімікатами та пестицидами.  

Особливо це стосується ґрунтів, а саме чорноземів, адже чорноземи – це 
найбільше природне багатство України.  

На разі актуально проблемою держави залишається проблема раціонального 
використання земельних ресурсів, так як значно поширюється їх якісний стан. 

Майже 50% врожаю сільськогосподарських культур вирощується на ґрунтах, 
оброблених хімічними добривами та отрутохімікатами. Великої шкоди завдають 
необґрунтована меліорація та підтоплення, а знана частина земель взагалі 
знаходиться в Чорнобильській зоні. Майже чверть території землі України 
можна характеризувати як сильно уражені і непридатні для використання.  

Тому вже зараз потрібно замислитися над майбутнім наших земель. Для 
охорони, збереження та раціонального використання ґрунтового покрову 
потрібно втілювати комплекс таких заходів як рекультивація земель, скорочення 
повторності обробки ґрунтів, меліорації. Вченими запропоновано еколого-
ландшафтне землеробство, при якому співвідношення сільськогосподарських 
угідь (рілля, сади, луки) і природних комплексів (ліси, озера) буде екологічно 
доцільним і економічно вигідним.  

В цілому, можна зробити висновок, що Україна забезпечена чудовими 
родючими чорноземами, має помірний клімат, зручне географічне 
розташування, та всі шанси на збереження такого національного багатства. Але 
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для ефективного використання земель аграріям необхідно дотримуватися 
комплексу елементів технологій вирощування культур і в першу чергу 
орієнтуватися на дбайливе господарське використання обмежених земельних 
ресурсів. 
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Одним із складників інвестиційної привабливості будь-якої держави є рівень 
правової захищеності інвестора. У процесі інвестування виникає доволі широкий 
круг проблем, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності учасниками 
інвестиційного процесу, тому захищати права інвесторів необхідно практично на 
кожному етапі життєдіяльності суб’єкта господарювання (створення суб’єкта 
господарювання: внесення інвестицій до статутного капіталу; здійснення 
діяльності суб’єктом господарювання: використання інвестицій з метою 
отримання прибутку, заключення, зміна, припинення, реалізація господарсько-
правових договорів інвесторами; припинення діяльності: відчуження інвестиції 
тощо). Проте будь-який інвестиційний спір є негативним показником якості 
інвестиційного клімату певної держави. 

Питання пов’язані з’ясуванням поняття та класифікації інвестиційних спорів 
розглядались рядом як вітчизняних, так й зарубіжних фахівців, зокрема 
Д. М. Притикою, О. Г. Хрімлі, О. Зельдіною, І. М. Товкун,   І. З. Фартудіновим 
та іншими науковцями.  

Юридична природа інвестиційних спорів характеризується рядом наступних 
кваліфікуючих ознак: особливим складом учасників спору (державою з одного 
боку та іноземним інвестором – з іншого), специфікою предмета спору та 
особливим порядком врегулювання інвестиційних спорів [1; с. 342]. 

Згідно зі ст. 25 Конвенції «Про порядок вирішення інвестиційних спорів між 
державами та іноземними особами» від 18 травня 1965 року, яку ратифіковано 
Законом N 1547-III від 16.03.2000, (надалі-Вашингтонська Конвенція) до 
інвестиційних можна віднести спори, що виникають безпосередньо з відносин, 
пов’язаних з інвестиціями між договірною державою та особами іншої 
договірної держави: інвестиційні спори, що виникають з відносин, пов’язаних з 
іноземними інвестиціями; спори, що виникають між договірною державою та 
іноземним приватним інвестором; правові спори, які стосуються сутності та 
об’єму, юридичних прав та обов’язків сторін, умов та розмірів компенсації за 
порушення зобов’язань по інвестиційній угоді [2 ].   

Відповідно до  ст. 1  вказаної Вашингтонської Конвенції засновується 
Міжнародний  центр  по  врегулюванню інвестиційних спорів  (надалі- МЦВІС). 
Проте у  п. 4 ст. 25 Конвенції зазначено, що будь-яка Договірна держава вправі в 
момент ратифікації, приєднання або схвалення цієї Конвенції, а також в будь-
який час після цього повідомити Центр про категорію чи категорії спорів, які 
підлягають або не підлягають компетенції Центру.  З цього положення 
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Вашингтонської Конвенції вбачається, що кожна держава учасник Конвенції 
може у національному законодавстві надати визначення інвестиційного спору.   

У науковій літературі є ряд класифікацій інвестиційних спорів за різними 
критеріями. Детальну класифікацію інвестиційних спорів наводить С.І. Крупко. 
Так, при класифікації інвестиційних спорів вчений використовує критерій 
характер вимоги, критерій підстав виникнення спору та критерій предмету 
спору. За характером вимоги інвестиційні спори поділяються на 
приватноправові, публічно-правові та змішані.    За критерієм предмета спору 
інвестиційні спори поділяються на три категорії: спори, пов’язані з допуском 
іноземного інвестора до здійснення інвестиційної діяльності; спори, пов’язані з 
реалізацією інвестиційного проекту, тобто виникають безпосередньо при 
здійсненні інвестиційної діяльності; спори, пов’язані з припиненням 
інвестиційної діяльності [3; с. 16–20].  Саме класифікація інвестиційних спрів за 
критерієм предметом спору дістала найбільшого поширення у юридичній 
літературі [1; c.343,  4; с.37]. 

 Основні механізми вирішення інвестиційних спорів визначені  Конвенцією 
«Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 
особами» від 18 травня 1965 року, яку ратифіковано Законом N 1547-III від 
16.03.2000, (надалі-Вашингтонська Конвенція),  до яких  належать примирення 
сторін  ( ст. 28-35)  та арбітраж ( ст.36-61). 

 Примирні процедури, як форма захисту прав інвесторів, детально 
проаналізовані у юридичній літературі. Так, О. Хрімлі примирні процедури 
поділяє на дві групи. До першої групи вчений відносить примирні процедури, які 
передбачають участь третьої особи, яка допомагає вирішити конфлікт. До цієї 
групи належать медіація (передбачає участь третьої особи, функції якої 
полягають у дослідженні всіх обставин справи,  вислуховування позицій сторін), 
консиліація (передбачає участь третьої особи, яка забезпечує комунікацію 
сторін), посередництво (активна участь третьої особи в процесі приведення 
сторін до примирного врегулювання), міні-розгляд (врегулювання спору 
відбувається під керівництвом кваліфікованої третьої сторони,  за участю 
керівників вищої ланки управління кожної сторін, за присутності юристів або 
інших професійних консультантів). Другу групу складають примирні процедури, 
які передбачають самостійне вирішення спору  без участі третіх осіб : трансакція 
– процес взаємних поступок для завершення конфлікту сторін, переговори та 
інші [5;с. 101].  

 Міжнародний інвестиційний арбітраж – це процедура вирішення спорів 
між іноземними інвесторами та державами-реципієнтами іноземних інвестицій в 
інституційному арбітражі (в Міжнародному центрі по врегулюванню 
інвестиційних спорів (надалі – «МЦВІС») або в  ad hoc – в Міжнародному 
арбітражному суді при міжнародній торговій палаті згідно регламенту 
ЮНСІТРАЛ.  

 МЦВІС (ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes) 
заснований відповідно до Конвенції із врегулювання інвестиційних суперечок 
між державами і громадянами інших держав 1965 р.  Юрисдикція центру 
поширюється на всі правові спори, що виникають безпосередньо із стосунків, 
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пов’язаних з інвестиціями, між державою – учасником Вашингтонської 
конвенції й особою іншої держави – учасника Вашингтонської конвенції за 
умови наявності письмової згоди учасників спору про передачу такої суперечки 
для дозволу в ICSID. Таким чином, для того щоб ICSID мав компетенцію 
розглядати інвестиційний спір, потрібна відповідна письмова згода сторін 
інвестиційного договору, так звана арбітражна угода. Нині положення про 
звернення із спірних питань у ICSID є стандартним пунктом міжнародних 
інвестиційних угод і договорів. За результатами розгляду справи МЦВІС 
виносить мотивоване рішення на користь однієї з сторін, яке підлягає виконанню 
у відповідності до законодавства місця виконання рішення МЦВІС. 

 До інвестиційного арбітражу ad hoc відносяться ті процеси, що 
здійснюються в Міжнародному арбітражному суді при міжнародній торговій 
палаті згідно регламенту ЮНСІТРАЛ в Лондонському арбітражному суді, 
Стокгольмському арбітражному інституті чи інших арбітражних інституціях. 
При цьому, інвестиційний арбітра ad hoc здійснюється у відповідності до 
Регламенту обраного сторонами спору арбітражного суду. 

Як правило, міждержавні Двосторонні інвестиційні угоди або міжнародні 
інвестиційні угоди включають в себе арбітражне застереження згідно якого 
сторони угоди мають право звернутися для вирішення спору до відповідного 
інвестиційного арбітражу. 

Так, наприклад, відповідно до ст. 8 Угоди між Урядом України та Урядом 
Чеської Республіки, ратифіковану Законом N 401/95-ВР від 20.10.1995 Про 
сприяння та взаємний захист інвестицій будь-який спір,  будь-які спори що 
виникнуть між інвесторами та Державою і vice versa вирішуються шляхом 
переговорів. Якщо будь-який спір не буде  вирішений протягом 6 місяців,  
інвестор має право передати цю справу або до МЦВІС, арбітра  або  
міжнародного  ad  hoc  арбітражного  суду, заснованого   згідно   ЮНСІТРАЛ [6].   

Отже, інвестиційні спори вирішуються у порядку, передбаченому 
законодавством, але на підставі домовленості сторін, зокрема  інвестиційний 
міжнародний арбітраж чи міжнародних арбітражних судах або у договірному 
порядку, який включає форми захисту прав інвесторів, що використовуються в 
порядку і на підставі домовленості сторін,  тобто примирливі процедури. 
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Технічні коноплі є високорентабельною сільськогосподарською культурою, 

яка використовується в будівництві, медицині, косметології, харчовій 
промисловості та інших галузях. За оцінками експертів з даної рослини можна 
виготовити близько 50000 різних виробів. Технічні та наркотичні коноплі 
розрізняються між собою за вмістом ТГК. Згідно з українським законодавством, 
його рівень може складати не більше 0,08 %. [1]  

Правове регулювання технічних конопель у світі є різним, тобто їх обіг має 
різне правове підґрунтя для існування на ринку. У свою чергу, українське 
законодавство прирівнює їх до наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів, хоча в світі це звичайна сільськогосподарська культура. Як 
наслідок, це створє величезні проблеми для ведення господарської діяльності з 
культивування, переробки, зберігання, перевезення та продажу технічних 
конопель в Україні. 

До проблем, які створюють значні обмеження для ведення бізнесу та 
стримують розвиток економіки належать: 

- Застосування до вирощування технічних конопель регулювання як до 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а не як до звичайної 
сільськогосподарської культури;  

- Надмірний контроль зі сторони правоохоронних органів господарської 
діяльності пов'язаної із технічними коноплями. Для отримання ліцензії на 
сільськогосподарську культуру бізнесу необхідно контактувати з 
правоохоронними органами, щоб почати культивування рослин. При переробці 
необхідно організувати щоденний контроль поліцією (спеціальна комісія) 
знищення залишків переробки технічних конопель; [2] 

- Культивування технічних конопель підлягає ліцензуванню та квотуванню, 
що створює подвійне навантаження на бізнес. Крім того, такий інструмент 
регулювання, як квотування є недосконалим та в законодавстві не визначено 
критерії для отримання квот, в органах державної влади відсутні повноваження 
щодо затвердження квот, які мають затверджуватись щорічно. Як наслідок 
протягом останніх 4 років бізнес подавав заявки на квоти в односторонньому 
порядку, не отримуючи зворотнього зв’язку. Також, існують випадки коли 
представники Національної Поліції України, під час перевірки бізнесу 
зловживають недосконалістю законодавства і просять документальне 
підтвердження цих квот. Більше того, з 2014 року Кабінет Міністрів України не 
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встановлює квоти на технічні коноплі. Тому даний інструмент потребує 
дерегулювання. [ 

- Господарська діяльність на ринку є не визначеною, певні товари та 
продукти переробки (з листя, суцвіття та екстратів технічних конопель) не 
ідентифікуються. Відсутні коди КВЕД, відсутні коди УКТЗЕД, як наслідок 
відсутня простежуваність і реальні статистичні дані, неможливо прогнозувати 
ситуацію на ринку.  

- Відповідно до українського законодавства, рівень ТГК в технічних 
коноплях може складати не більше 0,08 %, тоді як в ЄС цей показник складає - 
0,2%, в США, Канаді та Китаї - 0,3%. В рамках Угоди про асоціацію (ст. 405, 
додаток XXXVII), Україна зобов'язалися імплементувати Регламент Ради (ЄС) 
№ 1307/2013 та встановити вимоги до вмісту ТГК в - 0.2%. Термін виконання - 
до 31.12.2020. Однак, наразі відповідний нормативно-правовий акт не 
ухвалений, тому виконання завдання відповідно до Угоди про асоціацію 
перебуває в зоні ризику. [3] 

Для спрощення ведення господарської діяльності з культивування технічних 
конопель потрібно виконати наступні кроки: 

1. Визначити на законодавчому рівні види діяльності з культивування 
технічних конопель, закріпивши відповідний код КВЕД. Визначити коди 
УКТЗЕД на всі види товарів та продуктів на основі технічних конопель.  

2. Усунути надмірний контроль органів МВС за господарською діяльністю 
пов'язаною із обігом технічних конопель. 

3. Скасувати контроль держави за обігом, в т.ч. знищенням залишків, 
технічних конопель. 

4. Скасувати квотування посівів технічних конопель. 
5. Вивести технічні коноплі з під загального регулювання про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори, створити спрощені умови 
ліцензування.  

6. Підвищити гранично допустимий рівень ТГК в технічних коноплях до 
0,2% або 0,3%.  

В результаті запропонованих регуляторних змін підприємства, які 
займаються культивуванням, переробкою, зберіганням, транспортуванням та 
продажем технічних конопель, зможуть вести свою господарську діяльність по 
зрозумілим і прозорим правилам гри, без тиску правоохоронних органів; 

Зменшення регуляторних вимог до малого та середнього бізнесу дозволить 
збільшити площі посівів технічних конопель, як наслідок збільшиться обсяг 
продуктів переробки, що виготовляються в Україні, збільшиться обсяг експорту 
та продукції на внутрішньому ринку; 

Зменшення регуляторних вимог дозволить збільшити кількість суб'єктів 
господарювання на ринку (на сьогодні лише 62 суб'єкти мають ліцензії для 
роботи з технічними коноплями). 

Зокрема, запропоновані рішення повністю узгоджуються з зобов'язаннями 
щодо Угоди про асоціацію. Вони імплементують  Регламент Ради (ЄС) № 
1307/2013, в частині  встановлення вимог до вмісту тетрагідроканнабінолу в 
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коноплях та закріплення на законодавчому рівні перевірок вмісту 
тетрагідроканнабінолу. 
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Конституцією України передбачено, що кожен українець має право на 

охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, при чому таке 
право гарантується громадянам безоплатно [1]. Але кожен, хто хоч раз був у 
державних чи комунальних закладах з надання медичних послуг, знає, що не 
рідко такі послуги надаються не якісно. Тому, не є дивиною, що зокрема у таких 
важливих питаннях як психічні розлади та захворювання або алко-, нарко-
залежності, українці надають перевагу приватним закладам. 

Психіатрія – невід'ємна частина медицини, органічно пов'язана з усіма її 
розділами, що вивчає принципи діагностики, лікування, а також етіологію, 
патогенез, поширеність психічних хвороб і систему організації психіатричної 
допомоги. У перекладі з грецької психіатрія –це лікування душі (рsуhе –душа, 
іаtrіа –лікування). Психіатрія – це широка галузь, яка включає в себе багато 
підгалузей, таких як: 

− Наркологія – вивчає особливості психічних порушень у разі інтоксикацій, 
що виникають через вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотиків, 
токсичних речовин), а також особливості формування залежності й деградації 
особистості у разі зловживання психоактивними речовинами. 

− Психотерапія – вивчає методи та показання до застосування різник видів 
психотерапевтичного впливу на хворих [2, с. 11]. 

Серед видів устaнов, що зaбезпечують охорону здоров’я, в Укрaїні існують 
нaступні: сaнітaрно-профілaктичні, лікувaльно-профілaктичні, фізкультурно-
оздоровчі, сaнaторно-курортні, aптечні, нaуково-медичні тa інші устaнови 
охорони здоров’я [3, с. 21]. Діяльність привaтних медичних зaклaдів 
здійснюється через утворені привaтні (недержaвні) клініки – лікувaльні зaклaди, 
які відрізняються від лікувaльних зaклaдів держaвної тa комунaльної форми 
влaсності тільки тим, що медичнa допомогa в привaтних клінікaх нaдaється нa 
плaтній основі [4, с. 48]. 

В нaш чaс в Укрaїні існує знaчнa кількість привaтних зaклaдів медичного 
спрямувaння. До тaких відносяться стомaтологічні клініки, медичні зaклaди 
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крaси, гінекологічні устaнови, психіaтричні клініки тощо. Згідно з Переліком 
зaклaдів охорони здоров'я, зaтвердженого Нaкaзом Міністерствa охорони 
здоров’я Укрaїни, зaклaди з нaдaння психіaтричної допомоги відносяться до 
лікувaльно-профілaктичних [5]. Проте незaлежно від форми влaсності, вони 
виконують ті ж сaмі функції, що й держaвні, комунaльні тa відомчі медичні 
зaклaди. Тож привaтні лікaрні психіaтричного тa нaркологічного спрямувaння 
переважно тaк сaмо нaдaють медичні послуги відповідного признaчення 
громaдянaм, які отримують стaтус пaцієнтa. До їх компетенції входить:  

− лікувaння нaркомaнії, aлкоголізму, ігрових зaлежностей; 
− кодувaння; 
− лікувaння психічних розлaдів; 
− консультaції; 
− реaбілітaції тощо. 
Щодо контролю з боку держaви до привaтних клінік психіaтричного 

спрямувaння, то він нaбaгaто жорсткіший. Проте, незвaжaючи нa це, вимоги до 
недержaвних клінік стaвляться тaкі ж сaмі, що й до зaклaдів держaвної чи 
комунaльної влaсності [6, с.124].  

Привaтні психіaтричні клініки, як і будь-які медичні зaклaди, повинні 
здійснювaти свою діяльність нa підстaві ліцензії нa відповідний вид медичної 
прaктики зa умови виконaння клінікaми квaліфікaційних, оргaнізaційних тa 
інших спеціaльних вимог, устaновлених ліцензійними умовaми провaдження 
господaрської діяльності з медичної прaктики [7]. Тaкож повинні бути дотримaні 
умови щодо нaявності приміщень, що відповідaють устaновленим сaнітaрним 
нормaм і прaвилaм; нaявності прилaдів, облaднaння, оснaщення відповідно до 
тaбеля, оснaщення виробaми медичного признaчення лікувaльних тa 
діaгностичних кабінетів, амбулаторно-поліклінічних зaклaдів, стaціонaрних 
відділень лікaрень; укомплектовaності прaцівникaми (лікaрями, провізорaми, 
молодшими спеціaлістaми з медичною тa фaрмaцевтичною освітою) для 
провaдження господaрської діяльності з медичної прaктики; дотримaння вимог 
щодо aтестaції медичних прaцівників тa фaрмaцевтичних прaцівників; 
проходження медичними тa фaрмaцевтичними прaцівникaми обов’язкових 
медичних оглядів; нaявності входу тa умов для вільного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями [8].  

Якщо ми говоримо про амбулаторну допомогу психічно хворим, яку надають 
у психіатричних (психоневрологічних) диспансерах, то у таких закладах з 
приводу організації є свої правила. У психоневрологічних (психіатричних) 
диспансерах працюють лікарі-психіатри, психотерапевти, дитячі та підліткові 
психіатри, логопеди, юристи, які надають правову допомогу хворим. При 
диспансерах організовано відділення напівстаціонарного типу – денні 
стаціонари, де під наглядом лікарів хворі перебувають протягом дня, одержуючи 
необхідну терапію, а ввечері йдуть додому. Денні стаціонари дають можливість 
хворим, які за психічним станом не є небезпечними для себе або оточуючих, 
одержувати необхідне лікування та не переривати сімейні та соціальні зв'язки. У 
випадках, коли амбулаторне лікування є неефективним або коли хворий 
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потребує із самого початку терапії застосування активних методів, його 
направляють у психіатричну лікарню [2, с. 13]. 

Проте все ж тaки зaконодaвець визнaчaє декількa обмежень щодо привaтних 
клінік і видів медичної допомоги, які можуть нaдaвaти недержaвні лікувaльні 
зaклaди, a сaме: 

− привaтні медичні зaклaди (зокремa психіaтричного спрямувaння) не 
мaють прaвa видaвaти листки непрaцездaтності, хочa це є дуже вaжливим 
aспектом лікувaльного процесу [9]; 

− обмеження щодо використaння лікaрських зaсобів, що віднесені до 
переліку нaркотичних зaсобів, психотропних речовин і прекурсорів, діяльність з 
якими потребує отримaння ліцензії, що дaє прaво суб’єкту господaрювaння нa 
здійснення зaзнaчених у ньому видів діяльності з обігу нaркотичних зaсобів, 
психотропних речовин тa прекурсорів нaркотичних зaсобів і психотропних 
речовин протягом визнaченого строку зa умови виконaння ліцензійних умов [10]. 

В нормативно-правових актах, що встaновлюють ці обмеження, 
зaконодaвець уточнює, що нa зaзнaчені вище дії мaють прaво медичні зaклaди 
сaме комунaльної тa держaвної влaсності. A отже, мaємо певні нюaнси в 
господaрській діяльності недержaвних психіaтричних зaклaдів.  

Aле у aспектaх вивчення нaшої теми є ще одне цікaве питaння: чи можнa в 
примусовому порядку госпітaлізувaти особу до привaтного зaклaду з нaдaння 
психіaтричних послуг? В зaконодaвстві Укрaїни вaжко знaйти чітку відповідь нa 
це питaння. Якщо ми маємо на увазі кримінальне провадження, то пропонуємо 
розглянути «Прaвилa зaстосувaння примусових зaходів медичного хaрaктеру в 
спеціaльному зaклaді з нaдaння психіaтричної допомоги», зaтверджені Нaкaзом 
МОЗ. Там зaзнaчaється, що стaціонaрні види примусових зaходів медичного 
хaрaктеру, тобто зaходів, що зaстосовуються до осіб, які скоїли суспільно-
небезпечне діяння для нaдaння їм психіaтричної допомоги, нaдaються у 
спеціaльних зaклaдaх з нaдaння психіaтричної допомоги [9].  

Нa зaконодaвчому рівні існує офіційний «Перелік спеціaльних зaклaдів з 
нaдaння психіaтричної допомоги». До нього входять лише держaвні тa 
комунaльні зaклaди [10]. Тож, відповідно, примусово госпітaлізувaти особу, що 
скоїла суспільно-небезпечне діяння, до привaтного зaклaду з нaдaння 
психіaтричних послуг – неможливо.  

Але щодо цивільних справ трохи інша ситуація. Законодавством прямо не 
заборонено надавати психіатричну допомогу в закладах приватної форми 
власності в примусовому порядку. Аналізуючи судову практику, ми знайшли 
твердження суду про те, що саме на державу покладається позитивний обов`язок 
створювати належні умови надання психіатричної допомоги громадянам, котрі 
її потребують [11]. Відповідно, суд надає перевагу державним закладам при 
примусовому поміщенні особи в психіатричний заклад. Але теоретично, 
зважаючи на те, що в законодавчій базі нема чітких дозволів чи заборон стосовно 
цього питання, ми можемо припустити, що особі в примусовому порядку можуть 
надати психіатричну допомогу в недержавному закладі, за клопотанням опікуна, 
піклувальника чи третіх осіб. Проте, в першу чергу, такий заклад повинен 
відповідати всім умовам в аспекті забезпечення такими примусовими заходами, 
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що визначить суд, а також суду повинно бути запропоноване рішення з приводу 
того, хто буде спонсорувати таке лікування.  

Отже, виходячи з досліджуваних аспектів, маємо зазначити, що приватна 
психіатрія і наркологія – це підвид медичної практики як спеціального виду 
підприємницької діяльності, що займається наданням відповідних послуг 
психічного та наркологічного призначення, поза установ державної і 
комунальної системи охорони здоров’я та в незалежному від них статусі, за 
кошти фізичних осіб або рахунок коштів підприємств, установ і організацій, в 
тому числі страхових медичних організацій, відповідно до укладених договорів.  

Як ми визначили, діяльність психіатричних приватних закладів, як і 
медичних приватних закладів в принципі, регулюється не профільним 
законодавством, по причині його відсутності, а законними і підзаконними 
актами, що регулюють окремі аспекти. Відповідно до таких нормативно-
правових актів приватний психіатричний заклад у питаннях організації та 
діяльності практично не відрізняється від державного чи комунального, але 
послуги, що надають лікувальні заклади приватної форми власності, повинні 
відповідати потребам споживачів. Тим не менш, декілька законодавчо 
закріплених обмежень у діяльності недержавних медичних закладів, перед 
державними, все-таки існує і вони створюють незручності для пацієнта як 
споживача таких медичних послуг. Тому ми вважаємо, що законодавство у сфері 
надання приватних психіатричних та наркологічних послуг потребує 
редагування, задля забезпечення споживачам рівносильного вибору між 
безоплатними та платними медичними послугами.  
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Нормами прямої дії Основного закону України здоров'я людини віднесено до 
найвищої соціальної цінності нашої держави та кожному надано право на 
охорону здоров'я та медичну допомогу (ст. 3, 49 Конституції України)[1]. 
Психічне здоров’я особи є необхідною складовою її здоров’я загалом і 
нормального самопочуття та співжиття з іншими членами соціуму.  

Саме тому, вважаючи на потенційну ситуацію стану психічного здоров’я 
особи для навколишніх, чинне законодавство передбачає правове забезпечення з 
надання психотерапевтичних та психіатричних послуг. Передумовою 
зародження правового регулювання медичних послуг стала необхідність чіткого 
регламентування діяльності лікаря-психотерапевта (медичної установи), 
визначення їх прав та обов’язків, а також способів захисту суб’єктивних прав 
учасників правовідносин у сфері медичної діяльності.   

У професійно змістовній частині своєї роботи лікарі-психотерапевти мають 
дотримуватися положень «Основ законодавства України про охорону здоров’я» 
від 19.11.1992 р. № 2801-XII. Особлива увага повинна приділятися виконанню 
положень статті 32: «З метою запобігання шкоди здоров'ю населення 
застосування гіпнозу, навіювання, інших методів психологічного і 
психотерапевтичного впливу дозволяється лише у місцях та в порядку, 
встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров'я».[2] 

Відповідно до положень «Основ законодавства України про охорону 
здоров’я», додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), 
клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення є обов’язковим 
для всіх закладів охорони здоров’я, а також для фізичних осіб – підприємців, що 
провадять господарську діяльність з медичної практики.[2] 

На відміну від психіатричної лікарської допомоги психотерапія не має чіткої 
законодавчої бази, але лікарі-психотерапевти, окрім вищезазначного Закону, 
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мають також дотримуватися Закону України «Про психіатричну допомогу» від 
22.02.2000 р.[3] Відповідно до ст. 17 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я» провадження господарської діяльності у сфері 
охорони здоров'я дозволяється лише за наявності ліцензії. Аналогічне 
положення міститься й у спеціальному законі – Законі України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», яким медичну практику віднесено 
до виключного переліку видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню (п. 15 ч. 1 ст. 7).[2] 

Таким чином, якщо особа (юридична чи ФОП) має намір провадити 
господарську діяльність у сфері охорони здоров'я (психотерапевтична 
діяльність), то їй обов’язково потрібно отримати ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної практики, про що зазначено в Законі 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності».[4] 

На міжнародному рівні право людини на здоров’я, а отже й на медичну  
допомогу було визнано в 1948 році Всесвітньою декларацією прав людини.  
Ухвалені документи міжнародного значення, присвячені правам пацієнта:  
рекомендації Ради Європи по правам хворого і вмираючого (1976 р.); резолюція  
Асамблеї ВОЗ «Про здоров’я для всіх» (1977 р.); Хартія з прав пацієнтів лікарні  
(1979 р.); а згодом – Лісабонська декларація про права пацієнта (1981р.); Права 
пацієнта в Європі (ВОЗ, 1993 р.); Амстердамська декларація про політику в 
галузі  забезпечення прав пацієнта в Європі (ВОЗ, 1994 р.). Перелічені акти 
міжнародного характеру регулюють окремі аспекти прав пацієнта та їх 
дотримання у сучасних умовах.[5, с.4] 

У медичній практиці виникають щоразу нові питання, які зумовлюють  
необхідність правового вирішення. Час від часу з’являлися наукові дослідження, 
в яких зверталася увага на доцільність запровадження більш детальної  
визначеності у правах та обов’язках лікаря (медичної установи) і пацієнта,  
упорядкування їх взаємин.  

Цивільний кодекс України не передбачає в системі договірних зобов’язань  
надання медичних послуг, як окремого різновиду договору.[6] Положення 
чинного законодавства України в галузі медицини не забезпечують належного 
регулювання відносин щодо надання медичних послуг, не встановлюють 
гарантій захисту прав та інтересів як пацієнтів, так і медичних установ. 
Положення чинного  законодавства України навіть не містять визначення 
терміну «медична послуга». Акти цивільного законодавства не  передбачають 
спеціальних положень щодо особливостей укладання та виконання  договорів 
про надання медичних послуг. Питання відповідальності лікарів та медичних 
закладів за ненадання чи неякісне надання медичних послуг  врегульовані 
суперечливо та неоднозначно.[5, с.6] 

Для досягнення цієї мети в системі відносин «лікар-пацієнт» вкрай потрібні  
комплексні правові дослідження і законодавчі рішення на національному рівні, 
спрямовані на їх регулювання. Відносини  виникають також між пацієнтом і 
лікарем (медичною установою) на основі  договору і мають приватний характер. 
Договір про надання медичних послуг є однією з найпоширеніших підстав 
виникнення правовідносин з надання медичних послуг, який виконує роль 



160 

основного правового регулятора реалізації прав і законних інтересів його 
учасників: лікарів, медичних закладів і пацієнтів. 

У загальному розумінні контракт між психологом та клієнтом – це система 
домовленостей про особливості перебігу процесу психологічної допомоги. Така 
угода укладається вже на перших етапах роботи, коли аналізується проблемний 
запит клієнта, формулюється мета та основні завдання. Психолог та клієнт 
намагаються отримати якомога більше інформації одне про одного та дійти згоди 
щодо основних моментів спільної діяльності. Як правило оговорюється освіта та 
кваліфікація психолога; права, обов’язки та відповідальність обох сторін; 
вартість психологічних послуг; загальна тривалість роботи; очікувані результати 
тощо. Часто такий укладається усно і не фіксується на папері.  

Письмовий контракт (договір), укладений із дотриманням основних 
юридичних вимог є одним із основних нормативних документів, що регулює 
діяльність фахівців у багатьох галузях. Однак у нашій країні контракт на надання 
психологічних послуг ще не набув широкого застосування. Це пов’язано, 
насамперед, з недосконалістю правового регулювання практичної психології: 
потребує доопрацювання система ліцензування та сертифікації, відсутні 
процедури громадянської та кримінальної відповідальності психологів. Така 
ситуація призводить до правової та психологічної незахищеності як клієнта, так 
і психолога. Професійно некомпетентні дії психолога, або порушення ним 
основних етичних вимог можуть викликати загострення психологічних проблем 
клієнта, стати причиною порушення рівноваги у його психічному здоров’ї, і 
навіть, спровокувати загрозу життю.  

В свою чергу психолог також може постраждати від некоректної поведінки 
клієнта, коли останній вимагає негайних результатів роботи, звинувачує 
психолога у некомпетентності, наполягає на поверненні платні тощо. Однак, 
якщо ці та інші домовленості документально не врегульовані і не можуть бути 
підтверджені чи спростовані іншими особами, – звернення до суду навряд чи 
буде продуктивним.  

Вирішенням поставленої проблеми може стати укладання контракту на 
надання психологічних послуг – правового документу, який засвідчуватиме 
систему домовленостей між психологом і клієнтом про умови та особливості 
спільної діяльності та матиме юридичну силу.  

Останнім часом набула поширення думка про те, що контракт у сфері 
психологічної практики (психотерапії, консультування, тренінгового навчання, 
супервізії) має бути оформленим як юридичний документ із визначеною 
структурою, певними реквізитами та підписами сторін (У. Бауман, К. Бремс, С. 
Гледдінг, Д. Мартин, М. Перре, Р. Солсо, В. Уоллес, Д. Холл). Не існує одного 
єдиного договору для всіх лікарів-психотерапевтів та клієнтів, але у даних 
договорах містяться загальні норми, права та обов’язки сторін, які є 
обов’язковими до виконання. 

Одним з основних елементів договору про надання психологічних 
(психотерапевтичних) послуг є права та обов'язки сторін. Досить часто у 
літературі зазначається, що саме права й обов'язки становлять зміст того чи 
іншого правового договору [7, с.79]. Власне у цій частині договору визначаються 
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гарантовані юридичними нормами можливості сторін та кореспондуючі їх 
обов'язки іншої сторони не заважати у реалізації відповідних прав, а, можливо, і 
активно сприяти такій реалізації. Отже, права та обов'язки сторін складають 
«ядро» вказаного правового договору, що і обумовлює актуальність обраної теми 
дослідження. Водночас питання прав та обов'язків сторін договору про надання 
психологічних (психотерапевтичних) послуг свого належного висвітлення не 
отримало. 

Говорячи про права споживачів психотерапевтичних послуг, варто 
зазначити, що дані послуги обумовлюються специфікою відносин, які виникають 
між психологом та клієнтом. Варто також враховувати, що у даному випадку 
клієнт виступає споживачем, а тому на такі відносини поширюються положення 
Закону України «Про захист прав споживачів».[8] У ст. 4 вказаного Закону 
визначено, що споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення 
договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при 
використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення 
своїх особистих потреб мають право на захист своїх прав державою; належну 
якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, 
достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її 
кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) тощо.[8] У тій 
чи іншій мірі всі ці права стосуються і замовника у договорі про надання 
психологічних (психотерапевтичних) послуг. 

У процесі надання психологічної (психотерапевтичної) допомоги фахівцю 
може знадобитися значний об’єм інформації про особу. Відповідно до ч.2 ст.21 
Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну 
особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 
особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може 
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею 
порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 
визначених законом.[9] До того ж ч.1 ст.6 Закону України «Про психіатричну 
допомогу» передбачає, що фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної 
допомоги не можуть розголошувати відомості про наявність у особи психічного 
розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою та лікування у 
закладі з надання психіатричної допомоги тощо.[3] 

Поряд із контрактом на надання психологічних послуг, дослідники 
пропонують і інші форми документів, які засвідчують договірну взаємодію між 
психологом та клієнтом: типовий лист (В. Уоллес, Д. Холл), інформована згода 
(У. Бауманн, К. Бремс, Д. Мартін, М. Перре, Р. Солсо), етичний договір (А. Айві, 
М. Айві). Найбільш поширеною у психологічній практиці є інформована згода. 
Відмінність згоди від контракту полягає у довільності викладу інформації та її 
загальному характері. В інформованій згоді не розписуються детально права та 
обов’язки сторін, її основна мета отримати підтвердження добровільності участі 
особи у психологічній взаємодії. На нашу думку інформована згода є більш 
доцільною у практиці психологічних досліджень та експериментування, тоді як 
психологічна допомога вимагає детального контракту із зазначенням предмету 
роботи, прав та обов’язків сторін, ступеня їх відповідальності.[10] 
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Отже, контракт (договір) на надання психологічних послуг є комплексною 
угодою між психологом та клієнтом, яка засвідчує професійність взаємодії та 
дозволяє відрегулювати процес психологічної допомоги вже на його початку. 
Контракт виконує такі загальні функції: інформативну (збір інформації про 
учасників процесу), етично-правову (забезпечення етичних норм роботи та 
правового захисту сторін), організаційну (організація процесу психологічної 
взаємодії), терапевтичну (терапевтичний вплив на клієнта). Укладання 
психологічного контракту є необхідною та обов’язковою умовою ефективної 
психологічної допомоги. 
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Питання долі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є 

актуальним для кожної держави. В Конституції України закріплено, що 
реалізація охорони та захисту прав дітей покладається на державу. Відповідно, 
держава має забезпечувати дітей належними умовами для їх виховання, та 
сприяти їх усиновленню. Сприяння усиновленню забезпечить дитину 
можливістю бути вихованою у сімейному оточенні, турботу, захист, та 
піклування; мати взаємопов’язані права та обов’язки щодо своїх батьків. Проте 
для того, щоб бути впевненим у кандидаті в усиновлювачі, мають існувати певні 
умови його підготовки, що дозволить перевірити його готовність виховувати 
дитину та підготує до майбутніх взаємин з дитиною. Такі умови мають на меті 
забезпечити прозорість та відкритість процедури усиновлення та врахувати 
інтереси дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Як відомо, інститут усиновлення покликаний в першу чергу захистити права 
дітей. Саме тому існують перевірки кандидатів та спеціальні курси. Ці курси 
націлені в першу чергу на надання майбутнім батькам навичок, що допоможуть 
у спілкуванні з дітьми, при вирішенні нестандартних ситуацій, що притаманні 
лише такому типу відносин як усиновлення. 

Показовим з цього питання є приклад США. Так, усиновлення в США в 
основному регулюється законодавством штатів, хоча федеральні конституційні 
принципи та обмежені федеральні статути можуть вступити в дію. Так, в США 
питання усиновлення розглядається Федеральним конституційним законом [1], 
Федеральним законом про допомогу при усиновленні та захист дитини 1980 
року, Закон про усиновлення та безпечні сім'ї 1997 року, Закон про добробут 
дітей 1978 року, Сімейний Кодекс. Закон про єдине усиновлення ("The Uniform 
Adoption Act") є типовим актом, запропонованим Комісією з уніфікованих 
законів США[2]. Деякі штати змоделювали свої закони про прийняття згідно із 
цим актом. Закон про єдине усиновлення передбачає, що будь-яка особа може 
усиновити іншу особу, намагаючись створити правові відносини дитини та 
батьків, за умови, що усиновлювач досяг повноліття.  

У Сполучених Штатах зазвичай першим етапом процесу усиновлення є вибір 
ліцензованого агентства з усиновлення або адвоката, з яким буде працювати 
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кандидат в усиновлювачі. Спеціальні агентства зазвичай допомагають 
бажаючим усиновити дитину пройти всі етапи процедури усиновлення, 
починаючи від подачі заяви та до фінального результату – усиновлення дитини. 
Одним з цих етапів є підготовка до усиновлення та проходження спеціальних 
курсів, яке вимагає законодавство.  

Так, етап підготовки кандидата в усиновлювачі включає в себе перевірку 
відповідними органами кандидатів в усиновлювачі, так званий “home study” та 
проходження кандидатами відповідних тренінгів.  

“Home study” можна охарактеризувати як дослідження життя кандидата в 
усиновлювачі. Це дослідження являє собою базовий огляд життя, включаючи 
перевірку кримінального стану, фінансовий стан і навіть особисті стосунки. 
Суди використовують це дослідження для оцінки того, чи існує стабільне 
середовище для проживання в сім'ї. В США таке дослідження є необхідним для 
кожного усиновлення, незалежно від того, чи є воно міжнародним чи 
внутрішнім, приватним, прийомним, усиновлюється немовля або старша дитина 
[2]. Кожен штат має свої власні норми щодо того, хто може проводити домашнє 
дослідження, що має бути включено у звіт та закони про те, хто може усиновити 
дитину. 

Часто цей етап усиновлення є одним із найдовших етапів усього процесу. Це 
пов’язано з тим, що потрібні детальні огляди важливих документів, таких як 
свідоцтва про народження та посвідчення на шлюб, що може зайняти деякий час 
для пошуку чи отримання копій відповідних державних органів від деяких сімей. 
Сім'ям рекомендується якомога швидше розпочати процес домашнього 
навчання, оскільки цей важливий крок часто потрібен фахівцям з усиновлення, 
перш ніж вони почнуть процес зв’язку сім’ї з майбутньою матір’ю або дитиною. 

Тобто, в цілому, “home study” складається зі збору та подання особистих 
документів усиновлювача; кожен член сім’ї проходить співбесіду з 
уповноваженою собою; відбуваються візити соціального працівника в будинок, 
де проживають кандидати; перегляд попередніх кримінальних історій/скарг на 
жорстоке поводження з дітьми; характеристика кандидата в усиновлювачі від 
людей, які його знають [2]. Таки чином, відбувається перегляд особистого життя 
кандидата для встановлення факту наскільки можливо створити гарні умови 
життя для дитини та сім’ї в цілому. 

Процес домашнього дослідження проводить ліцензований соціальний 
працівник, який, як правило, працевлаштовується в установі з виховування дітей 
або іншого спеціаліста із соціальної роботи. Більшість сімей отримують заявку 
та інформаційний пакет від агентства, з яким працюють. На цьому кроці 
кандидати отримують повну інформацію про те, як відбувається дослідження у 
їх штаті, заповнюють інформацію, яка потрібна соціальному працівникові для 
завершення дослідження (медичні картки, податкові записи та підтвердження 
доходу тощо). Після подання заявки та перегляду документації соціальний 
працівник проводить візити додому та співбесіди. Співбесіди мають на меті 
допомогти соціальному працівникові познайомитися з кандидатом та зрозуміти 
мотивацію усиновлення. Вони також оцінюватимуть такі речі, як стиль 
виховання, готовність до усиновлення та загальна особистість. 
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Кінцевим результатом домашнього дослідження є звіт, написаний 
соціальним працівником. Цей звіт потрібен агентству, щоб стати "активною 
сім'єю", що означає термін для сімей, чиї профілі показуються майбутнім 
матерям, зо планують віддати дитину на усиновлення. Цей звіт також 
вимагається урядами штатів та судами для забезпечення законності розміщення.  

Одним із етапів підготовки кандидата є проходження спеціального навчання 
або тренінгу (20-30 годин). Хоча всі типи батьків мають схожі риси, існують 
певні ситуації, характерні лише для усиновителів та прийомних сімей. Навчання 
має менше спільного з тим, як навчити кандидатів в усиновлювачі бути 
батьками, а більше з тим, як боротися з певними ситуаціями, які можуть 
виникнути. Такі курси також надають відповіді на будь-які запитання, які 
можуть виникнути у кандидатів [3]. 

Таким чином, курси потрібні для готовності кандидатів в усиновлювачі 
вирішувати емоційні та психологічні проблеми дітей; допоможе встановити 
реалістичні очікування щодо усиновлення та навчитися використовувати 
ресурси як у власній родині, так і поза нею. Таким чином, потреба у якісних 
курсах попереднього усиновлення, які готують майбутніх батьків до 
усиновлення, повинна бути пріоритетом у країнах, що приймають, і змусила 
деякі зарубіжні країни вимагати документації про те, що усиновлювачі брали 
участь у такому курсі попереднього усиновлення.  

В Україні основними джерелами, що регулюють питання усиновлення є 
Конституція України 1996 р., Сімейний Кодекс України 2002 р., Цивільний 
Кодекс України 2003 р., Цивільний Процесуальний Кодекс України 2004 р., 
Кримінальний Кодекс України 2001 р., Закон України «Про охорону дитинства» 
2001 р., та Постанова Кабінету Міністрів України про «Порядок 
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням 
прав усиновлених дітей» № 905 від 8 жовтня 2008 року, Постанова Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства 
при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення 
батьківських прав» від 2007 року, Наказ Міністерства соціальної політики «Про 
затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування» від 2017 року, Закон України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» від 2005 року та інші нормативно-
правові акти. 

Проте донедавна в Україні жодним з перелічених актів не було передбачено 
обов’язку для майбутніх усиновлювачів проходити курси перед усиновленням. 
Проте в 2019 році Міністерством соціальної політики України було 
запроваджено прозорішу процедуру усиновлення в Україні завдяки новій 
програмі навчання кандидатів в усиновлювачі, запровадженню довідки про 
вжиття вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім’ю громадян України 
та проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування [4]. Зміни були внесені Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року «Про внесення змін до 
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Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей» [5]. 

Проходження кандидатами в усиновлювачі обов’язкового курсу навчання є 
дуже важливим етапом, оскільки виховання дитини, яка зазнала психологічної 
травми від втрати біологічних батьків, має свої особливості, всі потенційні 
прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни вже давно проходять таке 
навчання [4]. Відтепер це стосуватиметься і усиновлювачів.  

Таке навчання є безкоштовним та триває 32 години. По його закінченню 
видається довідка, яка засвідчує проходження курсу і готовність кандидатів 
стати усиновлювачами. в ній вказується кількість дітей, їх стать та вік, 
рекомендації щодо можливості усиновлення. По суті, ця довідка є остаточним 
документом в пакеті, який подається всіма заявниками до суду – інстанції, яка 
приймає остаточне рішення щодо усиновлення [4]. 

Отже, важливим кроком до усиновлення можна безперечно вважати 
підготовку кандидата в усиновлювачі до усиновлення. Проходження відповідних 
курсів є гарантією, що особи усвідомлюють та готові стати усиновлювачами, та 
значно знизить ризик поганого виховання дитини через необізнаність. Вважаємо 
також необхідним запровадити в Україні не тільки теоретичне ознайомлення з 
даними кандидата в усиновлювачі, але і особисте знайомство з соціальним 
працівником, створення відповідного психологічного портрету особистості.  
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Risk management in construction is carried out through the preparation and 
implementation of measures aimed at reducing the risk of making false decisions and 
reducing possible negative consequences of undesirable development based on the 
results of the decision-making process. To ensure sustainability and competitiveness 
of construction enterprises, operating in a dynamic market economy and anticipation 
of risks of industrial and commercial activities, there is a need to develop and 
implement an effective organizational and economic risk management system in 
construction. 

 Efficient operation in construction depends on the ability to assess the situation, 
prepare and implement a range of measures to reduce and prevent the occurrence of 
risks. In this connection, most typical for the construction industry are the following 
risks: violation of the building process, disposal of fixed assets, reduction of qualitative 
indicators; risk of changing currency rates and prices, inflation and competition. 

The study of local borrowing practices in Ukraine has shown the fragmentation of 
the existing system. However, by providing appropriate regulatory framework and 
considering the experience of other countries, the development of the local borrowing 
market can be a source of financial resources for the implementation of energy saving 
projects. 

In modern conditions, what is relevant are the studies investigating the 
implementation of a comprehensive approach to the prevention of risks in construction 
because it is presented only fragmentarily. Effective risk management practices in the 
construction sector of our country’s economy are also insufficiently investigated. The 
need to explore and resolve issues related to the formation of the risk management 
system in construction determined the direction and structure of scientific research. 
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On the basis of the methodology of the system approach, risk management system 
references have been proposed in construction. The functional structuring of risk 
management in construction has been developed based on the principles of hieratical, 
integration, formalization, comprehensiveness and optimality. The study used the 
existing risk management techniques in construction, which made it possible to identify 
the conditions which were most adaptable to the market. To increase the efficiency 
reserve of risk management, the authors have proposed formalized and functional 
structuring of risks in construction with the possibility of its realization at the executive 
and coordination levels of management. 

The methods of risk avoidance are most common in business practices, used by 
entrepreneurs who want to be confident in their actions. 

Such managers reject the services of unreliable partners and work only with 
verified contractors – consumers and suppliers; they do not try to expand their range 
of partners. In construction, a list of such methods may be the following: 

– refusal to conclude a contract;  
– exclusion of risky situations during project realization; 
– refusal of services from unknown or doubtful suppliers, which allows for 

reducing the risk. 
 The methods of risk localization are used in the cases where it is possible to 

clearly identify the sources of risk. By selecting the most economically dangerous 
stages, businesses or process activities, one can make it controllable, and thus reduce 
the final risk level for a construction company. The example of the localization method 
in the implementation of construction projects can serve as fencing the area of 
conducting particularly dangerous works, the construction of individual workshops and 
buildings for work with special equipment, capable of damaging valuable property, etc. 
Localization can also be carried out through preventive measures. 

       The methods of risk dissipation are more adaptive management tools and 
involve the allocation of overall risk by combining (with varying degrees of 
integration) with other stakeholders interested in the success of a joint business. A 
construction company has the opportunity to reduce the level of its own risks, attracting 
other enterprises as partners in solving common problems. Relying on general 
integration methods, we can allocate three main types of integration in order to reduce 
the risk: 

- vertical integration – provides for the associations of a company with its suppliers. 
If the company creates a consortium with suppliers of equipment, building materials 
(or uses a different form of association), it will be possible to significantly reduce the 
cost of the project and re-allocate the appropriate funds for preventive measures or save 
them to increase the return on investment in the project; 

- horizontal integration is combining the efforts of various organizations 
(competitors) for the implementation of any common goals. Such integration can be 
implemented in the form of the association, which is beneficial to create for a few 
construction companies to work on large projects. Investing a significant amount in the 
project of one customer for a period of about 5 years is a huge risk for any company. 
However, dividing the customer's objects into sectors can reduce this risk by dividing 
the work and liability with other participants; 
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- circular integration is a union of organizations that perform different activities to 
achieve common strategic goals. For example, a construction company can create a 
financial group in conjunction with the leasing organization or a bank. With this 
integration it will receive financing for construction projects, increasing its 
opportunities for project coverage and sharing project risks with its partners. 

       The second group of risk dissipation methods is diversification, which allows 
for increasing variations of cooperation with suppliers of materials, equipment, 
customers and territory on which projects are implemented. For the implementation of 
productive diversification risks, the company has to adapt the experience of insurance 
organizations in the field of risk management, associated with the redistribution of risks 
in space and time, as well as various services inside the company.  

Based on the above presented approaches as well as the approaches of different 
authors, diversification is one of the risk management methods. We propose another 
version of risk management method in construction companies:  

- diversification of the base of customers by types of activity and organizations; 
- diversification of customers by size and scale of activity;  
- diversification of suppliers of equipment, building materials. 
Outsourcing certain business processes of construction projects.  
A very important segment in the activity of the company is suppliers. If the funds 

are paid for equipment, and there is no actual supply of equipment for several months, 
or the equipment is delivered with defects and its replacement is necessary, then the 
settlement of all these issues will delay the time of project implementation and the 
economic return on the invested funds – diversification in time. Based on the 
experience of insurance activity, it is necessary to consider risk implementation in time. 
A rational solution would be to form some provision for the alignment of loss by years; 
diversification of energy-saving measures is the extension of the range of company 
services, the use of the latest information technologies in projects that will give the 
opportunity to reduce the risk of specific energy efficiency activities.  

The presented group of risk management methods can be adapted to the activities 
of construction companies in accordance with the main directions of its development: 

1. Strategic planning. Strategic planning in construction must be carried out for at 
least 5 years, first of all, due to the average duration of the construction of buildings – 
from 2 to 4 years. It is advisable for a construction company, to combine the work on 
some projects during this period in one general plan, which includes: a direct work plan 
at customer objects, a plan of preventive equipment inspection, an income and expense 
budget (to determine the cash flow for a given period of time and not to face the 
situation of lack of funds to calculate the obligations). Such a general plan provides an 
opportunity to achieve the goal of a construction company as a commercial 
organization and to ensure maximum involvement of labour and financial resources, to 
profit and remain solvent for a long-term period. 

2. Prediction of the external economic situation lies in systematic estimation of the 
general economy and the areas in which the company implements its construction 
projects, to predict an economic downturn and possible accumulation of loss with only 
one economic sector. 
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3. Active targeted marketing is required in the construction company, as in any 
other commercial activity. Targeted marketing involves the use of tools for the 
intensive development of demand for the organization of products or services and 
market analysis:  

- promotion to increase company rating and customers’ attraction; 
- expanding the range of performed works (application of perspective innovative 

or non-standard technologies in construction); 
- targeting different groups of consumers with a specific set of measures for each 

group; 
- analysis of the behaviour of competitors;  
- development of competitive strategies; 
4. Establishing the system of reserves. Each contract provides long-term 

cooperation between the developer and the customer. That is why the main criterion 
for the successful implementation of planned activities and obtaining returns in the 
form of savings will ensure the sustainability of both the company and the customer 
activities. The assurance of long-term financial sustainability can be achieved through 
the formation of the reserve system. The creation of a reserve system in construction 
means self-insurance in scientific terminology. 

      Self-insurance (internal insurance) as a way to reduce the level of risk reduction 
is based on the reserve organization of financial resources, making it possible to 
overcome the negative consequences of financial operations or other risky operations . 
In other words, self-insurance involves the formation of the construction company’s 
budget or financial fund to cover unforeseen losses. The basic forms of self-insurance 
are: 

- formation of a reserve (insurance) fund for the elimination of the consequences 
of unforeseen risk situations, where 1-2% of the amount laid on the construction project 
is deposited; 
- a reserve fund for additional preventive measures for risks detected as a result of 
equipment maintenance – 1-2% of the project cost;  

-formation of typical consumable stocks, which the construction company applies 
in almost every project (cables, wiring, insulating materials, etc.), in size of 10-15% 
exceeding the total amount of necessary materials, in case of additional needs;  

- an undistributed profit balance, received in the reporting period, can also be 
considered as a reserve of financial resources aimed at eliminating the negative effects 
of various risks.   

5. The personnel policy of a construction company has a significant influence on 
the efficiency of work. Expensive equipment, a long term of interaction with the 
customer, the complexity of the calculations and works, company’s guarantees – all 
these factors oblige to have highly qualified personnel. The main strategy of the 
personnel policy should be based on selecting the best staff from the labour market, 
motivating them with high wages, social packages and constant training. 

In relation to construction activities, there are attempts to formulate a set of 
specialized risk management methods that have not been used previously. Therefore, 
the methods of risk management have been considered by the construction company, 
relying on the results of risk management in different spheres of the activity. For 
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construction companies, four groups of risk management methods have been relevant 
to projects, i.e. risk avoidance, risk reduction, dissipation and risk compensation. 

  Within the framework of each group, two to five methods of risk management 
have been examined.  Each method is considered concerning the activity of 
construction companies, which, given the lack of theoretical development in this field, 
caused some difficulties. Despite the fact that the work presents various methods of 
risk management, applying all the methods in each project would be inappropriate. 
However, taking into account a wide range of construction projects and a set of 
measures implemented in them; the presence of a large number of diverse external and 
internal risks, presented scientific and methodological development can be a guarantee 
of increasing the probability of successful implementation of the construction project. 

The general characteristics for the presented methods of risk management is the 
potential opportunity to control the influence of the risk object, to ensure that there is 
a need for formation of an organizational risk management system in an enterprise. The 
process of formation of the organizational system of risk management in construction 
is based on the system approach methodology, which requires compliance with the 
laws and principles of management organization. 

The analysis of the unstable environment of construction companies and the 
practical approaches to risk management reveals the following: risk management is 
generally organized on the basis of a structural and functional approach. Special 
infrastructure risk management in construction companies, as a rule, is not provided.  

Market-based risk management techniques – hedging and insurance – predominate. 
There is no strategic planning in risk management; no research on potential risks is 
being conducted. We provide a systematic description of the risk management 
organizational model that has been developed in most construction companies (Table 
4.1).  

 
Table 4.1 

Structuring elements of the risk management system in construction 
enterprises (“as-is” model) 

Elements of the 
management system  

Characteristics 

Target Preventing / reducing loss from adverse events. 

Functions Monitoring the financial condition of customers, accounts receivable; control; transfer of 
risk.  

Tasks Collecting, processing and registration of information concerning risk management. 

Human resources The position of a risk manager is not provided. 

Risk management 
organization 

There is no risk management department; functions, powers and responsibilities for 
certain types of risks (mainly financial (market) and credit) are allocated by structural and 
functional principles. 

Methodological support There are no internal regulations (management) on risks. 

Information support 

 

There is no full database of risks (only a part of such information is collected and 
registered and not in all departments) 
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Assessment methods of 
risks 

Statistical; cost-effectiveness method; method of expert assessment; analytical; method 
of analogues. 

Risk management toolkit Risk transfer; diversification (providing services to enterprises operating in different 
industries). 

Quantitative 

parameters used in the 
risk management system 

Economic activity indicators of an enterprise (profitability, accounts receivable, 
efficiency indicators, liquidity), including financial ratios (debt, turnover, profitability, 
payback of investments, equity); market indicators.  

Source: own research. 
Analysing the described structuring elements of the risk management system of 

construction companies, it is possible to allocate a number of inherent organizational, 
economic and methodological problems: insignificant target orientation; a limited set 
of functions, tasks and principles of management that does not correspond to the 
spectrum of risks in production and economic activity; absence of the position of a risk 
manager who is competent in the field of risk management; lack of a common 
understanding of risk classification adaptation; limitation of risk information, with only 
certain types of risks collected and registered, such as financial and credit.  
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Мистецька освіта завжди приваблювала українців, оскільки вона дає змогу 
сформувати в дитини систему цінностей, тому батьки шукають надійні заклади, 
де б діти отримали мистецьку освіту разом із загальною середньою. Саме тому, 
створення спеціалізованої  приватної мистецької школи, яка надає можливість 
здобуття загальної середньої освіти у поєднанні з профільними мистецькими 
напрямками, дозволить реалізувати модель альтернативної освітньої установи, 
здатної забезпечити запити суспільства на інтегроване освітнє середовище, що 
поєднує новітні педагогічні ідеї, технологічний прогрес і потужний мистецький 
досвід. 

Організувати діяльність означає упорядкувати її в цілісну систему з чітко 
визначеними характеристиками, логічною структурою та процесом її здійснення 
[6, с. 10].  

Для відкриття закладу мистецького спрямування необхідно скористатись 
технологією організаційного проєктування, яку розглядають як особливий тип 
інтелектуальної діяльності, суттєвою рисою якої є перспективне орієнтування, 
практична спрямованість дослідження, процес створення проекту – прототипу, 
прообразу передбаченого або можливого об’єкта, спеціальна, концептуально 
обґрунтована і технологічно забезпечена діяльність зі створення образу бажаної 
майбутньої систем [5]. 

Організаційне проектування включає такі етапи: здійснення поділу 
організації по горизонталі на широкі блоки, відповідно до найважливіших 
напрямків діяльності з реалізації стратегії; визначення співвідношення між 
повноваженнями різних посад;  визначення посадових обов’язків як сукупності 
певних завдань і доручення їх виконання конкретним особам, які несуть 
відповідальність за їх ефективне використання [3]. 

В рамках адаптивного менеджменту розвинулась технологія адаптивного 
проектування, що передбачає оперативне реагування на зміни зовнішнього та 
внутрішнього середовищ, при чому механізм адаптації проявляється на 
декількох взаємопов’язаних рівнях: освітньої технології, освітнього процесу, 
освітньої програми, освітньої послуги [1]. 

mailto:Bodnarotern@ukr.net
mailto:volodsvit@gmail.com
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Г.В. Єльникова зазначає, що функція організації управління перетворюється 
шляхом поєднання вертикального, горизонтального управління і 
самоуправління. Таке перетворення передбачає знання мотивів, потреб, інтересів 
і цінностей людини, вміння забезпечувати умови створення певної мотиваційної 
сфери, кооперацію дій керівника і підлеглих [2]. 

При побудові системи управління нового закладу освіти варто враховувати 
норму керованості – допустима кількість виконавців, які підпорядковуються 
одному керівникові [4, с. 129]. 

У розвитку нової організації виділяють такі фази зростання: зростання 
засноване на творчості; засноване на керівництві; через делегування; через 
координацію; через співпрацю [3]. 

Технологію прооєктування мистецького закладу пропонуємо реалізувати за 
такими етапами: 

1.Концептуальний етап. Головним мотивом початку проекту є прагнення  
створити приватний освітній заклад мистецького спрямування  для обдарованих 
дітей, який має місію формувати діяльну особистість, яка здатна інтегрувати в 
процесі досягнення життєвих цілей здобуті мистецькі навики, успішну в 
самореалізації своїх здібностей, талантів в практичній діяльності.  

Діяльність приватного мистецького закладу спрямована на створення 
життєздатної системи навчання та виховання для забезпечення можливостей 
розкриття творчих здібностей художньо-естетично обдарованих дітей; 
спрямування діяльності педагогічного колективу на створення умов для 
виховання здорової, компетентної, освіченої, творчої особистості – громадянина 
України; випускника – носія національних та світових мистецьких цінностей і 
загальнолюдських надбань; задоволення мистецьких освітніх потреб учнівської 
молоді; організація пошуку оптимальних шляхів практично зорієнтованої 
мотивації до компетентнісної навчально-пізнавальної діяльності. 

Наукова основа проєктування передбачає застосування технології 
інжинірингу. Робота приватного мистецького закладу ґрунтується на основі 
сучасних вимог і здійснюється на підставі глибокого вивчення засад педагогічної 
науки; використання емпіричних, квалітативних методів вимірювання якості 
освіти;  визначення науково-методичної проблеми та розробка покрокового 
плану практичної її реалізації; упровадження інноваційних управлінських 
технологій.  

Ресурсами розвитку є створення ефективної системи управління; розвиток 
кадрового потенціалу; упровадження інновацій; організаційна культура; 
фінансове забезпечення (залучення до співпраці співзасновників, меценатів, 
спонсорів).  

Суб’єкти-виконавці: засновники, адміністрація, учасники освітнього 
процесу.  

Час: Коротко строкова ціль 1 - 5 років; довгострокова 5 – 30 років. 
 Організаційні ефекти. Створений приватний мистецький заклад як 

конкурентноздатна організація буде здатна забезпечити основні напрямки: 
якісну освітню діяльність; безпечне освітнє середовище; охорону здоров’я та 
життя усіх учасників освітньої діяльності; удосконалення освітнього процесу 
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шляхом пошуку інноваційних педагогічних методів викладачами школи; 
підвищення фахової майстерності викладацького колективу шляхом згуртування 
педагогічної команди ідейників і однодумців, що прагнуть 
самовдосконалюватись і розвиватись; профорієнтаційна робота; налагодження 
тісної співпраці з мистецькими закладами міста, регіону, держави, а також з 
міжнародними організаціями (можливості участі учасників освітнього процесу у 
різного конкурсах, фахових змаганнях, наукових і творчих конференціях). 

Ризики: складнощі у формуванні педагогічного та учнівського колективів; 
недостатність фінансових ресурсів; недостатня конкурентна спроможність; 
менша очікуваної затребуваність на ринку послуг; недосконалості у плані 
постановки ієрархії цілей; негативний зовнішній вплив (невиправдані перевірки 
і штрафи); ризик втрати іміджу; стереотипи. 

Стиль управління: змішаний, авторитарно-демократично-ліберальний в 
залежності від ситуації. 

Очікуваний результат. Створити альтернативний державному сучасний 
високопрофесійний мистецький заклад, який забезпечить творчій молоді 
різнобічний розвиток, виховання та соціалізацію особистості; створить умови 
для само ідентифікації та успішної реалізації обдарованої дитини; сформує 
підґрунтя для вибору професії в галузі мистецтва і культури; об’єднає воєдино 
творчий педагогічний колектив успішних та вмотивованих викладачів, 
матеріально забезпечених, висококваліфікованих, здатних до досягнення 
високих результатів; забезпечить суспільні запити поєднання базової середньої 
та профільної мистецької освіти. 

2. Процедурний етап. Засідання суб’єктів-виконавців, зокрема засновників, 
співзасновників, меценатів та спонсорів, які визначать: цільові орієнтири 
організації, сферу діяльності організації – які послуги надаватиме заклад освіти 
та визначить способи їх реалізації на ринку послуг; філософію організації; 
можливості і способи реалізації діяльності організації. Для надання повноважень 
необхідно сформувати колектив, розробити статут школи та укласти 
колективний договір із чітким зазначенням повноважень кожного учасника 
освітнього процесу, надавача освітніх послуг. Одночасно визначити 
управлінську горизонталь та вертикаль (директор, заступники, зав 
відділеннями). 

Вибір операцій та алгоритму дій: 
− детальний аналіз приміщення школи на предмет визначення доцільності 

та раціональності його використання; макет бажаного дизайну самого 
приміщення і довколишньої території (за 6 місяців до прогнозованого початку 
роботи); 

− розробка статутної документації (3-4 місяці заздалегідь); 
− подання запиту на отримання ліцензії; (2-3 місяці заздалегідь); 
− юридичні консультації (на період оформлення документації); 
− складання списку необхідного інвентарю, технічних засобів та 

бібліотечного фонду (2 місяці до початку діяльності); 
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− залучення додаткових засобів інвестування; планування фінансового 
фонду (2 місяці до початку); 

− придбання необхідного інвентарю, технічних засобів, дидактичне і 
методичне забезпечення (1 місяць до початку); 

− створення безпечного освітнього середовища, а також освітніх умов для 
інклюзивних груп (за 2 – 4 місяці до початку); 

− проведення рекламної акції – презентації закладу (2-4 місяці до початку 
роботи); 

− проведення конкурсного відбору учнівського колективу, формування 
списків, розподіл за напрямками (1 місяць до початку); 

− робота над додатковим набором учнів (протягом навчального року в 
міру необхідності); 

− розробка та затвердження нормативної документації щодо діяльності 
освітнього закладу; (стратегічний план, перспективний план, річний план, 
календарно-тематичне, поурочне планування; освітні програми; виробничі 
накази, кадрові призначення; розклад уроків, секцій, факультативів) (1 місяць до 
початку роботи); 

− контроль підготовки закладу до початку начального року (початок року, 
протягом 1 місяця); 

− залучення до співпраці батьківського колективу, створення 
відповідального та ефективного батьківського осередку (1 місяць на початку),  
проведення спільних мистецьких заходів у форматі викладачі – учні – батьки; 
(протягом року); 

− формування  ініціативної викладацької групи для генерації цікавих 
творчих ідей, що сприятимуть активізації суспільно-масової роботи, розробка 
різноманітних мистецьких, соціальних проектів, пошук можливостей 
налагодження співпраці з іншими мистецькими закладами середньої та вищої 
ланки освіти (1 – 2 місяці); 

− періодичне проведення діагностичного анкетування на предмет виявлення 
недоліків у роботі колективу на усіх рівнях (батьківське, учнівське анкетування 
та анкетування педагогів) (протягом усього освітнього процесу); 

− розробка шляхів реалізації удосконалення професійної майстерності 
викладачів;  (протягом освітнього процесу); 

− постійний моніторинг та контроль якості освітніх послуг (протягом 
освітнього процесу); 

− розробка стратегії участі усіх учасників освітнього процесу в міжнародних 
наукових та мистецьких проектах; (протягом освітнього процесу); 

− вироблення механізмів і способів популяризації освітнього закладу та 
підтримки та підвищення рейтингу. 

3.Узагальнюючий та прогностичний результат. На цьому етапі. 
проводиться наскрізний оцінювальний аналіз за допомогою методів 
систематизації, класифікації, реєстрації, ранжування, застосовуючи 
квалітативну шкалу вимірювання за такими показниками: якісний показник 
освітніх досягнень здобувачів освіти (пріоритет); кількісний показник 
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здобувачів освіти (на початку навчального року і в кінці); розподіл учнів за 
фаховими групами, напрямками мистецької діяльності (співвідношення більше 
– менше); діяльність педагогічного колективу (досягнення і здобутки); 
управлінська та господарська діяльність; фінансова спроможність. Отримавши 
показники оцінювального аналізу, проводимо SWOT-аналіз діяльності 
організації. Далі стимулюємо виконавців проєкту: вербальне заохочення, 
нагородження іменними грамотами, премії, додаткова оплачувана відпустка чи 
відгул, колективна поїздка, відвідання мистецьких заходів. Для популяризації 
продукту проводимо відкриті майстер-класи, семінари, тренінги, концерти, 
мистецькі конкурси; створення творчої спільноти в соціальних Інтернет-групах; 
волонтерська діяльність. 

4.Прогностичний етап. Опираючись на дані проведеного оцінювального 
аналізу опрацювати та відкоригувати стратегічний план розвитку. Враховуючи 
дані SWOT аналізу визначити сильні та слабкі сторони діяльності закладу, 
визначаємо ключові деталі успіхів та прогалин; розробляємо алгоритм 
ефективних дій примноження успіху та ліквідації недоліків. Відповідно кращі 
результати використовуємо в річному плануванні роботи закладу (наприклад від  
розробки власних викладацьких методик, участі в міжнародних конкурсах і 
предметних олімпіадах до заміни комп’ютерних програм, заміни звичайних ламп 
розжарювання на енергоощадні тощо). 
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В умовах неотехнологічного відтворення успіх отримують підприємства, які 
спроможні сформувати відповідний ефект, що забезпечить їм довгострокові 
конкурентні переваги за рахунок розроблення або впровадження певних 
неопродуктів. Формування такого ефекту вимагає використання відповідних 
управлінських інновацій, які забезпечать вчасне відстеження підприємствами 
можливості отримання додаткового ефекту, напрямку його розширення, 
оперативно-результативного нарощення та раціонального розподілення 
сформованого ефекту для конкурентоспроможного функціонування всього 
підприємства і окремих його структур.  

Питанням пов’язаних з дослідженням управлінських інновацій [1, 2, 3] 
приділяють значну увагу, що зумовлено змінами функціонування сучасних 
підприємств залежно від специфічних умов конкуренції на ринку, норм чинного 
законодавства, появи альтернативного виду ресурсу тощо. 

Під терміном «управлінська інновація» розуміють нову систему організації 
управління або нову управлінську технологію, або новий бізнес процес [4].  

Зазвичай управлінські інновації поділяють на вимушені та ініціативні. 
Вимушені управлінські інновації присутні у діяльності кожного підприємства, 
оскільки, стосуються прийняття відповідного рішення щодо ліквідації проблем, 
які виникають при здійсненні основних видів його діяльності. Відповідно, такі 
управлінські інновації залежно від можливості уникнення чи перенесення їх 
здійснення, а також черговості та історичності їх виникнення можна розділити 
на безваріантні та варіантні.  В свою чергу, безваріантні управлінські інновації 
не мають творчого характеру і вони нічим практично не відрізняються від інших 
управлінських рішень. Варіантні управлінські інновації характеризуються 
певним рівнем творчості, однак, для їх реалізації також зазвичай використовують 
готові приклади, аналоги, методики тощо і лише частково доповнюють власними 
даними. Тобто, нормативні управлінські інновації не є радикальними, в 
основному вони присутні на усіх без винятку підприємствах і тому, на нашу 
думку, їх не варто відносити до управлінської інновації, а лише розглядати як 
основу (базу) її формування. 

Динамічність зовнішнього середовища або певні зміни внутрішнього 
потенціалу підприємства призводять до реінжинірингу відповідних бізнес 
процесів, ефективне виконання яких, з метою результативного виготовлення 
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необхідного продукту в процесі оптимальної реалізації конкретних бізнес 
процесів, вимагає певного креативного управлінського впливу. Відповідно, 
ініціативні управлінські інновації (які поділяються на відомі і оригінальні) 
будуть дуже доречними при нарощенні конкретного ефекту, який виникає в 
процесі ефективного використання супутнього результату реінжинірингу 
основних бізнес процесів підприємства. 

У випадку, коли реалізація взаємопов’язаної сукупності відповідних бізнес 
процесів не забезпечує досягнення поставлених цілей реінженірингу бізнес 
процесів або перевищує їх, то використання відповідних управлінських 
інновацій у першому випадку повинна дозволити створили належні умови 
максимального оптимально-результативного досягнення цілей, а у другому – 
додатковий ефект, який забезпечить підприємству суттєві довгострокові 
конкурентні переваги в умовах неотехнологічного відтворення.  

В такому випадку, управлінська інновація являє собою креатив-комплекс 
ініціативних (відомих та оригінальних) ідей та заходів забезпечення 
раціоналізації бізнес процесів підприємства з технологічного, організаційного та 
економічного аспектів спрямованих на максимальну результативність їх 
здійснення забезпечивши тим самим, максимальний додатковий ефект для 
успішного довгострокового розвитку підприємства в сучасних неотехнологічних 
умовах функціонування. Отже, ефективна система управління розвитком 
сучасних підприємств повинна складатися із взаємопов’язаних базової 
(вимушеної, нормативної) та інноваційної управлінських систем, а не 
замінювати одна одну. 
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В останні роки все більше представників малого бізнесу розуміє важливість 
провадження маркетингової діяльності за допомогою сучасного інструментарію, 
який сприяє підвищенню конкурентоспроможності товарів та послуг в онлайн 
просторі. У всіх сферах та галузях діяльності підприємства прагнуть 
задовольнити потреби клієнта, максимально враховувати вимоги ринку та зміни 
в трендах. З  кожним десятиліттям нові технології зумовлюють необхідність 
зміни організації маркетингової діяльності.  Це привело до того, що охоплення 
споживачів на ринку мережі Інтернет стрімко збільшується з кожним роком. 
Особливе значення інтернет-просування має для фізичних осіб підприємців, 
оскільки, величезна кількість покупців все частіше орієнтовані на самостійний 
пошук постачальників товарів і послуг, перш за все в мережі Інтернет [1]. 
Доступність щодо освоєння та використання у бізнес діяльності інструментів 
інтернет-маркетингу дозволило малому бізнесу стати учасником ринку інтернет-
просування. 

Для збільшення потоку клієнтів і зростання продажів фізичні особи 
підприємці застосовують різні методи інтернет-маркетингу. Зокрема, SEO-
оптимізацію, контекстну рекламу, просування в соціальних мережах, 
таргетовану рекламу, Email-маркетинг, банерну рекламу. 

1) Створення сайту (лендінгу) і його SEO-просування є ключовим способом 
розповісти аудиторії про компанію та продукт, а спеціальна посадкова сторінка 
- найбільш оптимальний канал продажів. Проте, часто малому бізнесу дорого 
розробляти сайт і тому створюється лендінг. SEO-оптимізація і просування 
дозволяють сайту перебувати в топі пошукової видачі по ключових запитах.  

2) Контекстна реклама (Google Adwards) - інструмент для залучення трафіку, 
що представляє собою текстові оголошення, які показуються користувачеві на 
основі історії його запитів. Окремо виділяють рекламу в пошуковій видачі і 
медійну - оголошення на сторонніх сайтах. Пошукова реклама показується у 
результаті пошукового запиту заданого користувачем в інтернеті. Медійна 
реклама є відображенням запитів користувача, тобто, вона показується як 
додаткова інформація до змісту сторінок, які він переглядає [2]. 

3) SMM (Social Media Marketing) - просування в соціальних мережах, робота 
з цільовою аудиторією. Соцмережі невичерпне джерело потенційних клієнтів. 
Для їх залучення компанії створюють спільноти або сторінки, де спілкуються з 



181 

клієнтами, публікують корисні пости, проводять конкурси, розігрують 
подарунки, розміщують анонси та новини. Багато представників малого бізнесу 
успішно використовують соцмережі, як основний майданчик для продажу. 

4) Таргетована реклама у Facebook, Instagram, YouTube, TikTok є одним з 
механізмів маркетингу, який дозволяє сегментувати користувачів в інтернеті за 
певними критеріями (наприклад, за віком, місцем проживання, статевою 
приналежністю) та виділити цільову аудиторію і прорекламувати лише їй свій 
продукт для досягнення найкращого ефекту. Орієнтування дає можливість 
малому бізнесу раціонально використовувати маркетинговий бюджет і 
отримувати від рекламних кампаній максимальну вигоду. Основна мета - 
створити рекламне повідомлення для цільової аудиторії і підвищити його 
ефективність. 

5) Email-маркетинг - спосіб взаємодії з клієнтами по електронній пошті. Ця 
комунікація ідеальна, щоб із заданою періодичністю нагадувати клієнту про 
товар або послугу, ділитися важливою інформацією, стимулювати повторні 
покупки. Проте, еmail-маркетинг є інструментом звернення до людей, які 
користуються у своєму повсякденному житті електронною поштою для ділового 
чи особистого спілкування. Для малого бізнесу розсилка також дає змогу 
ефективно провести масове анкетування за невеликих витрат ресурсів та часу [3]. 

6) Банерна реклама - це картинка в графічному вигляді. Банер може 
виглядати як текст або зображення, рухоме або статичне. Як і інші форми 
інтернет-реклами банер відсилає користувача ресурсу на певний сайт чи лендінг 
і таким чином підвищує популярність рекламованого контенту. 

Отже, розумне використання основних інструментів інтернет-маркетингу 
дозволяє малому бізнесу значно підвищити обізнаність потенційних клієнтів про 
продукт, досягнути цільову аудиторію, збільшити продажі, зменшити видатки на 
просування. 
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Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє 
зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз.  Об’єктами економічної 
безпеки є держава, суспільство, сім’ї, окремі громадяни, підприємства, установи, 
організації, окремі території, а також основні елементи економічної безпеки. 

 При аналізі економічної безпеки виділяються передусім три важливих 
складові:   

- економічна незалежність, що означає насамперед можливість здійснення 
державного контролю над національними ресурсами, спроможність 
використовувати національні конкурентні переваги для забезпечення 
рівноправної участі у міжнародній торгівлі;  

- стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність і 
надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, 
створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування 
дестабілізуючих факторів;   

- здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність самостійно 
реалізовувати і захищати національні економічні інтереси, здійснювати постійну  

модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, 
розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал країни  [1].  

Політика економічної безпеки визначається на основі певних принципів, які 
створюють політичну і правову базу для оцінки зовнішніх і внутрішніх загроз, 
формування національних економічних інтересів і стратегії економічної безпеки. 

  До основних принципів забезпечення економічної безпеки України можна 
віднести: верховенство закону при забезпеченні економічної безпеки; 
додержання балансу економічних інтересів; взаємна відповідальність щодо 
забезпечення економічної безпеки; своєчасність і адекватність заходів, 
пов'язаних із відверненням загроз і захистом національних економічних 
інтересів; пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні як внутрішніх, так 
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і зовнішніх конфліктів економічного характеру; інтеграція національної 
економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою [2].  

Одночасно держава є не тільки об'єктом, але й основним суб'єктом 
національної економічної безпеки і здійснює свої функції в цій сфері через 
органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. В Конституції України 
чітко зазначено, що поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності 
України забезпечення її економічної безпеки є найважливішою функцією 
держави і справою всього українського народу. Таким чином, економічній 
безпеці притаманний інтегральний характер.   

Суб’єктами економічної безпеки України є функціональні і галузеві 
міністерства та інші органи державної влади, податкові й митні служби, банки, 
біржі, фонди і страхові компанії, а також виробники робіт і послуг, продавці 
продукції і вітчизняні споживачі. Предметом державної діяльності в галузі 
економічної безпеки є:  

— визначення і моніторинг факторів, що підривають стійкість соціально-
економічної системи і держави в короткотерміновій і довготерміновій 
перспективі;  

— формування економічної політики та інституціональних перетворень, що 
усуватимуть або пом’якшуватимуть шкідливий вплив виявлених факторів у 
рамках єдиної програми економічної реформи [3].  

Стратегія економічної безпеки передбачає:  
— визначення характеристики зовнішніх і внутрішніх загроз економічній 

безпеці як сукупності умов і чинників, що створюють небезпеку життєво 
важливим економічним інтересам;  

— визначення критеріїв і параметрів стану економіки, що відповідають 
вимогам економічної безпеки і забезпечують захист життєво важливих інтересів 
країни;  

— формування механізму забезпечення економічної безпеки країни, захисту 
її життєво важливих інтересів на основі застосування усіма інститутами 
державної влади правових, економічних і адміністративних заходів впливу. 

 Таким чином можна відмітити, що практична реалізація державної стратегії 
економічної безпеки повинна здійснюватися через систему конкретних заходів, 
механізмів, що реалізуються на основі якісних індикаторів і кількісних 
показників соціальноекономічного розвитку країни. Така система складає основу 
і зміст економічної політики держави.  
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Сьогодні керівники використовують різні інструменти, для того щоб 
підвищити ефективність функціонування організацій. Набір інструментів, що 
застосовуються залежить від стадії розвитку, стилю керівництва і загальної 
стратегії. Одним з ключових інструментів є нематеріальна мотивація 
співробітників, яка може бути реалізована за рахунок використання різних 
підходів і методів. 

З огляду на динамічне зовнішнє середовище організації, керівнику важливо 
вибудувати гнучку систему стимулів, яка буде здатна оперативно адаптуватися 
до змін і відповідати внутрішнім потребам. В системі охорони здоров'я 
мотивація лікарів і середнього медичного персоналу є найважливішим 
елементом. 

Існують різні стимули, які формують систему мотивації в медичній 
організації. У теорії менеджменту вони розділені на 2 ключові групи - економічні 
та неекономічні. Економічні стимули засновані на матеріальному заохочення 
співробітника при виконанні ним набору завдань відповідно до встановлених 
вимог. До них можна віднести заробітну плату, бонуси, премії. Неекономічні 
стимули включають психологічні, організаційні, моральні стимули. Вони 
впливають на бажання співробітника прикладати більше зусиль до роботи, але 
не мають на увазі прямих фінансових виплат. Ряд авторів відзначають істотну 
перевагу неекономічних стимулів, так як саме вони можуть вплинути на 
внутрішню мотивацію працівника, викликати максимальне бажання працювати 
краще і більше. 

Відповідно до одного з досліджень, з економічною мотивацією працівники 
можуть реалізувати від 50 до 80% свого потенціалу. При включенні в систему 
мотивації неекономічних стимулів цей показник може досягати 100%. Автори 
досліджень мотивації в сфері охорони здоров'я стверджують, що неекономічні 
стимули відіграють важливу роль у формуванні позитивного ставлення лікарів і 
медсестер до своєї професії, багато з них допомагають розкрити потенціал і 
підвищують рівень відповідальності [1]. В Україні в умовах низької заробітної 
плати і незадовільних умов праці в більшості медичних закладів, альтруїстичні 
мотиви і почуття відповідальності за пацієнта часто є ключовими рушійними 
силами розвитку охорони здоров'я. 

Ключова перевага неекономічних стимулів – здатність впливати на 
внутрішню мотивацію. Для вивчення рівня значущості неекономічній мотивації 
(Нем) для медичних працівників ПП «ВІВА КЛІНІК» було проведено 
опитування директора, головного лікаря, 7 лікарів і 2 медичних сестер. В основу 
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нашого дослідження увійшла теорія внутрішньої самодетермінації, в рамках якої 
був запропонований підхід, що дозволяє змінити рівень мотивації від 
найнижчого (амотивація, небажання виконувати дію) до більш високого 
(пасивна згода, активне бажання діяти). 

В результаті огляду наукових джерел нами були виділені 10 ключових 
факторів неекономічної мотивації, найбільш актуальних для працівників 
закладів охорони здоров'я, які оцінювалися в анкеті: 

1. Можливість займатися на роботі діяльністю, яка приносить задоволення 
і найкраще виходить. 

2. Можливість професійно розвиватися на роботі. 
3. Можливість застосовувати професійні знання і навички на роботі. 
4. Сприяння керівництва у професійному навчанні працівника. 
5. Шанобливе ставлення з боку керівництва. 
6. Знання того, що виконувана робота цінується керівництвом. 
7. Знання того, що виконувана робота важлива для суспільства. 
8. Хороші, дружні взаємини з колегами по роботі. 
9. Репутація організації. 
10. Оснащення робочого місця, в тому числі наявність необхідних 

матеріалів і устаткування для роботи. 
Ці стимули увійшли в основу анкети, яка була розроблена для проведення 

емпіричного дослідження. Результати дослідження підтвердили, що у ПП «ВІВА 
КЛІНІК» використовуються такі методи неекономічної мотивації як можливість  
застосування в роботі різні навички і знання (72% респондентів), доброзичливе і 
шанобливе ставлення керівника до своїх підлеглих (91%), робота за покликанням 
(82%%) і дружня атмосфера в колективі (100 %). 

Для кожного респондента був розрахований індекс значимості неекономічної 
мотивації на основі оцінки за 10-бальною шкалою рівня значущості кожного з 10 
факторів за такою формулою: 

𝐼𝐼значНем = ∑Хі
𝑛𝑛

                                                  (1) 
де Xi - оцінка респондентом фактору неекономічної мотивації,  

n - кількість факторів.  
Потім був визначений рівень значущості неекономічної мотивації відповідно 

до того, в який інтервал потрапив індекс (табл. 1). 
Для кожного респондента був розрахований індекс значимості 

нематеріальної мотивації. Більше половини респондентів (63,63%) вказали 
високу значимість неекономічних стимулів (Ізнач.Нем ≥8,0) як факторів, які могли 
б підвищити їх бажання прикладати до роботи більше зусиль в поточній ситуації. 
Існує статистично значуща різниця між керівними і некерівними працівниками 
у визначенні значимості факторів. 

Таблиця 1. 
Рівні значущості індексу неекономічної мотивації працівників  

ПП «ВІВА КЛІНІК» 
Інтервал Рівень значимості 

Ізнач.Нем ≥8,0 Високий 
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0,79≥Ізнач.Нем ≥5,0 Середній 
Ізнач.Нем ≤ 0,49 Низький 

Джерело: [2] 
За результатами розрахунків для більшої половини респондентів (73%) 

індекс значимості неекономічних стимулів був високим (Ізнач.Нем ≥8,0). 
Кореляційний аналіз показав, що зі зростанням рівня добробуту медичних 
працівників зростає значимість неекономічних стимулів. Це пояснюється тим, 
що при досягненні рівня заробітної плати, що дозволяє покрити базові потреби 
працівника, його діяльність перестає бути спрямованою на її збільшення. На цій 
стадії його можна мотивувати тільки за рахунок неекономічних стимулів. Також 
в рамках дослідження респонденти обирали чинники, якими вони готові 
пожертвувати заради підвищення заробітної плати (рис. 1). 

 
Рис. 1. Відповідь респондентів на питання «Чим Ви готові пожертвувати заради 

заробітної плати?» 
Примітка. Систематизовано автором на основі опитування працівників ПП 

«ВІВА КЛІНІК» 
 
Варто відзначити, що в цілому респонденти не готови були пожертвувати 

великою кількістю неекономічних переваг своєї роботи. Так, максимальне 
значення було на рівні 36,36% для твердження «Можливість займатися на роботі 
діяльністю, яка приносить задоволення і найкраще виходить», 27,27% 
респондентів готові не отримувати сприяння керівництва свого професійного 
розвитку, готові пожертвувати репутацією організації та професійним розвитком 
на робочому місці. Всі інші фактори були обрані менш ніж 20% опитаних. 

Результати аналізу даних також показали, що існує певна різниця між 
керівними і некерівними працівниками у визначенні значимості факторів. Всі 
респонденти були поділені на 2 групи: керівники, куди увійшли директор и 
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Хороші, дружні взаємини з колегами по 
роботі.

Репутація організації.

Оснащення робочого місця, в тому числі 
наявність необхідних матеріалів і 

устаткування для роботи.
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головний лікар і некерівні, до яких були віднесені лікарі і медсестри. Значимість 
неекономічних стимулів для керівних і некерівних кадрів ПП «ВІВА КЛІНІК» 
наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2.  
Значимість неекономічних стимулів для керівних і некерівних кадрів  

ПП «ВІВА КЛІНІК» 

Фактор 

Відсоток 
керівників, які 

поставили  
(8-10 балів) 

Відсоток 
некерівних 

працівників, які 
поставили (8-10 

балів) 
Можливість займатися на роботі діяльністю, яка 
приносить задоволення і найкраще виходить. 50 44,44 

Можливість професійно розвиватися на роботі. 50 55,56 
Можливість застосовувати професійні знання і 
навички на роботі. 100 88,89 

Сприяння керівництва у професійному навчанні 
працівника. 50 77,78 

Шанобливе ставлення з боку керівництва. 50 44,44 
Знання того, що виконувана робота цінується 
керівництвом. 50 66,67 

Знання того, що виконувана робота важлива для 
суспільства. 100 55,56 

Хороші, дружні взаємини з колегами по роботі. 50 88,89 
Репутація організації. 100 44,44 
Оснащення робочого місця, в тому числі наявність 
необхідних матеріалів і устаткування для роботи. 50 55,56 

Примітка. Систематизовано автором на основі опитування працівників  
ПП «ВІВА КЛІНІК» 

 
Так, для керівників найбільш важливим є знання того, що виконувана ними 

робота значима для суспільства, репутація клініки та можливість застосовувати 
професійні знання і навики на роботі. Для фахівців, які не займають керівні 
посади, - гарні, дружні взаємини з колегами по роботі і можливість застосовувати 
професійні знання і навички на роботі.  

Крім того, необхідно відзначити, що працівники закладу достатньо 
посередньо оцінили фактори пов’язані із професійним розвитком і навчанням. 
Тому, на нашу думку, доцільно ввести додаткові стимули спрямовані на 
заохочення професійного розвитку та нарощення інтелектуального потенціалу 
клініки. 

В результаті аналізу отриманих анкет було також встановлено, що з ростом 
доходу у працівника в повній мірі забезпечуються його базові потреби і він 
прагне до нематеріальних цінностей. Так, відповідно до теорії мотивації Маслоу, 
працівник переміщується на рівень, де його мотивують повага, шанування з боку 
колег і керівництва, самореалізація. 

Таким чином, можна зробити наступний висновок: неекономічні стимули є 
невід'ємною складовою системи мотивації медичних працівників закладів 
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охорони здоров’я. Обмежене фінансування, нестабільна економічна ситуація 
змушують керівників шукати нові шляхи мотивації персоналу, крім підвищення 
заробітної плати і використання різних систем оплати праці. Ключова перевага 
неекономічних стимулів – здатність впливати на внутрішню мотивацію. У 
медичній діяльності особливо важливо, щоб лікар був внутрішньо зацікавлений 
в наданні якісних медичних послуг і в одужанні пацієнта. 
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 Oncological diseases of the female genital organs are one of the urgent problems 

of modern health care. A large number of studies have shown that papillomavirus 
infection (PVI) plays a crucial role in the occurrence of precancerous diseases of the 
cervix among women of reproductive age [1,7,8,9,10]. According to epidemiological 
data, it was found that it is detected in more than 90% of patients. At the same time, 
the main spectrum of microorganisms that can contribute to the occurrence of cervical 
cancer is a mixed infection, or microbial-protozoal-viral associates that are sexually 
transmitted [2,3,4,10]. They are characterized by qualitatively new properties, features 
of the clinical course and are not the sum of the pathological components of individual 
infectious components [5,6,8]. 

 Every year in Ukraine, up to 2.5 thousand patients with cervical cancer die, 700 
of them are women of reproductive age, 12% of whom had precancerous diseases of 
the cervix against the background of mixed infection. According to epidemiological 
data, dysplasia is diagnosed in about 0.3-0.5% of women aged 20 to 35 years. The 
resulting focus of the altered epithelium can gradually transform into a malignant tumor 
over many years, given the age of the woman's sexual debut [9,10]. According to the 
International Agency for research on cancer, the number of newly diagnosed cases of 
cervical cancer in the world will increase by approximately 40% by 2020. Thus, the 
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increase in the number of cases of reproductive age requires improvement of treatment 
methods. 

Purpose of the study. Optimization of treatment of precancerous diseases of the 
cervix against the background of mixed infection. 

Materials and methods: In this study, 65 patients with precancerous diseases of 
the cervical conditions on the background of mixed infection aged 19 to 45 years were 
examined and treated. All patients underwent clinical and laboratory examination, 
including RAR test, Co test. In patients of both groups, the polymerase chain reaction 
(PCR) method was used to determine the carrier of HPV types 16.18, 31,45,51,52 and 
59, Hybrid Capture II - HC2 test = PVI Digene - test. immunogram (CD3, CD8/CD4, 
of Ig A. IG G, of Ig M). Depending on the treatment used, the subjects were divided 
into two clinical groups: 1st group - 35 women who received complex therapy. As an 
immunocorrector, an inducer of endogenous interferon synthesis Tilorone * J05AX19 
was used in the form of tablets according to the following scheme: the first two days 
of 125 mg, then 125 mg every other day. The course of treatment lasted 10 days. 
Tilorone * J05AX19 - increases the body's resistance to local and generalized infection 
and has antioxidant and detoxifying activity . 

 Topically, the combined drug Depantol was used for epithelialization: 1 vaginal 
suppository twice a day for 10 days. 2 st group -  included 30 patients who received 
traditional therapy in accordance with the Protocols of the Ministry of health of 
Ukraine.  

 The groups were statistically identical. 
 Statistical processing of the material was performed using the standard software 

package "Statistica for Windows" version 13.0, StatSoftInc (USA) in compliance with 
the recommendations for medical and biological research. 

Results and their discussion: Based on the study, 31(47,7%) patients were found 
to have the following benign changes in the cervical epithelium: ectopia of the 
cylindrical epithelium, papillary erosion, unfinished zone of precancerous 
transformation, papillary dysplasia, fields of dysplasia, simple and proliferating 
leukoplakia. 

In 34 (52.3%) patients, cytologically and histologically, mild to moderate cervical 
dysplasia was detected (CIN I, CIN II). 

 As a result of our proposed treatment, it was noted that patients of 1st group had 
no signs of exo-and endocervicitis, as well as vaginitis, during extended colposcopy. 
We have established an increase in both general and autonomous immunity. Thus, in 
the secret of the cervix, the concentration of Ig A and IG G practically did not differ 
from similar indicators in healthy women in the secretion phase, which indicated a 
positive effect after therapy. Six months after treatment, normalization of T - cell 
immunity was noted. We have not registered any cases of relapse and malignant 
transformation against the background of HPV carrier. 

 It was found that 91,4% of patients in 1st group achieved elimination of specific 
pathogens from mucus, while in 2st group -in 43,3% . The time of cervical 
epithelialization was 2 times faster in patients of the 1st group than 2 st group.  

Conclusions:  As a result of our comprehensive treatment with correction of the 
immune response of precancerous lesions of the cervix on the background of mixed 
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infection was noted reliable high efficiency (91,4%), as evidenced by the data of 
humoral immunity against elimination episomal forms of HPV. 
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Introduction: 
Premature shortening of the cervix and cervical insufficiency may be caused by 

constitutional weakness of the cervix against the background of genetically determined 
pathological metabolism of connective tissue. 

There is objective evidence that cervical insufficiency may involve defects in the 
connective tissue of the cervix. Reductions in collagen, sulfated glycosaminoglycans, 
lower concentrations of hydroxyproline as well as an increase in collagen and 
hydroxyproline extractability have been identified in the cervices of women with 
cervical insufficiency compared with controls. 

The aim of this study was to assess the association between cervical insufficiency 
and single nucleotide polymorphisms (SNP) in MMP9 gene encoding connective tissue 
metabolism [1-4]. 

Material and methods: 
In a case-control study medical, obstetric histories and blood were obtained from 

singleton pregnant women (22–24 gestational weeks) with (n=36) and those without 
(n=35) cervical insufficiency. DNA was extracted and purified by using commercial 
DNA isolation kits. Serum levels of ММР9 was determined by enzyme immunoassay 
(ELISA). Genotyping was carried out in SNPs A-8202G ММР9 gene (rs11697325) by 
using an allele-specific polymerase chain reaction assay. 

Results: 
Women with cervical insufficiency had higher serum concentrations of MMP9 (1.4 

± 0.3 ng/ml; mean ± SD versus 1.0 ± 0.3 ng/ml; p = 0.000002) compared with controls. 
Also, we found a negative correlation between serum MMP9 level and cervical length 
in women with cervical insufficiency (r = –0.49, р = 0,0025). 
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The homozygous genotypes of the ММР9 –8202G allele (genotype G/G) was 
significantly associated with cervical insufficiency compared with controls: odds ratio 
(OR) 4.0; 95% confidence interval (95% CI) 1.23–12.98; p = 0.02) (Table 1). 

Table 1. 
Genotype frequencies of ММР9 gene in cases and controls 

Data are expressed as n (%). 
* Fisher exact test. 

Carriers of GG genotype of the ММР9 gene had significantly higher serum ММР9 
concentration than homozygotes by allele A–8202 (AA) and heterozygotes (1.7 ± 0.2 
ng/ml vs 1.3 ± 0.2 ng/ml; p = 0.0017 and 1.4 ± 0.4 ng/ml; p = 0.007 respectively) (Table 
2). 

                                                                           Table 2. 
Serum concentration of ММР9 depending on the genotype of the examined patients 

Serum 
concentrati

on,  
ng/ml 

 Genotype   
 

P value 

I II III  
A/A 

(n = 27 ) 
A/G 

(n = 29 ) 
G/G 

(n =15 ) 
P I-II P I- III PII-III 

ММР-9 1.3 ± 0.2 1.4 ± 0.4 1.7 ± 0.2 0.88 0.0017* 0.007* 
* Fisher exact test. 
 
These observations suggest possible links in the pathogenesis of cervical 

insufficiency: the presence of a «mutant» genotype of the MMP9 gene → increased 
production of MMP9 → activation of collagenolysis connective tissue structures of the 
cervix → shortening and softening of the cervix during pregnancy. 

Conclusions: 
GG genotype of the A-8202G polymorphism ММР9 gene is associated with the 

high risk of cervical insufficiency development during pregnancy. 
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The common etiological factor of periodontal disease is periodontopathogenic 

microflora. It is contained in small quantities in the human oral cavity. In the case of 
favorable circumstances (the presence of systemic diseases, reduced general or local 
resistance), it multiplies rapidly and causes periodontal disease: gingivitis or 
periodontitis. Among these systemic lesions the stress occupies a significant place [7-
8, 15]. The presence of these systemic lesions should be considered in the 
comprehensive treatment of periodontal disease. Among these systemic lesions, 
psychological stress occupies an important place [9, 13]. 

The effect of psychoemotional stress on the patient's organism and periodontal 
tissue can be neutralized with medication. In order to prepare patients with generalized 
periodontitis with manifestations of psychoemotional stress, a set of drugs has been 
proposed: zoxone (0.002 g once a day), nicergoline (0.005 g 3 times a day), sibazone 
(0.005 g once a day) [4-5]. Experimental biochemical and pathohistological studies 
show the periodontal-protective effect of the proposed drug complex [2-3] and 
substantiate its use in clinical settings. Given the more pronounced manifestations of 
psychoemotional stress in patients with exacerbative generalized periodontitis in the 
case of this complex for the treatment of patients with exacerbative generalized 
periodontitis 2 times increased doses of nicergoline (0.01 g 3 times a day) and sibazone 
0 (0, 01 g 3 times a day). 

Aim of this study was to determine the nearest results of clinical efficacy of the 
modified proposed complex of adrenoblockers in the complex treatment of patients 
with generalized periodontitis of exacerbative course in the presence of 
psychoemotional stress. 

Material and methods. This clinical study was conducted in a group of 70 patients 
with generalized periodontitis of I-II stage, exacerbative course and manifestations of 
psychological stress. The main group consisted of 40 patients, in the control group of 
comparison there were 30 patients.  

In the complex treatment of patients of the main group used a modified enhanced 
complex of adrenoblockers to suppress the manifestations of psychological stress. 
Patients in the control group were treated similarly to patients in the main group, but 
without the use of a modified complex of adrenoblockers. 

The level of psychological stress was assessed using questionnaires (DASS-21; 
Spielberger-Khanin). [9]. Subjects completed the Spielberger-Khanin questionnaire, 
which is used to determine personal and situational anxiety. Subsequently, the answers 
were evaluated according to the keys and the total number of points was calculated for 
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all judgments separately on each of the scales (situational anxiety and personal 
anxiety). 

Patients with generalized periodontitis were carefully removed all dental plaque 
and deposits with irrigation of periodontal pockets with 0.5% chlorhexidine solution. 
Subsequently, the subgingival surfaces of the tooth roots were thoroughly cleaned with 
the removal of softened cementum and dentin (so-called SRP therapy). Drug treatment 
of symptomatic gingivitis was performed according to its form - the exacerbative 
course of catarrhal gingivitis is the same in patients of both groups. The presence of 
inflammation in the gingiva was detected and assessed using the Schiller-Pisarev test 
(1962) and the PMA index according to C. Parma [11]. The state of oral hygiene was 
assessed using the OHI-S index [8] and the O`Leary index [12], the assessment of the 
level of gingival bleeding by the PBI probing bleeding index [10]. In general, the 
condition of the periodontium was assessed using the periodontal index (PI) by A.L. 
Russel [14]. The diagnosis of periodontal disease was established according to the 
classification of N.Danilevsky [1]. The obtained results were processed by statistical 
methods using personal computers. 

Results and discussion. The effectiveness of the treatment led to a significant 
improvement in the hygienic condition of patients in both groups. This was confirmed 
by the improvement of the hygienic index OHI-S in 3.52 times from 1.83 ± 0.13 points 
to 0.52 ± 0.05 points. The obtained values of the hygienic index testified to the achieved 
good hygienic level of the oral cavity. 

In general, in patients of the control group, the hygienic index decreased 2.19 times 
from 1.73 ± 0.17 points to 0.79 ± 0.07 points. The resulting condition of the oral cavity 
also corresponds to a good hygienic level of the oral cavity. These hygienic indices in 
their value in patients of the main and control groups differed (p <0,05) statistically 
significantly. 

The improvement of the hygienic condition of the oral cavity was also evidenced 
by the data of the O`Leary periodontal index. The treatment led to a decrease in the 
values of this index in patients of both groups. In general, patients in the main group 
showed a decrease in the value of the O`Leary periodontal index in 4.92 times from 
60.33 ± 5.4% to 12.25 ± 0.91%. Thus, in the control group, the value of the O`Leary 
index was reduced 4.29 times from 68.34 ± 6.2% to 15.9 ± 0.13%. The values of 
O`Leary periodontal index in patients of the main and control groups were statistically 
significant (p <0,05). 

After the course of treatment, the gingival mucous membrane was pale pink, almost 
no bleeding during brushing and probing. There were no dental deposits and plaques 
on the teeth. Patients had significantly reduced pathological mobility of the teeth. Only 
7 (30.44%) of 23 patients with stage II disease had mobility of the lower front teeth of 
grade I. Inflammation in the gingiva according to the Schiller-Pisarev test was absent 
in 82.35% of patients. In numerical terms, the value of this sample (iodine number by 
Svrakov) in patients of the main group decreased 2.23 times from 2.79 ± 0.28 before 
treatment to 1.25 ± 0.09 after treatment (p <0.05). In patients of the control group, it 
decreased by 1.84 times and was 2.89 ± 0.27 before and 1.57 ± 0.09 (p <0.05) after 
treatment. The obtained data were statistically significantly different (p <0.05). 
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To quantitatively comparing the level of gingival inflammation, the PMA index 
was use. In patients of the main group, the PMA index decreased 6.41 times from 76.3 
± 2.7% and amounted to 11.9 ± 0.77%. In the control group, the value of the PMA 
index was reduce 5.78 times from 81.2 ± 3.51% to 14.05 ± 0.98%. The values of the 
PMA index of patients in the main and control groups were statistically significantly 
different (p <0,05). 

The complex treatment led to a decrease in the level of gingival bleeding, as 
evidenced by the value of the PBI index. In patients of the main group, the PBI index 
decreased 3.66 times from 2.71 ± 0.19 points to 0.74 ± 0.07 points. In the control group, 
the value of the PBI index was reduce by 3.09 times: - from 2.75 ± 0.19 points to 0.89 
± 0.08 points. 

The general condition of the periodontium can be assessed using the periodontal 
index (PI). There are some positive changes in the PI index after treatment: in patients 
of the main group, the PI index decreased 3.85 times from 2.65 ± 0.5 to 0.68 ± 0.05 
points. In patients of the control group the value of the periodontal index decreased 
3.52 times from 2.78 ± 0.47 to 0.79 ± 0.08 points. These values of the periodontal index 
in patients of the main and control groups were statistically significant (p <0.05). 

Conclusion. Thus, the obtained clinical and laboratory results of examination of 
patients in the nearest terms of observations indicate the clinical effectiveness of the 
complex of adrenoblockers for the treatment of patients with generalized periodontitis 
with manifestations of psychosomatic stress. 
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Craniofacial dysostoses (CFD) are inherited diseases that are manifested by 

improper formation of the skull and facial skull due to premature closure of the sutures 
(mainly the coronary, which separates the frontal bone from the parietal and temporal 
bones). Congenital deformities of the skull rank third among congenital malformations: 
7% of live births have congenital anomalies of the craniofacial region [1].  

The etiology of CFD is diverse. In 1976, M.M. Cohen divided the syndromes 
accompanied by craniostenosis into known genesis (monogenic, chromosomal, due to 
biochemical shifts due to drugs) and unknown (single, not previously described) [2]. 
One of the differentiated syndromes accompanied by CFD is craniofrontonasal 
syndrome (CFNS), the term of which was proposed by M.M. Cohen in 1979 when 
describing the phenotype of women with hypertelorism, craniosynostosis, cranial and 
cranial-facial frontal humps, low eye slits, wide nose, split nasal tip and finger 
abnormalities. M.M. Cohen (1979) defines CFNS as a subgroup of frontonasal 
dysplasia. The population frequency of the syndrome is unknown [3].  

CFNS is a syndrome with X-linked dominant type of inheritance, which occurs in 
most cases in heterozygous females than in hemizygous males. [4]. All girls with sick 
parents are born sick, and boys are healthy, from father to son the disease is not 
transmitted. The disease is diagnosed primarily in girls, and in boys and men the 
disease is diagnosed only after its detection in relatives. To date, 33 different mutations 
(familial and sporadic) in the EFNB1 gene have been described. The mutant gene is 
located in the Xp22 segment. Wieland et al. (2008) showed that cultured fibroblasts 
obtained from patients with heterozygous mutations in the EFNB1 gene identify both 
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mutant and normal EFNB1 genes, and that cloning made it possible to isolate 
conventional and mutant EFNB1 genes under artificial conditions, indicating that they 
carry two different cell populations. This may be the cause of a more severe phenotype 
of women with CFNS. This does not happen with male hemizygotes who have a mild 
degree of damage. The literature describes 6 male patients with mosaic mutations in 
the EFNB1 gene, with a mutant cell level of 15-69%. All of them had coronary 
craniostenosis and severe hypertelorism. In some cases, agenesis of the corpus 
callosum, split nose, split nails, cryptorchidism and inability to learn have been 
reported. These results demonstrate a more serious course of the disease in mosaic men 
than in men with HD-type inheritance and support the mechanism of cellular 
intervention, which is usually associated with inactivation of the X chromosome in 
women [3].  

Most researchers attribute hypertelorism to the minimum diagnostic criteria of this 
CFNS in both sexes. However, it is necessary to point out gender differences in the 
phenotypic manifestation of the syndrome. Thus, in females CFNS syndrome is also 
manifested by brachycephaly, craniosynostosis, craniofacial asymmetry, stiff hair, 
bulging forehead, low eye sockets, wide nose, bifurcated tip of the nose, syndactyly of 
the fingers. Rare symptoms in girls may include telecant, strabismus, nystagmus, 
deafness, cleft lip and/or palate, inguinal skin fold (pterygium), high position of the 
shoulder blades, stiffness in the joints, Poland syndrome. In males, in addition to 
hypertelorism, there may be asymmetry of the face, wide nose, bifurcated tip of the 
nose, splitting of the nails, syndactyly of the toes, wide I toe, clinodactyly. Rare signs 
in boys include short stature, funnel-shaped chest, brachydactyly, hypospadias, 
diaphragmatic hernia. Patients of both sexes have cleft lip, nonunion of the palate, 
pterygoid folds on the neck, mental retardation [5]. 

Depending on the severity of the cleft bone of the skull, there are 3 forms of 
dysplasia: 1) hypertelorism, wide base and hidden slit of the nose, sometimes with 
bifurcation of its tip; 2) hypertelorism, wide base of the nose and open slit of the nose 
and middle slit of the upper lip; possible cleft palate; 3) total slit of the nose, lack of 
nasal wings, deformation of the orbits. Syntropy of CFN dysplasia with hydrocephalus, 
encephalocele, holoprosencephaly, arinencephaly, microgyria, agenesis of the corpus 
callosum, craniostenosis, tetrad of Fallot, aplasia of the tibia, polydactyly of the feet is 
possible. In 20% of cases – mental retardation of moderate severity. 

Here is a description of a girl L., born on July 30, 2020, who was admitted to the 
Department of Neonatal Pathology. A child from XII of the desired unplanned 
pregnancy, which took place against the background of the threat of miscarriage, 
umbilical cord entanglement; IIΙ delivery at the 39th week of pregnancy by cesarean 
section. Birth weight – 3000 g, length – 54 cm; head circumference – 33 cm, bust 
circumference – 32 cm. Apgar score – 7/8 points. At 16-18 weeks of pregnancy, the 
mother suffered from pyelonephritis and acute bronchitis, received antibacterial 
therapy. The age of the mother at the time of birth is 34 years, the father – 42. The 
child's father suffered from viral hepatitis A and underwent surgery for inguinal hernia; 
often drinks alcohol, smokes; at work in contact with chemical and physical factors. 
The genealogical anamnesis both on the part of the mother and on the line of the father 
is burdened with cardiovascular diseases as a result of alcohol abuse. Marriage is not 
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blood related. At inspection the girl of a correct physique. Draws attention to 
brachycephaly, the difference of the skull bones along the sagittal suture (2.5 cm) to 
the superciliary arches, convex overhanging forehead, pronounced ocular 
hypertelorism, exophthalmos, depressed nose, wide tip of the nose, triangular mouth, 
high arched palate, thick , short neck, facial asymmetry, axillary pterygium. 

As a result of laboratory and instrumental examination revealed an increase in IgG 
4 times to Toxoplasma. ECG: sinus rhythm, sinus arrhythmia, transient sinus 
bradycardia, heart rate – 143-95/min. The Electric Axis of the Heart is deflected to the 
right. Signs of moderate myocardial repolarization. Cardiac ultrasound: Open oval 
window (4 mm) with aneurysm. NSG: Congenital Malformation of the brain: agenesis 
of the corpus callosum, pseudocysts of vascular plexuses, calcification of the visual 
cortex. Ultrasound of the kidneys: hypoplasia of the right kidney (27x13 mm), right 
lumbar dystopia. Examination by a neurologist: Hypoxic-ischemic encephalopathy, 
acute period, hyperexcitability syndrome. Genetic examination: Cranio-fronto-nasal 
dysplasia. HD-type inheritance? Molecular genetic research is recommended. The 
girl's parents refused further examination due to economic insolvency. The child was 
discharged on the 8th day after admission to the hospital with recommendations for 
follow-up. 

Unfortunately, today the detection of syndromic CFD remains quite low. Even with 
a correct diagnosis, doctors are not sufficiently aware of the current possibilities of 
surgical treatment and rehabilitation of such patients. Due to pathological conditions 
and congenital malformations that can be registered in CFD, according to the protocols 
of medical surveillance of children with CFD, children are recommended to conduct 
general clinical examination of blood and urine, biochemical blood test, urine analysis 
for urinolysis, determination of biochemical markers of connective tissue metabolism, 
studies of aminoacid and carbohydrate metabolism in blood and urine; functional 
methods of research (radiography of the skull in two projections, three-dimensional 
computed tomography of the skull, ultrasound of internal organs); examination by 
"narrow" specialists (orthopedist, ophthalmologist and psychologist, otolaryngologist, 
audiologist, craniofacial surgeon) [5]. The best verifying method of diagnosis is DNA 
analysis, which allows to differentiate CFNS from other CFD. Families diagnosed with 
cases of craniofacial dysostosis are shown medical and genetic counseling, 
preconception prevention, prenatal diagnosis of skeletal abnormalities using three-
dimensional ultrasound, in case of pathology – mandatory consultation with a newborn 
orthopedist. Reconstructive operations on the bones of the skull, face and lower jaw 
are offered as a treatment for CFD.  
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Матеріали ВООЗ, Організації економічної співпраці і розвитку, Всесвітньої 

асамблеї охорони здоров’я свідчать про зростаючий інтерес світової спільноти 
до проблеми безпеки пацієнтів та формування безпечного лікарняного 
середовища [1]. 

Забезпечення безпечного застосування лікарських засобів стає одним з 
пріоритетних завдань сучасної охорони здоров'я [1]. 

У світовому вимірі при наданні первинної та амбулаторної медичної 
допомоги шкода заподіюється чотирьом з 10 пацієнтів. Чи не найбільш серйозні 
наслідки мають помилки в ході призначення і використання лікарських засобів 
[2]. 

За даними FDA, в США щорічно помирає приблизно 7 тисяч пацієнтів 
внаслідок помилок при використанні лікарських засобів. [3]. 

Щорічні світові витрати, пов'язані з помилками в медикаментозній терапії, 
складають 48 млрд. дол. США. І це ще без врахування втраченого прибутку, 
зниження працездатності та медичних витрат [2]. 

ВООЗ виділяє 5 категорій медичних помилок пов’язаних із застосуванням 
ліків [4]:  

• нераціональний вибір лікарських засобів,  
• помилки відпуску / видачі лікарських засобів, 
• помилки виробництва, зберігання і підготовки до використання лікарських 

засобів,  
• помилки введення лікарських засобів  
• помилки моніторингу лікарської терапії.  
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За даними ВООЗ, помилки застосування лікарських засобів, крім іншого, 
можуть бути наслідком втоми медичних працівників, високої нервово-емоційної 
напруженості праці, перевантаженості лікарень, нестачі персоналу, низького 
рівня підготовки і надання пацієнтам неправильної інформації [5]. 

Зростанню частоти помилок при застосуванні лікарських засобі також сприяє 
вплив на медичних працівників несприятливих умов праці, постійне нервово-
емоційне перенапруження медичного персоналу, пов'язане з відповідальністю за 
здоров'я і життя пацієнта, високою небезпекою праці (наприклад, в умовах 
боротьби з пандемією COVID-2019), позмінною роботою, вимушеним 
сумісництвом. 

Підвищує ризик виникнення помилок і низька культура безпеки застосування 
медичних препаратів серед пацієнтів та лікарів. 

В США більше 25% всіх медичних помилок обумовлені плутаниною в 
схожих найменуваннях ліків, а 33% помилок пов'язані із застосуванням 
неправильного препарату у зв'язку зі схожістю оформлення упаковок [4]. 

За даними EMA, в Європі при наданні амбулаторної допомоги частота 
помилок становить 7,5% на етапі виписування рецептів та 0,08% на етапі 
відпуску препарату; в стаціонарі частота помилок сягає 9,1% на етапі вибору і 
2,1% на етапах відпуску і введення лікарських засобів [4]. 

Результати досліджень, проведених в Англії, свідчать, що помилки в 
призначенні лікарських препаратів або в плані ведення пацієнтів зустрічаються 
у кожного 8-го хворого, кожен 20-й лікарський препарат призначається невірно, 
у кожному 550-м рецепті містяться рекомендації, здатні привести до тяжких 
наслідків для хворого [4].  

Найбільш поширеними помилками були неповна інформація в рецепті, 
неправильний підбір дози, режиму дозування, відсутність належного 
моніторингу терапії після початку лікування [4]. 

При амбулаторному лікуванні в 26-87% випадків існують відмінності між 
тими лікарськими препаратами, які приймає пацієнт, і тими, що записані в його 
медичній документації, що збільшує ризик помилок, пов'язаних з 
несприятливими лікарськими взаємодіями [4]. 

Таким чином, медичні помилки, які виникають під час використання 
лікарських засобів, виступають важливою складовою небезпеки лікарняного 
середовища. Розробка нових та вдосконалення існуючих підходів до 
профілактики несприятливих наслідків медикаментозної терапії є вкрай 
актуальними та необхідними в умовах сучасної медицини. Ці заходи в світовому 
масштабі дозволять врятувати мільйони життів та зекономити мільярди доларів 
США. 
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https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/medication-related-
errors/ru/.  
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https://cyberleninka.ru/article/n/oshibki-primeneniya-lekarstvennyh-preparatov-sovremennoe-sostoyanie-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/oshibki-primeneniya-lekarstvennyh-preparatov-sovremennoe-sostoyanie-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/oshibki-primeneniya-lekarstvennyh-preparatov-sovremennoe-sostoyanie-problemy
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/medication-related-errors/ru/
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/medication-related-errors/ru/
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MEDICAL SECRECY IN THE PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF A DENTIST 

 

Sadovskyi Serhii 
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city of Zaporizhzhia, Ukraine 
 

        According to Article 32 of the Constitution of Ukraine, no one may be 
interfered with in his personal and family life, except in cases provided for by the 
Constitution of Ukraine. The collection, storage, use and dissemination of confidential 
information about a person without his or her consent is not permitted, except as 
provided by law, and only in the interests of national security, economic well-being 
and human rights.   Everyone is guaranteed judicial protection of the right to refute 
inaccurate information about themselves and their family members and the right to 
demand the removal of any information, as well as the right to compensation for 
material and moral damage caused by the collection, storage, use and dissemination of 
such inaccurate information. Correlating this right in the medical field, in particular in 
its field such as dentistry, we note that this right is regulated in some regulations, the 
main of which are the Civil Code of Ukraine and the Fundamentals of Ukrainian 
legislation on health care. 

Thus, the Civil Code of Ukraine detailing this concept in Art. 286 "The right to 
secrecy about the state of health", determines that an individual has the right to secrecy 
about the state of his health, the fact of seeking medical care, diagnosis, as well as 
information obtained during his medical examination. It is prohibited to request and 
submit at the place of work or study information about the diagnosis and treatment of 
an individual. An individual is obliged to refrain from disseminating the information 
specified in part one of this article, which became known to him in connection with the 
performance of official duties or from other sources. 

 At the same time, the main law in the field of health care of Ukraine 
Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care in Art. 39¹ and Art. 40 reveals 
the very essence of medical secrecy. Yes, in Art. 39¹ The right to secrecy about the 
state of health, it is stated that the patient has the right to secrecy about the state of his 
health, the fact of seeking medical care, diagnosis, as well as information obtained 
during his medical examination. It is prohibited to request and provide information 
about the patient's diagnosis and treatment at the place of work or study. 

In turn, Art. 40 of the cited law, Medical Secrecy, stipulates that medical workers 
and other persons who in connection with the performance of professional or official 
duties became aware of the disease, medical examination, examination and their 
results, intimate and family aspects of life, not have the right to disclose this 
information, except as provided by law. 

When using information that is a medical secret in the educational process, research 
work, including in cases of its publication in special literature, the anonymity of the 
patient must be ensured. Thus, the main elements that constitute medical secrecy, and 
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which, accordingly, are prohibited from disclosing to the dentist are: the fact of seeking 
medical help, 

diagnosis, 
information obtained during his medical examination, 
review and their results, 
intimate and family aspects of the patient's life. 
It should be noted that while enshrining at the legislative level the patient's right to 

confidentiality during communication with a dentist, the legislator also establishes a 
mechanism to protect this right from unlawful violations. It is a question of bringing 
persons guilty of disclosure of medical secrets to legal, in particular criminal liability. 

 We state that the Criminal Code of Ukraine contains Art. 145, entitled Illegal 
Disclosure of Medical Secrets and which provides for intentional disclosure of medical 
secrets by a person to whom he became known in connection with the performance of 
professional or official duties, if such an act caused severe consequences of a fine, 
community service for a period up to two hundred and forty hours, to correctional work 
for up to two years. 

 Conclusions 

The patient's right to secrecy and the duty of the dentist to maintain medical secrecy 
are derived from the basic constitutional norms that establish the inalienable right of a 
citizen to prohibit interference with his or her privacy. Violation of these 
responsibilities by a dentist entails criminal liability. 
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Heart failure (HF) is a common syndrome in both women and men with high 
associated healthcare costs [1]. Coronary heart disease is recognized as the primary risk 
factor for heart failure development, being the main etiological factor in more than 50% 
of heart failure patients in North America and Europe. Regardless of overt coronary 
artery disease, myocardial ischemia is a common finding in failing hearts, likely due 
to structural or functional coronary circulation alterations [2]. The application of a 
simple blood test to predict prognosis in HF patients is not well established [3]. 

The purpose of the study. To study the features of the leukogram in patients with 
HF. 

Materials and methods of research. To achieve this goal, the data of 26 case 
histories diagnosed with CHD were analyzed with diagnosis Stable angina pectoris  
functional class (FC) II-III, Cardiosclerosis; in 17 patients complicated by syndromic 
manifestations of HF II-III FC according to the New York Heart Association (NYHA), 
which formed (group 1), and 9 patients without signs of HF – (group 2). Among the 
subjects of group 1 was: 8 men and 9 women. The age of patients ranged from 53 to 
73 years for men, and for women was 54-71 years. Blood sampling was performed 
upon admission to the medical institution. The total number of blood leukocytes and 
leukocyte formula were determined. 

  Results and their discussion. The mean age of all patients in our study was 60.2 
± 7.1 (M ± m) years. Analyzing the leukogram data, it was found that patients in group 
1 in contrast to patients in group 2 had a significantly higher total level of leukocytes 
(7.96 ± 1.73) × 109 compared  (4.22 ± 0.24) × 109, p<0.05, level neutrophils (69.41 ± 
6.21) % vs. (51.78 ±1.79) %, p<0.05, and lower lymphocytes levels in group 1 (22.06 
±4.07) % than in group 2 ( 38.55 ±1.01) %, p<0.05. Сhanges indicate a more severe 
course of the disease in patients with complicated by syndromic manifestations of  HF. 
There were no differences between eosinophils and monocytes in the study groups - 
Figure 1. 
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     Notes: the significance of the difference between the indicators: * p<0.05 
 
                          Figure 1 - Leukogram parameters in the studied patients  
 
 

   The analysis of indicators of the leukogram depending on article showed that at 
sick men increase in number of eosinophils was noted (4.12 ± 0.83)% in contrast to 
women (1.56 ± 0.73) is noted; p<0.05, and a lower level of lymphocytes (18.38 ± 1.69) 
% vs. (25.33 ± 2.24)%; p<0.05 - Figure 2, which reflects systemic inflammation. 
Women had a higher level of total leukocytes (9.36 ± 0.66) × 109 than men (6.36 ± 
0.99) × 109; p <0.05, in particular lymphocytes - Figure 2. 
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Notes: the significance of the difference between the indicators: * p<0.05 
 
        Figure 2- Gender differences in the leukogram in patients with heart failure 
 
 
  Conclusions.  Heart failure is characterized by significantly higher total 

levels of leukocytes in the peripheral blood due to the number of neutrophils which are 
a predictor of cardiovascular risk and low levels of lymphocytes which is a predictor 
of mortality in patients with HF of ischemic genesis. 

 
References: 
1. Taylor CJ, Ordóñez-Mena JM, Jones NR, Roalfe AK, Lay-Flurrie S, Marshall 

T, Hobbs FDR. National trends in heart failure mortality in men and women, United 
Kingdom, 2000-2017. Eur J Heart Fail. 2020 Sep 6. doi: 10.1002/ejhf.1996. Epub 
ahead of print. PMID: 32892471 

2. Pagliaro BR, Cannata F, Stefanini GG, Bolognese L. Myocardial ischemia and 
coronary disease in heart failure. Heart Fail Rev. 2020 Jan;25(1):53-65. doi: 
10.1007/s10741-019-09831-z. 

3. Cho JH, Cho HJ, Lee HY, Ki YJ, Jeon ES, Hwang KK, Chae SC, Baek SH, Kang 
SM, Choi DJ, Yoo BS, Kim KH, Kim JJ, Oh BH. Neutrophil-Lymphocyte Ratio in 
Patients with Acute Heart Failure Predicts In-Hospital and Long-Term Mortality. J Clin 
Med. 2020 Feb 18;9(2):557. doi: 10.3390/jcm9020557. PMID: 32085596; PMCID: 
PMC7073552. 



211 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НІТРОДАПУ 
В УМОВАХ ГОСТРОГО ТА ПІДГОСТРОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
   

Богоявленська Валентина Федорівна 
к.б.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 

 лабораторії токсикології  
ДУ «Український НДІ промислової медицини» 

 
Харламова Альона Василівна 

к.б.н., завідувач лабораторії токсикології 
ДУ «Український НДІ промислової медицини» 

 
Застосування цільових комплексних добавок є найбільш ефективним 

способом підвищення якості бетонів, що не вимагає значних капітальних витрат 
та дозволяє отримати бетони із заданими фізико-хімічними властивостями. 
Використання добавки до бетону Нітродап дає можливість проведення бетонних 
робіт у зимовий період при температурах до мінус 18 °С. Також застосування 
Нітродапу в касетній, конвеєрній і вібропрокатній технологіях прискорює 
твердіння виробів при їх тепловій обробці, підвищує активність цементу тощо. 
Можливе використання Нітродапу у процесі виробництва промислових 
емульсійних вибухових речовин. 

 Мета дослідження: вивчення загальної токсичної дії добавки до бетону 
Нітродапу на організм піддослідних тварин  в умовах гострого та підгострого  
експериментів. 

Фізико-хімічні властивості.  Нітродап – напівпродукт виробництва нітрит 
нітратних солей, які одержуються на стадіях виділення кристалічних солей 
нітриту та нітрату натрію. Нітродап представляє собою водний розчин солей 
нітрату та нітриту натрію (44-50%, з них нітриту натрію більше 20,0%), хлориду 
натрію (6,0%), карбонату натрію (4,0%), натрію гідроокису (3%). Агрегатний 
стан та одориметричні дані: рідина без кольору та запаху; рН – 7,0; щільність – 
1100 кг/мз (при 20 оС). Розчиняється у воді, змішується з нижчими спиртами (до 
пропілового), кетонами, не змішується з ароматичними розчинниками та 
простими ефірами.  

 Матеріали і методи.  Дослідження подразнюючої дії Нітродапу на шкіру та 
слизові оболонки в експерименті проведені згідно із методичними вказівками 
[1]. Оцінку сенсибілізуючих властивостей Нітродапу здійснювали шляхом 
нанесення розчину Нітродапу (співвідношення з дистильованою водою 1:3 за 
об’ємом) протягом 12 днів; сенсибілізуюча здатність визначалась за реакцією 
специфічного лізису лейкоцитів (РСЛЛ) [2]. Дослідження шкірно-резорбтивної 
дії проводили згідно з методичними вказівками [3] 

Параметри гострої токсичності та кумулятивних властивостей Нітродапу 
визначали на білих безпородних щурах з масою тіла 200-350 г, використовували 
робочий розчин Нітродапу – дистильована вода та добавка у співвідношенні 1:1 
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за об’ємом. Розрахунок середньолетальних доз (LD50) проводили відповідно до 
Красовського [4], помилку розраховували за методом Міллера і Тейнтера [5].  

Кумулятивні властивості визначали за методом Красовського, піддослідним 
тваринам протягом 20 діб внутрішньошлунково вводили робочий водний розчин 
Нітродапу у дозі 1/10 від ЛД50 [6]. Спостереження за тваринами проводили 
протягом 14 діб; реєстрували зовнішній вигляд та особливості поведінки тварин, 
інтенсивність рухової активності, кормову  поведінку тощо. У сироватці крові 
визначали активність лужної фосфатази, холін естерази (ХЕ), аланін-
амінотрансферази (АлАТ) та аспартат-амінотрансферази (АсАТ) за допомогою 
стандартних наборів Erba Lachema,  Чехія. 

Токсикологічні дослідження проведені з дотриманням вимог гуманного 
ставлення до піддослідних тварин, регламентованих Законом України «Про 
захист тварин від жорстокого поводження» (№ 3447-IV від 21.02.2006 р.), 
Європейською конвенцію про захист хребетних тварин, які використовуються 
для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 18.03.1986 р.), Директивою 
Ради Європи 2010/63/ЄС (2010 р), загальними етичними принципами 
експериментів на тваринах, ухвалених Першим Національним конгресом 
України з біоетики (2001 р.). 

Результати досліджень. Після внесення Нітродапу у кон'юнктивальний 
мішок піддослідних тварин спостерігалася гіперемія слизових оболонок на рівні 
1 балу, реакція носила зворотний характер: ознаки гіперемії зникали протягом 
наступного дня, біомікроскопія очного дна без патологічних змін. 

Після нанесення на шкіру мурчаків розчину Нітродапу (співвідношення 
добавки з дистильованою водою 1:3) виявлена незначна гіперемія шкіри на рівні 
1 балу, набряки – 1 балу; зміни були зворотними. Після експозиції розчину 
поведінка тварини була пригніченою, спостерігалося незначне осередкове 
облисіння та пігментація шерсті.   

Нітродап не володіє сенсибілізуючими властивостями, РСЛЛ визначений на 
рівні 7,7+ 0,45%. Показник LD50 у білих щурів при внутрішньошлунковому 
введені розрахований на рівні 2,7+0,27 мг/кг. 

Робочий розчин Нітродапу (співвідношення 1:3) проявляє шкірно-
резорбтивну дію, загибель піддослідних тварин спостерігалась через 15 хв. та 90 
хв. після 4-год  експозиції (2/6), у інших тварин зафіксоване бічне положення, 
парапарез нижніх кінцівок. У сироватці крові піддослідних тварин виявлено 
зниження активності ХЕ у порівнянні з контрольними показниками, але різниця 
статистично не підтверджена (за U-критерієм  Манна-Уітні). При експозиції  
водного розчину  Нітродапу у співвідношенні 1:6  клінічні ознаки інтоксикації 
були відсутні.  

За умов дослідження кумулятивних властивостей робочого розчину 
Нітродапу  коефіцієнт кумуляції становив 1,79, що свідчить про виражені 
кумулятивні властивості робочого розчину Нітродапу. Спостереження за 
тваринами встановило пригнічення загального стану, зменшення рухової 
активності, на 5 й та 14-й день експерименту в щурів відзначали легкий 
парапарез нижніх кінцівок (2/17). Протягом 14 днів експерименту спостерігалося 
нормальна динаміка приросту маси тіла щурів, в кінці – встановлено зниження 
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маси тіла на 5,9%. На 20 день внутрішньошлункового введення робочого 
розчину виявлено значне (на 55,1%) зниження активності ХЕ у сироватці крові 
тварин піддослідної групи у порівнянні з контрольною, але різниця не 
підтверджена статистично. Не виявлено статистично значимих  розбіжностей 
активності ферментів АлТ, АсТ, лужної фосфатази у сироватці крові 
піддослідних тварин на початку експерименту, через 10 днів та 20 днів введення 
робочого розчину Нітродапу у порівнянні з контролем  (за U-критерієм Манна-
Уітні).  

По закінченню субхронічного експерименту достовірні зміни абсолютних та 
відносних показників внутрішніх органів піддослідних тварин відносно 
контрольних значень не виявлені. При макроскопічному огляді внутрішніх 
органів піддослідних щурів не виявлено ознак інтоксикації або інших проявів 
патології. 

Таким чином, добавці до бетону Нітродап властива подразнююча дія на 
шкіру та слизові оболонки очей. Нітродап володіє вираженою шкірно-
резорбтивною дією (за показником «загибель тварин»). Сенсибілізуючі 
властивості за умов проведення експерименту відсутні. За показником  LD50  
Нітродап відноситься до речовин 1 класу (речовини надзвичайно шкідливі). 
Речовина здатна до кумуляції, про що свідчить коефіцієнт кумуляції на рівні 
1,79. Речовина переважно нейротропного та гематотропного  характеру  дії. 
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Актуальность 
Значительное количество оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости включают резекцию части кишки с последующим восстановлением 
непрерывности желудочно-кишечного тракта. Одним из наиболее тяжелых 
осложнений после наложения межкишечного анастомоза являются 
несостоятельность швов. Несмотря на развитие хирургических технологий, 
шовного материала, сшивающих аппаратов, процент несостоятельности 
анастомозов достигает 42% в условиях распространенного гнойного перитонита. 
Данная ситуация обусловливает необходимость поиска и исследования новых 
методов профилактики несостоятельности швов [1, 7]. 

Одним из современных направлений является использование амниотической 
мембраны, которая идеально подходит для ускорения регенерации тканей 
анастомоза, не вызывая воспаления [2].  

Амниотическая мембрана (амнион) представляет собой тонкую 
полупрозрачную ткань, формирующую самый глубокий слой плаценты. Она 
состоит из бессосудистой стромы, однослойного эпителия и тонкой 
непрерывной базальной мембраны, содержащей коллаген IV и V типа, ламинин 
и несколько ингибиторов протеиназ [10]. У амниона также есть тонкий 
непрерывный слой кубических или уплощённых эпителиальных клеток, которые 
соединяются с эктодермой эмбриона и наружной поверхностью, покрытой 
мезенхимальной соединительной тканью, которая помогает ему идеально 
покрывать раневые дефекты, защищая поражённые участки [11]. 
Немаловажными свойствами амниотической мембраны, играющими огромную 
роль при ее использовании являются: антимикробный эффект, супрессия 
воспаления и рубцевания, эффект биологической повязки, улучшение 
эпитализации, усиление пролиферации, миграции и дифференцировки 
стволовых клеток, наличие миофибробластов, способных сокращаться, 
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иммунологическая активность. Тот факт, что клетки амниона не имеют на своей 
поверхности HLA-A, B, C и DR антигенов позволяют ее использовать без боязни 
отторжения. Иммунологический ответ на трансплантат амниотической 
мембраны не зарегистрирован, также не выявлено ни одного случая продукции 
антител против HLA-антигенов. Эти положительные факторы легли в основу 
экспериментального обоснования применения амниотической мембраны для 
укрытия сформированных ручным способом межкишечных анастомозов [2].  

 
Получение графт-материала из амниотической мембраны плаценты  
Забор участка плаценты производили в роддоме в стерильных условиях у 

здоровых рожениц в ходе плановых операций кесарева сечения, проводимых по 
стандартной методике по медицинским показаниям. После рождения ребенка и 
осмотра последа, участок плаценты помещали для транспортировки в 
стерильный физиологический раствор. Затем в стерильных условиях очищали от 
сгустков крови в 0,9%-ном растворе хлорида натрия, амниотическую мембрану 
отделяли от подлежащего хориона тупым способом, нарезали до необходимого 
размера и помещали в стеклянные флаконы в раствор антибиотиков, 
содержащий 50 ед/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина. Хранили 
флаконы с амниотической мембраной в холодильнике при температуре +2 – +4 
С не более 2 недель [12].  

 
Создание экспериментальной модели распространенного перитонита 
Экспериментальные исследования проведены на 10 кроликах обоего пола 

массой 3,0-3,5 кг с соблюдением этических норм обращения с лабораторными 
животными в операционной кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии. Под внутривенным тиопенталовым наркозом из расчета 3 мг/кг массы, 
выполняли минилапаротомию длиной 3см. Из брюшной полости извлекался 
участок тонкой кишки. Её пересекали в поперечном направлении в двух местах 
на расстоянии 20 см и погружали в брюшную полость (рисунок 1). 

   
Рисунок 1. Участок тонкой кишки с двумя поперечными ранами. 

 
Минилапаротомный разрез ушивался, кролик выводился из наркоза. Спустя 

6 часов проводилось повторное оперативное вмешательство в стерильных 
условиях. Под внутривенным тиопенталовым наркозом из расчета 3 мг/кг массы, 
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выполняли лапаротомию. При ревизии органов брюшной полости обнаруживали 
все признаки распространенного перитонита. Выпот аспирировали. Брюшную 
полость тщательно промывали раствором 0,9%-ного раствора хлорида натрия. 
Два повреждённых участка тонкой кишки выводились из брюшной полости. 
Повреждённые участки кишки резецировались с наложением двух анастомозов 
по типу «конец в конец» однорядным непрерывным ручным швом нитью ПГА 
4/0.  Один из анастомозов укрывался графт-материалом из амниотической 
мембраны, состоящей из 4 слоев, которая фиксировалась 4-5 серозно-
мышечными швами (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Тонкокишечный анастомоз по типу «конец в конец», укрытый амниотической 

мембраной 
 
Брюшную полость ещё раз промывали тем же раствором. Рана послойно 

ушивалась. В послеоперационном периоде проводилось следующее лечение:  
• инфузионная терапия: раствор NaCl 0,9%, 20 мл/кг/сут, в/венно капельно; 
• антибактериальная терапия: «Цефепим» 50 мг/кг 2 раза в сутки, в/венно; 
• обезболивающая терапия: «Кеторолак» 0,5 мл, в/мышечно.  
Через сутки давали воду, на вторые сутки после операции начинали кормить. 
Животные выводились из эксперимента методом эвтаназии с применением 

препарата Т-61 на 5-7 сутки (4 кролика), 12-14 сутки (6 кроликов). После 
эвтаназии животного, производилось вскрытие брюшной полости с ревизией 
органов, оценкой макроскопической картины анастомозов, изучением 
герметичности методом пневмопрессии (нагнетание воздуха в кишку, 
погруженную под воду), забором материала для гистологического исследования.  

 
 
Результаты исследования 
Определение механической прочности кишечного шва методом 

пневмопрессии  
Для определения механической прочности межкишечного анастомоза мы 

проводили пневмопрессию (нагнетание воздуха в кишку, погруженную под 
воду) интрооперационно: на 5-7 сутки (1 группа - 4 кролика) и 12-14 сутки (2 
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группа - 6 кроликов). Для описания количественных данных использовались 
следующие статистические методы: медиана (Ме) и процентили (Р25, Р75), для 
выявления различий между группами – непараметрические методы. 

Участок тонкой кишки изолировали посредством пережатия кишечными 
жомами краниальнее и каудальнее анастомоза. На расстоянии 3 см от зоны 
анастомоза в пределах изолированного участка через небольшое отверстие 
вводили катетер для нагнетания воздуха, соединенный с манометром и 
фиксировали  лигатурой. Участок кишки с зоной анастомоза погружали в лоток, 
наполненный физиологическим раствором, затем нагнетали в кишку воздух при 
помощи нагнетателя. Отмечали на манометре давление, при котором начинали 
появляться пузырьки воздуха в воде из зоны анастомоза. 

При определении механической прочности швов (методом пневмопрессии) у 
животных на 5-7 сутки выявлена несостоятельность при 105-115 мм рт. ст. (Me 
(P25; 75) - 105(96;113)), у животных на 12-14 сутки выявлена несостоятельность 
при 135-140 мм рт. ст. (Me (P25; 75) - 138(100;160)), (p1,2=0,045), что в любом 
случае значительно выше нормального физиологического внутрикишечного 
давления.  

 
Морфологическое исследование зоны межкишечного анастомоза 
Для морфолологического изучения производили забор фрагментов зоны 

анастомоза длиной 1,5-2 см. Препараты фиксировали последовательно в батарее 
растворов формалина с возрастанием концентрации 4%, 8%, 12%; обезвоживали, 
заключали в целлоидин, изготавливали поперечные гистологические препараты, 
окрашивали их гематоксилином-эозином и изучали с помощью лабораторного 
микроскопа «Leica М 651». 

При гистологическом исследовании препаратов на 5-7 сутки в области всех 
анастомозов наблюдается воспалительный процесс в кишечной стенке. Со 
стороны слизистой визуализируется воспалительный валик из 
инфильтрированных тканей, более выраженный в анастомозах с амниотической 
мембраной. Отмечается выраженный отек слизистой и подслизистой оболочек, 
в подслизистой основе имеется сосудистая реакция в виде расширения 
микроциркуляторного русла. В серозной и мышечной оболочках наблюдается 
полиморфноядерная лейкоцитарная инфильтрация, более выраженная в 
анастомозах с амниотической мембраной. Амнион прилежит к серозной 
оболочке плотно, экссудат отсутствует, фибриновых наложений нет. В амнионе 
наблюдается слабовыраженная лейкоцитарная инфильтрация, присутствуют 
фибробласты. В анастомозах, где не использовалась амниотическая мембрана 
преобладает экссудативная фаза воспаления, отмечен процесс фиброзирования.  

При гистологическом исследовании на 12-14 сутки линия анастомоза 
покрыта фибринозными наложениями. В анастомозах, где не использовалась 
амниотическая мембрана со стороны серозной оболочки тонкой кишки 
отмечается рост грануляционной ткани с началом дифференцировки её в 
соединительную, идет эпителизация слизистой оболочки, однако сохраняются 
умеренные воспалительные изменения в кишечной стенке, что является хоть и 
не значительным, но фактором риска несостоятельности. В анастомозах с 
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амниотической мембраной в собственной пластинке слизистого и подслизистого 
слоя значительно увеличено число и толщина коллагеновых волокон, 
воспалительный процесс идёт на спад. В амнионе стал различим эпителий. 
Появилось значительное количество функционально активных фибробластов 
(рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Гистологический препарат зоны анастомоза по типу «конец в конец», 

укрытого амниотической мембраной на 15-7 и 12-14 сутки 
 
Таким образом, получены хорошие результаты, что дает возможность 

использовать амниотическую мембрану для профилактики несостоятельности 
швов и улучшения условий для заживления анастомозов при экспериментальном 
перитоните. 

Выводы: 
1. Экспериментальная модель проводимого оперативного вмешательства, с 

наложением однорядного межкишечного анастомоза «конец в конец», позволяет 
оценить возможность использования амниотической мембраны для 
профилактики несостоятельности швов. 

2. У  животных не выявлено признаков местных и интраабдоминальных 
инфекционных осложнений, что указывает на безопасность данного метода, а 
более выраженная эпитализация в области анастомоза и лучшая механическая 
прочность позволяют сделать вывод об эффективности данной методики. 

3. Применение амниотической оболочки имеет следующие преимущества, 
которые подтверждены данной работой: 

• Низкая иммуногенность  
• Отсутствие реакции отторжения  
• Хороший отграничительный эффект 
• Угнетение фиброза и воспаления 
• Ускорение эпителизации  
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Актуальность. 
 Цереброваскулярные болезни считаются одной из ведущих причин 

заболеваемости и смертности населения, поэтому так важна их своевременная 
диагностика и профилактика необратимых нарушений мозгового 
кровообращения, в том числе превентивных хирургических действий. Владение 
микрохирургической техникой открывает новые возможности в 
реконструктивной хирургии благодаря восстановлению кровообращения и 
иннервации тканей. Микрохирургия – это, в первую очередь, методика 
выполнения оперативных вмешательств с помощью операционных микроскопов 
с высокой степенью разрешения, с использованием специальных 
микрохирургических инструментов и сверхтонкого атравматического шовного 
материала. В нейрохирургии операции по реваскуляризации головного мозга – 
одни из наиболее технически трудных операций. Для идеального их выполнения 
необходимы длительные тренировки в условиях, схожих с условиями реальной 
операционной. На сегодняшний день выделяют три типа операций 
реваскуляризации головного мозга: экстра-интракраниальный микроанастомоз 
(ЭИКМА) или «low flow EC-IC bypass», широкопросветный экстра-
интракраниальный анастомоз с использованием аутотрансплантата или «high-
flow EC-IC bypass» (ЭИКА), интра-интракраниальные микроанастомозы или 
«IC-IC bypasses» (ИИКМА). 

ЭИКМА выполняется при окклюзии внутренней сонной артерии или М1-
сегмента средней мозговой артерии, перенесенном нарушении мозгового 
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кровообращения по ишемическому типу в бассейне окклюзированной артерии, 
наличии признаков хронической ишемии, а также при некоторых типах аневризм 
и опухолей головного мозга. 

ЭИКА используются при лечении гигантских и «сложных» аневризм сосудов 
головного мозга, чаще всего применяются в хирургии гигантских фузиформных 
аневризм головного мозга, то есть тех аневризм, которые невозможно 
клипировать или выключить из кровотока эндоваскулярно. 

ИИКМА чаще применяется при лечении «сложных» аневризм сосудов 
головного мозга, в основным при неклипируемой аневризме передней мозговой 
артерии (ПМА).  

Распространение микрохирургической техники в разных областях хирургии 
определяет важность освоения мануальных навыков студентами и врачами-
интернами хирургического профиля. Экспериментальные и учебные операции 
на животных – важная составляющая в программе практической подготовки. 
Отработка методики на таких моделях способствует более быстрому и 
правильному освоению микрохирургической техники и позволяет избежать 
большого количества ошибок в практической работе.  

Экспериментальные исследования проводились на 15 крысах, самках, массой 
250-350 грамм в условиях операционной кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии ВГМУ с соблюдением этических норм обращения с 
лабораторными животными. Проводилась отработка микрохирургичеких 
навыков путем формирования микрососудистого анастомоза по типу «бок-в-
бок» на общих сонных артериях живой крысы как модели интра-
интракраниальных микроанастомозов. 

Цель исследования: отработка микрохирургичеких навыков путем 
формирования микрососудистого анастомоза по типу «бок-в-бок» на общих 
сонных артериях живой крысы, создание модели ИИКМА.  

Материалы и методы. На базе кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии в условиях операционной нами были выполнены 15 
операций с наложением микрососудистого анастомоза по типу «бок-в-бок» на 
общих сонных артериях живой крысы. В работе соблюдены требования 
гуманного обращения с экспериментальными животными, содержащиеся в 
методических указаниях «Положение о порядке использования лабораторных 
животных в научно-исследовательских работах и педагогическом процессе 
ВГМУ и мерах по реализации требований биомедицинской этики-2010. В работе 
использовался бинокулярный биологический микроскоп МБС-10 с 8-микратным 
увеличением. Шовный материал полипропилен мононить 10.0. 

Анестезиологическое пособие проводилось по следующей схеме: 
премедикация (атропин 2 ед., димедрол 4 ед. в одном инсулиновом шприце) 
внутримышечно, затем спустя 30 минут анестезия внутримышечным введением 
тиопентала натрия из расчета 5 мг/100 г животного. После фиксации на столе 
осуществлялся оперативный доступ к общим сонным артериям. Под 
инфильтрационной анестезией 0,25% раствором лидокаина производится 
продольный срединный разрез по передней поверхности шеи длиной 2-3 см. 
Рассекается кожа, подкожно-жировая клетчатка, поверхностная фасция между 
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долями щитовидной железы. Далее обнажается поверхностный слой мышц шеи. 
Тупо разделяя друг от друга грудинно-сосцевидную и грудинно-подъязычную 
мышцы, проникая вглубь между ними выделяем сосудисто-нервный пучок шеи, 
располагающийся на передней поверхности длинной мышцы шеи латеральнее 
трахеи. Далее осуществляется прецизионное выделение общих сонных артерий 
с обеих сторон строго параллельно сосудам. С помощью держалок артерии 
сближаются впереди трахеи в непосредственной близости друг от друга, 
кровоток в них перекрывается с помощью аппроксиматоров (рисунок 1). 

 

   
Рисунок 1. Выделенные общие сонные артерии на держалках под 8-ми 

кратным увеличением 
 

Под увеличением с использованием бинокулярного биологического 
микроскопа инсулиновым шприцем вскрывается стенка сосуда, далее с 
помощью микроножниц выполняется артериотомия. Формируются отверстия в 
передней стенке обеих сонных артерий на идентичных участках. Накладывается 
анастомоз по типу «бок-в-бок». С целью предотвращения попадания адвентиции 
в просвет сосуда при формировании анастомоза, ее сдвигают от краев разреза. 
Непрерывным обвивным швом соединяют задние стенки. После ушивания 
задней стенки переходят к аналогичному ушиванию передней стенки, однако ее 
сшивают отдельными узловыми швами (рисунок 2). Использование отдельного 
узлового шва создает определенные трудности при завязывании узлов, к тому же 
использование данной методики значительно укорачивает время операции. При 
формировании анастомоза необходимо бережно захватывать стенку сосуда, вкол 
производить строго перпендикулярно через всю толщу стенки, при этом 
расстояние вкола/выкола от края сосуда должно быть равно толщине стенки 
сосуда, а расстояние между отдельными швами – двум таким расстояниям. 
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Рисунок 2. Этапы наложения микроанастомоза по типу «бок-в-бок» под 

8-ми кратным увеличением 
 

Убедившись в состоятельности анастомоза снимаем сначала дистальные 
клипсы, затем проксимальные. Осуществляем гемостаз (рисунок 3).  

 

  
Рисунок 3. Окончательный вид микроанастомоза по типу «бок-в-бок» 

под 8-ми кратным увеличением 
 

Оцениваем функциональность анастомоза путем определения пульсации, 
теста «мерцания» и теста с двойной окклюзии. Рана послойно ушивается. 
Животные выводились из эксперимента методом эвтаназии с применением 
препарата Т-61. 

Заключение. Микрохирургическая техника получает широкое 
распространение в различных областях хирургии. Освоение мануальных 
навыков студентами и врачами-интернами хирургического профиля 
способствует более быстрому и правильному освоению микрохирургической 
техники и позволяет избежать большого количества ошибок в практической 
работе. Следует отметить, что в процессе обучения отработать мануальные 
навыки и освоить микрохирургические техники на компьютерных моделях или 
тренажерах в полной мере невозможно. Поэтому, экспериментальные и учебные 
операции на животных – важная составляющая в программе практической 
подготовки будущих врачей.  
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Теперішня пандемія з приводу СOVID-19 може бути пов’язана із 

збільшенням ризику розвитку, прогресування або ж обтяженого перебігу 
генералізованого пародонтиту. З другого боку наявність факторів ризику в 
ротовій порожнині сприяє збільшенню числа ускладнених випадків перебігу 
коронавірусної інфекції на тлі зниження місцевих і загальних компенсаторних 
можливостей організму. Пандемія призвела до практичного колапсу в системі 
охорони здоров'я багатьох країн, зачепила вона і стоматологічну галузь. Велика 
кількість стоматологічних кабінетів, за браком пацієнтів, неможливістю 
забезпечення відповідних санітарних норм стоматологічного прийому, 
фінансову неспроможність, припинила свою діяльність. Як результат суттєво 
зменшилась лікувально-профілактична робота. Стоматологічні хворі взагалі 
перестали або ж різко зменшили візити до лікаря-стоматолога, що призвело у 
багатьох, до загострень, прогресування та виникнення нових стоматопатій у всіх 
вікових групах. У стоматологічному світі виникає зокрема нове поняття «Стрес-
індукований-пародонтит».  

Фахівці стверджують, що оральні патогенні бактерії можуть впливати на 
функцію легень, збільшуючи ризик розвитку пневмонії, яка потенційно пов'язана 
з COVID-19 і часто веде до летальних легеневих ускладнень. Вищий рівень 
смертності від ускладнень COVID-19 спостерігали у хворих, в яких 
діагностували генералізований пародонтит. 

Очевидною стає різка потреба в інформуванні, нагадуванні та стимулюванні 
стоматологічних хворих до профілактичних оглядів, в комплексному лікуванні 
патологій ротової порожнини та тканин пародонта, а особливо у тих, які 
становлять групу ризику інфікування на COVID-19. 

Проведено стоматологічне обстеження 116 пародонтологічних хворих із 
захворюваннями легень спричиненими коронавірусною інфекцією, які 
лікувалися в стаціонарі та на момент дослідження знаходилися на реабілітації і 
не були носіями інфекції.  

Хворим попередньо роздали для заповнення та ознайомлення, примірник 
розробленого нами інформаційного бюлетеня-опитувальника стоматологічних 
хворих в часі пандемії. В якому чітко акцентовано питання по клініці та перебігу 
патологій пародонту, у доступній формі поінформовано про ризики для здоров'я 
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пацієнтів, у яких незадовільний стоматологічний статус з нагадуванням про 
необхідність проведення лікувально-профілактичних оглядів лікарем-
стоматологом. 

Завдяки аналізу результатів інформаційного бюлетеня-опитувальника під час 
бесіди з пацієнтами, встановили слабку обізнаність стоматологічних хворих 
щодо ризиків, які можуть виникнути під час інфікування вірусом типу SARs, 
власне через незадовільний стоматологічний статус. Такий спосіб, безумовно 
засвідчує його практичну придатність до використання в цілях інформування, 
профілактики та лікування захворювань ротової порожнини в часі пандемії. 
Окрім цього, отримані результати вказують на те, що стан ротової порожнини та 
тканин пародонту, у хворих із захворюваннями легень, спричиненими 
коронавірусною інфекцією має вкрай  обтяжений та різноманітний клінічний 
прояв. Виникає негайна потреба у необхідності розробки науково-
обгрунтованого, чіткого комплексу лікувально-профілактичних заходів, який 
буде сприяти поліпшенню лікування стоматологічних хворих під час пандемії і 
зменшить ризики ускладнень. 
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Введение. Пероральный путь введения аллергенов является наиболее 
удобным и безопасным для пациентов. Однако его эффективность менее изучена 
в сравнении с сублингвальным, особенно при бронхиальной астме (БА) [1,2].  

Цель. Оценить эффективность и безопасность сублингвально-пероральных 
низкодозовых аллерговакцин у пациентов с аллергической БА. 

Материалы и методы. В рандомизированное открытое проспективное 
сравнительное исследование было включено 80 пациентов на основании 
информированного согласия, с одобрения этического комитета Витебской 
областной клинической больницы. Использовали 2 вида сублингвально-
пероральной низкодозовой аллерговакцины. Состав 1 (гранулы на сахарной 
крупке): домашняя пыль, D. Рteronyssinus, перо подушки, библиотечная пыль у 
27 пациентов (группа 1) и состав 2 (таблетки, инертный носитель − 
монокристаллическая целлюлоза): домашняя пыль, шерсть кошки, шерсть 
собаки, шерсть овцы) у 33 пациентов (группа 2). Пациенты помещали гранулы 
или таблетки в ротовую полость и рассасывали в течение 1-2 минут, затем 
проглатывали. Суммарная ежемесячная доза аллерговакцины составляла 0,6 мкг 
(115 PNU), курсовая - 6,85 мкг (685 PNU), продолжительность приема 
аллерговакцины – 6 месяцев. Группы 1, 2 и 3 (20 пациентов — положительный 
контроль) получали фармакотерапию, включающую β2-агонисты короткого 
действия по потребности, β2-агонисты длительного действия в комбинации с 
ингаляционными глюкокортикостероидами. Исходно и через 12 месяцев 
проводился мониторинг симптомов, частоты обострений БА, потребности в β2-
агонистах короткого действия (количество доз за год), уровня контроля 
симптомов БА (АСТ-тест) и качества жизни (AQ-20), оценка побочных реакций 
при аллергенспецифической иммунотерапии.  

 
Результаты. Исходно в группах БА была контролируемой, уровень контроля 

после лечения не изменился. В группах 1 и 2 число использованных доз β2-
агонистов короткого действия снизилось (p<0,001), тогда как в группе 3 
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изменилось несущественно (p<0,005), p1-3<0,001, p2-3<0,001. В группе 1 и 2 
обострения БА не наблюдались, в группе фармакотерапии нетяжелые 
обострения отмечались у 12 из 20 пациентов (p1-3<0,001, p2-3<0,001). После 
лечения качество жизни улучшилось в группах 1 и 2 − с 10 до 3 (p<0,001) и с 12 
до 5 баллов (p<0,001), соответственно, в группе 3 не изменилось (p=0,07). 
Местные и общие побочные реакции зарегистрированы не были при приёме 
аллерговакцины. Высокая безопасность лечения обеспечивалась приемом очень 
низких доз аллергенов примерно 0,2 мкг в неделю, что меньше дозы, которая 
способна индуцировать проявления БА в естественных условиях [3]. 

Выводы. В уменьшении симптомов и профилактике обострений 
аллергической БА сублингвально-пероральная низкодозовая 
аллергенспецифическая терапия в комбинации с фармакотерапией была более 
эффективной, чем фармакотерапия. Два вида сублингвально-пероральных 
аллерговакцин, отличающихся по составу аллергенов, имели сходную 
эффективность, обладали хорошей переносимостью и безопасностью, были 
удобны для применения. 
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Гостра дихальна недостатність – це синдромокомплекс патофізіологічних 
змін, що виникають внаслідок невідповідності доставки кисню і елімінації 
вуглекислого газу щодо метаболічних потреб організму. Виділяють дві форми 
дихальної недостатності – гостру та хронічну [1]. Гостра дихальна недостатність 
розвивається впродовж хвилин та переважно маніфестує гіпоксемією зі 
зниженням рівня сатурації крові киснем та рівня парціального тиску кисню в 
артеріальній крові. Також гостра дихальна недостатність може проявлятися 
поєднанням гіперкапнії (зростання рівня парціального тиску вуглекислого газу в 
артеріальній крові) з гіпоксемією та буде називатися гіперкапнічною або 
вентиляційною [2]. Цей синдром не завжди одразу проявляється змінами 
кислотно-лужної рівноваги та рівнів парціальних тисків кисню і вуглекислого 
газу в артеріальній крові. Деякий час відносно нормальний газовий склад крові 
підтримується за рахунок напруженої роботи системи зовнішнього дихання, 
зокрема роботи дихальних м’язів. Попри відносну компенсованість транспорту 
кисню та вуглекислого газу, респіраторну терапію потрібно починати ще до 
моменту виснаження дихальних м’язів та декомпенсації стану пацієнта [3].  

Гостра дихальна недостатність у дітей потребує проведення респіраторної 
терапії. Під цим терміном розуміють комплекс методів, що призначені для 
часткового або повного протезування функції легень – в першу чергу бажаного 
рівня альвеолярної вентиляції, газообміну та вентиляційно-перфузійних 
співвідношень в легенях. Методи респіраторної терапії чинять вагомий вплив на 
стан альвеоло-капілярної мембрани, на загальну та легеневу гідродинаміку, в 
тому числі на пульмональний і бронхіальний кровотік, лімфотік та переміщення 
рідини в інтерстиції легень. Такі впливи можуть бути шкідливими для організму 
і їх потрібно мінімізувати, хоча в певних ситуаціях (кардіогенний набряк легень) 
такі зміни можуть бути корисними для пацієнта і нами потрібно вміти 
скористатися. Методи респіраторної терапії можна розділити на неінвазивні (Hi-
flow O2 терапія та неінвазивна ШВЛ) та інвазивні – ШВЛ через ендотрахеальну 
трубку чи трахеостомічну трубку .  

Рекомендації щодо ШВЛ у дітей закликають враховувати тяжкість проявів 
гострої дихальної недостатності для того щоб обрати стартовий мотод 
респіраторної терапії та ескалувати рівень респіраторної підтримки у випадку 
погіршення стану пацієнта. Таким чином, показами до респіраторної терапії є 
ознаки надмірної роботи дихання; ознаки неадекватного газообміну; ознаки 
прогресування ушкодження легеневої паренхіми; 
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Основна мета при проведенні ШВЛ - знизити роботу дихання, покращити 
доставку О2 [5]. При проведенні ШВЛ потрібно враховувати розвиток auto-PEEP 
і при його наявності подовжити Тin, синхронізувати пацієнта з апаратом ШВЛ. 
Для покращення елімінації СО2 необхідно враховувати auto-PEEP, подовжити 
Тexp та встановити невелику ЧД.  

При проведенні ШВЛ потрібно враховувати дотримання таких показників: 
driving pressure < 12 см вод. ст.; FiO2 ≤ 0,6; TV/IBM ≈ 5,5 мл/кг; PetCO2 - PaCO2 
≤ 15 мм рт ст; PaO2/FiO2 ≥ 200 [6]. 

Ми пропонуємо проводити респіраторну терапію відповідно до стратегії, 
описаної на рис.1.  

 

 
Рис.1. Стратегія проведення респіраторної терапії у пацієнтів з різними 

формами дихальної недостатності (Примітка: ЕТТ – ендотрахеальна трубка). 
 

Поетапними кроками проведення респіраторної терапії у дітей окрім 
вищенаведеної стратегії можуть бути: високопотокова оксигенотерапія, 
неінвазивна ШВЛ, контрольована інвазивна ШВЛ, високочастотна осциляторна 
ШВЛ та ECMO-терапія у випадку неефективності попередніх технологій, 
прогресивного погіршення стану пацієнта та наявності у нього нерекрутабельних 
легень і потенційно виліковного захворювання. Ці ж технології, але вже в 
зворотньому напрямку будуть застосовуватися на етапі відлучення пацієнта від 
ШВЛ.  
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Актуальність. Масштабний тягар хронічних неінфекційних захворювань 
(НІЗ), що охопив всі країни сучасного світу, демонструючи тенденцію до 
зростання, не обійшов і Україну. До найважливіших НІЗ відносять серцево-
судинні захворювання (ССЗ), онкологічні захворювання, респіраторні 
захворювання та цукровий діабет (ЦД) 2 типу [1]. Чинником ризику більшості 
вищезгаданих НІЗ є ожиріння. У людей з ожирінням, насамперед морбідним, та 
ЦД 2 типу, неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) і неалкогольний 
стеатогепатит (НАСГ) зустрічаються значно частіше, досягаючи поширеності за 
результатами деяких досліджень до 75-95 % і 40 % відповідно [2]. 

Загалом, НАЖХП є повільно прогресуючим захворюванням, як у дорослих 
так і у дітей, але в 20% випадків фіброз швидко прогресує [3]. Крім того НАЖХП 
пов’язують з виникненням позапечінкових захворювань, де є найсильніші докази 
можливого причинно-наслідкового зв'язку між НАЖХП та патологією 
позапечінкових органів (ЦД 2 типу, ССЗ та хронічною хворобою нирок) [4]. 
З’явились і нові дані, які вказують на зв'язок НАЖХП з іншими хронічними 
хворобами, як-от: апное уві сні, колоректальний рак, остеопороз, псоріаз та різні 
ендокринопатії (наприклад, синдром полікістозних яєчників)[5]. 

Давно відомим є факт перебігу НАЖХП без клінічних симптомів – аж до 
розвитку ускладнень. Саме тому в пацієнтів з вищезгаданими позапечінковими 
захворюваннями доцільним є підтвердження наявності первинної НАЖХП. 

Гіперурекемія, сприяючи безпосередньо надмірній експресії проліпогенного 
SREBP, призводить до накопичення тригліцеридів (ТГ) в печінці, яка значно 
частіше супроводжує перебіг НАЖХП [6].  

Також добре відомо, що розвиток багатьох НІЗ пов’язаний не тільки з 
факторами зовнішнього середовища. Так, Deeb та ін. (1998) першими 
повідомили про зв’язок мутантної алелі G поліморфізму Pro12Ala (rs1801282) 
гена PPAR-γ (гамма рецептор, який активується проліфераторами пероксисом) з 
підвищеною чутливістю адипоцитів до інсуліну [7]. Зв’язок же дикої алелі С 
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поліморфізму Pro12Ala гена PPAR-γ з розвитком цукрового діабету 2 типу 
доведено в багатьох популяціях, в тому числі європейській [8]. 

РРАR, які є представниками ядерного суперсімейства рецепторів, мають 3 
ізоформи: PPAR-α, РРАR-β(\-δ) та PPAR-γ та можуть сприяти активації оксиду 
азоту ендотелію. [9]. До того ж PPAR-β / δ та PPAR-γ регулюють продукцію 
оксиду азоту ендотелію через шлях PI3K-Akt [10]. Так само можна спостерігати 
транспресію генів запальної відповіді через ліганд-залежну SUMO-модифікацію 
(з англ. SUMOylation- «сумоїлювання», білки SUMO з англ. – малі убіквітин-
пов’язані модифікатори) PPAR-γ [11]. Така пост-трансляційна модифікація 
PPAR-γ стабілізує NF-κB в його репресованому стані, що є корисним при НАСГ 
та атеросклерозі. Крім того у дендритних клітинах ген PPAR-γ бере участь у 
регуляції різних процесів, таких як: поглинання антигенів, клітинна активація та 
дозрівання, продукція цитокінів та представлення ліпідних антигенів [12]. 

Таким чином, наявні дані свідчать, що поліморфізм Pro12Ala (rs1801282) гена 
PPAR-γ має значення в розвитку НАЖХП та супутніх метаболічних змін і 
асоційованих захворювань, проте спектр метаболічних наслідків даного 
поліморфізму залишається вивченим недостатньо. 

Мета – визначити метаболічний вплив Pro12Ala (rs1801282) поліморфізму 
гена PPAR-γ у хворих на ожиріння та НАЖХП. 

Матеріали та методи. Дослідження проведено відповідно до Конвенції про 
захист прав людини щодо застосування біології та медицини (експертний 
висновок від 29.05.2019 № 122). У дослідженні взяло участь 123 пацієнти з 1-3 
ступенем ожиріння та НАЖХП, які були консультовані на базі 
гастроентерологічного та терапевтичного відділень Київської міської клінічної 
лікарні № 18. Середній вік обстежених хворих склав 42 (34-52) роки, з них 59 
жінок та 64 чоловіків. Критерії включення у дослідження: пацієнти з 
встановленим діагнозом ожиріння 1-3 ступеня (індекс маси тіла (ІМТ) = 30-45 
кг\м2) та НАЖХП, визначеної методом УЗ-стеатометрії, вік – 18-60 років, 
підвищення АЛТ менше ніж у 2,5 рази від верхньої межи норми (ВМН). Кожним 
пацієнтом була підписана поінформована згода на включення його у 
дослідження. Критерії виключення: гепатити іншої етіології, ЦД 1 і 2 типу, інші 
важкі супутні захворювання. Всім пацієнтам проведено молекулярно-генетичне 
дослідження Pro12Ala (rs1801282) поліморфізму гена PPAR-γ (ПЛР real-time), 
антропометричні вимірювання (індекс маси тіла  (ІМТ)), функціональне 
(вимірювання систолічного та діастолічного артеріального тиску (САТ, ДАТ)), 
лабораторне (глюкозо-толерантний тест (ГТТ) з одночасним визначенням 
інсуліну та С-пептиду, сечова кислота, аланінамінотрансфераза (АЛТ), 
аспартатамінотрансфераза (АСТ), коефіцієнт атерогенності (КА) та 
інструментальне обстеження (в т.ч. УЗ-стеатометрія з визначенням 
контрольованого параметру згасання (КПЗ) за допомогою приладу Soneus P7 
(Ultrasign, Україна).  

Результати та їх обговорення. 
За результатами генетичного обстеження 123 хворих на ожиріння та НАЖХП 

CC генотип виявлено у 101 (82,11 %), CG – у 19 (15,45 %), GG – 3 (2,44 %) осіб. 
Розподіл генотипів і алелей поліморфізму rs1801282 гена PPAR-γ відповідав 
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рівновазі Харді-Вайнберга (HWE). Розподіл алелей rs1801282 поліморфізму гена 
PPAR-γ досягнуто з очікуваними результатами згідно HWE (χ²=2,92; pHWE = 
0,09).  

В результаті порівняльного аналізу (табл. 1) у носіїв мутантної алелі G 
(генотипи CG та GG об’єднані згідно моделі домінантного типу успадкування 
для мутантної алелі G) поліморфізму C>G (rs1801282) гена PPAR-γ встановлено 
вірогідно вищі показники ІМТ, інсуліну та С-пептиду натще, АЛТ, КА та нижчі 
значення контрольованого параметру згасання (КПЗ), сечової кислоти та 
інсуліну t=120 хв (p <0,05). 

Таблиця 1 
Середні значення метаболічних показників у носіїв різних генотипів 

поліморфізму C>G (rs1801282) гена PPAR-γ, Me (QI–QIII) 
Показник Генотип CC, абс. (%) 

(n=101)* 
Генотипи CG та GG, 

абс. (%) (n=22) 
p 

ІМТ, кг\ м2 32,70 (31,37 – 35,49)* 35,48 (31,89 – 39,80) 0,002 
КПЗ, дБ\cм 2,59 (2,36 – 2,77)* 2,36 (2,28 – 2,49) 0,03 
АЛТ, Од\л 34,0 (25,00 – 48,0)* 46,5 (39,35 – 51,45) 0,04 
АCТ, Од\л 27,1 (24,50 – 33) 27,6 (24,78 – 31) 0,74 
КА 3,32 (3,04 – 3,50)* 4,85 (3,98 – 5,28) <0,0001 
Сечова кислота, 
мкмколь\л 

378,4 (356 – 387,20)* 356,4 (333,75 – 377,63) 0,008 

Інсулін натще, 
мОД\л 

9,76 (8,09 – 11,60)* 15,00 (12,10 – 18,74) <0,0001 

Інсулін t=120 хв, 
мОД\л 

58,73 (47,48 – 73,25)* 36,50 (28,67 – 46,36) <0,0001 

С-пептид натще, 
мкг/л 

2,66 (2,45 – 2,93)* 2,99 (2,58 – 3,32) 0,02 

С-пептид t=120 хв, 
мкг/л 

7,50 (6,10 – 8,40) 6,84 (5,25 – 7,73)  0,11 

Індекс HOMA-IR 2,74 (2,11 – 3,30) 3,04 (2,50 – 4,04) 0,06 
САТ, мм.рт.ст. 147,0 (140,0 – 174) 149,5 (138,5 – 172) 0,95 
ДАТ, мм.рт.ст. 90 (85,00 – 95,00) 90 (85,25 – 93,25) 0,80 

Примітки: Me (QI–QIII) – медіанне значення від нижньої до верхньої межі 
інтервалу (25 - 75 перцентиль); p – досягнутий рівень вірогідності;* – p <0,05 
щодо CG та GG генотипів. 

На наступному етапі проведено аналіз асоціативного зв’язку генотипів CG та 
GG поліморфізму Pro12Ala (rs1801282) гена PPAR-γ з вищезазначеними 
показниками. За нашими даними (табл. 2) виявлено вірогідний асоціативний 
зв’язок генотипів CG та GG з нижчим ступенем стеатозу (1ст – 2,20 – 2,29 дБ\см) 
та вищим ступенем ожиріння (2 ст – 2,30-2,90 дБ\см та 3 ст – більше 2,90 дБ\см), 
ВШ 0,33 (95% ДІ 0,13–0,90) та ВШ 3,77 (95% ДІ 1,45–9,78) відповідно порівняно 
з генотипом CC (p <0,05). Крім того виявлено асоціативний зв’язок генотипів CG 
та GG з вищим показником КА (>3) та рівнем АЛТ(>41 Од\л (ч); >31 Од\л (ж)), 
ВШ 17,30 (95% ДІ 3,83–78,21) та ВШ 5,38 (95% ДІ 1,7–17,03) (p <0,05) відповідно 
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порівняно з генотипом CC. Причому вищі показники АЛТ у носіїв генотипу CG 
та GG разом з відсутністю вірогідної різниці в показниках АСТ між 
досліджуваними групами (p >0,05), слід інтерпретувати скоріше не як некроз 
гепатоцитів, а підвищення АЛТ, яке, можливо, обумовлено й іншими 
механізмами [13].  

Таблиця 2 
Аналіз асоціації поліморфізму Pro12Ala (rs1801282) поліморфізму гена 

PPAR-γ з метаболічними показниками у хворих на ожиріння та НАЖХП 
Показник Наявність Генотип 

CC, абс.(%) 
(n=101) 

Генотипи CG 
та GG, 
абс.(%)(n=22) 

p ВШ 
(95% ДІ) 

ІМТ  1 ст 73 (72,3) 9 (40,9) 0,007 3,77 (1,45–
9,78) 2,3 ст 28 (27,7) 13 (59,1) 

Стеатоз 1 ст 19 (18,8) 9 (40,9) 0,03 0,33 (0,13–
0,90) 2,3 ст 82 (81,2) 13 (59,1) 

АЛТ < ВМН 55 (54,5) 4 (18,2) 0,003 5,38 (1,7–
17,03) > ВМН 46 (45,5) 18 (81,8) 

КА <3 64 (63,4) 2 (9,1) <0,001 17,30 (3,83–
78,21) >3 37 (36,6) 20 (90,9) 

Сечова 
кислота  

<420 мкмоль\л 81 (80,2) 21 (95,5) 0,09 0,2 (0,02–
1,5) >420 мкмоль\л 20 (19,8) 1 (4,5) 

Інсулін 
натще 

<12 мОд\л 77 (76,2) 5 (22,7) <0,001 10,91 (3,64–
32,69) >12 мОд\л 24 (23,8) 17 (77,3) 

С-пептид 
натще 

<1,81 мкг\л 6 (5,9) 1 (4,5) 0,8 1,33 (0,15–
11,61) >1,81 мкг\л 95 (94,1) 21 (95,5) 

Інсулін 
t=120хв 

<41 мОд\л 16 (15,8) 12 (54,5) <0,001 0,16 (0,06–
0,42) >41 мОд\л 85 (84,2) 10 (45,5) 

С-пептид 
t=120хв  

<9,06 мкг\л 90 (89,1) 20 (90,9) 0,8 0,82 (0,17–
3,98) >9,06 мкг\л 11 (10,9) 2 (9,1) 

HOMA-
IR 

<3 64 (63,4) 10 (45,5) 0,12 2,08 (0,82–
5,27) >3 37 (36,6) 12 (54,5) 

Примітки: p – досягнутий рівень вірогідності; ВШ – відношення шансів; ДІ – 
довірчий інтервал. 

Також згідно таблиці 2 виявлено вірогідний асоціативний зв’язок генотипів 
CG та GG з показниками інсуліну натще >12 мОд\л та нижчими показниками 
інсуліну t=120хв <41 мОд\л, ВШ 10,91 (95% ДІ 3,64–32,69) та ВШ 0,16 (95% ДІ 
0,06–0,42) відповідно (p <0,05). Причому згідно літературних даних [8] саме у 
носіїв генотипу CG та GG покращена чутливість до інсуліну, тому 
постпрандіальне зниження інсуліну t=120 хв після проведеного ГТТ 
беззаперечно ліпше відображає їхню кращу чутливість порівняно з носіями CC 
генотипу, аніж базовий рівень інсуліну натще, що більше залежить від ІМТ [14]. 
Асоціативний зв’язок з іншими показниками – не вірогідний (p >0,05). 

На останньому етапі (табл. 3) проведено аналіз асоціативного зв’язку 
генотипів CG та GG поліморфізму Pro12Ala (rs1801282) гена PPAR-γ з 
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захворюваністю на артеріальну гіпертензію (АГ) (≥ 140 та\або ≥ 90 мм.рт.ст.) та 
переддіабет (глюкоза ≥5,6 ммоль\л), який не виявив вірогідної асоціації. 

Таблиця 3 
Аналіз асоціації поліморфізму Pro12Ala (rs1801282) гена PPAR-γ з 

артеріальною гіпертензією та переддіабетом у хворих на ожиріння та НАЖХП 
Патологія Наявність Генотип 

CC, абс.(%) 
(n=101) 

Генотипи CG 
та GG, абс.(%) 
(n=22) 

p ВШ 
(95% ДІ) 

Переддіабет  немає 82 (81,2) 16 (72,7) 0,37 
 1,62 (0,6–4,68) є 19 (18,8) 6 (27,3) 

АГ  немає 24 (23,8) 6 (27,3) 0,73 0,83 (0,3–2,36) 
 є 77 (76,2) 16 (72,7) 

Примітки: p – досягнутий рівень вірогідності; ВШ – відношення шансів; ДІ – 
довірчий інтервал. 

Зіставлення отриманих показників з літературними даними [15], хоч і 
вірогідно не підтверджує зв’язок генотипів CG та GG поліморфізму Pro12Ala 
(rs1801282) гена PPAR-γ з ССЗ та ЦД 2 типу, однак вищий показник КА та 
нижчий ступінь стеатозу печінки опосередковано підвищує ризик ССЗ та знижує 
ризик ЦД 2 типу у них.  

Отримані результати нашого дослідження беззаперечно підтверджують 
потребу в наступних дослідженнях та пошуку асоціативного зв’язку 
поліморфізму Pro12Ala (rs1801282) гена PPAR-γ з іншими позапечінковими 
захворюваннями НАЖХП на більшій вибірці хворих. 

Висновки. У носіїв мутантної алелі G поліморфізму Pro12Ala (rs1801282) 
гена PPAR-γ виявлено асоціативний зв’язок з вищим ступенем ІМТ, інсуліну 
натще, АЛТ, КА та нижчим ступенем стеатозу печінки, інсуліну t=120 хв. 
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Information and computer learning technologies are relevant and important means 

of learning at foreign language classes. 
Taking into account present-day realities, information and computer technology 

proficiency by both teacher and student is the key to success of today's educational 
opportunities. Unexpected long-term quarantine and distance learning once again 
confirmed this thesis.  

The aim of the study is to reveal the advantages and prospects of information and 
computer technology at foreign language classes for students of higher institutions of 
medical education (on the example of HSEE of Ukraine "Bukovinian State Medical 
University" and Chernivtsi Medical Applied College). 

Research methods: analytical, structural, descriptive.  
Issues of students' educational activity and their level of knowledge acquisition are 

reflected in the works of such scientists as: I. Bulakh, A. Hurzhii, M. Zhaldak, Y. Zhuk, 
O. Liashenko, Y. Mashbyts, N. Morze, I. Robert, S. Sysoieva and etc.  

The relevance of the use of information technology in foreign language teaching is 
due to the fact that they have immense possibilities for teaching students at a 
qualitatively new level. They provide ample opportunities for the development of 
students' personalities and the realization of their abilities. The use of animation and 
audio functions in educational programs affect several channels of perception, which 
helps to take into account the characteristics of each student in learning. Computer 
technologies significantly increase the motivation to learn a foreign language, improve 
the level of learning individualization, intensify the learning process, and so on. 
Foreign language learning in higher education institutions dictates the use of varied 
educational programs, individualization and differentiation of education. Therefore, 
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the teaching of a foreign language in such institutions differs not only in the depth of 
presentation, but also requires the use of the latest learning technologies. 

It should be noted that in defining information and computer technologies of 
education we agree with the statement of O. Moroz that “this is the process of 
preparation and transmission of information, where computer is the tool of 
implementation. For this reason, Information and Communications Technology (ICT) 
is understood as a set of pedagogical methods and techniques aimed at achieving the 
educational goal through the use of information technology based on computer 
networks, which maximizes the effectiveness of the educational process "[2, 43].  

Advantages of Information and Computer Technologies introduction:  
- an effective technical aid to visual and auditory means;  
- an aid to the educational and cognitive activities of students;  
- a means of increasing students' motivation and desire to learn a foreign language 

(English, Ukrainian as a foreign language);  
- a means of increasing interactive and communicative activities;  
- allow for a short period of time to assimilate and process a much larger amount 

of information than in normal reading.  
The use of information and computer capacities at foreign language classes can be 

a powerful factor in enriching the individual basis of mental, aesthetic, moral 
development of the student. Computer-based learning tools are quite promising to 
increase creative activity. The student from the object of study, the recipient of ready-
made educational information, becomes an active subject of study, he/she can 
independently obtain the necessary information and even be able to invent, construct 
the necessary methods of action.  

Information and computer technologies create favorable opportunities for the 
students’ independent work organization at foreign language classes. They can use 
computer technology to study particular topics as well as to self-monitor their 
knowledge. At the same time, the computer is the most patient educator, who can repeat 
any task as much as necessary, seeking the correct answer, which, ultimately, 
automates certain skills. This helps to develop students' independence and create a 
favorable socio-psychological atmosphere in the classroom. To conclude the impact 
analysis of education computerization on the basis of  main factors of the intensifying 
process of foreign languages learning, we note the fact that most scholars believe that 
the use of ICT helps to improve the effectiveness of teaching if teachers choose all 
components of the pedagogical process (goals, content, forms, methods and tools) that 
correspond to the technical capabilities of existing ICT tools and the integrated usage 
in the educational process of various capabilities of these tools [1, 6].  

Thus, the problem of using information and computer technologies is quite relevant 
today. The use of information technology in the process of a foreign language learning 
has a number of advantages. They not only motivate and interest students, expand their 
horizons and range of educational opportunities, but also allow to provide classroom 
activities and independent work on the development of oral skills; replenishment of 
active and passive vocabulary; checking the grammatical active and passive minimum; 
knowledge testing, etc. 
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The interest for foreign languages has always been immense, as it both stimulates 

the person’s overall development and gives access to new knowledge and new 
possibilities. The final and utmost goal of foreign language learning and teaching is the 
ability of the learner to use the language correctly and appropriately for a 
communicative purpose. And the search for the most effective ways of developing 
students’ communicative competence remains the main focus of the majority of 
teachers’ investigations. 

Each teacher has to decide which teaching approaches and methods to choose when 
trying to help his/her students speak a foreign language. Some teachers ask pupils to 
memorize long lists of new words and learn grammar rules, others – to deduce the rule 
on the basis of a set of examples.  

Answering these questions teachers rely on their own experience, on students’ 
preferences and on a lot of more factors. To decide this problem we addressed certain 
psychological and linguistic theories concerning the question ‘how a language is 
learned’. The theories survey showed that the three main hypotheses of how a language 
is learned are viewed from the behaviourist, innatist and interactionist / developmental 
perspectives.  

According to behaviourist hypothesis kids acquire language by imitating it until 
they form habits of correct language use. Children’s language behavior, according to 
Skinner, depends on the quality and quantity of the language a child is exposed to. The 
representatives of the innatist theory (N. Chomsky) believe that a child is biologically 
programmed for language development and speaking surrounding is just a subsidiary 
condition. The developmental theory describes the connection of a child’s cognitive 
development and his/her language use (L. Vygotsky). Though different in some 
aspects, these three theories have one thing in common: language development only 
occurs as a result of social interaction [1]. 

If we compare the second language learning to the first language acquisition, there 
are some factors that make this process easier and some – make it more complicated. 
As to the advantages – here we can mention cognitive maturity which develops mainly 
with older learners and thus makes the process of language learning easier in the way, 
the learners already have the idea how the language “works”. On the other hand kids 
spend much more time listening to and acquiring L1, while L2 is in most cases learned 
in the classroom a couple of hours a week.  Thus, to make the process of language 
learning more natural like acquisition of a mother tongue the student must have the 
possibility to be surrounded by a new language, to hear it regularly, not only a couple 
of times a week as the schedule presupposes it.   
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An American scientist S. Krashen [2] also stresses the preference of foreign 
language acquisition to learning. This process should be similar to the way a child 
acquires his/her mother tongue. If speaking a foreign language fluently is the main goal 
of a teaching-learning process, then the process must be similar to acquisition and 
explicit teaching of rules should be substituted be a natural meaningful interaction.  

S. Krashen’s theory is based on five hypotheses: the acquisition-learning 
hypothesis, the monitor hypothesis (monitoring the utterance which leads to accuracy 
of speech), the input hypothesis (receiving foreign language input one step higher than 
students’ current level), the natural order hypothesis (sequence of grammatical 
structures), the affective filter hypothesis [2]. Let’s dwell in particular on the impact of 
affective factor on the efficiency of foreign language communicative competence 
formation.  

The influence of the affective factor is immense on our lives and on the results of 
our studies in particular. The majority of methodologists agree on the crucial 
importance of such factors as motivation, attitude, aptitude, anxiety, inhibition, self-
confidence etc. 

There’s no doubt that all the factors are crucially important in the process of foreign 
language learning and they all intervene and work together. Moreover it’s not an easy 
task to measure and decide which of them contributes most to the student’s language 
development. In our work we will investigate the influence of the personality factor on 
the success of foreign language learning.   

S. Krashen names the following affective factors which are of a big concern in the 
process of foreign language learning: self-esteem, risk-taking, motivation, anxiety and 
inhibition [2].  

It’s not only about study but about every aspect of human life where self-esteem is 
important. Any cognitive activity can hardly be carried out successfully without some 
degree of self-confidence. And though it is hard to say whether self-esteem influences 
success in language learning or vice versa, the connection between them, as well as the 
importance to work on both is evident. 

While teaching we noticed that some students more freely participate in classroom 
communication which helps develop their communicative competence quicker, while 
others are afraid to take risk at communication and prefer to stay aside, though their 
knowledge of the language may be higher. It can be explained by a different level of 
students’ assertiveness, which is an important psychological mechanism necessary for 
the implementation of effective interactive activities for the formation of students’ 
communicative competence.  

This concept recently appeared in the scientific psychological literature, but it has 
already attracted the attention of researchers, both psychologists and educators. We 
find the following definition of the word assertiveness – “the quality of being confident 
and not frightened to say what you want or believe” [3].  

An assertive person behaves the way he/she considers to be right and feels personal 
responsibility for all his/her actions. But at the same time, an assertive student displays 
respect to other members of the academic process, not suppressing his/her own 
interests.  
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An assertive behavior can be described as the behavior of a self-confident person, 
who can easily initiate and conduct a conversation in the conditions of an academic 
process. However, only a few students have assertive behavior. Lack of self-confidence 
can be explained by students’ fear of making a mistake and being laughed at.  

Our teaching experience showed that implementation of interactive methods, such 
as brainstorming, aquarium, jigsaw, PRES, case, simulation have a favorable effect on 
their self-esteem. The involvement of students in activities, which presuppose work in 
pairs, public speeches, though first made them feel embarrassed, finally contributed to 
their assertiveness and to their readiness to speak foreign language freely.  

Thus, the process of students’ foreign language communicative competence 
formation is influences by a number of factors, which all are interrelated and influence 
one another. Affective factor is of crucial importance and students’ assertiveness needs 
special attention. The implementation of interactive methods, which involve pair work 
and discussion contributes immensely to students’ self-esteem and consequently to 
their readiness to speak foreign language freely.  
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Соціально вразливі верстви населення – це індивіди або соціальні групи, що 
мають більшу за інших імовірність зазнати соціальних збитків від дії 
економічних, екологічних, технологічних чинників сучасного життя [3].  

У реальних умовах розвитку українського суспільства соціальної підтримки 
потребує значна кількість сімей/осіб. Збільшення числа потенційних 
отримувачів соціальних послуг спричинене, як уже зазначалося, погіршенням 
соціально-економічного становища, особливо у депресивних регіонах, 
військовою агресією на Сході України, вимушеним переміщенням значного 
числа громадян в іншу місцевість, залученням великої частини населення до 
участі в антитерористичній операції, зменшенням реальних можливостей для 
працевлаштування, низьким рівнем забезпечення громадян базовим пакетом 
соціальних послуг. 

Ураховуючи зазначене, найбільш вразливими є такі категорії населення[2]: 
- сім’ї з дітьми, особливо багатодітні; 
- неповні сім’ї; 
- сім’ї трудових мігрантів; 
- неповнолітні батьки; 
- біженці, або внутрішньо переміщені особи/сім’ї; 
- сім’ї/особи, які постраждали від природних, техногенних катастроф; 
- сім’ї, в яких є недієздатні особи; 
- особи з інвалідністю; 
- особи з числа дітей-сиріт; 
- сім’ї, у яких батьки мають психічні розлади, не підтверджені офіційно; 
- самотні, особи похилого віку та інші. 
Надавачі соціальних послуг – є юридичні та фізичні особи будь-якої форми 

власності, які відповідають критеріям, що встановлені Кабінетом Міністрів 
України, та в перспективі будуть включені у Реєстр надавачів соціальних послуг. 

Сектори надавачів соціальних послуг [4]: 
- Державний і комунальний (установи та заклади, утворені відповідними 

органами влади); 
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- Недержавний (підприємства, установи та організації, як прибуткові, так і 
неприбуткові, громадські та благодійні, фізичні особи). 

Закон України про соціальні послуги визначає наступні етапи організації 
соціальних послуг (стаття 8 Закону «Про соціальні послуги») [4]: 

1. Визначення потреб населення у соціальних послугах; 
2. Розробка та виконання програм надання соціальних послуг базуючись на 

результатах визначення потреб; 
3. Фінансування та надання соціальних послуг; 
4. Моніторинг, контроль та оцінка якості соціальних послуг. 
Мета соціальної підтримки представників соціально-вразливих груп - 

усунення (компенсація) чинників їх соціальної дезадаптації та забезпечення 
(відновлення) умов, необхідних їх для повноцінної життєдіяльності та 
соціального функціонування. 

Залежно від рівня соціальної дезадаптованості та відновлюваності втрачених 
(не набутих) ресурсів можуть бути застосовані стратегії (технології) соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), соціальної реабілітації і 
соціального піклування. 

Система надання соціальних послуг складається із сукупності різних 
суб’єктів, що залучені у надання соціальних послуг на всіх етапах та взаємодіють 
між собою дотримуючись основних принципів. 

Принципи системи надання соціальних послуг [1]: 
1) профілактичний характер; 
2) відповідність соціальних послуг потребам отримувачів; 
3) безперервність, послідовність надання соціальних послуг та їх 

різноманітність; 
4) забезпечення державних гарантій у сфері надання соціальних послуг та 

демонополізації на ринку соціальних послуг; 
5) рівність прав, обов’язків та відповідальності надавачів соціальних послуг 

державного та недержавного секторів. 
Отже, можна зробити висновок, що в Україні є дуже затребуваними соціальні 

послуги для вразливих верств населення. Система таких послуг потребує змін та 
розвитку, оскільки на даний момент є недосконалою для такої кількості 
споживачів послуг. Сьогодні система соціальних послуг в Україні перебуває на 
стадії розвитку та удосконалення. Досвід країн Європи переконливо свідчить, що 
існують шляхи, які дозволяють докорінним чином реформувати систему 
соціальних послуг за кілька років. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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В процесі інтеграції вищої школи в спільний Європейський простір проблема 

підготовки компетентнісного та конкурентоспроможного фахівця залишається 
основною метою педагогічного процесу. 

З метою вирішення цієї проблеми важлива роль відводиться діагностиці 
навчальних досягнень студентів у вищому навчальному закладі. Це питання 
досліджувалось у працях зарубіжних та українських науковців, зокрема 
В.С.Аванесова, В.М. Асахової, І.П.Підласого та інших. 

Метою дослідження є розкриття особливостей реалізації контролю як 
компонента діагностики навчальних досягнень студента на заняттях у вищому 
навчальному закладі. 

Методи дослідження: аналітичний, структурний, описовий. 
Педагогічна діагностика представлена широким спектром методичних та 

педагогічних засобів. Відповідно до програм навчальної дисципліни педагогічна 
діагностика реалізовує низку завдань: швидке виявлення прогалин та 
оцінювання знань, умінь та навичок студентів, прийняття конструктивних 
рішень на цих підставах та усунення недоліків, які помічено упродовж навчання, 
сприяння найбільш повному засвоєнню навчального матеріалу.  

Складовими елементами діагностики є: контроль, перевірка, оцінювання, 
накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, 
прогнозування подальшого розвитку явищ. 

Для результативного контролю перебігу навчання слід: 
1. досконало вивчити та продумати програмовий та додатковий 

матеріал із урахуванням мотивації студентів (тексти, зразки документів, 
приклади, ситуації, завдання); 

2. ретельно спланувати та розробити заняття (хронометраж, позиції 
учасників, питання та ключі відповідей, тощо); 

3. спрогнозувати різнопланові форми та методи для актуалізації уваги 
студентів, налаштування їх на робочий лад, дотримання дисципліни для 
ефективної роботи на занятті. 
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Своєчасна діагностика навчального рівня досягнень студента у педагогічній 
діяльності вищої школи є беззаперечною запорукою успішного навчального 
процесу. Оскільки без контролю та аналізу повноти знань, темпів засвоєння та 
динаміки змін не можливо результативно керувати процесами формування 
особистості студента.  

Педагог Я.А. Коменський сформулював дидактичні вимоги до навчання, дав 
вказівки, як планувати заняття. Зокрема, він указував, що частину заняття 
необхідно відвести для опитування студентів. Ідеї контролю, сформульовані 
Я.А.Коменським у вигляді коротких правил, установлюють порядок контролю 
знань. Такого порядку дотримується не тільки середня, а й вища школа: - 
викладач на кожному занятті перевіряє засвоєння отриманих знань (вхідний 
контроль); - проміжний контроль здійснюється періодично (раз за місяць) і 
перевіряє проміжні результати навчання студентів; - підсумковий контроль - 
випускні іспити демонструють рівень знань студента, його готовність до 
подальшого навчання чи професійної діяльності. Німецький педагог А.В. 
Дистервег приділяв велику увагу засвоєнню вивченого матеріалу. Одним із 
показників такого засвоєння є здатність студентів ясно і чітко передати суть 
справи. Він сформулював правило для виклада ча: «Піклуйся про те, щоб учні не 
забували того, що вивчили» і рекомендував повертатися до вивченого частіше. 
Отже, висувалися ідеї систематичного контролю за результатами навчання і 
неодноразового повернення до вивченої теми з поступовим ускладненням 
завдань. Саме так нині побудований курс української та російської мов 
підготовчого відділення для іноземних громадян: від простого до складного з 
неодноразовим повторенням. На аналогічних позиціях стояв видатний педагог і 
хірург М.І. Пирогов. Конструктивні ідеї контролю знань учнів і студентів 
висловлені К.Д. Ушинським. Якщо в знаннях того, хто навчається, виявлені 
прогалини, то здебільшого це пояснюється недосконалим викладанням, 
нераціональним застосуванням методів навчання, системи завдань, невмінням 
викладача своєчасно помічати помилки і недоліки в процесі навчання 

Базовими компонентами організації та проведення контролю навчальних 
досягнень студентів є: системність, індивідуалізація, варіативність контролю, 
різноплановість, об’єктивність, диференційований підхід, прозорість, 
дотримання єдиних критеріїв, гуманність. 

З огляду на вищезазначені компоненти організації та проведення контролю 
навчальних досягнень студентів вищої школи виокремлюють такі його види: 
вхідний контроль, поточний контроль, вихідний контроль, модульний контроль, 
семестровий контроль та державна атестація. Доведено, що ефективним є 
поєднання системного поточного контролю та спеціальних підсумкових заходів. 

Отже, своєчасна діагностика рівня навчальних досягнень студентів – це 
основа якісної підготовки майбутнього висококваліфікованого фахівця. 
Контроль як компонент діагностики відіграє ключову роль у створенні 
результативних організаційних та педагогічних форм та заходів, формуванні 
необхідного рівня знань, умінь, навичок. 

Список літератури: 
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Класний керівник – найближчий, безпосередній вихователь і наставник 
учнів. Він організовує і направляє виховний процес в класі, об’єднує виховні 
зусилля вчителів, батьків і суспільства, відповідає за організацію виховної 
роботи в своєму класі. У діяльності класного керівника органічно поєднуються 
ідейно-виховна, організаційна та адміністративна функції. Класний керівник 
піклується про всебічний розвиток дітей, про колективізм, працьовитість,  
підвищення якості знань, зміцнення дисципліни і порядку в класі. 

Головне в діяльності класного керівника - виховання учнів і згуртування їх в 
дружній колектив. Звичайно, в центрі його уваги стоїть питання навчальної 
роботи, підвищення рівня знань. Але до його вирішення він підходить, перш за 
все, як вихователь, який допомагає вчителям у підвищенні якості освіти. 

Успіх в роботі класного керівника багато в чому залежить від її плановості та 
систематичності. Діяльність класного керівника є частиною загального процесу 
виховання. Тому важливо узгоджувати її з усіма іншими ланками роботи згідно 
з річним планом закладу загальної середньої освіти. 

Організаційно-педагогічна робота класного керівника включає в себе 
постійне вивчення учнів, заходи щодо організації та формування колективу 
дітей, а також спільну роботу з батьками учнів. 

Ця робота передбачає формування світогляду і моральності, трудове 
виховання і профорієнтацію, виховання відповідального ставлення до навчання 
і навчальних умінь, правове, естетичне і фізичне виховання тощо. 

Система в роботі класного керівника передбачає доцільне поєднання форм і 
методів освіти з організацією практичної діяльності школярів. Класний керівник, 
як правило, працює з одним і тим же складом учнів кілька років. Тому логіка в 
виховних заходах повинна простежуватися не тільки за місяцями, а й за 
навчальними роками. 

Основні напрямки роботи класного керівника це: 
1. Вивчення учнів і колективу класу: отримання демографічних, медичних, 

психологічних і педагогічних даних (сім’я, соціальне і матеріальне становище, 
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стан здоров’я, рівень розвитку, вихованості та навченості, індивідуальні 
особливості та ін.). 

2. Формулювання виховних завдань («перспектив») загальних для класу або 
окремих груп, учнів класу. 

3. Планування виховної роботи - складання плану для роботи з учнями, 
вчителями, батьками, що містить перелік завдань і справ щодо їх вирішення. 

4. Організація, проведення та коригування різних видів діяльності відповідно 
до поставлених завдань згідно з планом виховної роботи: проведення класних 
годин, колективних творчих справ, екскурсій, походів, вечорів, батьківських 
зборів та ін. 

5. Організація роботи з батьками учнів: систематичне інформування про 
успішність, поведінку учнів, відвідування учнів вдома, здійснення педагогічної 
освіти батьків, залучення батьків до виховної роботи з учнями. 

6. Аналіз і оцінка результатів виховання: спостереження опитувальники та 
інші методи, що дозволяють судити про результати і ставити нові завдання. 

Розглянемо педагогічні завдання класного керівника. 
Однією з найважливіших завдань класного керівника є системна робота з 

колективом класу. Педагог гуманізує відносини між дітьми в колективі, сприяє 
формуванню моральних смислів і духовних орієнтирів, організовує соціально 
цінні відносини і переживання вихованців в класному співтоваристві, творчу, 
особистісно і суспільно значущу діяльність, систему самоврядування; створює 
ситуацію захищеності, емоційного комфорту, сприятливі психолого-педагогічні 
умови для розвитку особистості дитини, сприяє формуванню навичок 
самовиховання учнів. Його робота спрямована на становлення і прояв 
неповторної індивідуальності дитини. У той же час класний керівник дбає про 
позицію і місце класу в шкільному колективі, сприяючи міжвіковому 
спілкуванню [3]. 

На думку В.О. Сластьоніна, учитель, залучений в виховну систему самою 
логікою дійсності, поставлений перед необхідністю вирішення бінарних груп 
педагогічних завдань. це: 

• аналітично-рефлексивні завдання, тобто завдання аналізу і рефлексії 
цілісного педагогічного процесу, його елементів, виникаючих  труднощів та ін.; 

• конструктивно-прогностичні завдання, тобто завдання побудови цілісного 
педагогічного процесу відповідно до загальної мети професійно-педагогічної 
діяльності, прийняттям педагогічного рішення, прогнозуванням результатів і 
наслідків прийнятих рішень; 

• організаційно-діяльнісні завдання - завдання реалізації різних варіантів 
освітнього процесу, поєднання різноманітних видів педагогічної діяльності; 

• оціночно-інформаційні завдання, тобто завдання збору, обробки та 
зберігання інформації про стан і перспективи розвитку педагогічної системи, її 
об’єктивної оцінки; 

• корекційно-регулюючі завдання, тобто завдання корекції перебігу 
педагогічного процесу, встановлення необхідних комунікативних зв’язків, їх 
регуляція та підтримка. 
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Повнота присутності цих завдань в свідомості і діяльності педагога визначає 
рівень його суб’єктності у виховній системі. 

Ще одним важливим завданням класного керівника щодо забезпечення 
цілісності освітнього процесу є координація діяльності і налагодження 
взаємовідносин трьох провідних колективів: дитячого, педагогічного, 
батьківського. У дитячому колективі класний керівник сприяє організації 
учнівського самоврядування, встановленню ділових відносин відповідальної 
залежності, розвитку відносин за інтересами. Він взаємодіє з дітьми на основі 
поваги, взаємної вимогливості, уважності, співчуття, взаємодопомоги і 
справедливості. З педагогічним колективом класний керівник обмінюється 
інформацією, домовляється про єдині дії, вимоги в спільних формах роботи. 
Взаємодія з батьківським колективом базується на обміні інформацією, єдності 
вимог, здійсненні батьківського педагогічного всеобучу, участі батьків у 
окремих формах педагогічної роботи з дітьми [1].  

Безпосереднє спілкування з дітьми, ідейний, духовно-ціннісний вплив на них 
вимагає від класного керівника підвищеної уваги до психічних переживань і 
станів дітей, формуванню їх ідеалів, поглядів, переконань, особистісних якостей 
та індивідуальних здібностей. Дитина формується як особистість і 
індивідуальність тоді, коли педагоги прагнуть перевести зовнішні соціально 
цінні стимули у внутрішні мотиви її поведінки, коли вона сама домагається 
суспільно цінних результатів, проявляючи при цьому цілеспрямованість, волю і 
мужність. Виховний ефект великий, коли виховання, на кожному етапі вікового 
розвитку, переростає в самовиховання, а дитина з об’єкта виховання 
перетворюється в його суб’єкт. Механізмом такого перетворення є осмислення 
дітьми процесу власної життєдіяльності: усвідомлення її цілей, вимог, 
перспектив; пізнання в її процесі своїх сил і можливостей; подолання 
(самовизначення) своїх слабкостей і здійснення самовиховання. Класний 
керівник, який аналізує разом з учнями суспільне життя, процес їх становлення 
як особистостей, формування їх світогляду, творчих здібностей, постає перед 
дітьми як мислитель, який допомагає активно брати участь в становленні власної 
особистості, розвитку та організації поведінки. 

Професійна придатність класного керівника. 
Будь-яка професійна діяльність вимагає від людини певної схильності, 

необхідних фізичних і психічних даних, а також відповідного особистісного 
розвитку. Недарма видатний російський хімік Д.І. Менделєєв писав: «До 
педагогічної справи треба закликати, як до справи морської, медичної або тому 
подібним, не тих, які прагнуть тільки забезпечити собі життя, а тих які 
відчувають до цієї справи і до науки свідоме покликання і передчувають в ньому 
своє задоволення, розуміючи загальну народну потребу» [2, с.34]. 

Професійна придатність людини є не що інше, як необхідний комплекс 
здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, які потрібні для 
оволодіння певними робочими функціями і успішної діяльності в тій чи іншій 
сфері виробництва або духовного життя. Тому її не можна зводити тільки до 
суми знань, умінь і практичної вправності, які купуються в ході професійного 
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навчання. Ще потрібна, як зазначено вище, схильність до роботи, наявність 
певних природних даних і моральних якостей. 

Отже, професійна придатність до педагогічної діяльності пов’язана з 
наявністю у людини фізичного і психічного  здоров’я, здатності витримувати 
вплив сильних подразників, проявляти витримку та ін. До числа особистісних 
якостей, що характеризують придатність до педагогічної діяльності, також 
відносяться: схильність до роботи з дітьми, комунікабельність (прагнення і 
вміння спілкуватися з іншими людьми), тактовність, спостережливість, 
розвинена уява, організаторські здібності, висока вимогливість до себе тощо. Всі 
ці характеристики важливі також для визначення професійної придатності 
класного керівника.  
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Організаційна  компетентність офіцерського складу Збройних Сил України є 
вагомою інтегральною характеристикою, від якої залежить рівень 
обороноздатності усієї держави. У свою чергу спеціальна фізична підготовка 
виступає вагомою складовою фахової компетентності, а тому офіцер Збройних 
Сил України повинен мати належний рівень її сформованості. 

У Настанові з фізичної підготовки Збройних Сил України задекларовано, що 
підтримання постійної фізичної готовності військовослужбовців до 
повсякденної і бойової діяльності досягається безперервним функціонуванням 
існуючої системи фізичної підготовки Збройних Сил України. Система фізичної 
підготовки Збройних Сил України – це сукупність концептуальних основ, які 
визначені у завданнях загальної та спеціальної фізичної підготовки, управління 
фізичною підготовкою та процес фізичної підготовки військовослужбовців [3]. 

До пріоритетних завдань спеціальної фізичної підготовки віднесено: 
формувати стійку внутрішню мотивацію до занять фізичними вправами і 

спортом та розвивати професійно важливі якості офіцерів; 
підвищувати рівень індивідуальної фізичної культури слухачів; 
вдосконалювати критерії та показники сформованості фахової 

компетентності офіцерського складу збройних Сил України з спеціальної 
фізичної підготовки та спорту. 

Вихідними даними для обґрунтування організаційно-педагогічних умов 
формування організаційної компетентності майбутніх начальників фізичної 
підготовки і спорту є: 

аналіз наявних прикладів формування організаційної компетентностей у 
фахівців різних галузь; 

структура їх  компетентності; 
практика професійної діяльності майбутніх начальників фізичної підготовки 

і спорту. 
Організаційно-педагогічні умови мають бути системними, комплексно 

охоплювати всі етапи підготовки, зміст, методи та засоби для досягнення цілей 
навчання [2, с. 34]. У зв’язку з цим вони мають містити методологічні, 
теоретичні, методичні та практичні аспекти професійної підготовки майбутніх 
начальників фізичної підготовки і спорту. 

Система принципів формування  організаційної компетентності майбутніх 
начальників фізичної підготовки і спорту має включати як загальнодидактичні, 
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так і специфічні принципи навчання, що зумовлено вимогами та особливостями 
військово-професійної діяльності офіцерів. До таких принципів нами віднесено 
принцип науковості, системності й послідовності навчання, доступності й 
дохідливості викладання, свідомості i активності у навчанні, наочності та зв’язку 
навчання з військовою практикою [1, с. 153–154]. 

Під час формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців 
фізичної підготовки й спорту важливим є інтеграція теоретичної та практичної 
складової частини. Доцільне також моделювання в аудиторних умовах у 
дидактично-оберненому вигляді елементів професійної діяльності й пов’язаних 
із ними професійних відношень (спеціальні курси, проблемні ситуації 
професійної діяльності, імітаційне моделювання, ділові ігри, педагогічний аналіз 
проблемних ситуацій та інше) [4, с. 104–105]. 

Висновок. Отже, формування організаційної компетентності у майбутніх 
начальників фізичної підготовки і спорту Збройних Сил України є важливим 
завданням сучасної військової освіти, вирішення якого передбачає розроблення 
й застосування спеціальної фізичної підготовки у Збройних Силах України.. 
Беручи до уваги той факт, що спеціальна фізична підготовка є обов’язковим 
складовим елементом фахової підготовки офіцера ЗСУ, ми отримаємо позитивні 
зміни загалом у рівні фахової компетентності офіцерського складу Збройних Сил 
України. 
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Різновекторні перетворення, що відбуваються у сучасному світі породжують 
нові умови у яких здійснюється як освітньо-виховний процес у закладах освіти 
різного рівня, так і процес становлення особистості в цілому. Суспільне життя, 
явища, що в ньому відбуваються, постійно корегують зміст і методи освітньо-
виховної діяльності, вимагають від науковців і педагогів-практиків враховувати 
не лише досягнення й вимоги сьогодення, а й передбачати завдання майбутнього, 
екстраполювати зміст дослідницької та педагогічної діяльності на той період, 
коли сьогоднішня дитина стане повноцінною дорослою людиною. Саме тому 
увага української держави приділяється створенню можливостей як для 
недопущення негативних соціальних проявів її громадян, так і на формування у 
підростаючого покоління таких ціннісних орієнтацій, які б унеможливили 
подібні прояві. На це націлюють державні документи, зокрема Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепція розвитку 
освіти до 2025 року, Концепція розвитку педагогічної освіти, Державний 
стандарт дошкільної освіти, чинні програми розвитку, виховання й навчання 
дітей дошкільного віку та інші, що сприяють забезпеченню побудови системи 
освітньо-виховних впливів, спрямованих на формування позитивних соціальних 
настанов і суспільно важливих ціннісних орієнтацій дітей.  

Як показує аналіз теоретичних досліджень останніх десятиліть (А. Богуш, 
Н. Гавриш, О. Дибіна, М. Зацепіна, О. Кононко, Т. Лесіна, М. Маршицька, 
Т. Піроженко, Р. Чумічева та ін.) до перспективних напрямів модернізації 
вітчизняної системи дошкільної освіти, переосмислення її процесуально-
результативної, структурної та ціннісної сторін належить розкриття шляхів 
реалізації особистісно зорієнтованого навчання, різнобічного залучення дітей до 
соціального довкілля, підтримки й усебічного розвитку суб’єктної позиції 
дитини дошкільного віку в різних видах діяльності. 

Теоретичну основу дослідження складають концепції особистісно 
зорієнтованого підходу до розвитку дитячої особистості в умовах освітньо-
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виховного процесу, ідеї інтегральної природи особистості як суб’єкта діяльності 
як основи особистісно зорієнтованої взаємодії (Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Богуш, 
Є. Бондаревська, Є. Бондаренко, Н. Бардівська, Л. Зданевич та ін.), 
компетентнісного підходу (А. Богуш, О. Савченко, Ю. Татур, А. Хуторськой та 
ін.); дослідження як вітчизняних (І. Зязюн, Л. Іщенко, С. Курінна, Т. Лесіна, 
Т. Піроженко, Л. Соловйова, І. Рогальська-Яблонська та ін.) так і зарубіжних 
(Т. Антонова, М. Варшаудер, А. Гогоберидзе, М. Дергіменджі та ін.) соціальної 
сфери дітей дошкільного віку.  

Вітчизняними дослідниками (Л. Артемова, А. Богуш, Р. Буре, Н. Гавриш, 
О. Кононко, Н. Лисенко, Н. Луцан, Т. Поніманська та ін.) доведено важливість 
дошкільного дитинства як визначального, одного із найважливіших періодів в 
житті людини, становленні її особистості. Саме в цей період дитина здійснює 
активне дослідження довкілля, як природного, так і соціального, відбувається 
його опанування, формування ставлення до його різноманітних проявів. 

Упродовж періоду дошкільного дитинства відбуваються суттєві й важливі 
якісні та кількісні зміни в особистісному становленні дитини. Перш за все, вони 
пов’язані з виникненням первинного дитячого світосприйняття, появою 
внутрішніх етичних інстанцій та супідрядності мотивів поведінки, довільністю 
психічних процесів і формуванням свідомості й самосвідомості. Як відмічають у 
своїх дослідженнях В. Петровський, Т. Репіна та ін., це позитивно впливає на 
становлення здатності дитини до ідентифікації та диференціації, зростання 
реалістичності образу «Я», удосконалення механізмів саморегуляції, збагачення 
моральних почуттів і ціннісних орієнтацій. Якщо діти молодшого дошкільного 
віку сприймають світ скоріше почуттями, то вже в старшому дошкільному віці 
раціональне у сприйманні виходить на належне місце і гармонує з емоційним. 
Цей період у житті дитини дошкільного віку вважається сенситивним на 
системного й цілісного опанування нею певним колом знань – уявлень, понять, 
категорій, з яких утворюється у майбутньому її світоглядна позиція, формуються 
ціннісні настанови й орієнтації. Саме в старшому дошкільному віці 
світосприймання починає базуватися на раціональному рівні, а емоційний бік 
посилює і сприяє нагромадженню знань, виникненню потрібних, суспільно 
значущих інтересів, схвалюваних і цінних мотивів діяльності тощо. У старших 
дошкільників оформлюється нова психічна якість – ціннісна орієнтація. У 
зв’язку із чим особливе значення для повноцінного розвитку дитячої особистості 
набуває подальше залучення дошкільників до світу дорослих, до соціальних 
явищ. 

Дитина змалечку потрапляє під різноманітний вплив соціальних стосунків, 
економічних явищ й інших явищ, переймає від дорослих певну модель ставлення 
до довколишнього життя у всьому його різноманітті. У цьому різноплановому 
світі людина зустрічається не лише із соціально схвалюваними явищами 
(добротою, героїзмом, справедливістю, патріотизмом тощо), вона спостерігає й 
інше. Саме тому там важливо навчити, починаючи з дошкільного віку, 
орієнтуватися цьому світі, оцінювати його через призму власних переконань, 
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особистісних ціннісних орієнтацій, адже саме в цей період відбувається 
становлення моральної спрямованості особистості.  

Згідно з результатами психолого-педагогічних досліджень (Б. Ананьєв, 
О. Запорожець, Г. Костюк, С. Рубінштейн та ін.), індивід перетворюється на 
особистість тоді, коли починає свідомо визначати своє ставлення до 
навколишнього та власного «Я», виявляти свою позицію: поза здатністю свідомо 
реалізувати свою позицію немає особистості  Динаміка розвитку особистості 
пов’язана зі зміною ставлення дитини дошкільного віку до середовища, у тому 
числі й суспільного. Кожна зміна в цій єдиній складній динамічній системі 
стосунків і взаємин з довколишнім є новим етапом у розвитку свідомості та 
самосвідомості дитини дошкільного віку, системи її цінностей і ціннісних 
орієнтацій оскільки вона відображає зміни в тому, як дошкільник виділяє себе із 
предметного і соціального довкілля, як із ним співвідноситься, які взаємини 
налагоджує. 

Увесь процес виховання, навчання, становлення дитячої особистості 
відбувається під безпосереднім керівництвом дорослих – батьків, педагогів, 
широкого соціального оточення. Загальновідомим є той факт, що дитина 
дошкільного віку не може пізнати оточуючий її суспільний світ інакше, як через 
дорослого. Саме доросла людина виступає певним посередником між дитиною і 
суспільством, провідником у широкий соціальний світ. Вона вчить її розуміти 
оточуючу дійсність, певним чином відноситися до неї, вчить способам участі і 
ній. Іде процес «активного проникнення дитини в життя дорослих людей …», –  
зауважував О. Запорожець [1, с. 57].  

В умовах активної взаємодії із соціальним середовищем у процесі 
спілкування, праці та іншої діяльності дитина засвоює певні знання про основні 
моральні тенденції суспільства. 

Різні аспекти формування ціннісного ставлення до предметного і соціального 
довкілля в дошкільному дитинстві знайшли своє відображення в дослідженнях 
Л. Безрукової, О. Кононко, В. Маршицької, Н. Непомнящої, З. Плохій, 
М. Роганової, Г. Хакімової та ін. Так, О. Кононко, розглядаючи проблему 
цінностей і ціннісного ставлення, зауважує, що у цій діаді поняття «цінність» 
задає вартісність об’єктів навколишньої дійсності, через які людина виражає 
своє ставлення до них і на основі цього ставлення обирає шляхи реагування на 
них, здійснює свідомі поведінкові акти. Саме це, на думку дослідниці, зумовлює 
«єдність, по-перше, оцінки, по-друге, практичної дії, яка її реалізує» [2, с. 113]. 
А отже тому можна стверджувати про комплексний характер ціннісного 
ставлення як «активної суб’єктивної спрямованості, що належить до цінностей 
свідомості та поведінки особистості» [2, с. 112], яке визначає і оцінку подій, 
ситуацій, і стратегію поведінки, як відповідь на них.  
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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЗАСОБИ 
КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
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Георгіце Інна Іларіївна, 
викладач 

 ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» 
 

 Педагогічна діагностика якості підготовки фахівців з вищою освітою є 
вагомим чинником, що впливає на якість вищої освіти. На сучасному етапі 
реформування і розвитку вищої освіти педагогічну діагностику варто розглядати 
як обов’язковий компонент освітнього процесу, за допомогою якого 
визначається досягнення поставлених цілей.   

 Останнім часом вітчизняні та зарубіжні науковці багато приділяють уваги 
теоретичним та практичним питаннями педагогічного діагностування. В 
наукових публікаціях та педагогічній літературі  широко розглядаються поняття: 
діагностика знань, умінь та навичок студентів з навчальних дисциплін, 
діагностика якості вищої освіти та освітня діагностика. Все це свідчить про 
актуальність педагогічної діагностики як наукової проблеми. 

Метою дослідження є розкриття особливостей педагогічної діагностики та 
засобів коригування навчальних досягнень студентів. 

Методи дослідження: аналітичний, структурний, описовий.  
Рівень якості підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою багато в чому 

залежить від запровадження у вищому навчальному закладі системи 
педагогічного діагностування. Воно передбачає два вагомих чинники: 
особливості складників педагогічного діагностування та особливості діяльності 
науково-педагогічних працівників з діагностики успішності навчання студентів. 
Вагомий внесок у наукове обґрунтування поняття педагогічної діагностики та 
прогнозування зробив В.С.Аванесов, І.П.Підласий та інші. Оскільки, педагогічна 
діагностика є діяльністю, направленою на створення наукових методів 
отримання об’єктивованих оцінок поточної і підсумкової підготовленості 
студентів.  

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу 
освіту» визначає, що засоби діагностики якості вищої освіти є однією зі 
складових стандарту вищої освіти. Державна компонента цього стандарту 
містить засоби діагностики якості вищої освіти в частині нормативних 
навчальних дисциплін, а компонента вищого навчального закладу (ВНЗ) містить 
засоби діагностики якості вищої освіти в частині варіативних навчальних 
дисциплін. Виходячи з цього, діагностика якості вищої освіти – це процес 
визначення результатів освітньої діяльності студентів і педагогів вищої школи 
(педагогічних працівників, науково-педагогічних працівників) з метою 
виявлення, аналізу, оцінювання і корегування процесу навчання. Педагогічна 
діагностика, відповідно, у своєму розпорядженні використовує весь арсенал 
педагогічних засобів. Її метою з конкретної навчальної дисципліни є оперативне 
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виявлення (встановлення) і оцінювання знань, умінь і навичок студентів та на цій 
основі прийняття своєчасних заходів, направлених на усунення недоліків, 
виявлених протягом семестру, і на більш глибоке засвоєння змісту навчання у 
відповідності з вимогами програми навчальної дисципліни. 

Ефективний педагогічний процес та результативне навчання вимагає 
раціонального поєднання організаційно-дидактичних засобів, тобто різноманіття 
використання різних методів, форм, методичних прийомів у навчанні.  

Викладач, комбінуючи методи навчання, спирається на власний досвід, 
безпосередні умови, наявні можливості, педагогічні та психологічні основи 
роботи зі студентами. 

З огляду на це, можна стверджувати, що викладачеві варто: 
1. заздалегідь сформулювати завдання студентам (прочитати, обдумати, 

підготувати самостійні завдання); 
2. підбирати дидактичний матеріал, який би став «ключем» до теми,  

враховуючи при цьому психоемоційний стан групи та вікову категорію. 
3. дозовано проводити кінцевий та проміжний контроль знань, не 

перевантажуючи студента задля актуалізації уваги на потрібних елементах; 
4. проводити вдумливе спокійне обговорення підсумків інтерактивних 

завдань, акцентуючи при цьому увагу на дотичних матеріалах теми, які прямо не 
порушені у завданні; 

5. використовувати бліц-опитування, самостійні домашні завдання з 
різноманітних джерел теми, що не були згадані у інтерактивних завданнях. 

Отже, для формування компетентнісного конкурентноспроможного фахівця, 
необхідно виокремити вміння розв’язувати педагогічні задачі, що формують 
процес навчання і виховання у вищих навчальних закладах. Варіативний процес 
використання методів, форм, методичних прийомів навчання задля 
діагностування і коригування навчальних здобутків студентів моделює і 
розвиває вміння педагога об’єктивно оцінювати власну професійно-педагогічну 
майстерність. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ВМІННЯ АУДІЮВАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Глумакова Оксана Ігорівна 
Викладач кафедри іноземних мов 

Миколаївського національного аграрного університету 
 
З кожним днем все більш актуальною темою стає використання новітніх 

технологій в навчальному процесі. Сучасна система освіти ставить перед собою 
нові завдання, що стосуються дослідження нових шляхів розвитку освіти, і тому 
сучасність пред'являє усе більш високі вимоги до навчання. Професійно 
орієнтоване англомовне усне спілкування майбутніх фахівців передбачає 
сприйняття та розуміння іншомовного мовлення,  еталонними зразками якого в 
умовах академічного середовища слугують автентичні відео та аудіоматеріали. 
Їх використання значно підвищує ефективність процесу формування цільової 
компетентності. 

У вищих навчальних закладах курс іноземної мови носить комунікативно-
орієнтований та професійно спрямований характер, і його завдання 
визначаються комунікативними та пізнавальними потребами фахівців 
відповідного профілю. Кінцевою метою навчання є придбання здобувачами 
вищої освіти  навичок використання іноземної мови в реальному житті як засобу 
не тільки повсякденного, але й ділового, професійного спілкування 

Завдання викладача іноземної мови - активізувати діяльність кожного 
здобувача в процесі навчання, створити ситуації для їх мовленнєвої діяльності. 
Завдання, які стоять на сучасному етапі перед вищою школою, орієнтують 
навчання іноземної мови не на пасивне володіння, яке полягає в умінні читати і 
перекладати літературу за фахом, а на практичне використання іноземної мови 
як засобу спілкування в соціокультурній та професійній сферах, тобто на 
навчання вмінням говоріння та аудіювання. В результаті вивчення дисципліни 
“Іноземна мова” в області аудіювання студент повинен вміти: сприймати на слух 
і розуміти основний зміст нескладних автентичних суспільно-політичних, 
публіцистичних (медійних) і загальнотехнічних текстів, що відносяться до 
різних типів мовлення (повідомлення, розповідь), а також виділяти в них 
значиму запитувану інформацію. Оскільки матеріал, що пропонується на слух, 
служить моделлю реального мовного середовища, передаючи його головні 
особливості, аудіювання залучає студентів у активну мовну діяльність. 
Оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності має сформувати у студентів 
психологічну та мовну базу з необхідних для іншомовного спілкування знань, 
навичок і вмінь.  

Відтак, недооцінка аудіювання може украй негативно позначитися на мовній 
підготовці здобувачів вищої освіти. Навчання аудіюванню, як сприйняттю і 
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розумінню на слух мовлення англійською мовою, стає все більш актуальним 
сьогодні, оскільки разом з говорінням воно забезпечує можливість спілкування. 
Особливої уваги потребує навчання професійно-орієнтованого вміння 
аудіювання, адже воно потребує більш ретельної підготовки.  Аудіювання є 
найскладнішим для навчання, видом мовленнєвої діяльності, з огляду на те, що 
слід уміти розуміти повно і глибоко мовлення різного темпу, різного 
інтонаційного оформлення і різного рівня правильності. Практика показує, що 
саме з аудіюванням у здобувачів вищої освіти пов`язано більшість проблем, тому 
наша задача, знайти ефективні шляхи вирішення цієї проблеми. Дуже багато 
здобувачів вищої освіти не розуміють мову, що звучить через високий темп або 
незнайомих слів та граматичних структур. Особливо це стосується навчання  
професійно-орієнтованого аудіювання, з огляду на те, що такі тексти наповнені 
складнішою професійною лексикою. Аудіювання вважається складним видом 
мовленнєвої діяльності, тому що воно характеризується одноразовістю 
пред`явлення. Звідси висновок, що треба вчитися розуміти текст з першого разу, 
оскільки у реальних ситуаціях спілкування повтори взагалі просто виключені. 

Можливості сучасного заняття й системи освіти взагалі значно 
розширюються завдяки використанню, мультимедійних інтерактивних 
технологій, Інтернету. Проблемами досліджень з використання новітніх 
інформативних технологій у навчанні іноземної мови займаються: Денисова Ж. 
А., Зимня А. І., Коптюч Н. М., Пасов Є. І., Полат Є. С., Потужня Н. М, Браун Х. 
Д., Хетч Е. М., Ноблітт Дж. С. та інші. Як, відомо, новітні мультимедійні засоби 
навчання відкривають здобувачам доступ до нетрадиційних джерел інформації, 
підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для 
творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють 
реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Комп’ютери, планшети, 
смартфони та інші сучасні гаджети значно розширюють можливості викладачів, 
сприяють індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності 
здобувачів. Сучасні технології навчання надають можливості викладачу для 
досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, 
так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати навчальне середовище. 
Комп’ютер та інші сучасні гаджети використовується як допоміжний засіб для 
ефективного розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань. 
Застосування сучасних гаджетів на заняттях з іноземної мови значно підвищує 
інтенсивність навчального процесу, засвоюється значно більша кількість 
матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Новітні технології навчання дають 
змогу організувати самостійні дії кожного здобувача. При навчанні аудіюванню 
кожен здобувач має змогу слухати діалоги іноземною автентичною мовою, при 
вивченні граматичних явищ – кожен здобувач має змогу виконувати граматичні 
вправи, досягаючи кращих результатів. Практично до будь-якого розділу 
посібника можна підібрати матеріал та застосувати його на занятті як 
допоміжний засіб при введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу, і 
звісно при навчанні вміння аудіювання. У ході роботи з гаджетами  у здбувачів 
задіються слухові і візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не 
тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння.  
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Відтак, використання новітніх технологій при навчанні вмінню аудіювання 
має на меті: 

1. підвищити мотивацію до цього виду мовленнєвої діяльності; 
2. розвиток мовленнєвої компетенції: вміння розуміти аутентичні 

іншомовні тексти, а також вміння передавати інформацію у зв'язних 
аргументованих висловленнях; 

3. збільшення обсягу лінгвістичних знань; 
4. розширення обсягу знань про соціокультурну специфіку країни, мова 

якої, вивчається; 
Великі можливості, сьогодні перед нами відкриває мережа Інтернет, в 

особливості при навчанні іноземної мови, і звісно у навчанні вміння аудіювання. 
Дійсно, це дуже актуальне питання сьогодні і перед нами стоїть ще багато не 
досліджених можливостей використання мережі Інтернет у навчанні іноземної 
мови. Зараз вже всі розуміють, що Інтернет володіє колосальними 
інформаційними можливостями і не менш вражаючими послугами. Але  Полат 
Є. С зазначає, що «яким б властивостями не володів той чи інший засіб навчання, 
інформаційно-предметне середовище, первинними є дидактичні задачі, 
особливості пізнавальної діяльності здобувачів, обумовленні певними цілями 
освіти.» [38, 14] Інтернет зі всіма можливостями та ресурсами – засіб реалізації 
цих цілей та задач. Звісно, що головною метою навчання іноземній мові – це 
навчання комунікативній компетенції. Інтернет створює унікальну можливість 
для вивчення іноземної мови, а саме  користуватися автентичними текстами, 
слухати й спілкуватися з носіями мови та багато-чого іншого. Важливо 
визначитися, для яких цілей ми збираємося використовувати його можливості й 
ресурси. На сьогодні існує безліч безкоштовних веб-сайтів, платформ для 
вдосконалення вивчення іноземної мови, але задача викладача методично 
правильно використовувати ці ресурси для отамання більш ефективного 
результату у навчанні вміння аудіювання.  Отже, за допомогою мережі Інтернет 
можна, наприклад:  

1. формувати й розбудовувати вміння й навички аудіювання на основі 
аутентичних звукових текстів мережі Інтернет, також відповідно підготовлених 
викладачем; 

2. включати матеріали мережі в зміст заняття (інтегрування їх у програму 
навчання), а саме відеофільми, та аудіозаписи носіями мови; 

3. підвищувати мотивацію до аудіювання, як найскладнішого виду 
мовленнєвої діяльності.  

4. поповнювати словниковий запас лексикою сучасної іноземної мови, що 
відбиває певний етап розвитку культури народу, соціального й політичного 
обладнання суспільства, використовуючи аутентичні тексти із країни, мова якої 
вивчається; 

5. одержувати культурні знання, що включають у себе мовний етикет, 
особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості 
культури, традицій країни досліджуваного мови. 
Надамо як приклад використання сайту www.learnenglishfeelgood.com. для 
навчання вміння аудіювання. Цей сайт можна використовувати для перегляду 

http://www.learnenglishfeelgood.com/
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короткометражних фільмів. Тут пропонуються  різноманітні завдання як до 
перегляду фільмів, так і після них. Програма “English Course” для вивчення 
англійської мови через Інтернет є ефективним засобом для аудіювання з 
англійської мови. Вона надає в повну волю в керуванні звуком. Ця програма 
навіть дозволяє прослуховувати окремі слова речення, що дуже важливо в 
англійському аудіюванні, тому що слова в англійському реченні зливаються, а 
іноді й не чутно промовляються, і у здобувачів немає можливості чітко розчути 
правильну вимову конкретного слова у вимовному речені. Крім зручностей, які 
програма надає нам в процесі аудіювання, більшою її гідністю є те, що вона 
може працювати з новими текстами, які постійно розробляються. Здобувачі 
мають змогу слухати не тільки англійські тексти, а також пісні та діалоги. Ну і 
звісно, не можна не відзначати значимість відеофільмів при навчанні 
аудіювання, вони також є ефективним засобом. Ефективність використання 
відеофільмів при навчанні мови залежить не тільки від точного визначення 
його місця в системі навчання, але й від того, наскільки раціонально 
організована структура відео заняття, як злагоджені навчальні можливості 
відеофільму із завданнями навчання. У структурі відео заняття для навчання 
усного мовлення можна виділити чотири етапи: 1) підготовчий – етап 
попереднього зняття мовних і лінгвокраєзнавчих труднощів; 2) етап сприйняття 
відеофільму – розвиток умінь сприйняття інформації; 3) етап контролю 
розуміння основного змісту; 4) етап розвитку мовних умінь і навиків усного 
мовлення. Четвертому етапу може передувати повторний перегляд фрагменту. 
Дослідження процесів аудіювання показує, що навіть при двократному 
прослухуванні тексту без візуальних опор, рівень розуміння значно нижче, ніж 
при одноразовому сприйнятті відео документу. Відомо, що однією з важливих 
характеристик, що впливає на успішність аудіювання, є темп мовлення, який на 
пряму впливає на кількість аудійованної інформації. Отже, чим нижче темп 
мовлення, тим простіше її зрозуміти, чим вище – тим складніше. В процесі 
використання автентичних відео - та аудіо документів, як правило, не виникає 
проблем з розумінням загального змісту. Складність полягає у повноті та 
точності розуміння аудіотексту. Уповільнення темпу іноземної мови, що 
звучить, у певній мірі, полегшує сприймання мови, дозволяє слухачу 
сконцентруватися на декодуванні змісту тексту, що звучить. Використовуючи 
уповільнення звуку, здобувач може самостійно семантизувати акустичний 
образ лексичних одиниць, граматичних конструкцій і тим самим уникнути 
змістових помилок  сприйняття. В основі методики навчання аудіюванню з 
використанням такого типу адитивних вправ покладена ідея штучного 
підвищення навантажень аудіювання, що досягаються збільшенням швидкості 
відеоряду з зберіганням основних якісних показників звукового ряду. 

Кожен мультимедійний засіб навчання відрізняється своєю оригінальністю, 
але вони є універсальними лише при комплексному застосуванні з урахуванням 
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їх характеристик дидактичних можливостей та психологічним обґрунтуванням 
їх використання в навчанні іноземної.  

З розглянутого можна зробити такі висновки, застосування новітніх 
технологій дозволяє вирішити наступні задачі при формуванні вміння 
аудіювання:: 1) розвиток мовленнєвих механізмів здобувачів; 2) розвиток 
мовленнєвої компетенції: вміння розуміти аутентичні іншомовні тексти, а також 
вміння передавати інформацію у зв'язних аргументованих висловленнях; 3) 
підвищення мотивації здлбувачів до цього виду мовленнєвої діяльності; 4) 
повнота, точність та глибина сприймання змісту тексту монологічного та 
діалогічного характеру; 5) адекватність сприймання теми, ідеї, основної 
інформації смислових частин повідомлення; 6) нормальне сприймання 
середнього темпу мовлення. 
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Українське суспільство все частіше зустрічається з випадками прояву агресії 

у підлітковому середовищі та розгортанням булінгових процесів у молодіжних 
колективах, що виникають під впливом прийняття і інтеріоризації підлітками 
антигуманних цінностей, їх входження в спільноти із агресивно-деструктивною 
спрямованістю. 

Відповідно до існуючих концепцій етіології агресії можна виділити декілька 
чинників агресивної поведінки підлітків: особливості виховання в офіційних 
інститутах соціалізації (сім’я, система освіти); вплив групи однолітків та 
підліткової субкультури в цілому; вплив засобів масової інформації та сучасних 
комп’ютерних технологій. 

Негативні емоційні переживання, що супроводжують деструктивний 
внутрішньоособистісний конфлікт юнака, а саме хронічна тривожність, 
емоційний дискомфорт, знецінення себе та світу, можуть викликати його 
адиктивну поведінку. На думку Г.В. Ложкіна і Н.І. Пов’якель, прагнучи уникнути 
проблем реальності штучним шляхом, людина намагається змінити власний 
психічний стан для набуття ілюзії безпеки, знаходження рівноваги. Однак 
людина створює нову проблему, стаючи безпорадною перед власною пристрастю 
[2]. 

Наявність конфліктів та апробація різних способів їх розв’язання – 
супроводжуюча ознака існування людства. Історія людства – не що інакше, як 
відображення різноманітних конфліктів, шляхів їх вирішення та наслідків, що є 
складовими частинами кожної епохи. Така ж тенденція суперечливого розвитку 
характерна і для життя  кожного індивіда. В цілому конструктивно розв’язаний 
конфлікт стає стимулом для розвитку, підґрунтям для самовдосконалення 
особистості. 

Результати досліджень Д.Е. Немировського відображають спектр ситуацій, за 
яких підлітки готові проявити фізичну агресію в конфлікті: більшість (31,9%) – 
для захисту себе та близьких, 19,1% – з метою помсти, 6,7% – під впливом 
алкоголю або наркотиків, 3,6% – під впливом компанії, 2% – при впевненості у 
відсутності покарання, 1,5% – від нудьги, 1% – за будь-яких обставин, 0,8% – при 
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необхідності добути гроші, 0,5% – з цікавості. Отже, двома основними 
чинниками названі саме ситуативні – самозахист і помста [4]. 

Однак, формування особистісної риси – конфліктності – заважає 
самоактуалізації та саморозвитку людини й ускладнює її взаємини з оточуючими. 
Проблема конфліктності особистості з кожним роком зростає, оскільки 
інтенсивні зміни суспільного функціонування, економічна нестабільність, 
ринкові відносини та розширення інформаційного простору ведуть до 
дестабілізації внутрішнього особистісного світу, зумовленої різними формами 
невідповідності внутрішніх очікувань людини і зовнішніх можливостей їх 
реалізації. 

Підтверджується особистісна спричиненість деструктивної конфліктності 
юнаків й дослідженнями Н.Є.Герасімової, [1] яка виявила, що конфліктність 
особистості й властивий їй типовий стереотип поведінки тісно пов’язані з 
акцентуаціями характеру, тобто перебільшеним розвитком окремих 
характерологічних властивостей, у результаті чого погіршується взаємодія з 
оточенням, провокуються й ескалуються конфліктні ситуації й інциденти. 

Агресія, як і інші психологічні феномени, детермінується комплексом 
макросоціальних, мікросоціальних і суб'єктивних факторів. Разом із цим, 
орієнтація підлітка на інтеракцію та спілкування, прагнення до пошуку 
референтної групи і здобуття престижного статусу в міжособистісних стосунках 
підвищує значущість мікросоціальних факторів у розвитку агресивності. 

Американський психолог Ф.Райс наголошує, що високий рівень родинних 
конфліктів, у тому числі напружені стосунки між батьками та підлітками, вкрай 
негативно впливає на розвиток останніх, провокуючи антигромадську поведінку, 
інфантильність, низьку самооцінку [6]. 

Своєчасна психопрофілактика та психокорекція конфліктів у юнацькому віці 
передбачає активізацію суб’єкт-суб’єктної форми прояву особистісних 
детермінант розв’язання конфліктних ситуацій в інтерперсональній взаємодії 
шляхом впровадження таких рекомендованих прийомів як: самоусвідомлення 
власних конфліктогенів; самопізнання і формування конструктивних 
світоглядних елементів суб’єктивності; самоприйняття соціально-значущих 
рольових позицій; саморегуляція у створенні позитивної модальності 
домінуючих емоцій; рефлексування щодо депривації власних потреб; прояв 
адекватної предмету конфліктування імпульсивності у формі позитивної 
активності в інтерперсональних стосунках; підвищення і удосконалення рівня 
культури інтерперсональної взаємодії; формування професійної самосвідомості 
та відповідальності [3].  

Слід відзначити, що психологічні особливості підлітків сприяють появі 
конфліктних ситуацій майже на всіх рівнях їх соціальних зв’язків: на рівні сім’ї 
та школи (внаслідок реакції емансипації), у спілкуванні з однолітками (через 
емоційну нестабільність, підвищену чутливість, імпульсивність поведінки). Слід 
також звернути увагу на тип (стратегію) поведінки в конфліктних ситуаціях, яку 
найчастіше обирають молоді люди – їх перша реакція часто має афективний, 
імпульсивно-агресивний характер, при цьому можливі наслідки своїх дій не 
усвідомлюються. 
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Оскільки не всі конфлікти можна попередити, то важливою умовою корекції 
деструктивної конфліктності підлітків є навчання їх ефективним технологіям 
управління конфліктами. За визначенням Н.І.Пов’якель, [5] управління 
конфліктом – це цілеспрямований вплив на процес конфлікту, що забезпечує 
вирішення соціально значущих завдань, переведення в раціональне русло 
діяльності людей, осмислений вплив на конфліктну поведінку соціальних 
суб’єктів з метою досягнення бажаних результатів і обмеження протидії межами 
конструктивного впливу. 
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Показником конкурентоспроможності закладу вищої освіти є кількість 
абітурієнтів бажаючих у нього вступити. Аналіз науково-методичної літератури 
показав, що існує широкий спектр причин, що мотивують до здобуття вищої 
освіти. Існують пріоритетні регіони Одеської області для проведення 
профорієнтації за критеріями віддаленості, кількості населення і середнього 
доходу.  
Демографічна криза, збільшення кількості освітніх закладів, падіння рівня життя 
населення нашої країни впливають на зниження кількості абітурієнтів бажаючих 
вступити до закладів вищої освіти м. Одеси і загострення конкуренції між ЗВО. 
Виникла необхідність в проведенні  досліджень з виявлення прихованих 
можливостей і чинників, які впливають на вибір абітурієнтами  майбутньої 
професії та місця навчання.  
Передбачалося, що аналіз маркетингових досліджень як зарубіжних, так і 
українських науковців, та результати власних експериментальних досліджень 
дозволять виявити з переліку чинників впливу: престиж університету; вартість 
навчання; віддаленість від місця проживання; наявність гуртожитку; вартість 
проживання; інтерес до професії; поради батьків, друзів, студентів, випускників 
університету; вчителів шкіл – чинники, та приховані можливості які суттєво 
впливають на прийняття рішення абітурієнтами про вибір професії та 
університету.   
Завданнями дослідження були: 
1. Зробити огляд критеріїв, що спонукають абітурієнтів обирати спеціальність і 
ЗВО, а також технологій залучення абітурієнтів до ЗВО. 
2. Провести аналіз територіальних умов, в яких знаходиться університет і 
контингенту абітурієнтів, що вступають. 
3.  Розробити рекомендації щодо профорієнтаційної роботи.  
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           Методи дослідження: У роботі використані загальнонаукові теоретичні 
методи (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення) вивчення як 
зарубіжної так і національної  наукової літератури з даного питання; аналіз 
території Одеської області з метою виявлення пріоритетних регіонів для 
проведення профорієнтаційної роботи; статистична обробка і аналіз рівня 
фізичної підготовки студентів першого курсу.  
Аналіз науково-методичної літератури показав, що існує широкий спектр 
причин, що спонукають людей (і не тільки молодь) до здобуття вищої освіти. 
Найбільш вагомі – бажання стати дипломованим фахівцем (29,7%), бажання 
отримати більше знань за фахом (14,3%), переконаність, що вища освіта 
необхідна всім (13,9%), переконаність, що вища освіта – це запорука добробуту 
(12,6%), думка, що навчання – це можливість познайомитися з людьми і 
налагодити потрібні зв'язки (9,6%), бажання отримати диплом престижного ЗВО 
(9,3%). Менш популярні причини : бажання підвищити соціальний статус (5,9%), 
переконання, що вища освіта є престижна, модна, популярна (2,3%), бажання 
отримати спеціальність, як у батьків (1,2%), усвідомлення того, що це потрібно 
їхнім батькам (друзям та ін.) (0,6%) та інше (0,6%). Працювати за фахом після 
закінчення навчання планують лише 31% опитаних, не збираються 31,5% і не 
визначились 37,5%. Ключовими чинниками, що спонукають до вступу є набір 
екзаменаційних тестів для вступу (52,3%), поради батьків (48,7%), інтерес до 
майбутньої професії (37,7%), престиж (29%). На вибір абітурієнтом місця 
навчання впливають ЗМІ (26%), батьки (21%), відгуки студентів і випускників 
(18%), друзі та знайомі (9%), школа і вчителі (5%) [3; 4].  
Серед основних чинників, що вливають на вибір абітурієнтами спеціальності і 
місця навчання і які пов’язані безпосередньо з ЗВО, автори виділяють конкурс, 
навчальні програми, якість навчання, витрати за контрактну форму навчання, 
витрати за проживання у гуртожитку, відстань до будинку, державний чи 
недержавний ЗВО, тривалість навчання,  можливість отримання безкоштовної 
освіти (22,6%), місце ЗВО в різних рейтингах (16,2%), місцезнаходження ЗВО 
(11,9%), державна власність ЗВО (10,2%), наявність активного студентського 
життя (8,3%). Решта критеріїв варіюються від 5.8% до 1.4%.  
Автори вважають, що першим, що змушує зробити вибір (принаймні, окреслити 
коло спеціальностей навчання), є визначення набору предметів для складання 
іспитів, вплив на вибір абітурієнтів має престижність наявності вищої освіти та 
затребуваність одержуваної професії, що в підсумку має перспективу в 
покращенні якості життя [2; 7].  
На вибір ЗВО впливають демографічна ситуація, можливості, пропоновані 
ринком праці випускникам ЗВО, втрачену вигоду через навчання у ЗВО, 
конкуренція, місцезнаходження, навчальний план. Вагомим чинником є вартість 
навчання, послуги, освітні програми, ціна проживання, офіційна інформація, 
думки студентів, сайт університету, простота комунікацій, реклама [4].  
           Концепція маркетингу для ЗВО потребує балансу між цілями ЗВО і 
вподобаннями абітурієнтів. Для успішності інформаційної роботи ЗВО, треба 
використати для її розповсюдження популярні джерела. Популярність джерел 
інформації серед абітурієнтів: сайт ЗВО – 26,8%, думка знайомих і друзів – 
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24,2%, соціальні мережі – 17,1%, думка вчителів – 11%, реклама по радіо і ТБ – 
10,5%, довідники для абітурієнтів – 6%, реклама в газетах і журналах – 3%, інше 
– 1,4%. Учені вказують, що основними інструментами впливу на вибір ЗВО є 
сайт ЗВО, а також інформація, отримана у ході проведення дня відкритих дверей. 
На вибір при наявності схожих варіантів впливають студенти, які працюють у 
приймальній комісії, а також фірмовий стиль інституту. Як інструменти можна 
розглядати спілкування із майбутніми однокурсниками (таке бажання висловили 
56% респондентів), спільну участь у квестах та інших заходах (38%), проведення 
дозвілля з новими друзями поза межами  ЗВО (36%), заняття кіберспортом (9%) 
і іншими настільними іграми (6%) [3; 4]. 
            В умовах скорочення контингенту абітурієнтів і загострення конкуренції 
можуть бути ефективними матричні інструменти [3], робота з абітурієнтами в 
соціальних мережах і месенджерах, організація воркшопів, Днів абітурієнта 
(76% користувачів соціальних мереж складає молодь до 24 років [4; 5; 6]). 
На підставі аналізу науково-методичної літератури ми дійшли  висновків, що у 
профорієнтаційній роботі особливо важливу роль відіграють:  
роль студентів заочної і денної форм навчання щодо моніторингу спортсменів в 
ДЮСШ, СДЮСШОР, ЗСО; можливості студентів які проходять практику в 
школах, ДЮСШ, СДЮСШОР в місті Одеса, чи в районах за місцем проживання 
в агітації абітурієнтів  так і збору інформації  про випускників університету, 
працюючих вчителями та тренерами; інформування абітурієнтів через соціальні 
мережі; місце проживання і доходи сімей абітурієнтів; чинники, що впливають 
на вибір абітурієнтами майбутньої професії та чинники, що визначають вибір 
місця навчання; мотивація до подальшої роботи за фахом у спортсменів і вікових 
абітурієнтів; бажання абітурієнтів із сільської місцевості до навчання. 
Було проведено аналіз місця розташування населених пунктів Одеської області за критерієм 
віддаленості від університету і можливості абітурієнтів приїжджати до Одеси на підготовчі 
курси, а студентів – їздити на заняття до університету (обходитись без гуртожитку); аналіз 
доступних в інтернеті біографій керівників ЗВО Південного регіону (Одеса, 
Херсон, Миколаїв, Ізмаїл) та м. Києва; аналіз місця розташування населених пунктів 
Одеської області за критеріями їх віддаленості від університету і кількості населення для 
виявлення пріоритетних населених пунктів для проведення профорієнтаційної і агітаційної 
роботи з абітурієнтами; аналіз населених пунктів Одеської області за критерієм середніх 
зарплат населення; зібрано контактну інформацію спортивних шкіл міста Одеси і 
області; аналіз рівня фізичної підготовленості абітурієнтів, що вступали в 
Університет Ушинського на спеціальності 017 Фізична культура і спорт і 014 
Середня освіта (Фізична культура).  
              Виявлено, що багато абітурієнтів обирають професію на основі своїх 
уявлень про майбутню діяльність. Профорієнтаційну роботу слід проводити 
насамперед серед школярів, які займаються спортом, але  потрібно уважно 
працювати з потенційними абітурієнтами серед кваліфікованих спортсменів. 
Далеко не всі з них вступають у спеціалізовані фізкультурно-спортивні ЗВО.  
          Крім стандартних і широко використовуваних методів агітації абітурієнтів, 
таких як: друкована реклама (брошури, буклети); дні відкритих дверей; 
презентації, участь у спеціалізованих виставках і ярмарках; ювілеї чи пам'ятні 
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дати ЗВО і його співробітників; зустрічі випускників; установа асоціацій 
випускників; клубів почесних докторів; проведені ЗВО конференції та 
симпозіуми тощо, на нашу думку, слід також використовувати : участь студентів 
у роботі приймальної комісії, що створює передумови для неформального 
спілкування студентів з абітурієнтами та може позитивно вплинути на останніх; 
агітація школярів студентами-практикантами в загальноосвітніх школах, 
ДЮСШ та СДЮСШОР міста та області під час проходження практики. 
Доведення інформації через вчителів і тренерів – випускників університету; 
акцентування уваги на великих і близько розташованих населених пунктах 
області. У тому числі – виїзні презентації, а у великих населених пунктах можна 
розглянути варіант організації підготовчих курсів; налагодження і 
підтримування контактів з тренерським складом і спортсменами обласних 
секцій, ДЮСШ і СДЮСШОР, отримання інформації про випускників і 
перспективних спортсменів, які закінчують школу через один - два роки. Поряд 
із залученням безпосередньо абітурієнтів, пошук і агітація майбутніх 
абітурієнтів на наступний рік. Розповсюдження реклами за електронними 
адресами обласних спортивних шкіл, клубів, фітнес клубів, басейнів; 
«розкрутка» цільових груп в соціальних мережах; за допомогою маркетингових 
інструментів підвищувати привабливість університету, як в очах абітурієнтів, 
так і їх батьків (які сильно впливають на рішення дітей); робити роз’яснення 
щодо  відносної простоти вступних тестів,   творчих конкурсів і творчих заліків; 
при розробці та використанні тестів для вступників застосовувати більш 
диференційний підхід, в залежності від виду спорту і фізичних параметрів 
абітурієнтів; необхідно зосередити увагу на залученні студентів, які після 
закінчення ЗВО будуть працювати за фахом, тобто тих,  хто має високу 
мотивацію, у тому числі – абітурієнтів з сільської місцевості. Цінним ресурсом 
для збільшення набору є вікові студенти – люди, що свідомо обирають професію 
(в тому числі ті, для кого це буде вже не перша освіта); працювати над 
створенням моделей прогнозування набору абітурієнтів та моделі вибору 
абітурієнтами ЗВО. Для цього слід збирати якомога більше інформації (і якомога 
повнішої) про процес вибору ЗВО абітурієнтами, можливо навіть, створити 
внутрішньо-університетську (внутрішньо-інститутську) дослідну організацію. 
Може бути корисною кооперація з іншими навчальними закладами з метою 
обміну інформацією з даних проблем. 
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Створення в Україні законодавства, що забезпечує захист прав дитини на 
охорону життя та здоров’я, засвідчує усвідомлення соціальних вимог підвищеної 
уваги держави до проблем безпеки дитини у соціальному середовищі. Так, 
«Базовим компонентом дошкільної освіти», «Всесвітньою декларацією про 
забезпечення виживання, захист і розвиток дітей», Законом України «Про 
дошкільну освіту», Законами України про «Охорону дитинства», «Про захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру», «Конвенцією ООН про права дитини», Концепцією освіти з напряму 
«Безпека життя і діяльності людини» визначено таке концептуальне положення: 
«забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей є обов’язком для держави 
та суспільства».  

Зокрема, у статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено про 
те, що заклад дошкільної освіти: створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, 
виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та 
зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх 
дотримання; формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу 
життя, норми безпечної поведінки; сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, 
розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей». Адже діти, особливо 
дошкільного віку – найбільш незахищена і не підготовлена до життя категорія 
громадян.  

Сьогодні, коли соціальне середовище може становити небезпеку для життя і 
здоров’я дитини, навчання її основам безпеки у довкіллі на різних етапах 
дошкільного дитинства – одне із пріоритетних напрямів виховання в умовах 
закладу дошкільної освіти та сім’ї. Саме ці обставини спричинили підвищення 
уваги як суспільства в цілому, так і науковців до проблеми формування в дітей 
безпечної поведінки. 

Заклад дошкільної освіти – це провідна соціальна інституція для дитини 
дошкільного віку, де вона отримує не лише елементарні знання, уміння, навички, 
а й оволодіває основами життєвої компетентності. Однак, сьогодні, на жаль, як 
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влучно зазначає Л. Карнаух, спостерігається невідповідність між реальним рівнем 
готовності педагогів до здійснення виховання безпечної поведінки дошкільників 
в довкіллі як складової життєвої компетентності і актуальною потребою в ній. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що ряд учених, 
Т. Андрющенко, Б. Мішин, В. Сапронов, А. Смирнов та ін., акцентують увагу на 
те, що існує необхідність пошуку нових методів і прийомів педагогічної роботи 
з формування у підростаючого покоління свідомого і відповідального ставлення 
до питань особистої безпеки та безпеки оточуючих. 

Фахівцям різних наукових напрямів відзначається, що в більшості людей 
відсутні навички правильної поведінки в різних загрозливих і надзвичайних 
ситуаціях (Н. Едімская, Г. Казанцев, М. Котик, Л. Михайлов, Ю. Мотін, 
В. Немсадзе, В. Соломін, І. Щеголев та ін.). Така підготовка повинна проходити 
на всіх етапах життя людини, і починати необхідно з дошкільного віку 
(Н. Авдєєва, А. Баранов, В. Каменська, Л. Карнаух, О. Князєва, Р. Стеркіна, 
В. Цигода та ін.). 

Саме період дошкільного дитинства закладає своєрідний фундамент, з якого 
починається будівництво та розвиток усього подальшого – характеру, 
здібностей, умінь і навичок. На цьому віковому етапі починається процес 
соціалізації, встановлюється зв’язок дитини із провідними сферами буття: світом 
людей, природи, предметним довкіллям, закладаються підвалини здоров’я, 
формуються міцні основи досвіду життєдіяльності, здорового способу життя.  

Сучасні дослідники Л. Гураш, О. Кононко, Р. Мойсеєнко, Г. Навроцька, 
Н. Лавриченко, Т. Пироженко, С. Проскурін, П. Статмен, Р. Cтеркіна, 
Т. Хромцова та ін. розглядають проблему виховання основ безпеки 
життєдіяльності особистості як необхідний складник соціального розвитку та 
життєвої компетентності, спрямованих на збереження життя і здоров’я.  

Науковці Н. Авдєєва, Є. Гаткін, Л. Калуська, О. Лоза, Р. Стеркіна, 
Н. П’ясецька Л. Цимерман визначили умови організації навчання дітей різних 
вікових категорій особистої безпеки та зміст роботи педагогів з формування у 
дитини активної позиції щодо власного життя і здоров’я. 

Проблема формування у дітей навичок здорового способу життя та 
збереження їхнього здоров’я в умовах навчання і виховання стало предметом 
досліджень Н. Авдєєвої, Т. Андрущенко, П. Бей, О. Ващенко, Н. Денисенко, 
В. Діхтяренко, Г. Жирської, О. Кікінеджі, Л. Лохвицької, В. Нестеренко, 
З. Плохій, Б. Чумакова та ін.  

Питання прищеплення навичок основ безпеки дітям старшого 
дошкільного віку відображені в наукових працях Л. Анастасова, К. Білої, 
Г. Зайцева, О. Князєвої, Л. Кондрикінського, І. Матасова, Р. Стеркіної, 
Л. Татарникової, Т. Хромцової та ін. 

Окремі аспекти виховання поведінки дітей розглянуті в працях таких 
науковців, як: О. Додукіна, В. Кожевнікова, Т. Колесіна, О. Крюкова, 
О. Кузнєцова, Р. Мойсеєнко, П. Статмен, Т. Фасолько, В. Федорова, 
Т. Хромцова та ін.  

Кандидатська дисертація О. Булгакової присвячена теоретико-
експериментальному дослідженню особливостей сприйняття та усвідомлення 
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небезпечних форм поведінки підлітками в їх життєдіяльності та розробленню 
цілеспрямованої системи корекції цього процесу. 

Якщо означена проблема виховання безпечної поведінки і досліджувалася 
стосовно дітей дошкільного віку, то предметом її дослідження став процес 
формування безпечної поведінки у природному (І. Вашак), соціальному 
(Л. Карнаух) чи предметному довкіллі (Т. Хромцова).  

Отже, безпека, її забезпечення стає дуже актуальною проблемою. Вона 
розглядається як на загальнодержавному рівні, на рівні національної безпеки, 
економіки, так і на рівні безпеки конкретної людини, конкретної особистості.  

Узагальнювальне визначення дефініції «безпека», яке, на нашу думку, є 
таким, що містить основні базові її характеристики знайшли в термінологічному 
словнику-довіднику. Це джерело визначає безпеку як: «стан захищеності особи, 
суспільства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз і небезпек, який 
ґрунтується на діяльності людей, суспільства, держави, світового співтовариства 
щодо попередження (запобігання), послаблення (уникнення) та  відбиття 
небезпек та загроз, здатних згубити їх, позбавити фундаментальних 
матеріальних та духовних цінностей, завдати  недопустимої шкоди, 
унеможливити виживання та подальший розвиток» [1, с. 21]. 

У педагогіці поведінка зазвичай трактується як «система пов’язаних між 
собою цілеспрямованих дій, учинків, які здійснює суб’єкт з метою реалізації 
певної функції в процесі взаємодії з довкіллям» [2, с. 348].  

Л. Карнаух виокремила такі складники діяльності людини, яка має 
спрямовуватися нею на забезпечення власної безпеки: попередження 
виникнення небезпеки чи загрози – дії, що охоплюють передбачення, 
профілактику і припинення загрозливої ситуації; запобігання (уникнення) – 
діяльність, спрямована на недопущення, нейтралізацію та обмеження сфери чи 
дії причин, що ведуть до появи небезпек і загроз; припинення (подолання) – 
діяльність, що полягає у недопущення розвитку, тривалості, доведення до 
реалізації загрози чи небезпеки, що вже активізована [3]. Проведений аналіз 
дозволяє сформулювати таке визначення поняття «безпечна поведінка» – це дії 
та вчинки людини, що спрямовані на попередження, уникнення та подолання 
небезпечних ситуацій, що йдуть від довкілля, з метою збереження власного 
життя і здоров’я.  
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Актуальность. Согласно рекомендациям всемирной организации здоровья, 

детям и подросткам в возрасте 5-17 лет необходимы как минимум 60 минут 
физической нагрузки различной активности ежедневно, причем большая 
длительность лишь усиливает эффект. Достаточная двигательная активность 
позволяет устранить гиподинамию – важный фактор риска развития многих 
заболеваний. Несмотря на то, что уроки физической культуры, как правило, 
обеспечивают должную физическую нагрузку, учебным планом не 
предусмотрены ежедневные занятия. В связи с этим учащимся необходимо 
заниматься двигательной активностью и во внеучебное время.  

Применение информационно-образовательных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов позволяет значительно упростить и повысить 
эффективность самоконтроля учащихся, сделать процесс выполнения 
упражнений и их результаты более интересными и наглядными.  

По этой причине возможным становится рассмотреть некоторые варианты их 
применения для организации самостоятельной работы учащихся по 
поддержанию необходимого уровня физической активности. 

На сегодняшний день не остается никаких сомнений, что образовательный 
процесс претерпевает существенные изменения, многие из который 
обусловлены повсеместной имплементацией современный технологий. Однако 
на фоне большинства образовательных программ, успешно внедряющих 
всевозможные инновации, относительно консервативны остаются методики 
преподавания физической культуры [1]. Справедливо ли это? Ведь несмотря на 
специфику данной дисциплины, она не меньше остальных доступна для 
внедрения инноваций, хотя и не все технологии, привычные для так называемого 
электронного образования окажутся эффективными [2]. В связи с этим 
появляется необходимость обозначить именно те современные технологии, 
которые будут применимы в реалиях образовательных программ по физической 
культуры. 

Цель исследования. В настоящее время образовательный процесс 
претерпевает существенные изменения. Во многие учебные программы успешно 
осуществляется внедрение современных технологий. Целью данной работы 
является рассмотрение опыта применения новых технологий в преподавании 
физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для полноценного 
рассмотрения возможности использования современных технологий в 
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преподавании физической культуры был проведен анализ научной литературы, 
статей, рекомендаций в зарубежных и отечественных базах данных. 
Рассмотренные данные содержали основные сведения, направления и опыт 
применения современных образовательных технологий в преподавании 
физической культуры. 

В результате анализа литературы были определены основные технологии, 
которые имеют доказанную эффективность при их использовании в 
образовательном процессе, в том числе в преподавании физической культуры. 

Коллаборационные онлайн-системы.  
Использование данной технологии является полезным прежде всего для 

преподавателей и других работников образования. Различные онлайн-системы, 
а также их отдельные сервисы дают возможность обмена опытом, идеями, а 
также организации совместных проектов специалистам, которых объединяют 
общие цели и интересы [3]. Более того с помощью них пользователь может 
получить доступ к обучающим фото- и видеоматериалам, подкастам и планам 
уроков [4]. Такой подход обеспечивает контакт преподавателей всего мира и 
позволяет с одной стороны постоянно развиваться, наблюдать и использовать 
опыт коллег, а с другой стороны совместно и наиболее эффективно работать над 
важными вопросами методологии преподавания [5]. Более того, нельзя не 
отметить то, что в настоящее время практически каждый преподаватель может 
позволить себе доступ к интересующей его онлайн-платформе, что является 
преимуществом данной технологии, поскольку ее использование не обязывает 
наличие особой материально-технической базы.  

Приложения для мобильных устройств 
На сегодняшний день мобильные устройства должны ассоциироваться не 

только со средствами связи и развлечениями, ведь все чаще они начинают 
применяться в образовательных целях, благодаря разработке специальных 
приложений, которые обладают доказанной эффективностью [6].  С помощью 
таких приложений как учащийся, так и преподаватель может составить 
индивидуальный план тренировки, получить персональные рекомендации к 
осуществлению физической активности и ознакомиться с теоретической базой 
по какому-либо упражнению [7]. По результатам ряда опросов, мобильные 
приложения для смартфонов и планшетов высоко оцениваются преподавателями 
и учащимися как полезные инструменты для подготовки и проведения уроков 
физической культуры [8]. 

Фитнес-трекеры 
Сегодня, говоря современных технологиях и их применении на уроках 

физической культуры, просто нельзя не упомянуть фитнес-трекеры, ввиду 
широких возможностей их применения [9]. Новейшие устройства совмещают в 
себе сразу несколько функций, таких как педометр, подсчет ЧСС и калорий, 
акселерометр др. Все это позволяет наиболее эффективно организовать 
тренировку, учитывая индивидуальные особенности носителя и состояние его 
здоровья. Использование фитнес-трекеров в образовательном процессе позволит 
также оценить физическую активность учащихся, что может быть полезно, 
например, для проведения соответствующего исследования [10]. Кроме того, 
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полученная информация может быть полезная непосредственно для 
преподавателя – с помощью устройства он сможет понять интенсивность 
нагрузки для каждого ученика и его результаты. Также в литературе имеются 
сведения об успешном внедрении трекеров в учебный процесс, в том числе и на 
уроках физической культуры [11]. 

На сегодняшний день современные фитнес-трекеры предоставляют широкий 
спектр возможностей, которые позволяют оценить двигательную активность, 
функциональное состояние организма, составить план тренировок, 
осуществлять мониторинг жизненно-важных показателей их носителя [12]. Это 
дает возможность не только использовать их в повседневной жизни, но и 
осуществлять внедрение в учебный процесс по предмету «Физическая 
культура», что позволит наиболее корректно и эффективно обеспечивать 
следующие задачи: 

1) контроль физической активности учащихся на уроках физической 
культуры; 

2) оценка уровня физической подготовленности учащихся и адекватности 
выполняемой ими физической нагрузки в течение урока; 

3) осуществление персонализированного подхода к каждому учащемуся во 
время урока физической культуры; 

4) обеспечение учащихся индивидуальным планом физической активности в 
соответствии с их целями и состоянием здоровья. 

Заключение.  
Информационные и компьютерные технологии могут эффективно 

применятся: 
• в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания 

и повышающего его эффективность. При этом реализуются возможности 
программно-методического обеспечения современных компьютеров в целях 
сообщения знаний, моделирования учебных, тренировочных и 
соревновательных ситуаций, осуществления тренажа и контроля за результатами 
обучения; 

• в качестве средства информационно-методического обеспечения и 
управления учебно-воспитательным и организационным процессом в учебных 
заведениях, спортивных организациях и т.п.;  

• в качестве средства автоматизации процессов контроля, коррекции 
результатов учебно-воспитательной и учебно-тренировочной деятельности и 
компьютерного тестирования физического, умственного, функционального и 
психологического состояний занимающегося;  

• в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов 
соревнований и научных исследований;  

• в качестве средства организации интеллектуального досуга, развивающих 
игр;  

• в рекламной, издательской и предпринимательской деятельности в сфере 
физической культуры и спорта;  

• при организации мониторинга физического состояния и здоровья 
различных контингентов занимающихся. 
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Таким образом, сегодня можно говорить о том, что внедрение современных 
технологий может существенно повысить эффективность преподавания 
физической культуры. Разработка образовательных программ с использованием 
данных технологий позволит располагать качественно новыми методиками, 
демонстрирующими доказанную результативность как для преподавателей, так 
и для учащихся.  
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Базові якості й основи особистості дитини формуються в період 
передшкільного віку (5-7 років). З цієї причини особливо важливо саме в цей 
період і в подальшому створити умови та передумови для гармонійного, 
повноцінного саморозвитку й соціалізації дітей. Особливо важливим є 
врахування того факту, що старші дошкільники і молодші школярі розвиваються 
не ізольовано, а в соціумі, для якого в сучасному світі характерний безпосередній 
контакт і залучення в суспільну практику засобів масової інформації, 
інформаційних технологій.  

Звернемося до тлумачення терміну «трудний».  У «Новому тлумачному 
словнику української мови» авторами запропоновано таке визначення: «трудний 
– який вимагає багато праці, великих зусиль, напруження для виконання, 
здійснення, подолання, опанування, втілення тощо»  [1, с. 580]. Труднощі, як 
похідне слово від «трудний» позначається так: «утруднення», «перепона». Саме 
в такому значенні ми будемо використовувати термін «труднощі» в своєму 
дослідженні. 

Так, С.Л. Рубінштейн писав, що «важкі, але посильні завдання і відповідні 
вимоги стимулюють, по мірі того як людина з ними справляється, підвищується 
рівень доступних їй досягнень, і підвищують тим самим і рівень домагань, 
готовність і бажання братися за подальші, все більш складні завдання» [2, с. 471]. 
Далі С.Л. Рубінштейн говорить, що постановка надважких завдань та 
усвідомлення їх явної непосильності паралізують віру в свої сили і можуть 
породити стан, при якому всі завдання стають психологічно більш важкими. 
Тобто, труднощі - це суб’єктивна категорія, поява якої залежить від 
особливостей людини, психологічної готовності подолання. 

Із-поміж важких для молодшого школяра ситуацій науковцями визнаються 
ситуації стресу і фрустрації.   

За М. Тишковою, ситуація є «важкою», якщо відносини людини з довкіллям 
неврівноважені, або людина не має в своєму розпорядженні можливості 
зреалізувати свої цілі, або їй заважають у цьому власні особисті якості  [3].  
Науковець пропонує типи важких ситуацій у школі й аналізує їх з урахуванням 
вікових особливостей молодших школярів: 1) важкі завдання і вимоги, що 
пред’являються до учнів, коли вони не можуть досягти мети. Виникаючі 
негативні установки при їх повторенні знижують рівень інтелектуальної 
діяльності і навіть блокують розвиток в цій області; 2) покарання, догани і 
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конфлікти з вчителями, що викликають негативні емоції (страх, сором, образу, 
гнів) і призводять або до агресії, або до регресії; 3) ситуації «суспільної 
поведінки», соціальної оцінки і критики (опитування, перевірки). Автор 
зазначає, що молодші школярі відчувають найбільші труднощі в ситуаціях, що 
вимагають контролю моторних дій, вони частіше відхиляються від 
цілеспрямованого дії, їхні реакції на труднощі найчастіше виражаються у відмові 
від діяльності, від досягнення результату [3]. 

На думку В.І. Лубовського, слід чітко розмежовувати поняття «особливі 
освітні потреби» та нозології, які підпадають під визначення, і «труднощі 
(труднощі) в навчанні». Так, науковець пропонує таке визначення: «Особливі 
освітні потреби – це потреби в умовах, необхідних для оптимальної реалізації 
актуальних і потенційних можливостей (когнітивних, енергетичних і емоційно-
вольових, включаючи мотиваційні), які може проявити дитина з вадами розвитку 
в процесі навчання [4]. 

Під навчанням мається на увазі не тільки школа, а й дошкільний період і 
корекційно-розвивальна робота з дитиною в ранньому дитинстві. Емпірично 
доведено, що положення Л.С. Виготського про те, що «навчання веде розвиток», 
має особливе значення для дітей саме з особливостями розвитку. 

Визначимося, що діти, які мають труднощі в навчанні, загалом складають 
різноманітну групу, в якій можна виокремити труднощі в формуванні навичок 
читання, письма, слухання, міркування, рахунку, зв’язного мовлення тощо.  

Труднощі у навчанні можна визначити так: це розлад одного або більше 
психічних процесів, що можуть виявлятися у зниженні ефективності 
пізнавальної діяльності та соціальної адаптації в цілому. Науковці 
підкреслюють, що труднощі в навчанні зумовлено відмінностями в обробці 
мозком інформації. Діти, які мають труднощі у навчанні не ліниві, не мають 
знижений рівень інтелектуального розвитку. Вони, зазвичай, мають нормальний 
інтелектуальний потенціал, але їхній мозок обробляє інформацію інакше. Для 
дітей, які мають труднощі в навчанні, державою передбачено спеціальне 
навчання та супутні послуги. Корекційна допомога з боку асистента вчителя є 
прикладом спеціального навчання. 

До дітей із труднощами в навчанні психологи, нейропсихологи та педагоги 
відносять лише тих, у яких проблеми в освоєнні освітніх програм є наслідком 
певних розладів психічного розвитку (за термінологією Міжнародної 
статистичної класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (МКБ-10). 
Слід зауважити, що основна категорія дітей із труднощами в навчанні - це діти 
із затримкою психічного розвитку (ЗПР).  

Термін «затримка» підкреслює тимчасовий характер відставання 
(невідповідність рівня психічного розвитку віку дитини), який із віком долається 
тим успішніше, ніж раніше створюються адекватні умови навчання та розвитку 
дітей цієї категорії (В. І. Лубовський) [4]. 

Так, К.Л. Крутій зазначає, що особливе занепокоєння викликає зростання 
кількості дітей із труднощами в навчанні (до 45%). Причини, що зумовлюють 
затримку психічного розвитку, різноманітні. З одного боку - це інфекції, 
інтоксикації, травми, які впливають на мозок малюка (переважно на ранніх 
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стадіях внутрішньоутробного і постнатального розвитку). З іншого боку - це 
несприятливі мікросоціальної умови, які виступають як додатковий чинник, що 
погіршують стан дитини.   

На малюнку 1 подана класифікація дітей з труднощами в навчанні [5-6]. 
 

 
Мал. 1. 

Діти з труднощами в навчанні 
 
Якщо до 2018 року медики, дефектологи та психологи частіше користувались 

МКБ-10, то з 2019 року в Україні все частіше звертаються до DSM-5 (англ. 
Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fifth edition - діагностичне і 
статистичне керівництво розладів 5-го видання) – використовується в США з 
2013 року як нозологічна система, «номенклатура» розладів. 

Зазначимо, що розробники DSM-5 знизили мінімальній вік для діагностики 
труднощів навчання, ввели критерії чутливості й стійкості до терапевтичного 
втручання, а також критерії оцінки рівня неуспішності учнів. 

Це призвело до зміни критеріїв, які тепер вимагають наявності лише одного 
з шести гетерогенних симптомів (неточне або повільне читання, труднощі з 
розумінням і переказом прочитаного, порушення правопису та орфографії, а 
також порушення формування навичок рахунку та математичних дій). 
Розширення віку для діагностики передбачає, що симптоми мають уперше 
виявлятися впродовж молодшого шкільного віку і враховуватися до тих пір, поки 
вимоги до знижених академічних навичок не обмежують можливості 
індивідуума. 

Введено також новий діагностичний критерій «відповідь на втручання». Для 
діагностики розладу симптоми повинні зберігатися, незважаючи на надання 
допомоги, спрямованої на усунення академічних труднощів. 

Крізь призму реалій української початкової школи цей діагностичний 
критерій виглядає корисним. Чи мала кількість дітей, у яких в Україні 
діагностується «порушення навчання» або навіть «розумова відсталість», 
насправді мають проблеми, які можна кваліфікувати як «педагогічну 



287 

занедбаність», «ненадання адекватної підтримки за специфічних педагогічних 
потребах». Завдяки введенню нового діагностичного критерію, акцентується 
увага на профілактику і знижується ризик гіпердіагностики. 

У DSM-5 також введено такий критерій оціночної категорії як «погана 
успішність». У новій систематиці критерії категорії «погана успішність» 
вимагають, щоб академічні навички були істотно нижчі за середні нормативні 
згідно з випробуваннями в вибірках, стандартизованих за віком, освітою і 
культурному середовищі, при цьому діагностична процедура не враховує 
наявність або відсутність розумової відсталості. У DSM-5 для позитивної 
діагностики потрібна присутність симптомів упродовж не менше шести місяців. 

В останні роки в науковий обіг уведено терміни «нейротипові діти» та 
«нейровідмінні діти». Пояснимо тлумачення цих термінів. 

Нейротипова дитина (Neurotypical) – це скорочення від словосполучення  
«неврологічно типовий» (neurologically typical), тобто ці діти входять до 
медичних меж норми.  

Нейровідмінна дитина  Neurodiverse) – неврологія дитини відрізняється від 
неврологічної норми.   

З’ясуємо типові причини особливостей у навчанні у молодших школярів. 
Науковці поділяють причини труднощів у навчанні молодшого школяра 

передусім як у суб’єкта навчальної діяльності та окремо педагогічні умови, що 
призводять до цих труднощів. 

Так, Р.В. Овчарова, аналізуючи ситуацію соціально-педагогічної 
занедбаності дитини, що призводить до шкільної дезадаптації, виокремлює такі 
труднощі: 1) в оволодінні новою соціальною роллю учня; 2) у спілкуванні з 
однолітками; 3) у розвитку шкільної мотивації; 4) в навчально-пізнавальної 
активності; 5) в оволодінні способами навчальних дій [7]. 

Підсумуємо. Вступ до школи, зміна провідного виду діяльності, освоєння 
нових ролей, обов’язків, зміна середовища висувають підвищені вимоги до 
психіки.   

Якщо Н.П. Локалова називає труднощі із засвоєння навчальних дисциплін: 
а) з мови та читання; б) з математики [8], то Ю.З. Гильбух пропонує 
систематизувати все різноманіття недоліків і відхилень в навчанні, спираючись 
на характер навчальної діяльності, з якою ці недоліки пов’язано, а саме: 1) 
загальне відставання в навчанні; 2) специфічне відставання з мови; 3) 
специфічне відставання з математики; 4) відхилення від індивідуального 
оптимуму навчальної діяльності; 5) недисципліновану поведінку [9]. О.С.Гобова 
класифікує причини труднощів у навчанні в залежності від типу сприйняття, 
переробки і зберігання інформації: 1) у візуалів пов’язано зі спілкуванням, з 
індивідуально-особистісними характеристиками; 2) у аудіалів - з психолого-
педагогічними проблемами в пізнавальній сфері; 3) у кинестетиків - з низьким 
рівнем розвитку довільності [10]. 

Аналіз розглянутих нами робіт з  виявлення суб’єктивних причин труднощів 
у навчанні молодших школярів дозволив згрупувати найбільш поширені: 1) 
взаємодія з учителем і однокласниками; 2) виконання шкільних норм і правил; 
3) засвоєння навчальних предметів; 4) оволодіння навчальною діяльністю; 5) 
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інтелектуальні можливості учнів; 6) індивідуально-характерологічні труднощі 
учнів. 

Звернемося також до іншої групи робіт, які проводяться в контексті 
дослідження умов навчання, пов’язаних з впливом соціального мікросередовища 
і доступності навчального матеріалу.  

Так, до негативних умов, що діють на дитину в школі, видатний 
психофізіолог М.М. Безруких відносить: 1) стресову тактику авторитарної 
педагогіки; 2) інтенсифікацію навчального процесу; 3) ранній початок шкільного 
систематичного навчання; 4) невідповідність програм і технологій навчання 
функціональним і віковим особливостям учнів; 5) недостатню кваліфікацію 
педагогів щодо розвитку дитини; 6) масову невігластво батьків [11].  

Натомість Р.В. Овчарова розглядає негативний вплив на дитину соціального 
мікросередовища (зовнішні обставини), які переломлюються через внутрішні 
умови. Вкрай несприятливим для розвитку особистості дитини є поєднання 
ворожого ставлення з боку педагогів і батьків, авторитарного характеру 
навчання та виховання в сім’ї, школі і позиції дитини, яка виявляється або в 
бездіяльності (гіперзалежність, нестійкість, податливість), або у протидії 
(гіпернезалежність, впертість, негативізм) виховним впливам [7]. 

На нашу думку, близькою до проблематики нашого дослідження є 
класифікація педагогічних умов, що призводять до труднощів у навчанні дітей 
групи «ризику» Г.Ф. Кумариної: 1) невідповідність шкільного режиму і 
санітарно-гігієнічних умов навчання психофізіологічним особливостям дітей 
ризику; 2) невідповідність темпу навчальної роботи на уроці навчальним 
можливостям дітей ризику; 3) екстенсивний характер навчальних навантажень; 
4) переважання негативної оцінної стимуляції; 5) конфліктні відносини в родині, 
що виникають на основі навчальних неуспіхів молодшого школяра [12]. 

Аналіз досліджень типових труднощів у навчанні молодших школярів 
свідчить про те, що головними сферами розгляду цього явища є суб’єктивні 
причини труднощів у навчанні молодших школярів і умови навчання, які 
виступають об’єктивними причинами. 

Отже, розглядаючи поняття «труднощі» та «труднощі» як результат 
розбіжності об’єктивного змісту з його суб’єктивним змістом у свідомості 
людини, можливо синонімічне вживання таких понять, як «важкі ситуації», 
«типові труднощі в навчанні», «труднощі в навчанні». Загальним для всіх цих 
понять є те, що вони позначають перешкоди, які необхідно подолати для 
досягнення мети.   

У межах нашого дослідження в якості перешкод ми визначаємо суб’єктивні 
причини  особливостей у навчанні. 
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З розвитком сучасної освіти, особливо її реформування ставить багато 
викликів перед сучасним педагогом та студентством, але є певні питання які 
залишаються незмінними та носять в собі історичне, філософське, та 
математичне значення. Наразі актуальним є дослідження математичного 
спрямування (програмування, моделювання, кібернетика, цифрові технології), 
але не слід забувати про важливість основних символів та значень в історії 
розвитку математичної науки.  

Актуальність даної проблеми, а також потреби у розв’язанні окреслених 
вище суперечностей, як на теоретичному так і на практичному рівні дали 
підстави для вибору теми та проблеми дослідження. 

Свою увагу ми приділили значною мірою ідеологістам та фундаменталістам 
Ісаака Ньютона і Готфріда Лейбніца, які створили неймовірно важливу та 
фундаментальну працю «Нескінченно малого числення». У свою чергу Готфрід 
Лейбніц перший сформулював обчислення нескінченно малих величин.  

Іншою формою «нескінченності» є порядкова та кардинальна 
нескінченності теорії множин – система трансфінітних чисел, вперше розроблена 
Георгом Кантором. Кантор визначив два види нескінченних чисел: порядкові та 
кардинальні. Наприкінці 19 століття Георг Кантор розширив математичне 
дослідження нескінченності, досліджуючи нескінченні множини та нескінченні 
числа, щоб показати, що вони можуть бути різного розміру.  

Однією з аксіом теорії множин Цермело-Франкеля, на якій може бути 
розвинена більшість сучасної математики, є аксіома нескінченності, яка гарантує 
існування нескінченних множин. 

Дані дослідження є дуже важливими та вони не вичерпують всіх питання, 
які виникають у пересічного студента. 

 Теоретично обґрунтувати та провести аналіз історико-філософського 
питання вивчення символу нескінченності у курсі математики вищої школи. 

На уроках в школі та лекціях ми не одноразово чули про такий термін як 
«нескінченість», але нам не пояснювали звідки він взявся і чому його так 
називають, адже це число яке не має ані початку ані кінця, тобто невідоме. Але 
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ж невідоме позначається будь-якою змінною. Все не так просто, адже історія 
цього символу починається глибоко з минулого. Цьому знаку присвячують 
фільми, пісні, зичать форму для ювелірних виробів. 

Ввів символ нескінченності який ми бачимо на теперішній час в 
математику англійський математик Валліс у своєму трактаті 1655 «Про конічні 
перетини». У своїй книзі Валліс ніяк не пояснив вибір цього символу для 
позначення нескінченності, за деякими припущеннями, це міг бути варіант 
запису числа 1000 римськими цифрами (спочатку це виглядало як CIƆ, або CƆ), 
або буква омега (ω) – остання буква грецького алфавіту.[1] 

Леопольд Кронекер скептично ставився до поняття нескінченності та до 
того, як його колеги-математики використовували його в 1870-х і 1880-х роках. 
Цей скептицизм був розроблений у філософії математики, яка називається 
фінітизмом, крайньою формою математичної філософії в загальних 
філософсько-математичних школах конструктивізму та інтуїціонізму.[1] 

Леонард Ейлер використовував особливий, відкритий варіант символу 
нескінченності для того, щоб позначити «абсолютну нескінченність» (лат. 
absolutus infinitus). Цей символ нескінченності згодом ніким не 
використовувався і не представлений в Юнікоді. Він був введений в 1655 році 
Джоном Уоллісом, і з моменту його введення, він також був використаний за 
межами математики в сучасній містиці та літературній символіці.[1] 

З часів давніх греків філософська природа нескінченності була предметом 
багатьох дискусій серед філософів. У 17 столітті, з введенням нескінченного 
символу та нескінченно малого числення, математики почали працювати з 
нескінченними рядами, і те, що деякі математики  продовжували вважати 
нескінченно малими, але нескінченними множинами пов'язаними з 
нескінченними процесами. 

Оскільки математики боролися з основою числення, залишалося 
незрозумілим, чи можна нескінченність розглядати як число чи величину, і якщо 
так, то як це можна зробити.   

Наприкінці 19 століття Георг Кантор розширив математичне дослідження 
нескінченності, досліджуючи нескінченні множини та нескінченні числа, щоб 
показати, що вони можуть бути різного розміру. Наприклад, якщо лінія 
вважається набором усіх її точок, то її нескінченне число (тобто потужність 
рядка) більше, ніж число цілих чисел. При такому застосуванні нескінченність є 
математичним поняттям, і нескінченні математичні об’єкти можна 
досліджувати, маніпулювати ними та використовувати як будь-який інший 
математичний об’єкт. 

Математична концепція нескінченності вдосконалює та розширює стару 
філософську концепцію, зокрема, вводячи нескінченно багато різних розмірів 
нескінченних множин.  Однією з аксіом теорії множин Цермело-Франкеля, на 
якій може бути розвинена більшість сучасної математики, є аксіома 
нескінченності, яка гарантує існування нескінченних множин.  

Математичне поняття нескінченності та маніпулювання нескінченними 
множинами застосовуються всюди в математиці, навіть у таких сферах, як 
комбінаторика, які, здавалося б, не мають нічого спільного з цим.   
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Наприклад, доказ Вайльса про останню теорему Ферма неявно 
покладається на існування дуже великих нескінченних множин для вирішення 
давньої задачі, заданої у формі елементарної арифметики [3] . 

Якщо звертатися до міфології та містики то символ нескінченності часто 
порівнюють з образом Уробороса. 

Уроборос – древній змій або дракон, заковтує власний хвіст і утворює коло. 
Уроборос грає важливу роль в релігійній і міфологічної символіки, але також 
часто використовується в алхімічних ілюстраціях (рис1). 

Уроборос зазвичай зображується у вигляді змії, що проковтує свій хвіст, і 
зазвичай має круглу форму, хоча іноді його зображують у формі лемніската. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Зображення Уробороса 
 
Уроборос цілком можна використовувати для позначення моделі закритої 

системи всесвіту деяких фізиків.   
Хімік-органік Кекуле стверджував, що кільце у формі Уробороса, яке він 

бачив уві сні, надихнуло його на відкриття структури бензолу. Як зазначив Карл 
Юнг, це може бути випадок кріптомнезіі. 

В алхімії Уроборос – це очищає сігілла, яка представляє дух Меркурія 
(речовини, що пронизує всю матерію) і символізує безперервне оновлення, 
циклу життя і смерті й гармонію протилежностей.  Він тримає космічні води під 
контролем і символізує циклічність алхімічної роботи.  

Швейцарський психолог Карл Юнг вважав уробурос архетипом і основною 
мандалою алхімії. Юнг також визначив ставлення уробороса до алхімії: 

− Алхіміки, які по-своєму знали про природу процесу індивідуації 
більше, ніж ми, сучасні люди, висловили цей парадокс через символ уробороса, 
змії, яка їсть свій власний хвіст. Уроборос, як кажуть, має значення 
нескінченності або цілісності.  

− У старовинному образі уробороса укладена думка про пожирання 
самого себе і перетворенні себе в процес кровообігу, оскільки більш 
проникливим алхімікам було ясно, що prima materia мистецтва була сама 
людина.   

− Уроборос – драматичний символ інтеграції та асиміляції 
протилежності, тобто тіні.  Цей процес «зворотного зв'язку» в той самий час є 
символом безсмертя, оскільки про Уробороса сказано, що він вбиває себе й 
оживає, запліднює себе і народжує самого себе.  Він символізує Єдиного. 
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Знаменитий малюнок Уроборос з раннього алхімічного тексту «Хрізопея 
Клеопатри», що датується Олександрією 2-го століття, місить слова «курка-пан», 
«один, все», тобто «Все є одне». Його чорно-білі половини уособлюють 
гностичну подвійність існування. 

 

 
Рис.2. Уроборос з тексту «Хрізопея Клеопатри» 

Як символ вічної єдності всіх речей, циклу народжень і смертей, від якого 
алхімік шукав звільнення і звільнення, він був знайомий алхімікові / лікарю серу 
Томасу Брауну. У своєму листі одному, медичному трактаті, повному історій 
хвороби й дотепних міркувань про стан людини, він писав про те, що перший 
день повинен стати останнім, що Хвіст Змії повинен повернутися у свою пащу 
саме в цей час, і що вони повинні закінчитися в день свого Різдва, дійсно є 
чудовим збігом. На це також посилається наприкінці «Саду Кіри» Брауна (1658) 
як символу кругової природи та єдності двох дискурсів: «Все почалося з порядку, 
так що вони повинні закінчитися, так вони почнуться знову, згідно з 
Розпорядником Порядку та містичної математики Міста Небес.»[2] 

Отже, опираючись на вище сказане ми теоретично обґрунтували та 
провели аналіз історико-філософського питання вивчення символів у курсі 
математики вищої школи. Знайшли початок зародження самого терміну та, 
можливу історію устаткування позначки символу. Визначили де використовують 
нескінченність у сучасній математиці. А також, міфологічну тотожність з 
древнім змієм Уробороса. Нескінченність – це не просто позначка, а символ, що 
несе в собі багату історично-філософську спадщину. 
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Сім’я – це унікальне явище. Її унікальність полягає в тому, що декілька осіб 
тісно взаємодіють між собою довгий час, на протязі більшої частини людського 
життя. В такій системі тісної, інтенсивної взаємодії осіб закономірно виникають 
певні кризові явища, конфлікти та протиріччя. 

В основі відносин сім’ї лежить почуття любові, як вищий рівень емоційно 
позитивного ставлення однієї людини до іншої. Відносини, що побудовані на 
основі почуття любові, характеризує висока вибірковість, глибока зануреність їх 
суб’єктів, контакт між ними на всіх рівнях (психофізіологічному, 
психологічному, фізичному). 

Проміжними формами почуття любові вважають закоханість, любовні 
відносини, що характеризуються нетривалістю та легко трансформуються у інші 
типи відносин. Відносини любові наближуються до дружніх, часто поєднується 
з ними. 

Найбільшою мірою сімейній гармонії загрожує перехід від любові до 
утилітарно-ділових відносин, обмежених виконанням подружніх ролей, що 
зазвичай не приносить задоволення. 

У кожній сім’ї трапляються конфлікти. Поодинокі сварки та напружені 
моменти – це закономірний перебіг розвитку сімейного життя. Проте завжди 
можна зробити потрібні кроки, щоб зупинити подальший розвиток сварки у 
гіршу сторону. Якщо сварки та конфлікти несуть загрозу життю та здоров’ю 
одному із подружжя або іншим членам сім’ї, то це сигналізує про неможливість 
вирішення існуючого протиріччя власними силами сім’ї, що потребує втручання 
третіх осіб – посередників. 

Отже, з вищесказаного випливає, що сімейні конфлікти – це протиборство 
між членами сім’ї на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів і 
поглядів [1]. 

Виділяють різні види сімейних конфліктів: 
  1. Власне конфлікти. Навіть у щасливій і здоровій, нормально 

функціонуючій сім’ї час від часу трапляються сварки. Протистояння можуть 
бути викликані невідповідністю поглядів і цілей у різних членів сім'ї. Конфлікти 
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можуть бути вирішені, і тоді вони не загрожує стабільності сімейних зв’язків. 
Протиріччя в сім'ї можуть виникати на всіх рівнях, тобто сваритися між собою 
можуть брати і сестри, подружжя, а також батьки і діти. 

 2. Напруженість. Психологи напруженістю називають давні, неврегульовані 
конфлікти. Вони можуть бути очевидними і відкритими, але можуть бути і 
просто тимчасово пригніченими. У будь-якому випадку вони накопичуються і 
викликають негативні емоції, приводячи до постійної дратівливості, 
агресивності і ворожості, що в підсумку викликає втрату контакту між членами 
сім'ї. 

3. Криза. Про неї можна говорити тоді, коли конфлікт і напруженість дійшли 
до такої стадії, в якій всі діючі досі моделі переговорів перестають бути 
ефективними, і, отже, реальні потреби окремих осіб чи цілої групи членів сім’ї 
хронічно залишаються незадоволеними. Кризи часто призводять до 
дезорганізації сім'ї, тобто певні зобов'язання подружжя один перед одним або ж 
обов'язки батьків по відношенню до дітей перестають виконуватися належним 
чином. Дезорганізація сім'ї, в свою чергу, часто закінчується її розпадом [3]. 

В залежності від суб’єктів взаємодії сімейні конфлікти розділяють на 
конфлікти  між: подружжям, батьками і дітьми, конфлікти родичів (брати та 
сестри, бабуся (дідусь) та онуки і т.п.  

На основі розроблених у психології типів поведінки, що найчастіше 
зустрічаються у конфліктних ситуаціях, було виокремлено п`ять стратегій 
поведінки сторін під час конфлікту, а саме [4]: 

 ;поступатися (жертвувати) своїми інтересами – пристосування ־
 ;активно відстоювати свої позиції (боротьба або суперництво) ־
 ;знаходити частково прийнятне рішення для обох (компроміс) ־
  ;уникнення конфлікту ־
 .співпраця, задоволення інтересів і потреб усіх сторін ־
Основні шляхи попередження сімейних конфліктів залежать від потенційних 

суб’єктів конфліктної взаємодії (подружжя, батьків, дітей, родичів тощо). З 
кожного конкретного випадку можна знайти корисні поради в рекомендованій 
літературі. Назвемо лише найзагальніші шляхи попередження сімейних 
конфліктів відповідно до соціальних закономірностей розвитку сім’ї. Такими 
шляхами є: 

- формування психолого-педагогічної культури, знань з основ сімейних 
відносин (в першу чергу це стосується подружжя); 

- виховання дітей з урахуванням їх індивідуально-психологічних і вікових 
особливостей, а також емоційних станів; 

- організація сім’ї на засадах рівноправності, формування сімейних 
традицій, розвиток взаємодопомоги, взаємної відповідальності, довіри і поваги; 

- формування культури спілкування. 
Значний вплив на ймовірність виникнення сімейних конфліктів чинять 

зовнішні фактори: погіршення матеріального становища багатьох родин; 
надмірна зайнятість одного з подружжя (чи обох) на роботі; неможливість 
нормального працевлаштування одного з подружжя; тривала відсутність свого 
житла; відсутність можливості влаштувати дітей у дитячу установу й т. ін. 
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Перелік факторів конфліктності родини був би неповним, якщо не назвати 
макрофактори, тобто зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, а саме: 
ріст соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація 
моральних цінностей, у тому числі традиційних норм сексуальної поведінки; 
зміна традиційного статусу жінки в родині (протилежними полюсами цієї зміни 
є повна економічна самостійність жінки або синдром домогосподарки); кризовий 
стан економіки, фінансів, соціальної сфери держави [2]. 

Отже, ключову роль у сімейних конфліктних відносинах відіграють подружні 
конфлікти. Вони виникають через незадоволення потреб подружжя. Сімейні 
конфлікти мають психотравматичні наслідки: стан повної сімейної 
незадоволеності, «сімейна тривога», нервово-психічна напруга, стан провини. 

Конфлікти між батьками і дітьми виникають через деструктивні 
внутрішньосімейні відносини, недоліки у сімейному вихованні, вікові кризи 
дітей, індивідуально-психологічні особливості батьків і дітей. Безконфліктному 
спілкуванню батьків з дітьми сприяє підвищення педагогічної культури батьків, 
організація родини на колективних початках, підкріплення словесних вимог 
організацією виховання, інтересом батьків до внутрішнього світу дітей. 

Вирішення сімейних конфліктів може бути забезпечене досягненням згоди із 
спірних питань. Це найсприятливіший варіант подолання будь-яких сімейних 
конфліктів, але існують і не конструктивні форми подолання таких конфліктів. 
Прикладом цього може бути припинення контактів з дітьми чи іншими членами 
сім’ї, позбавлення батьківських прав і т. ін. Подібні наслідки важким тягарем 
лягають на батьків або дітей та викликають у них тяжкі емоційно-психологічні 
переживання. 
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Зміна соціальної ситуації розвитку та провідної діяльності особистості з 

початком самостійного життя актуалізує проблему адаптації до нових умов. 
Особливо гостро ця проблема стоїть перед випускниками дитячих будинків. 
Більшість з них зазнає значних труднощів при вступі в самостійне життя та 
трудову діяльність, не може адекватно співвіднести свої можливості з потребами 
суспільства. Однією із причин такого становища є недостатня сформованість 
серед них соціальної зрілості, мотиваційної спрямованості на навчальну та 
трудову діяльність, ціннісно-орієнтаційної системи, уміння планувати своє 
життя. 

Проблема готовності до самостійного життя актуалізується в зв’язку з 
розповсюдженням в останні десятиліття такого явища, як соціальне сирітство, 
зумовлене ухиленням або відстороненням батьків від виконання своїх обов’язків 
щодо дитини. Соціальне сирітство розглядали в своїх працях такі вітчизняні 
дослідники, як І. Ченбай[4], Т. Сагайдак [3], І. Пєша [1],                А. Капська, 
І.Пінчук, С.Толстоухова [2]. 

За свідченням фахівців, діти-сироти після виходу з інтернатних установ 
стикаються з численними проявами стигматизації, упередженого ставлення 
соціуму. Причому найбільше дискримінаційним проявам піддаються діти не 
тільки і не стільки за фактом сирітства або втрати батьківського піклування, а, 
передусім, за фактом виховання в інтернатному закладі. На жаль, міністерствами 
і відомствами подекуди ігноруються норми вітчизняного законодавства щодо 
усунення причин, які обумовлюють виникнення дискримінаційних проявів. 
Внаслідок цього, роботодавці, не зважаючи на вимоги закону, мають можливість 
бачити, до якої категорії осіб належить претендент на посаду, чи є він 
«звичайним» підлітком, чи випускником дитячого будинку. Тому ще й сьогодні 
діти скаржаться на те, що під час працевлаштування вони отримують відмови 
після ознайомлення роботодавця з документами про освіту. Таким чином, умови 
сучасного суспільства не завжди сприяють успішній соціальній адаптації дітей-
сиріт. 

Актуальність і багатоаспектність даної соціально-педагогічної проблеми та 
необхідність її подальшої теоретичної і емпіричної розробки не піддається 
сумніву. Значимість дослідження полягає у розробленні практичних 
рекомендацій щодо сприяння соціальній адаптації випускників дитячих 
будинків до умов самостійного життя через впровадження відповідних заходів з 
їх постінтернатного супроводу. Матеріали і результати дослідження можуть 
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бути використані в практичній діяльності соціальних педагогів, психологів, 
керівників дитячих будинків. 

Сирітство – це соціальне явище, поява якого обумовлена наявністю в 
суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без 
піклування батьків у результаті позбавлення останніх батьківських прав або 
визнання їх в установленому порядку недієздатними, безвісно відсутніми. Серед 
основних причин поширення сирітства можна виділити такі причини як: 
зростання рівня алкоголізації населення України, низький рівень матеріального 
забезпечення сімей з дітьми, безвідповідальне ставлення батьків до виконання 
своїх обов’язків стосовно дітей. Дітям сиротам та дітям, які не мають можливості 
виховуватися у сім’ї, потрібно забезпечити влаштування. Найкращим 
середовищем виховання є сім’я або хоча б сімейні форми влаштування, проте в 
нашій країні все ще функціонують інтернатні заклади, одним з таких закладів є 
дитячий будинок. 

Функціонують дитячі будинки з метою забезпечення належного рівня 
задоволення життєвих та освітніх потреб за умов повного утримання за рахунок 
держави для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед 
здійснюваних заходів є й такі, що реалізуються спільно з психологом – тренінгові 
заняття щодо формування готовності до майбутнього самостійного життя. 

Самостійне життя можна  охарактеризувати як активну життєву позицію, 
прагнення реалізувати себе, свідоме прийняття ідеалів суспільства і 
перетворення їх в особисті для людини переконання і цінності. Людина починає 
самостійне життя, коли занурюється в різні суспільні сфери. Бути готовим до 
самостійного життя – це стати суб’єктом життя, діяти самостійно, слідуючи 
власним цілям і намірам, але у відповідності з нормами суспільства. Соціально-
психологічна готовність передбачає здатність свідомо аналізувати свої 
переживання, свої сильні і слабкі сторони, пізнавати себе як особу, відмінну від 
інших, розвиненість моральних установок, ціннісних орієнтацій і часової 
перспективи, яка є ментальною проекцією мотиваційної сфери людини і являє 
собою надії, побоювання, прагнення, пов’язані з більш або менш віддаленим 
майбутнім, становлення передумов індивідуальності як результат розвитку й 
усвідомлення своїх здібностей і інтересів. 

Проблема соціальної адаптації до самостійного життя гостро постає перед 
випускниками дитячих будинків. Соціальна адаптація – пристосування індивіда 
до умов нового або зміненого соціального середовища, формування системи 
відносин із соціальними об’єктами. Відносини з оточуючими та рівень адаптації 
випускників є показником, який впливає на самостійне життя випускників 
дитячого будинку. 

Рівень соціальної адаптованості у більшості випускників низький, адже ця 
властивість людської психіки і поведінки більш активно формується в умовах 
різноплановості позитивного соціального досвіду – досвіду спілкування зі 
значущими і авторитетними близькими, широким колом однолітків і знайомих 
різного віку й статусу. В подальшому самостійному житті ці діти з великою 
ймовірністю створюватимуть власні сім’ї безпосередньо після виходу зі стін 
дитячого будинку, не замислюючись про наявність психологічної готовності, в 



300 

тому числі готовності нести відповідальності за долю іншої людини, не набувши 
економічної самостійності, житла, роботи тощо. Більшість випускників мають 
середній рівень соціальної активності та високий рівень прихильності 
гуманістичним нормам життєдіяльності. Впливає на ситуацію і низька 
самооцінка, невіра у власні сили і спроможність бути успішним, ефективним, 
гідним найкращого. 

Дана тема потребує подальшого вивчення задля покращення ефективності 
соціальної адаптації випускників дитячих будинків. 
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Однією із пріоритетних умов розвитку існування громадянського суспільства 

є існування в державі демократичного ладу. А найвищою цінністю демократії є 
людина. Саме у вільному середовищі складаються найсприятливіші умови для 
розвитку, становлення, задоволення особистісних та суспільних інтересів 
особистості.     

На сучасному етапі розвитку українського суспільства актуальною 
залишається тема – виховання громадянина, як особистості, патріота, 
інноватора, вільного члена громадянської спільноти. Таке завдання є досить 
складним, адже його реалізація лежить не лише в площині педагогіки. Лише 
об’єднання спільних зусиль всіх громадянських інституцій суспільства може 
дати у підсумку бажаний «продукт» виховання – відповідальних громадян за 
долю своєї країни, у яких сформовані суспільні цінності, які дотримуються норм 
і правил співжиття в громаді, у яких розвинені почуття гордості за власний народ 
та патріотизму, які здатні впроваджувати у життя моделі соціально-
відповідальної поведінки. 

Громадянська культура – це складна міжкультурна дефініція, яка об’єднує в 
своїй суті громадянськість, ідентичність, виховання, самовираження 
особистості. Тому формуванню цієї культурницької ознаки у розвитку 
особистості варто приділяти особливу роль. Також зазначимо, що громадянська 
культура, її рівень характеризує суспільство з позицій єдності,  соборності, 
загальної культури, а для становлення молодої української нації така 
характеристика є надзвичайно вартісною.  

Перетинаючись із площиною політики, соціокультурного розвитку 
суспільства, національно-патріотичним вихованням, формування громадянської 
культури наштовхується на низку суперечностей: із якого віку починати 
формувати громадянську культуру, якщо за нормативно-правовими 
документами держави Україна особа стає повноправним громадянином із 18 
років; як подолати декларативність у документах та відповідність їх 
застосування на практиці; чи актуальними залишаються на сьогодні завдання 
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щодо виховання патріотизму підростаючого покоління, враховуючи 
глобалізаційні процеси  тощо.  

Питанням формування громадянської культури дітей різного віку в 
українській педагогіці присвячено наукові праці І. Беха, А. Богуш,                              
М. Боришевського, Н. Дерев’яненко, П. Ігнатенко, О. Киричука, Г. Назаренко,    
В. Поплужного, І. Рогальської, О. Сухомлинської, Т. Титаренко, К. Чорної та 
інших. У багатьох дослідженнях знаходимо, що починати формування 
громадянської культури варто починати саме із дошкільного віку, адже це період 
фактично первинного становлення особистості [1, с. 14]. Педагоги зазначають, 
що такі риси людини-громадянина як відповідальність, активність, почуття 
обов’язку брати на себе відповідальність за власні вчинки, приналежність до 
певної громади, становлять основу громадянської культури й мають починати 
формуватися саме із дошкільного віку.  

Громадянська культура для старших дошкільників – досить непроста якість, 
а  в більшій мірі складне утворення. Саме тому її основи слід формувати із 
патріотичної, моральної, у деякій частці правової сфери. Через виховання таких 
почуттів як патріотизм, моральність, гуманізм,  розуміння, милосердя; через 
розвиток таких вмінь як бережливе ставлення, допомога старшим (чи 
молодшим), турбота про ближніх та ін.; розвиток соціальних умінь, таких як 
міжособистісне спілкування, ведення діалогу, емпатія, спільне проживання в 
громаді тощо [2, с. 58].  

У підборі педагогічного інструментарію щодо формування основ 
громадянської культури старших дошкільників доцільно послуговуватися 
такими принципами:  

– принцип гуманності та демократизації, дія якого перебуває у площині 
суб’єкт-суб’єктних відносин між всіма учасниками освітнього процесу на 
умовах рівноправності, взаємоповаги, відкритості до сприймання громадянських 
цінностей: чесності, справедливості, доброзичливості, щирості, розуміння, 
милосердя; 

– духовно-маральний принцип, який передбачає розвиток особистих потенцій 
дитини, для пояснення яких використовуються такі дефініції як «гідність», 
«гордість», «гуманізм», «доброта», «порядність», «совість», «честь» та ін.; 

– принцип соціалізації, який полягає у залученні дитини до системи 
суспільних відносин, формуванні її соціального досвіду, становленні і розвитку 
її як цілісної особистості; 

– принцип сімейних цінностей, який передбачає бережне ставлення до 
дитини, сповідування сімейних цінностей та традицій, збереження, зміцнення та 
плекання душі, організацію життя в родині, громаді, державі; 

– принцип освіти впродовж життя, що передбачає швидку адаптацію до 
нової інформації й постійну самоосвіту.   

Із переліку методичних прийомів для формування основ громадянської 
культури старших дошкільників варто зупинитися на дидактичних іграх. Хоча 
для підсилення їх виховного впливу в процесі вибору прийомів і вправ доцільно 
широко використовувати форми й методи народної педагогіки, про які 
зауважували С. Русова, К. Ушинський, Я. Чепіга та ін. Фольклорний ряд усної 



303 

народної творчості передбачає життя за законами добра й краси, любові, правди, 
справедливості, гідності, чуйності, турботи, милосердя. Народна творчість 
переповнена прикладами, де верховенство в цілому завжди належало добру, 
народній моралі, які в свідомості народу виконували роль закону життя, устоїв, 
діяльності та поведінки. 

Маючи глибоко патріотичні почуття та активну громадянську позицію,  Іван 
Франко акцентував увагу на педагогічно-громадянському значенні народних 
казок. У передмові до збірки «Коли ще звірі говорили» він зазначив: «Я бажав 
би, щоб наші діти в інтересі здорового і морального розвою якнайдовше витали 
фантазією в тім світі простих характерів і простих відносин … відси вони 
винесуть перші і міцні основи замилування до чесності, правдомовності і 
справедливості, а надто любов до природи і охоту – придивлятися близько її 
творам…» [3, с. 4].  

 Приведемо приклад використання дидактичної гри, яка б не лише 
формувала основи громадянської культури, а й розвивала соціальні навички 
дітей: вміння комунікувати, бути активними, швидко приймати рішення, робити 
висновки.  

Для розвитку соціального вміння жити в злагоді, розширення словникового 
запасу старших дошкільників ми використали дидактичну гру «Я й моя сім’я».  

Ми погоджуємося із тими дослідниками, які зазначають, що перші паростки 
громадянської культури починають проростати в душі дитини із родинного 
виховання. У своїх настановах молодому колезі  В. О. Сухомлинський зазначав, 
що «любов і відданість своїй матері – перша школа громадянськості, і якщо 
дитина вийшла безграмотною із цієї школи, то їй не оволодіти в майбутньому 
вищої школи громадянськості – відданості інтересам батьківщини. Поганий син 
не може бути справжнім громадянином [4, с. 123]. 

Ми опрацювали вірш, розібравши його героїв на соціальні ролі: хто що 
робить в сім’ї, які відносини мають бути між її членами. Поставили дітям 
запитання: чому важливі такі відносини? 

І вкінці застосували руханку: якщо «так» плескаємо в долоні, якщо «ні», 
стрибаємо. І брали строфи із віршу, перефразовуючи. Наприклад, «І я у них 
також любити вчусь»  – «І я у них також сваритись вчусь». 

Моя сім’я і дорога родина –  
Це тато, мама, бабця і дідусь, 

Сестричка, братик і любов єдина, 
І я у них також любити вчусь. 

Мені тут тепло, затишно і тихо, 
Надійно, світло, радісно завжди. 

Мене в родині оминає лихо, 
З усім на світі я біжу сюди. 

Чи радість світла в серденьку буяє, 
Чи сльози гіркі ллються із очей. 

Я йду в родину, я ж бо добре знаю, 
Як люблять у моїй сім’ї дітей. 

Пригорне ніжно матінка дитину, 
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Положить тато руку на плече. 
Я завжди можу спертись на родину, 

Тут серце біль тяжкий не обпече. 
Бо є любов, підтримка і увага, 

Є тепле слово – щастя джерело. 
Панує у родині в нас повага, 

Любов прадавня, ласка і тепло [5]. 
 
Застосування різноманітних дидактичних ігор та ігрових прийомів із 

означеної теми дає підстави зробити наступні висновки. Після проведення 
тематичних дидактичних ігор значно зростає рівень знань дошкільників у 
знаннях про державу, Батьківщину, права та обов’язки дітей; змінюється 
ставлення дітей до розуміння питань про державні та народні символи та їхню 
роль в житті кожного громадянина; у поведінці дітей змінюється відношення у 
ставленні до дорослих (з’являється більше поваги, співпереживання за справу), 
діти навчаються комунікувати без застосування сили чи примусу, частково вести 
діалог, з’являються приклади, коли вони починають аналізувати та робити 
висновки.  

Проведена розвідка не вирішує всього комплексу проблем з формування 
основ громадянської культури старших дошкільників. Подальшого вивчення 
потребують питання взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї із залученням 
інших громадянських інституцій для отримання ефективнішого результату в 
формуванні громадянської культури старших дошкільнят.  
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Василівської районної ради Запорізької області 
 
Центральним вектором в системі освіти виступає реалізація 

компетентнісного підходу, в тому числі, як одного з пріоритетних елементів 
Концепції Нової української школи, що передбачає орієнтацію освітнього 
процесу, спрямованого на формування предметних і ключових компетентностей 
учнів, впровадження і поширення методик компетентнісного навчання, 
інноваційних освітніх технологій, необхідних для їхньої особистісної реалізації 
та життєвого успіху протягом усього життя. 

Слід зазначити, що у межах реалізації компетентнісного підходу створено 
нову систему вимірювання й оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. 
Оцінювання навчальних досягнень учнів є невід’ємною складовою освітнього 
процесу, саме тому концептуальні зміни в освітній системі вимагають реалізації 
принципово нових підходів до здійснення цього процесу. 

Тому одним із надважливих напрямів в такому оцінюванні є мотивація учнів 
початкових класів до навчання; вибудовування їхньої індивідуальної траєкторії 
розвитку; активізація здобувачів освіти до здобуття максимально можливих 
результатів навчання. 

Теоретичною основою дослідження є праці дослідників, в яких здійснено 
аналіз проблеми формувального оцінювання учнів молодшого шкільного віку 
(Н. Бібік, Л. Кабан, І. Коберник, Н. Морзе, О. Онопрієнко, Н. Софій та ін.). 

Досвід роботи у закладах загальної середньої освіти, одержані результати 
досліджень науковців надали змогу констатувати: активне застосування 
вчителем методики формувального оцінювання є одним із ключових чинників 
якісної освіти, що допомагає діагностувати складнощі, мотивувати, 
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підтримувати успіхи у досягненні навчальних цілей, виявляти навчальні 
потреби. Адже мета такого оцінювання – покращення якості навчання, а не 
забезпечення підстав для констатації балів.  

Завдяки формувальному оцінюванню можна прослідковувати рівень 
просування кожного учня в опануванні певних предметів, визначення ступеню 
сформованості програмованих результатів навчання, відстеження 
індивідуальних досягнень кожного учня. Ідеться не про порівняння дітей із 
результатами інших здобувачів освіти, а фіксація певного прогресу у порівнянні 
з тим, як дитина працювала на попередніх етапах. Такий підхід демонструє, що 
формувальне оцінювання – якісна альтернатива традиційній оцінці, яка 
насамперед оцінювала результат, а не процес освітнього процесу, його якість. 
Тому із впевненістю можна зазначити, що формувальне оцінювання – це 
механізм накопичення інформації про досягнення і розвиток особистості дитини.  

На підставі аналізу науково-педагогічної літератури з’ясовано, що ключовою 
місією формувального оцінювання є – допомога учню у навчанні, яка пов’язана 
з такими важливими завданнями, як: активізація впевненості учня у власних 
силах, надання орієнтирів, корисних порад на певних етапах навчання, 
сповіщення про виникнення труднощів, забезпечення діалогу «учитель-учень», 
формування стратегії успішного навчання. Все це зміщує процес 
відслідковування навчальних досягнень на індивідуальний рівень, переміщуючи 
учня у центр освітнього процесу. 

У ході дослідження встановлено: здійснюючи формувальне оцінювання 
учнів початкових класів шляхом педагогічного спостереження за навчальною та 
іншими видами їхньої діяльності, аналізу портфоліо учнівських робіт, 
попередніх навчальних досягнень, самооцінювання та взаємооцінювання 
результатів учнівської діяльності, застосування прийомів отримання 
зворотнього зв’язку від учнів щодо сприйняття та розуміння ними навчального 
матеріалу відбувається виховання в учнів самостійності та почуття 
відповідальності за своє навчання, а вчителеві допомагає з’ясувати, як далеко 
учні просунулись у вивченні предмета, куди їм треба рухатись і як це зробити 
найкращим чином. Своєю чергою, для здобувачів освіти формувальне 
оцінювання допомагає зрозуміти, де вони знаходяться в даний момент, чого вони 
хочуть досягти і, що зробити для того, аби досягти бажаного результату, бо це 
інструменти підтримки, а не контролю чи покарання. 

Аналіз поглядів представників сучасної педагогічної науки, власні 
спостереження й багаторічний досвід діяльності авторів доводять: формувальне 
оцінювання – це інтерактивний критерій поступу дитини в освітній діяльності, 
завдяки йому можна відстежувати рівень опанування учнями змісту навчального 
матеріалу та вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію розвитку кожної 
особистості; це – індивідуалізований процес, який має для учня ціннісне 
значення і націлений передусім на підвищення ефективності навчання; 
формувальне оцінювання спрямовано на індивідуальну роботу з кожним учнем, 
що безпосередньо пов’язане з новим осмисленням освітнього процесу, в якому 
учень поряд з учителем стає активним суб’єктом освіти та передбачає відмову 
від жорсткої звітності й розвиток нової оцінної практики.  
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Нами визначено, що формувальне оцінювання сприяє поліпшенню 
результатів навчання кожного учня; залученню дітей до самоаналізу навчальної 
діяльності, до самостійного вивчення помилок і шляхів їх уникнення; 
прогнозуванню можливих наслідків й очікуваних результатів; коригуванню 
методик, технологій та інструментів навчання учнів.  

Наразі, існує багато технік формувального оцінювання, наприклад:  
1. Міні-огляд. У кінці уроку діти на окремих аркушах відповідають на 

запитання: 
– Що на уроці було найважливішим? 
– Що залишилося незрозумілим? 
– Які поняття хотілось би зрозуміти краще? 
2. Карти додатків. Учні наводять приклади з життя на застосування 

вивченого матеріалу, таким чином відбувається перенос знань з теорії на 
практику.  

3. Шкала. На полях зошита учень креслить шкалу і відзначає хрестиком на 
якому рівні, на його думку, виконана робота. Внизу – не впорався, посередині – 
впорався, але виникли проблеми, вгорі – все вийшло. Під час перевірки обводимо 
хрестик, якщо згодні з оцінкою учня, або малюємо свій, якщо не згодні. 

4. Тижневі звіти. Забезпечує швидкий зворотний зв’язок: вчитель – учень.  
– Чого я навчився за тиждень? 
– Що я не зрозумів? 
– Моє питання вчителю. 
– Що я запитав у дітей, якщо був би вчителем?  
5. Рефлексивний екран. Було цікаво… Було важко… Тепер я можу… Я 

навчився… Мене здивувало… Урок дав мені для життя… 
Наведені положення вказують на те, що однією із важливих технологій 

оцінювання є технологія портфоліо, яке забезпечує вчителя інформацією про 
процес і результати навчальної діяльності учня; а схвалення – необхідний 
інструмент вчителя і чудовий стимул. Адже добре слово дає позитивний імпульс 
дитині, не впевненій у своїх силах, схвалення розкриває приховані таланти і 
здібності, схвалення стимулює до руху вперед і пізнання нового. Хочу 
запевнити, що хвалити учня потрібно обов’язково! Для чого? Щоб оцінити. 
Отже, чим більше ми інформації отримую від дітей про те, що вони знають, як 
міркують, що вчать і як, тим більше, маємо можливостей для коригування цього 
процесу.  

Таким чином, запропоновані авторські підходи засвідчують, що для 
організації ефективної навчальної діяльності вважливо навчити учнів принципам 
самооцінки та способам покращення власних результатів, оцінювання з боку 
однолітків й оцінювання з боку групи. А для цього треба вчитися 
використовувати методи та інструменти формувального оцінювання. Практика 
переконує, що основою формувального оцінювання є зворотній зв’язок, тобто 
інформування учителем учня про результати оцінювання і, навпаки, отримання 
ним від учнів інформації про навчання. Слід пам’ятати, що зворотній зв’язок не 
буде корисним, якщо дається в загальних словах, дуже важливо, щоб інформація, 
яку дає учневі вчитель, мотивувала його просуватися, робити зусилля і 
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сподіватися на успіх. Молодші школярі потребують відгуку, допомоги і 
постійної підтримки. Систематичне використання формувального оцінювання 
виховує у вихованцях самостійність і почуття відповідальності за своє навчання, 
бо це – інструменти підтримки, а не контролю чи покарання.  

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо: результати дослідження дають 
змогу констатувати, що базовими принципами формувального оцінювання є: 
центрованість на особистості учня; спрямованості вчителя (автономія, 
академічна свобода і високий професіоналізм, так, як саме він визначає, що 
оцінювати, яким чином, як реагувати на інформацію, отриману в результаті 
оцінювання); різнобічна результативність (співучасть учня в оцінюванні 
розвиває навички самооцінювання, учні глибше занурюються в матеріал, краще 
його засвоюють); вплив на освітній процес; визначення контекстом (форми і 
критерії оцінювання залежать від конкретної ситуації); неперервність 
(використовуючи набір простих технік, вчитель організує зворотний зв’язок: 
листи самооцінювання, ментальні карти, оцінювання за результатом та ін.); 
опора на якісне викладання (формувальне оцінювання повинно базуватися на 
високому професіоналізмі вчителя). 
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Одним із педагогічно ефективних та найбільш доступних засобом розвитку 
монологічного мовлення є переказ. При репродукуванні літературного зразка 
(оригінального тексту) у дитини розвивається художньо-естетичне сприймання, 
пам’ять, мислення, уява тощо. Переказуючи текст, дитина вчиться говорити 
зв’яно, логічно і послідовно, у неї формується граматична правильність мови, 
збагачується й активізується словник. Переказ традиційно використовується в 
дошкільній педагогіці з метою розвитку монологічного мовлення (Є.І. Тихеєва, 
Ф.О. Сохін). Переказ літературних творів представляє собою складний творчий 
процес, відображення активної роботи думки (Т.А. Корман, О.М. Леушина).  

Переказ є найбільш доступним віковим можливостям дітей старшого 
дошкільного віку засобом розвитку монологічного мовлення. Вчені 
М.М. Алексеєва, В.І. Яшина, А.М. Бородіч, Л.О. Венгер, В.І. Логінова, 
Ф.О. Сохін, вказують на те, що в процесі переказу у дітей здійснюється активна 
діяльність рефлекторної частини мовлення і мислення вголос. З одного боку, 
відтворення літературного тексту розглядається як один з прийомів засвоєння 
твору, з другої сторони – як мистецтво слова, засіб розвитку мови і мислення. 
Оволодіння діяльністю переказування зв'язує в єдине ціле прояв сприйняття, 
пам'яті, мислення, мовлення. 

Метою діяльності переказування є осмислене творче відтворення 
літературного зразка в усному мовленні. Досягнення мети переказування 
обумовлено певною послідовністю взаємопов'язаних дій: свідомим сприйняттям 
концепту твору в його літературних образах, аналізом структури та стилістичних 
особливостей авторського тексту, побудова власної моделі викладу і подальшого 
відтворення цієї моделі (Глухов, 2014). 

Переказування літературних творів передбачає спеціальне вміння 
відтворення літературних образів словами. Найбільш значною метою навчання 
переказу є свідоме осмислення тексту; усвідомлення образної літературної мови; 
проникнення у внутрішній світ героя.  
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Такі вчені, як О.В. Запорожець, О.І. Нікіфорова, С.Л. Рубінштейн вказували 
на те що осмислення літературних творів – тяжка, внутрішня робота яка 
розвивається в часі, здійснюється у формі художніх образів. 

Сприйняття літературного твору дітьми старшого дошкільного віку має 
інший характер, проявляється у внутрішній психічній активності до змісту 
сприйнятого. Дошкільник безпосередньо ставить себе на місце героя казки, 
уявно діє з ними в своїх фантазіях, часто старається втрутитися в хід подій. У 
зв'язку з цим О.І. Нікіфорова відмічає, що невеликий життєвий і літературний  
досвід, конкретність мислення, ситуативність поведінки дітей молодшого 
дошкільного віку обумовлює їх наївне відношення до художньої літератури, 
безпосередню реакцію на зображувальне в творі. Подібна позиція відносно 
особливостей сприйняття молодших дошкільників виявляє роботі 
Н.С. Карпінської, що одним з показників які забезпечують адекватне розуміння 
тексту, є тісний зв'язок між змістом твору і життєвим досвідом дітей. Літературні 
факти які не знайомі через безпосередній життєвий досвід не викликають наочні 
уявлення, що приводить до позаконтексності сприйняття. На думку, 
Н.С. Карпінської, чим ближче структура тексту до моделі попередньої ситуації, 
знайомої дитини за його практичної діяльності, тим емоційніше сприйняття 
літературного твору. Активність дій, співпереживання героям виявляє значний 
вплив на психічний розвиток дошкільників, а саме не успішність оволодіння 
розумовими операціями комбінування і інтегрування елементів змістовності, які 
є в минулому досвіді дітей. Ця внутрішня активність, як стверджує Б.М. Теплов, 
змінює свої форми в залежності від віку рівня розвитку дитини, але по тій чи 
іншій формі вона зберігається завжди, утворюючи «живу душу» художнього 
сприйняття. (Б.М. Теплов, Н.В. Карпинська). 

Л.М. Гурович стверджує,що емоційне відношення дитини до героя 
літературного твору є важливим компонентом художнього сприйняття. Воно не 
залишається не змінним протягом дошкільного віку, прослідковується 
ускладнення відношення дітей від загального немотивованого до усвідомленого, 
від злитого до диференційованого. В старшому дошкільному віці виникають нові 
можливості в естетичному сприйнятті, коли у дітей проявляється здібність 
відокремлювати життєві асоціаціях, не відповідні літературні тексту, і відбирати 
з особистого досвіду тільки те, що пов'язано із змістом твору.  

Отже дослідження Л.М. Гурович показує, що старшому дошкільнику 
доступне сприйняття не тільки героя з одноплановим характером, але і більш 
складного, суперечливого героя. Усвідомлення дітьми мотивів і вчинків 
літературного героя, його характеру і внутрішнього світу призводить до 
осягнення основної думки твору. Разом з тим, як стверджує учений для 
різнобічного розуміння тексту недостатньо роздивитись з точки зору героя, 
необхідно знати позицію автора, яка позволяє об'єктивно оцінити дитині героїв 
літературного твору. (Гурович, 1979). 

В роботах Т.А. Корман, О.М. Леушиної показано, що переказ літературних 
творів представляє собою складний творчий процес, відображення активної 
роботи думки. О.М. Леушина вказує,що стиль твору і його словник не 
пригнічують творчу ініціативу дітей, а навпаки стимулюють її. На її думку, 
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заміна одного вислову іншим яке не змінює смисл твору, відображає глибоке 
розуміння значення художніх засобів, що розширює можливість їх свідомого 
вживання дітьми в іншому контексті.(Т.О. Корман, О.М. Леушина). 

В дослідженнях Л.М. Гурович показано, те що переказ від героя підводить 
старших дошкільників до аналізу літературних фактів, творчої переробки змісту 
тексту, його мовленнєве оформлення. В процесі такого переказу дитина 
зіштовхується не з формальною постановкою першої особи взамін третьої, а 
вільною інтерпретацією подій творів з точки зору літературного героя. У 
висловлюванні виражається особиста співпричетність до героя, поряд з 
використанням авторської лексики вводяться відсутні в творі мовленнєві 
обороти, які повідомляють слухача про емоційний стан персонажу. В процесі 
побудови власної методики викладу відбувається синтез виразних засобів 
сюжетної композиції і образних виразів.  

Психолого-педагогічні дослідження Н.С. Карпінської, О.М. Леушиної, 
С.Л. Рубінштейна підтверджують значимість повторного відтворення для 
повноцінного сприйняття і усвідомлення дитиною літературного тексту. 
О.М. Леушина вказує, що на відміну від багаторазового слухання, істотно не 
змінює перекази дітей, повторне відтворення змінює структуру викладу, 
набуваючи більш узагальнений і усвідомлений характер (Леушина, 1941). Як 
відмічає Н.С. Карпінська, цілісне, глибоке засвоєння образів, їх емоційне 
вираження відбувається при повторному звертанні до змісту тексту в процесі 
гри-драматизації (Карпінська, 1950). С.Л. Рубінштейн підкреслює, що справжня 
суб'єктивність дитини в ігровій діяльності є сензитивним періодом для 
проявлення креативності як загальної здібності до творчості (В.Н. Дружинін). 

Отже, переказ є засобом розвитку монологічного мовлення, який найбільш 
відповідає віковим можливостям дітей старшого дошкільного віку; мета 
діяльності переказу є смислове відтворення літературного зразка в усному 
мовленні; переказ тісно пов'язаний з процесами розуміння, сприймання, 
осмислення, програмуванням та творчим мисленням. 
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Працівникам соціальних служб часто доводиться стикатися зі специфічними 
ситуаціями, коли одержувач соціальних послуг страждає яким-небудь 
захворюванням, що погіршує його розумову діяльність і освоєння 
навколишнього світу. До захворювань, що найчастіше зустрічаються в 
діяльності соціальних працівників  з людьми похилого віку, в першу чергу 
відноситься деменція. Це придбане, прогресуюче слабоумство, що приводить до 
повної деградації особистості. Як правило, деменція є наслідком різних 
нейродегенеративних захворювань. Деменція буває первинною (хвороба 
Альцгеймера та інші) і вторинною (пов'язаною з іншим захворюваннями). 

Прийнято вважати, що деменція - це доля похилого та старечого віку. Дійсно, 
поширеність деменції в цих вікових групах значно вища, ніж у пацієнтів 20-50 
років. Особливо це характерно для хвороби Альцгеймера. За статистикою США, 
у віці 65 років на цю недугу страждає кожен десятий житель країни, а у віковій 
групі від 85 років - кожен другий. Але є деякі захворювання (наприклад, хорея 
Гентингтона), коли хвороба починається в середньому, а іноді і молодому або 
юнацькому віці [2]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, деменцією страждає 47,5 
мільйона чоловік в світі. За прогнозами передбачається, що до 2030 року 
кількість хворих буде не менше 75,6 млн. чоловік, а до 2050 року - 135,5 млн. 
58% всіх зареєстрованих випадків деменції спостерігаються в країнах з низьким 
або середнім рівнем соціального розвитку. Значна поширеність деменції (старече 
недоумство) серед населення старших вікових категорій, а також певна 
стигматизація й соціальна ізоляція по відношенню до них складають серйозну 
проблему, яка потребує належних заходів у сфері соціальної роботи. 

Досить часто деменція супроводжується порушеннями важливих 
когнітивних функцій у людини (пам’ять, мислення, орієнтування, здатність до 
навчання, логіки, рахунку та мовлення), можуть спостерігатися погіршення 
емоційного контролю та соціальної поведінки [2]. 

Наразі ефективного лікування цього синдрому не існує, але, на думку 
медиків, вчасна профілактика може суттєво знизити вплив факторів ризику на 
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його виникнення. Найчастіше цей синдром зустрічається при хворобі 
Альцгеймера, але можуть бути й інші захворювання, що впливають первинно або 
вторинно на мозок людини [2] 

Хворі на деменцію потребують постійної уваги з боку родини або близьких 
осіб, які здійснюють їхній догляд, але останні не завжди спроможні надавати 
належну допомогу через високу вартість необхідного лікування чи відсутність 
практичних навичок. Цю проблему необхідно вирішувати через налагодження 
соціальної підтримки у сфері надання соціальних послуг з боку держави [1] 

Люди похилого віку, які живуть з деменцією, мають гостру потребу в 
отриманні соціальної послуги догляду вдома з боку соціальних служб, зокрема, 
соціальних робітників. Оскільки соціальні робітники стикаються з незвичними 
проявами поведінки своїх клієнтів, то для якісного надання послуги необхідно 
підготувати методичні рекомендації з відповідними коментарями та засторогами 
[2]. 

Робота з дементними одержувачами послуг має специфіку, упирається в 
конкретну форму соціального обслуговування. Так, стаціонарне соціальне 
обслуговування передбачає найбільш об'ємний комплекс соціально-медичних, 
соціально-психологічних і соціально-побутових послуг, що сприяє ослабленню 
симптоматики і гальмуючи процес деградації особистості. Таким потенціалом 
володіють психоневрологічні інтернати та пансіонати ветеранів праці. 

Сфера соціального обслуговування на дому частіше сприяє саме 
профілактиці деменції, оскільки соціальний працівник приносить в будинок 
літньої людини атмосферу впевненості в завтрашньому дні, підтримує соціальні 
зв'язки літньої людини, сам є найважливішим комунікативним партнером. 

При роботі з одержувачами соціальних послуг також важливо зосередитися 
на соціальному оточенні хворого. Родичі повинні розуміти тяжкість психічних 
порушень і по можливості приділяти більше уваги літній людині. Працівник 
соціальної служби активізує соціальні контакти хворого, запрошує його друзів, 
колишніх товаришів по службі, хороших знайомих, оскільки розширення кола 
спілкування допомагає уповільнити розвиток хвороби або хоча б пом'якшити 
прояв симптомів. У разі, якщо родичі готові взяти на себе частину 
відповідальності за одержувача послуг, необхідно організувати їх навчання 
навичкам догляду за літньою хворою на дому [3]. 

Також рекомендується сприяти в оформленні інвалідності, оскільки в 
подальшому це дає переваги у визначенні статусу хворого. Нарешті, при 
неможливості родичів здійснювати постійний догляд, можна сприяти 
переміщенню хворої літньої людини на патронажне соціально-медичне 
обслуговування або, як крайній випадок, оформлення його в стаціонарну 
організацію соціального обслуговування. 

Соціальний працівник повинен пам'ятати, що розвиток деменції у 
одержувача послуг зумовлює зміну правового поля, в якому він функціонує. Так, 
може наступити момент, коли літня людина буде в судовому порядку визнана 
недієздатною, і в цьому випадку постане необхідність оформлення опіки (при 
наявності кандидатів на роль опікунів). Це в певній мірі створює гарантію 
захисту від шахрайства, дає можливість отримання і адекватних витрат пенсії 
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тощо. У випадку поміщення хворого в стаціонарну організацію соціального 
обслуговування, функції опікуна, як правило, здійснює головна керівна особа 
цієї організації.  

Найчастіше соціальний працівник сигналізує родичам про необхідність 
вчасно вжити заходів з правового захисту майна хворого одержувача послуг, про 
складання заповіту, поки хворий ще може висловити свою волю [3]. 

В цілому працівники соціальних служб, працюючи з дементними 
одержувачами послуг, повинні прагнути до створення навколо людини 
комунікативного простору. Система соціальних зв'язків, які оточують людину з 
деменцією, має не менше значення, ніж рівень життя або здоров'я представників 
старшого покоління. Широкі і стабільні соціальні зв'язки дозволяють вирішувати 
як матеріальні, так і побутові питання життєзабезпечення при інвалідності або в 
літньому віці, а також відіграють величезну роль в соціально-психологічній 
підтримці хворої людини. 
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кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики, інформатики 

та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія 
Сковороди», Україна 

  

Шевчук Борис Вікторович, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», Україна 
  

Необхідність застосування цифрових технологій у різних галузях людської 
діяльності й помітні переваги цих технологій зумовлюють створення якісно 
нових умов професійної підготовки сучасного вчителя. Підготовка майбутніх 
вчителів повинна відбуватися з урахуванням досягнень і перспектив розвитку 
техніки й технології. Високий рівень інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя стає запорукою ефективного використання цифових 
технологій в закладі, є одним з найважливіших показників успішності його 
діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення 
рівня його професійної компетентності [2]. 

Проблеми впровадження й ефективного застосування ІКТ представлено в 
працях низки вітчизняних і зарубіжних учених  В. П. Беспалько, А. Ф. Верланя, 
Ю. В. Горошка, M. І. Жалдака, Н. В. Морзе, М. Козяр, І. Роберт Ю. С. Рамського, С. 
Сисоєва, М. Смульсон, Є. Полат та інших. Питанням компетентнісного підходу, 
формування педагогічної та професійної компетентності присвячено наукові 
розвідки таких зарубіжних та вітчизняних учених, як В. Байденко, Н. Бібік, І. 
Зязюн, Л. Карамушка, Н. Клокар, Н. Кузьміна, М. Лук’янова, О. Овчарук, Є. Рогов, 
О. Савченко, В. Сластьонін, В. Сєриков, М. Скрипник, М. Смульсон, Т. Сорочан. 

Пошук шляхів підвищення ефективності освітнього процесу на основі 
використання інноваційних інформаційних методів і технологій привів до 
мотивованої необхідності застосовувати потенціал сучасних цифрових 
технологій. Ці ресурси забезпечують можливість створювати педагогу 
інформаційно значиме наповнення інформаційного сервісу й управляти 
доступом до змісту навчання. 

М.М. Фіцула процес навчання вважає формою пізнання об’єктивної 
дійсності, оволодіння досвідом людства, взаємодією викладача й студента, що 
складається із двох взаємопов’язаних процесів – викладання та учіння [3].  

За С.С. Вітвіцькою навчання є складним явищем, динамічно рухомим 
процесом, має двоїсту природу через двосторонню освітню взаємодію викладача 
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й студента (студентів) і, відповідно, навчальну діяльність першого та учіннєву 
діяльність іншого суб’єкта [1].  

Сутність навчання у вищій школі відрізняється своєю специфікою як процесу 
викладання, так і навчання, що зумовлене метою і завданнями вищої школи. 
Навчальний процес у ВНЗ є складною системою, із самостійно функціонуючими 
підсистемами, має свою логіку (рис.1.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема навчального процесу у ВНЗ 
 
Цілісність процесу навчання у вищому навчальному закладі забезпечується 

постановкою і досягненням спільних цілей викладання і навчання, тобто він має 
двобічний характер і неможливий без єдності діяльностей викладача та студента. 
Багато дослідників вважають, що основною одиницею процесу навчання є 
відношення між діяльностями викладання та навчання. Проте це відношення 
«викладач – студент» не можна зводити до «передавач – приймач». Неодмінною 
умовою навчання з використанням цифрових технологій є активність обох 
учасників процесу, їхня взаємодія. Викладач створює необхідні умови: 
організовує дії студента, спрямовує їх, повідомляє нову інформацію, демонструє 
прийоми та способи дій, контролює, оцінює, використовуючи засоби цифрових 
технологій. При цьому формування знань, умінь та навичок, понять і 
мисленнєвих операцій можливе тільки внаслідок власної активності студента. 

Впровадження технологій електронного навчання в освітній процес 
педагогічного вузу передбачає в якості основного дидактичного засобу 
застосування дистанційних курсів, спроектованих в модульному об’єктно-
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орієнтованому динамічному середовищі Moodle або за допомогою авторського 
засобу SunRav BookOffice . 

В рамках загальної методики електронного навчання нами розроблена власна 
методика формування ІКТ компетентності студентів – майбутніх вчителів 
(спеціальність 014 «Середня освіта. (Математика)» спеціалізації «Інформатика») 
на основі ЕНМК на прикладі дисциплін «Системи комп’ютерної алгебри» 
(рис.2). 

 
Рис.2 ЕНМК“Системи коп’ютерної алгебри” 

 
Так для вивчення курсу “Системи коп’ютерної алгебри” використовується 

відповідний електронний навчальний посібник, який складений за модульною 
основою. Розподіл навчального матеріалу за формами діяльності обумовлено 
специфікою навчання з використанням ЕНМК. Організація процесу навчання з 
використанням ЕНМК передбачає здійснення педагогічної взаємодії (студента з 
контентом, студента з викладачем, студента з викладачем і студентами, студентів 
один з одним) в середовищі вищого навчального закладу, створеного на основі 
ЕНМК засобами інтерактивних елементів – електронна пошта, особисті 
повідомлення, форум, чат (дискусії), глосарій, бази даних і ресурси системи [4]. 

Доступність навчального контенту в системі навчання на базі ЕНМК 
реалізується: 

− методичними вказівками щодо здійснення педагогічної взаємодії в 
комп’ютерно орієнтованому середовищі вузу; 

− методичними вказівками в модулях з виконання самостійних завдань, 
індивідуальних дослідницьких проектів, лабораторних, практичних і 
контрольних робіт; 

− інтерактивними елементами, що забезпечують зв’язок понять, що 
зустрічаються в навчальних модулях, з їх тлумаченнями в переліку глосарію. 

У комп’ютерно орієнтованому середовищі навчання зворотний зв’язок 
реалізується за допомогою: 

− електронної рейтингової системи, яка передбачає комплексну оцінку 
успішності студентів, що базується на основних показниках: оцінка обсягу і 
рівня засвоєння студентом навчального матеріалу одного модуля дисципліни 
(рубіжний рейтинг); оцінка знань, умінь, володінь студента по всьому об’єму 
навчальної дисципліни (підсумковий рейтинг) та комплексному, який накопичує 
показник, що визначає успішність студента за певний період навчання (сумарний 
рейтинг); 
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− інтерактивного ресурсу «Завдання», із застосуванням якого викладач 
отримує від студентів завантажений на сервер звіт в електронному вигляді (у 
вигляді тексту або файла). Типовими завданнями є реферати, звіти, 
повідомлення, проекти; 

− інтерактивного ресурсу «Тести», за допомогою якого здійснюється 
педагогічний контроль у формі тестування. Даний ресурс дозволяє студентам 
самостійно визначити прогалини в своїх знаннях і вжити заходів для їх ліквідації. 

Підсистема тестування передбачає контроль за рівнем знань, які 
розглядаються в лабораторній роботі. Підсистема моделювання здійснює 
програмну імітацію досліджуваного об’єкту. Підсистема формування звіту 
формує шаблон звіту з відповідної лабораторної роботи. До звіту заносяться 
результати виконання роботи, висновки та пояснення до виконання роботи. 
Система тестування призначена для проведення вступного, проміжного та 
підсумкового тестування, дає можливість здійснювати моніторинг знань 
студентів, вибирати власну траєкторію навчання  
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Одним із ефективних методів пізнання закономірностей та явищ оточуючого 

середовища є  дослідно-експериментальна діяльність. При розвитку діяльності, 
що спрямована на цілісне сприйняття світу, на пізнання і перетворення об’єктів 
дійсності, дитячі дослідження сприяють розширенню кругозору, збільшенню 
досвіду самостійної діяльності, саморозвитку дитини. 

Дослідно-експериментальна діяльність позитивно впливає на емоційний стан 
дитини, на розвиток її творчих здібностей,  дає дітям реальні уявлення про різні 
сторони об’єкту, що вивчається. Під час проведення дослідницької діяльності 
збагачується пам’ять дитини, активуються її розумові процеси, адже виникає 
необхідність постійно  здійснювати операції аналізу, синтезу, порівняння і 
класифікації, узагальнення та екстраполяції. Необхідність давати зворотній 
зв'язок  про побачене, формулювати виявлені закономірності і висновки 
стимулюють розвиток мови. Як наслідок, дитина не лише знайомиться з новими 
фактами, але й накопичує розумові прийоми і операції. 

Дитяча експериментальна діяльність тісно пов’язана з іншими видами 
діяльності – спостереженням, розвитком мови. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що дитяча дослідницько-
експериментальна діяльність  розглядається як основний вид діяльності в 
пізнанні оточуючого світу дітьми старшого дошкільного віку. Пошукова 
активність, що виражається у потребі досліджувати оточуючий світ, закладена 
генетично. Завдання дорослих полягає лише в тому, щоб створити умови для 
реалізації цієї активності.  

Дитина – природний дослідник оточуючого світу. Світ відкривається дитині 
через досвід його особистих відчуттів, дій, переживань. Дитина народжується 
дослідником. Жага до нових вражень, цікавість, постійне бажання спостерігати, 
експериментувати, самостійно шукати нове про світ, традиційно розглядаються, 
як найважливіші риси дитячої поведінки. 
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Діти старшого дошкільного віку задовольняють свою цікавість в процесі 
активної дослідницької діяльності, що проявляється у вигляді дитячого 
експерименту, дитина з однієї сторони розширює уявлення про світ, а з іншої  - 
починає володіти основними культурними формами впорядкування досвіду 
причинно-наслідковими, просторовими і часовими співвідношеннями, що 
дозволяють поєднати окремі уявлення в цілісну картину світу.  

Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху інформатизації і діджиталізації. 
В умовах швидкої зміни життя від людини вимагається не тільки володіти 
знаннями, але й вміння здобути ці знання самому, оперувати ними, мислити 
самостійно і творчо. 

При досягненні старшого дошкільного віку у дітей зростають можливості 
ініціативності. Цей віковий період важливий для розвитку пізнавальної 
діяльності, яка знаходить відображення в формі пошукової, експериментальної 
діяльності, що спрямована на відкриття нового, що розвиває продуктивні форми 
мислення. Задача дорослого створювати умови для самостійного пошуку 
відповідей на свої питання «чому?» і «як?», що сприяє розвитку пізнавальної 
компетенції дітей старшого дошкільного віку. 

В процесі дослідно-експериментальної діяльності з дітьми використовуються 
такі методи: 

Метод спостереження – один із основних методів дошкільної освіти. В 
залежності від пізнавальних задач в практичній діяльності використовується 
спостереження різного виду: 

- розпізнавального характеру; 
- за змінами і перетвореннями об’єктів.  
Ігровий метод – передбачає використання різних видів ігрової діяльності в 

поєднанні з іншими прийомами, питаннями, вказівками, поясненнями, показом. 
Елементарний експеримент – перетворення життєвої ситуації, предмета чи 

явища, щоб виявити приховані, не властиві характеристики об’єктів, 
встановлення зв’язку між ними, причин їх змін.  

Словесні методи навчання:  
 – розповіді вихователя - основна задача цього методу – створити у дітей 

яскраві і точні уявлення про події чи явища. Розповідь впливає на розум, почуття 
і уяву дітей, спонукає їх до обміну враженнями; 

- розповіді дітей – цей метод спрямований на вдосконалення знань і 
розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку; 

- бесіди – застосовуються для уточнення, корекції знань, їх узагальнення і 
систематизації.  

Під час роботи з дітьми старшого дошкільного віку доцільно слідувати таким 
принципам: 
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Принцип науковості – передбачає посилення засобів пізнання науково-
обгрунтованими і практично-апробованими методиками. 

Зміст роботи відповідає основним положенням вікової психології і 
дошкільної педагогіки, при цьому має можливість реалізації в практиці 
дошкільної освіти. 

Принцип цілісності – ґрунтується на комплексному принципі побудови 
безперервності процесу експериментальної діяльності, передбачає рішення 
програмних задач у спільній діяльності педагогів, дітей і батьків. 

Принцип систематичності і послідовності – забезпечує єдність виховних, 
розвивальних і навчальних задач, дослідно-експериментальної діяльності 
дошкільників. Формує у дітей динамічні стереотипи в результаті багаторазових 
повторювань. 

Принцип особистісно-орієнтованого виховання – передбачає реалізацію ідеї 
пріоритетності самоцінного дитинства, що забезпечує гуманний підхід до 
цілісного розвитку особистості дитини старшого дошкільного віку і готовності 
особистості до подальшого розвитку, передбачає психологічну захищеність 
дитини, емоційний комфорт, створення умов для самореалізації з опорою на 
індивідуальні особливості дитини. 

Принцип доступності – передбачає побудову процесу навчання  
дошкільників на відповідних віку формах роботи з дітьми; рішення програмних 
задач в спільній діяльності дорослих і дітей, і самостійної діяльності вихованців. 

Принцип активного навчання – передбачає не передачу дітям готових знань, 
а організацію такої дитячої діяльності, в процесі якої вони самі роблять 
«відкриття», взнають нове шляхом рішення доступних проблемних задач. 

Принцип креативності – передбачає «вирощування» у дошкільнят здатності 
переносити раніше сформовані навички під час самостійної діяльності, 
ініціювати і заохочувати потреби дітей самостійно знаходити рішення 
нестандартних задач і проблемних ситуацій. 

Принцип результативності – передбачає отримання позитивного результату 
проведеної роботи за темою незалежно від рівня інтелектуального розвитку 
дітей. 

1. Жива природа. 
Наведення прикладів дослідно-експериментальної діяльності в живій 

природі, що розширює коло знань дітей старшого дошкільного віку про будову 
рослин, значення рослин, функціонування рослин, умови життя рослин, види 
насіння рослин, особливостях поверхонь овочів і фруктів, їх формі, кольорі, 
смаку, запаху. Це і розглядання і порівняння рослин – колір, розмір, форма, 
запах. 
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Для того, щоб успішно вирішувати задачі з теми «Жива природа», варто 
ознайомити дітей з функціями частин рослин, чим рослини дихають, як 
живляться, як розвиваються, як розмножуються, яка будова рослин, яке значення 
рослин. Я доповнила куточок природи кімнатними рослинами і почала з дітьми 
створювати «паспорти рослин». Проект показав, що такі «паспорти» дуже зручні 
для роботи, так як діти орієнтуються за умовними позначками і швидко вчаться, 
як правильно доглядати за тією чи іншою рослиною. 

Жива природа – це також об’єкт дослідження: чи п’є жаба воду, чим нюхає 
черв’як, в кого вуха на ногах, чому качка виходить сухою з води. На всі ці 
питання відповіді діти шукають, а вихователь допомагає знайти джерела для 
отримання достовірної інформації.  

2. Нежива природа (вода, повітря, грунт, звук, світло, магнетизм, 
перетворення речовин). 

Дослідно-експериментальна діяльність спрямована на розуміння неживої 
природи охоплювало такі експерименти, як «Чарівна вода», «Невидиме повітря», 
метою яких було розширення і поглиблення знань про оточуючий світ через 
знайомство з речовиною і трьома її станами (рідкий, твердий, газоподібний), 
знайомство з основними властивостями води, повітря, формування уявлень про 
взаємодію і перехід речовини з одного стану в інший. 

Для знайомства з поняттям «грунт» були проведені такі досліди, як «Що в 
нас під ногами?» ( з яких шарів складається грунт, знайомство з кожним шаром 
– пісок, глина, камінь), ознайомлення з важливістю грунту для  живих організмів. 

3. Матеріали і їх властивості. 
Це дослідно-експериментальна діяльність на формування уявлень про 

матеріали (тканини, папір, скло, пластик, метал, кераміку). 
Отже, застосування дослідно-експериментальної діяльності в роботі з дітьми 

старшого дошкільного віку вплинула на: 
- знання дітей про живу і неживу природу; 
- підвищення рівня розвитку зацікавленості, дослідницькі вміння і навички 

дітей ( бачити і визначати проблему, ставити ціль, вирішувати проблеми, 
аналізувати об’єкт  і явище, виокремлювати суттєві ознаки і зв’язки, 
співвідносити різні факти, висувати різні гіпотези, обирати матеріали для 
самостійної діяльності, проводити дослід, робити висновки; 

- розвиток мови (збагачення словникового запасу дітей різними термінами, 
закріплення вміння граматично правильно будувати свої відповіді на питання, 
вміння ставити запитання, слідкувати за логікою викладення своєї думки, вміння 
доводити свою думку). 

- особисті характеристики (поява ініціативи, самостійності, вміння 
співпрацювати з іншими, потреби доводити і захищати свою думку). 
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Таким чином дослідно-експериментальна діяльність є ефективною і 
необхідною для формування у дітей старшого дошкільного віку пізнавальної 
активності та цілісного сприйняття світу,  збільшення об’єму знань, вмінь і 
навичок. 

 
Рис. 1. Знайомство з рослинами – символами України. 

 
Рис. 2. Дослідно-експериментальний проект «Жива природа. Рослини». 
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Весь набутий досвід розвитку підтверджує, що на роль лідерів у соціально 

економічному розвитку завжди претендували країни, які мають найбільш 
високий рівень освіти, охорони здоров'я та культури. В останнє десятиліття в 
Україні відзначається зростаючий попит на освітні послуги. У сфері освіти 
необхідно впроваджувати маркетинговий підхід до формування цього 
специфічного ринку - ринку освітніх послуг і продуктів (ОПП). 

Головною передумовою інтеграції України в європейський освітній простір 
є динамічна модернізація національної системи освіти, яка сьогодні перебуває у 
стані реформування, що зумовлено наслідками глобалізаційних процесів. 
Розвиток та удосконалення освітнього маркетингу поступово набуває важливого 
самостійного значення, потребує подальшого опрацювання, виявлення 
специфічних меж і тенденцій, властивих освітнім закладам як суб’єкту ринку. 
Освіта має функціональну і цілеспрямовану форму, причому дії маркетингу 
освіти орієнтуються тільки на неї. 

Майбутнє України багато в чому зумовлюється її системою освіти, а 
освіченість, компетентність та професіоналізм сучасних педагогів (викладачів) є 
ключовими чинниками суспільного розвитку. Тому, становлення ринкових 
відносин у освітній сфері є сучасною тенденцією у розвитку системи освіти. 

Зважаючи на те, що пропозиція спеціальностей вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) в декілька разів перевищує попит, а кількість випускників 
загальноосвітніх шкіл з кожним роком зменшується, значного поширення 
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набуває маркетинг освіти [2]. В Україні освітній маркетинг як механізм 
соціальної орієнтації ринкових процесів ще лише формується. Його основними 
рисами є локальний характер використання маркетинговими суб’єктами, 
орієнтація на ринкові вигоди та низький рівень застосування в реформуванні 
освітньої сфери. 

Цільовий результат маркетингової діяльності це забезпечення рентабельності 
через найбільш ефективне задоволення потреб, а саме: 
• особистості - в освіті (для отримання доходів); 
• навчального закладу - в розвитку та добробуті співробітників; 
• фірм - в зростанні кадрового потенціалу; 
• товариства - в розширеному відтворенні інтелектуального потенціалу. 

Учасниками ринкових маркетингових відносин (суб'єктами маркетингу) є 
освітні установи, споживачі (окремі особистості, організації та підприємства), 
посередники (освітні фонди, асоціації освітніх установ), держава. 

Особливу роль серед суб'єктів маркетингу відіграє особистість учня. Це не 
просто матеріальний носій освітніх послуг, не тільки їх користувач в процесі 
праці, а й їх єдиний кінцевий споживач. Тут особливість полягає в тому, що він 
використовує отримані знання не тільки для створення будь-яких благ, не тільки 
для отримання доходу, але ще і для себе - для задоволення власних потреб в 
пізнанні. Саме він вибирає свою майбутню спеціальність, місце навчання, форму 
оплати. Однак цей центральний суб'єкт ринкових відносин в освіті є 
беззахисним, слабо поінформованим учасником. 

Іншим суб'єктом маркетингу ОПП є фармацевтичні фірми. Вони є 
проміжними споживачами ОПП. Формують попит на ОПП і пред'являють його 
на ринку. Функціями організацій - споживачів ОПП є: 

• інформування освітніх установ, посередників і окремих особистостей про 
пред'являються попиті; 

• встановлення вимог до якості ОПП, до професіоналізму своїх майбутніх 
співробітників;  

• надання роботи випускникам,  
• забезпечення умов для ефективного використання їх потенціалу. 

Освітні установи відіграють вирішальну роль у впровадженні маркетингу в 
сфері освіти, так як вони безпосередньо зацікавлені у вивченні ринків, їх 
прогнозуванні, ціноутворенні. 

До функцій освітніх установ відносяться: 
• навчання студентів, а саме надання їм послуг з придбання знань, умінь, 

навичок, спрямованих на розвиток компетенцій; 
• виробництво і надання супутніх ОУП, виховання студентів; 
• надання інформаційно-посередницьких послуг абітурієнтам, студентам і 

роботодавцям, узгодження з ними умов майбутньої роботи, джерел 
фінансування ОПП тощо. 

Традиційними об'єктами маркетингу є товари та послуги, а кілька останніх 
десятиліть до них відносять також ідеї. У найбільш широкому сенсі об'єктом 
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маркетингу стає будь-який об'єкт, який пропонується на ринку для обміну на 
певну кількість будь-яких благ і на цих умовах користується попитом. 

Маркетинг в сфері освіти має справу з усіма згаданими категоріями його 
об'єктів. Не має потреби в обґрунтуванні актуальності маркетингу ідей, як 
найважливіших компонентів освітнього процесу; причому мова повинна йти як 
про ідеї за профілем підготовки, так і про педагогічні ідеї. 

Разом з тим ясно, що маркетинг в освіті - це переважно маркетинг освітніх 
послуг. 

Базою для класифікації основного масиву ОПП може служити Міжнародна 
стандартна класифікація освіти (МСКО) - визнаний інструмент збору, обробки 
та публікації статистичних даних за освітою як на національному, так і на 
міжнародному рівнях [1,3,4]. 

Це класифікація програм освіти, складеної відповідно до ступеней освіти. 
Під терміном «програма» при цьому розуміється запланована серія 

навчальних заходів з конкретного предмета або з передачі суми навичок, що має 
на меті підготувати учнів до наступного курсу навчання, до певної професії 
тощо. 

Разом з освітніми послугами реалізується інтелектуальна власність 
працівників і колективів освітніх установ - винаходи, патенти, програми 
досліджень, навчання та практичних робіт, інші інноваційні послуги і продукти, 
а також товарна символіка виробників подібних послуг - найменування, 
логотипи, товарні знаки і т.п. 

Все це і мається на увазі під збірним терміном «освітні послуги і продукти» 
ОПП, які являють собою комплекс об'єктів маркетингу в сфері освіти 

На шляху організації маркетингу в освітній установі встає безліч проблем, 
оскільки, співробітники освітніх установ часто не розуміють і не усвідомлюють 
свою необхідність в занятті маркетингом, або мають неправильне уявлення про 
нього [5,6,7].  

Часто викладачам важко усвідомлювати, що їх послуги піддіються 
закономірностям ринку. Вони вимірюють свої длсягнення суто педагогічними 
критеріями, а саме: cвoи дocтижeния пeдaгoгичecкими кpитepиями, тaкими, кaк 
ycпішніcть, задоволеніcть отримувачів освітніх послуг, ycпіхом застосування 
або пepeнocу пpидбаниx знaнь у пoвcякденну професійну практику. Экономічна 
oцінкa даних процесів часто ігнорується і вимірюється кількістю слухачів, 
зборами та відвідуванням закладів освіти. В сучасних умовах застосування 
маркетингових підходів до надання освітніх послуг дану складову потрібно 
враховувати в першу чергу.  
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Рассказ «Карусель» (1914), как верно полагает А. Черников, − характерный 
репрезент творческой манеры И.С.Шмелёва 1910-х годов [1,18], где «идейно-
смысловая и сюжетно-композиционная скрепа произведения» реализуется в 
«ассоциативном принципе монтажа разноплановых кадров-деталей» [1,18]. 
Разумеется, жанр и объём вступительной статьи не позволяют тонкому и 
глубокому исследователю творчества И.С.Шмелёва аналитически развернуть 
эти верные суждения, которые нуждаются, как представляется, и в текстовом 
подтверждении, и в развитии, и в уточнениях, и в определении стилевой природы 
«Карусели». Думается, что анализ архитектоники, композиции и нарративной 
организации этого рассказа будет способствовать прояснению специфики его 
поэтики.  

Решающим в наррации оказывается то, что В. Кайзер назвал 
«повествовательной позицией» автора [2,230], т.е. это, во-первых, выбор формы 
наррации (в «Карусели» это гетеродиегетическое, по Женетту, повествование 
[3,253]), во-вторых, ориентация на тип имплицитного читателя (у Шмелёва он 
«постчеховский»), в-третьих, и отношение к объекту изображения (как будет 
показано далее, оно амбивалентно), в-четвёртых, шмелёвская нарративная 
стратегия. Она может быть отнесена к так называемой смешанной форме [4,260-
261]: в первых трёх разделах господствует «точка зрения» героя-лавочника 
Ивана Акимыча, который является обозревателем действительности, внешним и 
внутренним «фокализатором» [4,204-223], а в финальном, четвёртом разделе 
«Карусели», создавая и нарративный, и семантический контрапункт рассказа, 
фокализатором выступает повествователь. 

М. Бахтин различал композицию как чисто внешнее образование и 
архитектонику как воплощение художественного видения объекта и его 
семантической сути, когда «архитектоническое задание отчётливо адекватно 
осуществляют композиционные компоненты» [5,21,49-50]. В «Карусели» 
«архитектоническое задание» концептуально, автор стремится образно передать 
свою экзистенциальную концепцию современного повседневного русского 
быта-бытия как «внеэстетическую определённость», по выражению М. Бахтина, 
через «эстетическое бытие» [5,49-50]: повседневная, ничем не примечательная 
бытовая круговерть в пространстве лавки Ивана Акимыча с её разнообразным 
товаром и разными посетителями обретает статус художественного мира, 
эстетического объекта. Концептуализированный образ «Карусели», заявленный 
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в заглавии, это − метафорическое обобщение-оценка автора всего 
изображённого художественного мира, ключ к его семантике, заключённый в 
амбивалентности образа карусели как источника радости, веселья, так и 
примитивного её обличия – лубочные побитые кони, лоскутья, дрязг [6,222]. 
Писатель показывает обычное повседневное бытие без экстремала и необычных 
людей в рамках четырёхчастной композиции рассказа с разными 
фокализаторами, чьё видение мира совмещается и по контрасту, и по принципу 
дополнительности: первые три части передают мир глазами, чувствами, 
мыслями прагматического лавочника, почитающего вещный, предметный мир, 
озабоченного продажей (в том числе и не очень свежей сомовины) и 
обогащением, мысленно занятого возможным приобретением обедневшего 
дворянского дома; фрагментарно вторгается в эти части и «взгляд на мир» его 
дочки, такой же собственницы, как и её отец [2,216]. Четвёртая часть – 
специально выделенный финальный раздел, обладающий, как и всякий финал, 
активной концептуальной позицией в наррации, − отдана новому лирически 
настроенному фокализатору-повествователю, близкому автору и потому 
обладающему «серьёзной ответственностью» за «повествовательное 
утверждение» [7,402]. В его обозрении того же пространства нет места 
практицизму, и всё восприятие того же локуса, правда, в иной темпоральности 
(вечерняя пора), одухотворено ожиданием чего-то прекрасного и значительного. 
Сиюминутной темпоральности условного настоящего первых трёх частей, 
протекающих в предпраздничной предпасхальной действительности суетной 
пятницы, противостоит ожидание высокой духовности наступающего праздника 
Воскресения, Пасхи. Эта тема скрыта в подтексте, вербально не выражена, но 
дана архитектонически, проступает в системе скрытых намёков, в 
стилистической выразительности: в первых трёх частях пространство заселено 
разными людьми, насыщено разными предметами, интерьером лавки, 
животными (собаки, лошади, утки, гуси и т.д.), оно красочно, шумно, в нём царит 
солнце – от восходящего [6,214], полуденного, «прожаривающего балыки» 
[6,219], «плещущегося» в лужах  [6,219], послеобеденного  [6,220], «играющего 
на серебряном поясе» [6,222], до заходящего  [6,223] (все пейзажи рассказа − с 
солнцем). А в четвёртой части, где нет ни людей во дворе (они лишь проезжают 
по дороге), ни суеты, ни животных, ни шума, а царит тишина  [6,224], дана 
лирическая рефлексия интеллектуально-эмоционального повествователя. В 
такой поэтике описания одного и того же пространства, зависящего от времени 
суток и фокализатора, в его темпорализации и субъективизации проступает 
эстетический принцип импрессионизма, которому Шмелёв несомненно отдал 
большую дань в своей прозе. 

Автор «Карусели» творчески использовал архитектонику поэтики жанра 
рассказа, который, как считает Никонов, «допускает большую авторскую 
свободу повествования, расширение описательных … психологических 
субъективно-оценочных элементов» [8,190-193]. Писатель воплотил  
разнообразные, точно функционально использованные нарративные формы: 
описание в его вариантах [9,440-447] – пейзаж-локус вокруг лавки Ивана 
Акимыча в разное время дня, интерьер лавки, заполненный разнообразными 
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товарами [6,214,217,218], портрет (описание родных, прохожих, любовницы, 
помещика Мухина, анималистический портрет лошадей), информация о 
событиях − круговерть (ассоциация с заглавным словом «Карусель») быта 
лавки, упоминание о событиях вне основного локуса рассказа (приезд врача к 
барыне, её смерть, приезд родственников), которые видит лавочник, глядя на 
дорогу. Большое место в нарративном массиве занимают мини-сценки общения 
лавочника с разными покупателями (прохожие мужики, садовник, урядник, 
конюхи, помещик), где господствует драматизированный диалог и полилог 
[6,215,216,217,218,219,220,221-223]. Эти сценки, пронизывая повествование, 
вносят в него динамику, живость, картинность,  прямая речь в них «сохраняет 
черты индивидуального стиля и чётко обособлена в наррации» [10,162]. 
Четвёртая часть более однотипна, представляет собой наблюдение-рефлексию 
повествователя на тему обзора того же локуса и ожидания будущего. Все эти 
формы наррации чередуются, сочетаются, порою плавно переходят друг в друга: 
в первой части пейзажная зарисовка сменяется интерьером, сценкой-диалогом, 
завершается микро-пейзажем, вторая построена на чередовании пейзажа и 
сценки, вновь пейзажа и сценки, третья начинается с анималистического 
описания  рысаков, сменяется  рядом сцен, пейзажем с разобранной каруселью, 
дорогой; четвёртая – развёрнутый пейзаж, переходящий в рефлексию. Их 
чередование придаёт наррации динамизм, способствует созданию «иллюзии 
реальности», полноты и разнообразия жизни, т.е. имеет реалистическую 
установку, которая реализуется стилистическими импрессионистическими 
приёмами. 

Комбинаторный механизм наррации, где автор меняет фокализаторов, через 
восприятие-понимание которых даётся реальность, основан на принципе 
монтажа разных повествовательных форм – от описания с его 
«одновременностью» и предметной определённостью [9,171] до лирической 
отвлечённой рефлексии (четвёртая часть), от интерьера до диалогизированных 
бытовых сценок. Они вариатизированы ситуацией отношения «продавец – 
покупатель»: нейтральное отношение к покупателям Ивана Акимыча и его 
родных, враждебное – к садовнику, угодническое – к приставу и  помещику. Эти 
варианты создают живое разнообразие ситуации «купли – продажи». 
Художественная функция такой комбинаторики – передать эффект реальности в 
её повседневном, бытовом, калейдоскопическом, «карусельном» обличьи. 
Авторская характеристика изображённого фрагмента реальности дана в 
концептуальном заглавии, имеющем прямой и метафорический смысл. В тексте 
карусель сначала предстаёт в разобранном виде через описание её характерных 
деталей («колёса и стойки, груда побитых коней в цветных яблоках») [6,222], 
затем – в собранном: «карусель готова, под парусиной, в красных лоскутьях 
поверху…» [6,222], и «завтра», в праздник, готова принести веселье и радость. 
Амбивалентность этого образа  представлена в несовпадении внешнего и 
внутреннего содержания облика карусели: «кривоногие кони» [6,224], «побитые 
кони» [6,222], их базарная яркость («зелёные, красные и синие яблоки» на конях, 
«сусаль» [6,224]), − всё это не совпадает с функциональностью карусели – 
приносить радость («завтра») [6,224]. Повествователь считает, что 



331 

неэстетическая карусель всё-таки внесёт праздничность в повседневную 
«карусель» жизни. Столь же амбивалентен и весь художественный мир рассказа 
«Карусель», что и входило в «архитектоническое задание» Шмелёва. Его 
пространство насыщено разнообразными материальными предметами – товаром 
лавки: «солёная рыба, мята и бакалея», «окорёнок с красными и лиловыми 
яйцами», «мыло и пузыречки с духами», «головастая тушка сомовины», 
«сахарные яички с розочками» [6,214]. Этот первоначальный перечень 
постепенно расширяется за счёт включения других товаров: «балыки» [6,214], 
«мешок подсолнуха», «солонина» [6,217], «головы сахару» [6,218] и другие, 
которые покупают многочисленные покупатели. Диалоги с ними занимают 
большую часть нарративного массива, подчёркивая значимость людей, широко 
представленных в созданном Шмелёвым художественном мире лавки и двора 
Ивана Акимыча. В первых трёх частях общение людей занимает порою больше 
трети страницы. Богат и мир животных, контрастно данный: тут есть и «тощая 
голенастая собака» [6,215] и «дог-телёнок» [6,221], обычные лошади [6,214] и 
орловские рысаки, подробно описанные [6,220-221], упоминаются и голуби 
[6,215], и грачиные гнёзда [6,214,223], куры, петухи, утки [6,220], не забыты и 
мухи [6,214,216,219]. Этот мир полон красок: «синие купола Троицы» [6,214], 
«золотое сиянье», «бурая крыша» [6,214], синее небо [6,214], «красные и 
лиловые яйца» [6,214], «жёлтый жир» [6,214], «синие купола» [6,215], «голубой 
глаз в золотом треугольнике» [6,216], «кумачовые локти» [6,215] и т.д. Помимо 
реальных красок предметов Шмелёв вводит в четвёртую часть темпорально 
окрашенное восприятие повествователем пейзажа во время захода солнца. 
Подобно художникам-импрессионионистам, оно дано в одном цвете: «…в 
красной заре небо за рекой; и кругом красное – и берёзы красные, и крыша за 
ними, и грачиные гнёзда. В красном огне небогатые кресты, в красном сиянии 
Всевидящее Око» [6,223]. Шмелёв не только даёт один и тот же локус в разное 
время суток – двор лавки и её окрестности, которые выглядят по-разному, 
придавая повторяющемуся, но вариативному пейзажу динамику, 
темпорализируя пространство, как и импрессионисты, но он передаёт движение 
времени через изменение красок заката: после красного − «вот уже и желтеет, 
вот уже и меркнет закат…» [6,223]. Через эффект синхронного восприятия 
повествователем этой смены красок создаётся лирическое настроение и эффект 
красоты природы, влияющей на него. Вставляя в первые три части «Карусели» 
пейзажные зарисовки, данные в эстетическом ключе прекрасного, Шмелёв 
создавал их контраст «внеэстетической» мышиной суете купли-продажи в лавке 
Ивана Акимыча, достигая амбивалентной трактовки художественного мира 
рассказа, придавая ему архитектонику «эстетического объекта». Пейзажи с 
солнцем пронизывают весь рассказ, где солнце всецело несёт благо (растопило 
лужи, оживило мухи, красиво окрасило церковь, пейзаж), создаёт атмосферу 
радости [6,216]. В контрасте мира людей и мира природы Шмелёв развивает 
классические традиции русской литературы XIX века, но без интереса к бурной 
стихии моря, горам, опасным безднам и ущельям к экзотическому пространству, 
что порою было присуще романтикам, его природа – домашняя, привычная, 
родная и благая − широко войдёт и в позднее творчество  писателя. 
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Мир «Карусели» не только красочен, он полон различных звуков: «грохают 
железные засовы» [6,214], «тяжело хрустит» [6,215], «с треском ломая пачку» 
[6,215], «дробно почокивает» [6,215], «топочет» [6,215], «кричит» старуха 
[6,216],  «позвякивает медяками» [6,216], «воркуют» голуби [6,216], «шумят 
грачи» [6,216], «щёлкает серого» [6,215], «кричит» Иван Акимыч [6,216], 
«сердито говорит» [6,216], «хряскает» солонина [6,217], «трускает» мешок 
[6,217], «гудит в золотистую бороду» [6,217], «кричит» [6,218], «срывается» 
голос [6,218], «хрюскает… корзиной» [6,219], «дребезжит» [6,219], «кричит 
визгливо» [6,218], «выходит, покрякивая» [6,220], «рычит дог» [6,222], «чокот 
копыт» [7,222]. А главное, этот мир густо населён людьми: это члены семьи 
лавочника, посетители, проезжие конюхи, постоянные клиенты – садовник, 
урядник, берущий товар даром, обедневший помещик Мухин и др., захваченные 
повседневными бытовыми заботами. Они не осмеиваются, не обличаются, хотя 
даны как «внеэстетическая категория», но гуманизм писателя, его 
толерантность, снисходительность к ним, вера в лучшее способствуют 
архитектонике трансформации созданного художественного мира людей в 
эстетический объект. 

И. Шмелёв в свете «архитектонического задания» своего рассказа 
«Карусель», задуманной его эксплицитности избирает одно локализированное 
пространство – лавку и двор Ивана Акимыча – и его темпорализирует (в духе 
динамической поэтики импрессионизма) рамками одного дня, композиционно 
разбивая рассказ на четыре части: раннее утро (первый раздел), средина дня 
(второй раздел), время «после обеда» [6,220] в третьем разделе и вечер – в 
четвёртом. Такая композиция передаёт, как уже отмечалось, 
«архитектоническое» задание: концепцию Шмелёва бытия как ежедневной 
круговерти, бытовой суеты, ассоциируемой с каруселью. При этом Шмелёв не 
акцентирует абсурдность представленного им быта или его негативность, он 
стремится представить жизнь такой, какой она может быть в своём «затаённом 
ожидании», описанном в четвёртом разделе «Карусели» [6,224]. Мотив 
ожидания и веры в Божий промысел, оплодотворяя финал, вносят 
оптимистичесекое начало в характеристику того художественного мира – 
материального, предметного, прагматического, в котором живут персонажи 
рассказа. Очень важно, что выбранный экземплицидный день приходится на 
«Великую пятницу» [6,219] и тем самым предшествует Пасхе, Воскресению, 
оплодотворяя мотив ожидания в финале, усиливая надежду повествователя на 
более одухотворённое бытие людей. Импрессионистический эффект [10,78] 
связан в «Карусели» и с повторяющимися сквозными деталями, образами-
лейтмотивами (солнце, церковь, берёзы, продажа испорченной сомовины, 
балыки, купля-продажа). Эти образы создают и усиливают визуальную 
характеристику пространства, а их повтор представляет своеобразную 
реализацию метафоры карусели на стилевом уровне. Помимо дескрипции через 
разных фокализаторов, по-разному видящих мир (лавочник и повествователь-
лирик), пейзажных зарисовок, в нарративном массиве повести большое место в 
трёх разделах занимает драматизированный диалог и полилог [6,215,216-
217,218,219,220,221-222] (он отсутствует в четвёртой финальной части, где 
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доминирует монологическая  речь повествователя). Эти вкрапления создают 
эффект жанровых сценок, передают психологию разных посетителей лавки − 
бедных крестьян, конюхов, садовника, помещика, урядника, заставляя 
вспомнить о чеховской нарративной стратегии. И фрагментаризированность 
сюжета, и сжатость характеристик и описаний, и акцентировка укрупнённых 
деталей, и поэтика «сценки», строгая простота композиции, столь свойственная, 
как верно полагают, Чехову [11,15-19], ощутимы в шмелёвской манере. Вместе 
с тем разнообразие и красочность предметного мира, полного разнообразных 
звуков, многолюдность мира людей, сочетание разных фокализаторов в одном 
нарративном массиве, концептуальная метафоричность, лежащие в основе 
архитектоники, открытая импрессионистическая лиричность создают 
неповторимость шмелёвского стиля в рассказе «Карусель».     
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История мировой культуры увековечила имена гениальных мастеров слова, 

художников, философов, чьи творения, составляя духовное богатство и гордость 
своего народа, в то же время навеки вошли в сокровищницу высших идейно-
художественных ценностей всего человечества. К числу подобных титанов 
слова, мысли и духа принадлежит Махтумкули, сын туркменского народа, 
живший и творивший в XVIII веке, почти одновременно с М. В. Ломоносовым, 
Вольтером, Д. Дидро. Он родился в селении Хаджи-Говшан в долине реки Атрек 
в 1727–1733 году. Махтумкули учился в сельской школе, где преподавал его отец 
Довлетмамед Азади. Махтумкули ещё в детстве начал читать по персидски и по-
арабски. После окончания школы он продолжал учиться в медресе. Поэт в 
зрелом возрасте избрал себе псевдоним Фраги и в конце каждого произведения 
помещал этот псевдоним, словно открывая свое мироощущение. После 1760 года 
до смерти Махтумкули совершил путешествие по многим странам. Он в 
значительной мере изменил туркменский поэтический язык, сблизив его с 
народной речью [1]. 

Произведения Махтумкули Фраги любимы туркменским народом и 
передаются от поколения к поколению. Об этом писал писатель, публицист и 
общественный деятель Чингиз Айтматов: «То, что слово Махтумкули достигло 
наших дней, это подвиг туркменского народа. Махтумкули сохраняется в 
сердцах туркмен» [2]. Мудрый поэт обогатил поэзию народными формами 
художественной выразительности, отказываясь от трудного для понимания 
книжного языка. Художественное наследие великого поэта построено не на 
арабо-персидской метрике, а на народном силлабическом стихосложении. 
Именно поэтому в течение многих лет языковеды и литературоведы из разных 
стран мира интересовались произведениями и активно исследовали творчество 
Фраги, занимались переводом наследия автора на разные языки. Известны 
переводы произведений Махтумкули Фраги на разные языки мира, в том числе 
на русский и английский. 

В поэтическом наследии мастера слова можно встретиться с разными 
языковыми и тропеическими средствами, такими как антонимы, синонимы, 
метафоры, фразеологизмы, гипербола, литота, персонификация, ирония, а также 
и пословицы как особое средство выражения культурной специфики. Читатель, 
не владеющий языком оригинала, вынужден воспринимать то, что было создано 
великим туркменским поэтом, через посредство переводов, выполненных по-
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своему талантливыми представителями русской и английской поэзии, по 
возможности использующими её средства, чтобы более или менее полно и точно 
передать мысли, образы, форму произведений автора. 

Наша цель – выявить сходства и различия в использовании языковых средств 
и троп, а именно синонимов между оригинальными текстами и переводами 
произведений поэта на русский и английский языки.  

Фраги старался сделать язык литературы более близким к народному, 
понятным для народа, использовал свои художественные средства умело и 
уместно. Его стихи нечасто включают непонятные образы, арабско-персидские 
заимствования. А это приводит не только к желанию читать и запоминать 
стихотворения, но и к более осмысленному восприятию содержания. В создании 
образности произведений Махтумкули синонимы играют важную роль.  

Обратимся к примерам синонимов из стихотворения «Türkmeniň» (на 
русском «Будущее Туркмении» [3], а на английском «The Land of the Turkmen» 
[4]): 

Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, 
Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar… 

'Если душа и сердце с головой 
Присоединятся, как один, то растворятся почва и камни' 

(здесь и далее подстрочный перевод наш) 
Тут синонимами являются «köňüller, ýürekler», русские эквиваленты которых 

«душа, сердце». Махтумкули, используя эти синонимы, передаёт смысл этих 
строк с подчеркнутой выразительностью, ведь использование этих 
синонимичных для туркмен понятий усиливает восприятие. В английском 
переводе они эквивалентно переданы читателям, но в русском переводе 
смысловой эквивалентности достичь невозможно: 

Единой семьею живут племена… 
И тает гранит пред войсками Туркмении. 

When souls, hearts and minds of tribes are united, 
Their troops when gathered will melt stones and ground on their way. 

Следующий пример из седьмой строфы этого же стихотворения: 
Bilbilden aýrylyp, solup saralmaz, 
Daýym anbar saçar güli türkmeniň. 

'Расставаясь от словья, не увянет и не высохнет 
Цветок Туркмении всегда запахнет ароматом' 

Здесь синонимами являются «solmak, saralmak», обозначающие на русском 
языке «не увянуть, не высохнуть». Великий поэт, используя эти синонимы, 
добился высокой степени выразительности в этих строках, что способствует  
более глубокому эмоциональному воздействию  на читателя. Но опять в русском 
варианте автор перевода не использует этого средства выразительности, вместо 
слова «цветок» автор русского перевода употребляет разновидность цветка – 
«роза». А ещё в русском переводе появляется новое имя существительное 
«певец». Это может быть из-за того что, слово «bilbil» употребляется в 
туркменском языке в двух значениях. Прямое значение этого слова обозначает 
имя птицы – «соловей», а переносное – «певец, выразительно читающий 
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человек». Использование переносного значения этого слова в русском варианте 
приводит к смысловой неэквивалентности. А английский перевод максимально 
приближён к оригиналу: 

Здесь розы не вянут — из них ни одна 
Не ропщет в разлуке с певцами Туркмении. 

The will neither wither nor yearn when separated from a nightingale, 
The flowers of the Turkmen will always spread the fragrance of the ambergris. 

Синонимы встречаются и в стихотворении «Ýat ýagşy» (на русском языке 
«Желанный» [3], на английском языке «A Stranger is Better» [4]): 

Gam günüňde, galmagalyň üstünde 
Dogan ýagşy, gardaş ýagşy, zat ýagşy. 

'В день печали, в конфликте 
Братец желанен, брат желанен, вещь желанна' 

Синонимичными словами в этих строках являются «dogan, gardaş», русские 
эквиваленты которых «брат, братец». В данном примере синонимы придают 
фразе выразительность и делает текст эмоционально более насыщенным. В 
русском переводе эти синонимы переданы адекватно, но, несмотря на это, в нём 
не наблюдается слово «zat» («вещь»), а слово «dogan» («брат») употребляется во 
множественном числе, ещё во второй строке появляется имя прилагательное с 
окончанием родительного падежа во множественном числе «больших» 
дополнительно. А в английском переводе один из синонимов переводился как 
«друг», и к нему добавлено имя прилагательное «close». А это приводит к потере 
выразительности туркменскоязычного текста: 

А братья и ближайшая родня 
В дни распри и больших скорбей — желанны. 

But your close friend, your brother, as well as your wealth 
Are good on your sad days, when you are in trouble. 

Ещё одним примером синонимов является вторая строка третьей строфы 
стихотворения «Abdylla», (на русском «Девять лет» [3], на английском 
«Abdullah» [4]): 

Ömür ahyr boldy, doldy peýmana, 
'Жизнь закончилась, смертный час' 

Здесь в роли синонимов выступают фразеологизмы «ömrüň ahyr bolmagy, 
peýmanaň dolmagy», русские эквиваленты которых «конец жизни, смертный 
час». Тут гениальный поэт создаёт синонимический ряд, усиливающий оттенки 
значения. Теперь смотрим на переводы этой строки: 

Жизнь кончается, чаша моя полна. 
Life came to an end, time is up. 
В русском переводе вместо туркменского фразеологизма «peýmanaň 

dolmagy» появляется простое двусоставное предложение «моя чаша полна». Это 
может быть из-за того, что слово «peýmana» является многозначным в 
туркменском языке. Первое значение этого слова – «время, отведенное 
Всевышним человеку», второе – «чаша, пиала». А слово «dolmak» обозначает 
«быть полным, наполниться». Если мы фразу «peýmana doldy» будем 
использовать в прямом значении, то она будет обозначать как «чаша / пиала 



337 

наполнилась». А если будем использовать её как фразеологизм, то фраза будет 
обозначать как «пришёл конец отведенного Всевышним времени, смертный час, 
умереть». В этой строке Фраги, используя её как фразеологизм, создаёт 
синонимический ряд. Автор русского перевода использовал эту фразу в 
метафорическом значении, и в результате разрушается синонимический ряд, 
созданный поэтом. А ещё законченное действие «ahyr boldy» («закончилась») 
переводилось как действие, происходящее в настоящий момент времени 
(«кончается»). А в английском переводе и мысль поэта и синонимический ряд 
переданы адекватно. 

Стихотворение «Malyňa degmez» (на русском языке «Иные» [3], на 
английском «Are not worthy of their wealth» [4]) тоже является ярким примером 
работы с синонимами: 

Dünýäde bahylyň ýüzüni görme, 
Aşyň, nanyň, suwuň alyşyp berme. 

'В жизни не смотри на лицо завистливого, 
Не обменивайся своей пищей, едой, водой с ним' 

Тут синонимичными именами существительными являются «aş, nan», 
значения на русском языке которых «пища, еда». Распространённой функцией 
синонимов в этом поэтическом тексте является дифференциация: уточнение, 
детализация изображаемого, где переход от одного синонима к другому даёт 
новую, дополнительную информацию о предмете, его признаках или свойствах. 
Теперь смотрим на русский и английский переводы этих строк: 

К лицу завистника очей не обращай, 
С ним трапезы вовек не разделяй; 
Do not see jealous face in this world, 

Do not exchange your meal and bread. 
В русском переводе не употребляются авторские синонимы. Автор русского 

перевода вместо синонимов употребил возвышенное слово «трапезы», а на 
английский язык они переводились эквивалентно. Но слово «вода» отсутствует 
в обоих переводах.  

Следующий пример из второй строки седьмой строфы стихотворения «Ýar 
bizim sary» (на русском языке «Приди на свиданье» [3], на английском  «Beloved 
comes to us» [5]): 

Magtymguly, bäş gün aşret sürmäge, 
Jaý imesdir eglenmäge, durmaga 

'Для Махтумкули, чтобы жить хорошей жизнью пять дней, 
Это не то место, чтобы задерживаться, оставаться' 

В данной строфе синонимами являются глаголы «eglenmek, durmak», 
эквиваленты в русском языке которых «задержаться, оставаться». Фраги часто 
пытается усилить эмоциональность при помощи повтора: в пределах одного 
высказывания, предложения. Это подчёркивает и выделяет возрастание 
заложенных в произведение чувств. Теперь смотрим на русский и английский 
переводы: 

Махтумкули, всего пять дней для блага, 
Нет места, чтобы задержаться, остаться. 
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Magtymguly, it’s not a place to enjoy life for a while, 
It’s not a place to stay. 

В русском языке автор перевода успешно передал смысл текста и адекватно 
использовал синонимичные глаголы. Но в английском языке автор перевода не 
использовал синонимичные глаголы. Вместо двух действий употребил только 
одно действие «to stay».  

Стихотворение «Ýör biläni» (на русском языке «Пошли вместе» [3], на 
английском «Let’s go together» [5]) тоже в списке таких стихотворений: 

Ýigidiň ady tutular 
Garyndaş hossar biläni. 

'Имя джигита будет названо 
Родственником и родней' 

Здесь синонимичные слова – «garyndaş,hossar», эквиваленты которых на 
русском языке «родственник, родня». Махтумкули, употребляя эти 
синонимические речевые комплексы, достигает семантической усложненности, 
свойственной лирике. Теперь смотрим на переводы этих строк: 

Вспомнят имя молодца 
Среди его друзей и родни. 

The young man would be famous 
By his relatives and kinsmen. 

Русский перевод отличается от оригинала. Автор русского перевода здесь не 
использовал синонимичные речевые комплексы, вместо туркменского слова 
«garyndaş» употребляется слово с другим значением во множественном числе 
«друзья», а ещё, в отличие от оригинала, синонимические комплексы во 
множественном числе. А автор английского перевода употребил синонимичные 
слова. Но в английском варианте текста на первой строке вместо туркменского 
«adyny tutmak» появляется другое действие в условном наклонении «would be 
famous», ещё вместо слова «джигит» употребляется «a young man». А это 
приводит к смысловым изменениям по сравнению с оригинальным текстом.  

Ещё один пример из восьмой строфы этого же стихотворения: 
Tagamda tabakdaş bolma 

Üflis, haramhor biläni. 
'Не ешь из одной миски 

С мерзавцем и подлецом' 
В приведённом примере синонимами являются имена существительные 

«üflis, haramhor», русские эквиваленты которых – «мерзавец, подлец». В этом 
фрагменте с помощью синонимичного ряда автором подчёркивается и 
выделяется возрастание заложенных в произведение чувств. В русском и 
английском переводах: 

Не садись за один стол, 
С неблагочестивыми вместе. 

Don’t share your meal, 
With the dishonest person. 

Здесь на русском переводе автор не использовал синонимичных 
существительных, вместо синонимов употребил субстантивированное 
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прилагательное «неблагочестивый», и вместо оригинального действия «tabakdaş 
bolmazlyk» («не кушать еду из одной миски») использовал другое действие 
«садиться за один стол». В английском переводе, также как и в русском, автор не 
использовал синонимичных существительных, вместо синонимов употребил 
атрибутивное словосочетание «dishonest person» («нечестный человек»). 
Отсутствие синонимов в переводах приводит к некоторому искажению смысла 
оригинала. 

Таким образом, в поэтической речи Махтумкули Фраги ярко представлены 
синонимы. Использование синонимов-существительных, прилагательных, 
глаголов, а также сближение стилистически разноплановых синонимов, 
подчинённых определённой художественной задаче, становится основой 
выразительных образов в языке Махтумкули Фраги. Художественный перевод 
таких синонимов на русский и английский языки не всегда возможен, поскольку 
препятствием становится межкультурное различие и специфика языков разной 
типологии. Наблюдение показало, что в большинстве  случаев синонимы 
переданы неэквивалентно, переводчики используют соответствующие языкам 
переводов средства отражения содержания оригиналов..  

В общем, переводы текста известных стихотворений великого туркменского 
поэта Махтумкули Фраги позволяют читателям, владеющим русским и 
английским языками, познакомиться с его произведениями. Все же, несмотря на 
это, остается возможность продолжать работу над текстами, чтобы максимально 
полно отразить туркменскую культурно-языковую специфику.  
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Махтумкули – великий сын туркменского народа, мудрый поэт и мыслитель. 

Он родился в селении Хаджи-Говшан в долине реки Атрек в 1727 или в 1733 
году. Махтумкули учился в сельской школе, где преподавал его отец – философ 
и поэт Довлетмамед Азади. Махтумкули ещё в детстве начал читать по-
персидски и по-арабски, чему немало способствовала домашняя библиотека, 
собранная отцом. После окончания школы он продолжал учиться в других 
медресе. Поэт в зрелом возрасте избрал себе псевдоним Фраги (разлученный) и 
в конце каждого произведения помещал этот псевдоним, словно обращаясь к 
самому себе. Он в значительной мере изменил туркменский поэтический язык, 
сблизив его с народной речью [1]. 

Творческий мир мудрого поэта поражал и поражает своей многогранностью 
людей – читателей, любящих литературу, исследователей истории туркменской 
культуры, языковедов и литературоведов, в том числе и зарубежных. Ибо 
творчество Махтумкули тесно связано с духовными ценностями всего 
человечества и оказывает сильное влияние на развитие национальных литератур 
других стран, ведь, как сказал С. В. Михалков, «весь свой талант он положил на 
то, чтобы запечатлеть в поэтическом слове стремление простого человека к 
счастью и справедливости. Этим он близок жителям любой страны и любой 
исторической эпохи, и именно поэтому его стихи нужны также сегодняшним 
читателям» [2].  

По словам Е. Э. Бертельса, «из стихов Махтумкули видно, что он много 
путешествовал и побывал во многих городах и местностях, ныне входящих в 
состав Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Афганистана, Азербайджана, 
Ирана и Индии» [3]. Приобретя в медресе сравнительно хорошее знание трудов 
корифеев восточной науки, Махтумкули овладел определёнными 
дисциплинами, познакомился с творчеством классиков поэзии Востока. Именно 
поэтому имена десятков личностей, оставивших свой след в сфере литературы и 
науки, занимают огромное место в поэтическом наследии Махтумкули Фраги.  

Форму и глубину философского содержания поэзии Махтумкули нелегко 
адекватно передать в переводе, хотя этим занимаются профессионалы. В этой 
нашей работе мы задались целью ознакомить читателей с личностями, имена 
которых часто встречаются в произведениях великого поэта и выявить сходства 
и различия между текстами оригинала и переводов на русский и английский 
языки. 
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Мудрый поэт только в одном из своих стихотворений, то есть в 
стихотворении «San bolsam» (на русском языке «Стать бы…» [4], на английском 
«Willing to be equal to them» [5]) упоминает имена четырнадцати таких великих 
людей, являющихся известными представителями науки и восточной 
классической поэзии 

Стихотворение состоит из восьми строф. Оно состоит из четверостиший с 
перекрёстной и прерванной рифмами по типу абаб (в первой строфе), аааб (в 
остальных строфах). Каждая строфа представляет законченную мысль. В конце 
каждой строфы используется эпифора «bolsam». Вторая строфа стихотворения 
начинается с такими строками: 

Abu Sagyt, Omar Haýýam, Hemedany, 
Firdöwsi, Nyzamy, Hapyz perwany, 

Jelaleddin Rumy, Jamy elwany, 
Olarnyň jaýynda men hem kän bolsam. 
'Абу Сагыд, Омар Хайям, Хамадани, 

Фирдоуси, Низами, как бабочка Хафиза, 
Джалал ад-Дин Руми, как Джами, 

Быть бы мне тоже в одном ряду с ними' 
(здесь и далее подстрочный перевод наш) 

Поэт называет имена, которые не всегда знакомы читателю, особенно 
европейскому. Поэтому для восприятия и понимания смысла необходима  
информация об этих персонах. Абу Сагыд (967 или 968 – 1048 или 1049), имя 
которого благоговейно упоминается в этой строфе, – учёный и поэт. Он хорошо 
разбирался в литературоведении и науках, религии. Махтумкули в полной мере 
знал 726 рубаи (стихотворные афоризмы) великого учёного-поэта, и около 90 
больших и малых стихотворений, сохранившихся до наших дней. А Омар 
Хайям (1048–1131), который упоминается в стихотворении с почтением, был 
великим учёным в области астрономии, математики, философии и других 
научных областей. Хотя Хайям был в первую очередь учёным, позднее он 
получил большую известность как поэт. Его рубаи переводились на многие 
языки мира. Многогранное творчество Омара Хайяма, носившего псевдоним 
«Имам Хорасана», не оставило равнодушным и Фраги. Сказав: «Быть бы мне 
тоже в одном ряду с ними», –  поэт отметил, что нет предела углубленному 
изучению их работ. Одна из самых почитаемых личностей в этом стихотворении 
– Ходжа Юсуф Хамадани (1048–1140), широко известный в исламском мире. 
Его книги «Рутбат ул-хайат» ("Ступени жизни") и «Кашф» ("Открытие") 
сохранились до наших дней. Они являются жемчужинами таджикско-
персидской литературы, отражают великие философские истины Востока. В 
призыве людей к борьбе за справедливость в обществе, Махтумкули считал его 
своим наставником. А Фирдоуси (935–1020) – поэт, классик персидской 
литературы, автор эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей»). Он стал одним 
из основных поэтов классической персидской литературы X–XV века, периода 
до разделения персидской литературы на собственно иранскую и таджикскую 
литературы, а теперь он пользуется популярностью и считается национальным 
поэтом в Иране, Таджикистане и Афганистане. Ещё одной личностью, имя 
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которой украшает эту строфу, является Низами Гянджеви (1141–1209). Он был 
классиком персидской поэзии, одним из знаменитых поэтов-романтиков 
Востока, привнесшим в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и 
реалистический стиль. Хафиз (1325–1390) был персидским поэтом. Он хорошо 
разбирался в арабской, персидской литературе и в философии. Литературное 
наследие Хафиза состоит из множества газаль (особая форма арабского 
стихотворения), касыда (твёрдая поэтическая форма народов Ближнего и 
Среднего Востока, Средней и Южной Азии), рубаи и маснави (жанр персидской 
поэзии). Специфической особенностью творчества Хафиза было зеркальное 
использование описательных слов. Нетрудно увидеть влияние поэта в 
туркменской классической литературе. Вот почему Фраги считал его своим 
наставником и хотел быть таким, как и Хафиз Ширази. Ещё одна из самых 
почитаемых личностей в этом стихотворении Джалал ад-Дин Руми – 
выдающийся персидский поэт XIII века. Литературная деятельность Руми не 
многообразна, но очень значительна. Его лирический «Диван», ещё детально не 
исследованный, содержит касыды, газели и четверостишия – рубаи.  Стихи 
переведены на многие языки мира и перенесены в различные форматы. 
Следующая личность Джами (1414–1492), имя которой тоже упоминается в этой 
строфе, – персидский поэт, теолог, философ, теоретик музыки. Характерной 
чертой его творчества является многожанровость. Джами – автор трактатов о 
рифме и метрике, о музыке, о составлении «шарад муамма» (искусства, широко 
распространённого в XV веке). Поэмы «Юсуф и Зулейха», «Саламан и Абсаль», 
«Лейли и Меджнун» являются образно-аллегорическими и гуманистическими 
произведениями персоязычной литературы. Как мы видели, эта строфа 
известного стихотворения показывает, что Махтумкули очень хотел быть с 
этими мастерами своего дела в одном ряду и оставить свой след в истории 
туркменской литературы. 

Абу Сеид, Омар Хайям, Хемедани, 
Фирдовси, Низами, Хафиз Первани, 

Джелаледдин Руми, Джами Елвани… 
Стать бы мне с ними в один ряд. 

Abu Sagyt, Omar Hayyam, Hemedany, 
Firdowsi, Nyzamy, Hapyz’s butterfly, 

Jelaleddin Rumy, Jamy’s colours, 
Willing to be among them. 

В русском переводе текста некоторые имена существительные не 
переводились, они превращаются в части имён известных личностей (Хафиз 
Первани, Джами Елвани), а английский перевод максимально приближен к 
оригиналу.  

Имена знаменитых исторических личностей встречаются и в остальных 
строфах. Пример из третьей строфы: 

Damganda ýörgen ussat Nowaýy... 
Zahyreddin Babur, «Mizan-öwzany»... 
'Мастер Навои, живщий в Дамгане... 

«Мизан-овзан» Захир ед-Дина Бабура…' 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Навои (1441–1501) – тюркский поэт, суфий, государственный деятель 
Хоросана. Его творчество внесло огромный вклад в развитие литературы на 
узбекском, чагатайском, уйгурском и других языках. Творческое наследие 
Алишера Навои огромно и многогранно, оно состоит из около 30 крупных 
произведений – сборников стихов, поэм, философских и научных трактатов. А 
Захир ед-Дин Бабур (1483–1530) был среднеазиатским полководцем, поэтом и 
государственным деятелем. Его перу принадлежат знаменитое «Бабур-наме», 
оригинальные и прекрасные лирические произведения (газали, рубаи), трактаты 
по поэтике, музыке и военному делу. Наследие Бабура изучается почти во всех 
крупных востоковедческих центрах мира. Теперь для того, чтобы узнать, как 
звучат их имена в переводах, смотрим на русский и английский языки: 

Мастер Навои, живущий в Дамегане… 
Автор «Мизана-эвзани» Захыреддин Бабыр… 

Master Nowayi walking in Namengan… 
Zahyreddin Babyr’s «Mizan-ovzany»… 

В обоих переводах успешно переданы имена известных в тюркском мире 
личностей. Но, несмотря на это, можно видеть различия между переводами и 
оригинальным текстом. В русском переводе, в отличие от оригинала, автором 
используется причастие настоящего времени. А в английском варианте город, в 
котором жил Навои, показывается как другой город («Namangan»). Дамган 
(Дамеган) – город на севере Ирана, в провинции Семнан, административный 
центр шахрестана Дамган, расположенный в 342 километрах от Тегерана. А 
город Наманган – административный центр Наманганской области Узбекистана. 
Вот поэтому англоязычные читатели получают искаженную картину.  

Имена личностей, оставивших неизгладимый след в истории, встречаются и 
в четвёртой строфе: 

Okyp bildim Saadynyň men «Bostanny», 
Gör, ne ajap Hakanynyň «Mediany»... 
'Я читал и изучал «Бустан» Саади, 

Смотрите, какая прелесть «Медаин» Хакани' 
Саади (1200–1291) – персидский поэт, мыслитель, один из крупнейших 

представителей классической персидской литературы. Он написал много 
стихотворных и прозаических произведений. Его поэма «Бустан» («Плодовый 
сад») считается одной из 100 величайших книг всех времён. Его творчество 
оказало большое влияние на последующее развитие персидской литературы. А 
Хакани (1126–1199), имя которого упоминается с почтением в этих строках, – 
персидский поэт XII века. Одно из самых известных и популярных философских 
произведений Хакани – поэма «Развалины Медаина». И русский и английский 
переводы этих строк максимально приближены к оригиналу: 

Я читал и изучал «Бостана» Саади, 
Смотри, какая прелесть «Медиан» Хакани… 

I could read «Bostany» of Sagdy, 
Look, it’s so beautiful «Mediany» of Hakany… 

И пятая строфа украшена именами великих людей: 
Galen, Eflatuna ýolun görkezip... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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'Показав дорогу Галену, Платону…' 
Тут одной из исторических личностей является Гален (между 129 и 131 – 

между 200 и 217). Он внёс весомый вклад в понимание многих научных 
дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и 
неврологию, а также философию и логику. Его теория о том, что мозг 
контролирует движения при помощи нервной системы, актуальна и сегодня. 
Гален написал более 400 трактатов. Многие из них связаны с медициной и 
философией. Более 100 из них сохранились до наших дней. А Платон 
(Аристокл) (427–347 до н.э.) – древнегреческий философ-идеалист, 
родоначальник европейской философии, автор многих философских трудов. 
Платон был учеником Сократа (древнегреческий философ) и учителем 
Аристотеля (древнегреческий философ). Он написал много работ о политике и 
управлении страной. Самой популярной из них является его книга по названию 
«Государство».   

Показав дорогу Галену и Платону… 
Galen, showing the way to Eflatun… 

Этот момент удачно передан в русском варианте, а в английском переводе, в 
отличие от оригинала, историческая личность Гален превращается в 
действующее лицо. Если смотреть с точки зрения истории, то это невозможно, 
потому что древнеримский медик и философ Гален жил и творил позже, чем 
Платон. Тут показывается Гален как будто бы «показал дорогу Платону». А это 
приводит к смысловой потере. 

Имена некоторых выше перечисленных известных личностей встречаются и 
в других произведениях великого туркменского поэта. В этом плане 
стихотворение «Hunlar dökerler gözünden» (на русском языке «Кровь прольют с 
глаз» [4], на английском «They will shed bloody tears» [6]) является очень ярким 
примером. Это стихотворение состоит из шести двустиший. Все предложения 
повествовательные по цели высказывания. Автор использует смежный и 
внутренний способы рифмовки по типу аа (в первой строфе), аб (в остальных 
строфах). Четвёртая включает имена мастеров: 

Eşitse Nowaýy, Nyzamy, Firdöwsi kylan zarym, 
Terki-dünýä eýleýip, barysy geçer sözünden. 

'Если Навои, Низами, Фирдоуси услышат мой крик, 
Будучи подавленными, они все откажутся от своих слов' 

В русском переводе туркменское «terki-dünýä eýlemek» передано в прямом 
значении. На самом деле это выражение является фразеологизмом в 
туркменском языке, обозначающим «быть подавленным, отказаться от всех 
удовольствия мира, терять надежду». Если его использовать в прямом значении, 
то оно будет обозначать как «покидать / бросать мир». Тут Махтумкули, 
используя фразеологизм, хотел сказать, что если эти знаменитые личности 
услышат мольбы лирического героя поэта, то даже они будут подавленными и 
откажутся от своих слов. Эта мысль мудрого поэта удачно отражена в 
английском переводе: 

Если услышат мои мольбы Навои, Низами, Фирдоуси, 
То, забросав все на свете, отрекутся от своих слов. 
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If Navoyi, Nizami, Firdousi hear my moaning, 
They will all lose hope and forget the promises they had given. 

Проведенное нами исследование показало, что мультикультурные различия 
существенны для восприятия исторических личностей в иноязычной картине 
мира, поэтому могут стать препятствием в работе переводчиков художественных 
текстов. Возникают трудности с передачей имен инокультурных исторических 
личностей, упомянутых в произведениях Махтумкули Фраги. Это в свою очередь 
влияет на восприятие переводов читателем. Случаются фактические ошибки 
переводчика, который, изменив географическое название (Наманган вместо 
Дамган), переносит события в другое место, даже в другую страну. Переводы не 
могут не отличаться от оригинала, но это не снижает в целом их достоинства, 
потому что это доказательство тому, у этих стран и разные языки, и разный 
духовный мир. Самое главное для переводчика поэзии – уметь сохранить 
художественные достоинства оригинала. Однако работа с текстами, где названы 
имена исторических личностей, требует особой ответственности, здесь 
искажения недопустимы, а это требует у переводчиков искусности. Но всегда 
остается возможность для новых переводов, открывающих для читателя мир 
Махтумкули Фраги.  
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Переклад художніх текстів – це, безумовно, творчий процес, який вимагає від 
перекладача врахування інтенцій автора, високого рівня лінгвокраїнознавчої 
підготовки. Одним із головних випробувань, які постали перед перекладачами 
трилогії «Картковий будинок» Бориса Превіра та Ольги Смольницької,  
найбільш повне відтворення мовної картини світу британців через призму 
індивідуально-авторського світосприйняття М.Доббса.   

Дослідження та виокремлення найбільш чисельних типів перекладацьких 
трансформацій та їх реалізація у тексті трилогії представлена на різних мовних 
рівнях. Зокрема, на фонетичному рівні фіксуємо такі фонографічні 
трансформації, насамперед,  при відтворенні ономастичних реалій:   

− транскодування антропонімів, тобто індивідуальних імен та прізвищ, що 
позначають реально існуючих історичних персоналій, політичних діячів, 
представників медіа, членів королівської сім’ї тощо. При першій появі в тексті 
транскодоване слово зазвичай супроводжується приміткою перекладача:  […] 
описував Семюела як «нового Дизраелі , занадто гарного й занадто розумного, 
щоб бути таким хорошим. ([…] had been heard to describe Samuel as “a latter-day 
Disraeli, too good looking and too clever for his own good). У примітці Б. Превір 
наводить коротку довідку про Бенджаміна Дизраелі: англійський політик, двічі 
прем’єр-міністр (1868, 1874-1880).  

Такий прийом транскодування та необхідності наведення примітки 
спостерігаємо і в перекладі другої частині трилогії О. Смольницької при згадці 
короля Едварда II, оскільки далі по тексту М.Доббс розвиває тему теорії вбивства 
монарха: — Квентине, ти пам'ятаєш короля Едварда II? — Ви маєте на увазі 
того, якому встромили розпечену коцюбу? (“Quentin, do you remember King 
Edward the Second?”“You mean the one they did for with the red-hot poker?”). У 
примітці перекладача О. Смольницька наводить коротку довідку про короля: 
Едвард Карнарвонський, з династії Плантаґенетів, 1284-1327, відомий як 
різнобічна й обдарована особистість, але невдатний монарх. Довгий час існувала 
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така теорія його вбивства: після скинення з престолу й ув'язнення Едварду II в 
задній прохід застромили розпечену коцюбу.   

Потреба у примітках відпадає, коли згадки імен історичних персоналій, 
підкріплюються поясненням автора, введеним у текст оригіналу: П’ять хвилин у 
черзі, благочестиво шаркаючи сходами повз колишніх лідерів – Волполів, Піттів, 
Палмерстонів, Дизраелі, Черчилів та єдиної і неповторної Маргарет Тетчер. 
(Five minutes spent in line shuffling piously up the stairs past former leaders, the 
Walpoles, Pitts, Palmerstons, Disraelis, Churchills, and the one and only Margaret 
Thatcher).  

Наведемо ще кілька прикладів фонографічної трансформації антропонімів за 
традицією, приміром, при відтворенні імен вигаданих персонажів українською: 
Френсис Івен Уркгарт (Francis Ewan Urquhart), Меті Сторін (Mattie Storin),  
Генрі Колінґридж (Henry Collingridge), Бенджамін Лендлес (Benjamin Landless), 
Патрик Вултон (Patrick Woolton), Гарольд Ерл (Harold Earle), О’Ніл (O’Neill), 
Берстед (Bearstead), Пол Маккензі (Paul McKenzie), сер Джаспер Ґренджер (Sir 
Jasper Grainger) та ін. Зауважимо допущену неточність Б.Превіра, при 
транскодуванні імені Sir Jasper Grainger, прізвище політика зустрічається у 
одному тексті у двох фонографічних інтерпретаціях: транскрипція – Ґренджер 
та транслітерація Ґрейнґер. Хоча це лише поодинокий приклад неуважності 
перекладача, така недбалість може заплутати уважного читача.  

Цікавим з точки зору перекладу є аналіз шляхів перекладацької інтерпретації 
прізвиськ персонажів трилогії, вони у трилогії представлені як історичними 
алюзіями, так і власне оригінальними, авторськими прізвиськами. При перекладі 
наступного уривку О.Смольницька посилається на історичну реалію: Борода 
Браяна Редгеда довшала і рідішала, але його хватка типового Джорді, як і 
раніше, лишалася міцною (Brian Redhead’s beard had grown longer and wispier 
with the years, but his Geordie bite remained formidably sharp). Джорді — 
прізвисько мешканців Тайнсайду, що у Північно-Східній Англії, вони є носіями 
особливого діалекту й акценту, дуже відмінного від літературної норми. Прийом 
транскрибування тут вкрай необхідний, адже походження прізвиська пов’язане з 
іменами королів Ґеорґа І та Ґеорґа II, і їх передача у якийсь інший спосіб внесла 
б лише плутанину.   

Звернемося до наступного прикладу відтворення прізвиськ, де 
транскодування можна було б уникнути, скориставшись прийомом калькування: 
Тут вони майже всі були нащадками аристократичних родів, деякі — більш 
старовинних, ніж Віндзори, і для всіх тут принцеса була просто Біні, яка 
плюскалася колись із ними в дитячому басейні й бавилася на костюмованих 
вечірках, організованих няньками з пісними лицями (Here they were almost all 
scions of old families, some older than the Windsors, and to them she was a friend with 
a job to do, still the “Beany” of childhood squabbles in the swimming pool and costume 
parties organized by po-faced nannies. У примітках  
О. Смольницька зазначає, що прізвисько Beany можна перекладати як 
«веселунка», однак припускаємо, що перекладачка зупинила свій вибір на 
прийомі транскрибування, оскільки одомашнення та калькування не відтворили 
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б повноцінно культуру носіїв мови, хоча спростили б сприйняття тексту 
українським читачем.  

Решта прикладів фонографічних трансформацій стосуються перекладу:  
− топонімів, які за  О. О. Селівановою [4] доцільно розділити на дві групи: 

звичайні, наприклад: Ноттінґ-Гілл (Notting Hill), Оксфордшир (Oxfordshire), 
Дагенем (Dagenham), Стаффордшир (Staffordshire), Кенсінгтон (Kensington), 
Челсі (Chelsea) тощо, та меморіальні топоніми, які несуть у собі, окрім вказівки 
на географічний об’єкт, додаткову змістову інформацію, яка для перекладача 
буває надзвичайно важливою, приміром: Його англійська була вправна, а вимова 
— повільна, виразно нагадуючи стиль бістро в Сохо (His English was proficient, 
his pronunciation slow and distinctly Soho bistro). Сохо – Лондонський район, де 
здавна існує традиція веселих закладів, невеличких театрів, публічних будинків, 
сьогодні — нічних клубів, секс-шопів тощо. Найбільше Сохо асоціюється з 
Меккою богеми; хоча раніше цей район був непрестижний, заселений 
іммігрантами та представниками нижчих верств. Подібним прикладом є Бетнал-
Ґрін (Bethnal Green) на сході Англії – бідний, непрестижний район: Усі вони були 
старими друзями, деякі — ще змалечку, а для хлопчака з Бетнал-Ґріну вхід до 
шкільних кланів був заказаний (They were all old friends, some dating from nursery 
days and displaying the type of public-school clannishness boys from Bethnal Green 
find impossible to penetrate); 

− назв друкованих медіа, у трилогії ця категорія представлена широким 
колом онімів: Таймз (the Times), Індепендент (the Independent), Дейлі Кронікл (the 
Daily Chronicle), Дейлі мейл (the Daily Mail), Сандей таймз (the Sunday Times), 
Телеграф (the Telegraph), Ґардіан (the Guardian), Обзервер (the Observer),  Сандей 
інквайрер (the Sunday Inquirer). 

− назв архітектурних споруд, палаців, садово-паркових комплексів, 
компаній, музеїв, театрів, ресторанів, магазинів, марок автомобілів тощо. У 
випадку таких реалій перекладачі використовують традиційні варіанти 
інтерпретації назв , зафіксовані в словниках: Букінгемський палац (Buckingham 
Palace), Гайд-парк (Hyde Park), готелі «Інтерконтиненталь»,  фешенебельний 
універмаг Гарродз (Harrods), міністерський «ягуар» (ministerial Jaguar) та ін. 

На словотвірному рівні перекладацькі трансформації найчастіше 
представлені словотвірним калькуванням, а саме поморфемним перекладом 
одиниць, наведемо приклад з перекладу О.Смольницької: Стережіться короля, 
який претендує бути «людиною з народу». Необраний в гонитві за Немитими 
(Beware the king whose ambition is to be a Man of the People. The Unelected in pursuit 
of the Unwashed), де вживається продуктивний негативний префікс ‘un-’ для 
відтворення пейоративного оціночного судження. 

Калькування на лексичному рівні представлені у перекладі насамперед 
відповідниками іншої мови з однаковим смисловим наповненням, представлені 
еквівалентами назв посад та правлячих політичних партій британського уряду: 
міністр закордонних справ (Foreign Secretary), міністр внутрішніх справ (Home 
Secretary), міністр освіти (Education Secretary), міністр охорони здоров’я 
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(Health Secretary), головний організатор (Chief Whip), Чорний жезл, Утримувач 
чорного жезла (Black Rod); пери (peers), Ліберальна партія (Liberal Party), 
Консервативна партія (Conservative Party), назва розшифровки парламентських 
дебатів у Британії Ганзард (Hansard) тощо.  

Послуговуючись класифікацією мовознавця О.О.Селіванової, наведемо 
приклади трансформації денотативного плану [4], а саме кореферентні заміни. 
Кореферентний ряд у тексті представлений позначеннями найчастіше особи, 
персонажа різними властивими йому найменуваннями (наприклад, король – 
монарх – спадковий монарх – Його Величність – Корона тощо). Перекладач може 
використати будь-яку номінацію за умови її доцільності в певному контексті, при 
цьому змінюється форма та зміст, незмінним залишається лише позначуваний 
референт.  

Трансформації на лексичному рівні у аналізованому перекладі представлені, 
передусім, описовим перекладом для інтерпретації суспільно-політичних реалій, 
наприклад лексема ‘backbenchers’, що зустрічається у всіх частинах трилогії і 
позначає членів парламенту, які не є міністрами, не беруть участі в тіньовому 
кабінеті, не є офіційними представниками, реалізована у двох інтерпретаціях: у 
Б.Превіра це описовий переклад – «рядові члени»; у своєму перекладі 
О.Смольницька використовує стратегію одомашнення, називаючи backbencher 
простим депутатом. Проілюструємо у контексті: Б.Превір – Рядові члени, яких 
лишили байдикувати і про яких ніби сам час забув, раптово удостоїлися значних 
статей, що описували їх як «головних фігур парламенту». О.Смольницька – 
Уркгарт поміркував про смерть рядового депутата, представника одного з 
центральних графств. В обох інтерпретація, спостерігаємо деметафоризацію, 
оскільки втрачається символізм назви, відсилка до задніх лав, де сидять ці члени.  

І, нарешті, розглянемо якими засобами представлені трансформації, на 
синтаксичному рівні. Ми виокремили такі способи: модифікація смислу шляхом 
переструктурування сполуки або речення, міжреченнєвих зв’язків, а також 
опущенням, перестановкою та додаванням елементів речення та тексту, що 
визначають і зміну значення. Наведемо яскравий приклад зі сторінок перекладу 
О.Смольницької: Там наші можновладці, безстрашні охранителі й вартові 
добробуту нації. Їхні посади сповнені таємниць — інформації, що тільки й чекає 
на розголос і викривлення. І кожен з цих покидьків ладен прохопитися, якщо це 
слугуватиме його цілям (Our leaders over there, the fearless guardians of the nation's 
welfare. Government is necessarily a secretive business, full of shared confidences, of 
information which is restricted because its public release would be sensationalized or 
abused. And every single one of those bastards would leak the lot if it served their 
purposes).  

Отже, аналіз перекладів текстів трилогії Б.Превіра та О.Смольницької 
свідчить про те, що перекладачі не обмежуються лише одним типом 
трансформацій, вміло поєднують кілька прийомів перекладу на фонетичному 
(комбінування транскрипції та транслітерації), морфологічному (частиномовна 



350 

заміна), лексичному (калькування, міжмовні лексичні відповідники), 
трансформації на синтаксичному рівні (заміна сполуки словом і навпаки, 
членування та об’єднання речень, додавання й опущення мовних одиниць і 
конструкцій, перестановки). 
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ТЕСТ «ДЕЯКІ АНГЛІЙСЬКІ СЛОВА, ЩО МОЖУТЬ 
ВАС СПАНТЕЛИЧИТИ» 

 
Максименко Ольга Олександрівна, 

магістр психології, провідний соціолог, 
Інститут соціології Національної академії наук України 

 
Цей невеличкий і, можливо, навіть жартівливий тест — про ті слова, які 

зазвичай називають «хибними друзями перекладача». У першій частині тесту 
подано його короткий опис та питання (їх 10, і кожне з них містить два варіанти 
відповіді). У другій частині — правильні відповіді та пояснення до них. 

 
“Privet”, “positive”, “perspective” та інші англійські слова, що іноді можуть 

Вас спантеличити 
 
Частина перша. 
 
Опанувати хоча б одну іноземну мову — завдання аж ніяк не з простих. З 

одного боку — сила-силенна слів і численні граматичні конструкції, яких немає 
в рідній мові. З іншого ж — слова, що здаються схожими на ті, які ми чуємо в 
рідній мові, але вони означають дещо інше, причому іноді зовсім не те, що ми 
могли б уявити. 

Пропонуємо Вам пройти короткий тест і дізнатися, що ж можуть означати ці 
слова. 

 
1. Що, на Вашу думку, означає англійське слово “privet”? 
А. Транслітероване з російської найпопулярніше неформальне привітання. 
Б. Назву рослини, яку часто застосовують у декоративному садівництві. 
 
2. В якому значенні, на Вашу думку, вжито слово “positive” у реченні “I’m 

positive that he’s the man we’ve been looking for”? 
А. Впевнений. 
Б. Сповнений оптимізму. 
 
3. Фраза “second hand” вживається на означення: 
а) речі, що була в ужитку; 
б) секундної стрілки годинника. 
 
4. Як Ви вважаєте, що означає слово “etiquette”? 
А. Етикетка. 
Б. Етикет (правила поведінки). 
 
5. Як правильно перекласти на українську вислів “It’s way too far”? 
А. Це надто далеко. 
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Б. Ця дорога теж далека. 
 
6. Як правильно перекласти на англійську вислів «дати комусь кредит 

довіри»? 
A. Give someone the credit of trust. 
B. Give someone the benefit of the doubt. 
 
7. В якому з речень є лексична помилка? 
A. Obviously, he’s excited at the perspective of joining the team. 
B. Artists like to play with perspective to confuse the eye. 
 
8. Як Ви гадаєте, хто такий “physician”? 
А. Фізик. 
Б. Лікар-терапевт. 
 
9. Як правильно передати українською мовою значення слова “humanitarian”? 
А. Фахівець у царині гуманітарних наук. 
Б. Людина, що надає гуманітарну допомогу / працює на благо людства. 
 
10. В якому з речень є лексична помилка? 
A. This measure will involve higher taxes in the long-term perspective. 
B. Why don’t you think of this from a child’s perspective? 
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Частина друга. 
 
1. Правильна відповідь: Б. 
Пояснення: 
Певна річ, Вас це здивує, однак в англійській мові дійсно є слово “privet”. 

Вимовляється з наголосом на першому складі (тобто /ˈprɪvɪt/) і означає назву 
рослини, зображеної на фотографії. 

Це бирючина, і використовується вона в декоративному садівництві для 
створення живоплоту (див. фото 1, 2). 

Фото 1. Бирючина — декоративна рослина. 

Фото 2. Квітки бирючини. 
 
2. Правильна відповідь: А. 
Пояснення: 
Прикметник “positive”, основне значення якого — «позитивний» (наприклад, 

positively charged particles — позитивно заряджені частинки, positive thinking — 
позитивне мислення), має ще одне значення — «впевнений» (синонім — sure). 
Це значення найчастіше зустрічається в конструкціі “be positive that ...” Тому 
правильна відповідь — А. І наше речення перекладатиметься на українську так: 
«Я впевнений(а), що він — чоловік, якого ми шукаємо». 

 
3. Правильна відповідь: б) 
Пояснення: 
В англійській мові одне й те саме слово може належати до різних частин 

мови: наприклад, break — перерва (іменник) і break — розбивати, ламати 
(дієслово). Щодо слова “second”, то воно може перекладатися не тільки як 
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«другий», але й як «секунда». Крім того, більшість слів у англійській мові — 
багатозначні. Наприклад, “hand” — це не лише «рука», а й «стрілка годинника» 
(див. мал. 1). Тому, як Ви вже здогадалися, правильна відповідь — б). І основний 
наголос у цьому словосполученні падає на перше слово: second hand. Якщо ж ми 
хочемо сказати, що якась річ була у використанні, то “second hand” слід писати 
через дефіс: second-hand clothing — ношений одяг. У цьому разі основний 
наголос падатиме вже на друге слово: second-hand clothing. Крамниці, які 
торгують секонд-хендом, називаються “charity shops” (у британському варіанті 
англійської мови) або “thrift shops/stores” (в американському варіанті). А “thrift”, 
до речі, означає «ощадливий, бережливий». 

Мал. 1. Стрілки годинника. 
 
4. Правильна відповідь: Б. 
Пояснення: 
Англійське слово “etiquette” (яке, до речі, запозичене з французької) означає 

«етикет». Вимовляється як /ˈetɪkət/, тобто наголос падає на перший склад. А 
етикетка — це label. 

 
5. Правильна відповідь: А. 
Пояснення: 
Як ми вже зазначали, одне й те саме англійське слово може належати до 

різних частин мови. А стосовно “way”, то воно може бути як добре відомим нам 
іменником (і перекладатися як «дорога», «шлях» або «спосіб»), так і 
прислівником (і тоді перекладатися як «надто»). 

 
6. Правильна відповідь: B. 
Пояснення: 
В англійській мові “credit” — це не лише «позика», а й «довіра», а також 

«заслуга». Give someone credit (for something) означає «визнати чиюсь заслугу», 
«віддати належне». 

We should give due credit to all who helped make the event a success. — Нам слід 
віддати належне всім, хто допоміг зробити подію успішною. 

Щодо словосполучення «кредит довіри», то на англійську воно 
перекладається як “the benefit of the doubt”. Це сталий вираз. 

 
7. Правильна відповідь: A. 
Пояснення: 
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Якщо слово «перспектива» вживається у значенні «те, що чекає на кого-
небудь / що має статися з кимсь у майбутньому», то його слід перекладати на 
англійську як “prospect”. Відповідно, речення A звучатиме так: Obviously, he’s 
excited at the prospect of joining the team. 

 
8. Правильна відповідь: Б. 
Пояснення: 
“Physician” — це лікар-терапевт (в американському варіанті англійської 

мови). У британському варіанті він є general practitioner, або скорочено GP (/ˌdʒiː 
ˈpiː/). А вчений-фізик — це physicist (/ˈfɪzɪsɪst/). До речі, як “physicist”, так і 
“physician” походять від грецького слова φύσις, що, як відомо, означає «природа». 

 
9. Правильна відповідь: Б. 
Пояснення: 
В англійській мові “humanitarian” — це людина, що надає гуманітарну 

допомогу, опікується соціальними проблемами, тобто працює на благо людства. 
А також гуманіст, який визнає людину найвищою цінністю — як-от Мати Тереза, 
Махатма Ганді, Мартін Лютер Кінг, Альберт Швейцер та багато інших. Фахівець 
у царині гуманітарних наук — це “humanities expert”. 

 
10. Правильна відповідь: A. 
Пояснення: 
Словосполучення «в довготерміновій перспективі» перекладається 

англійською як “in the long run”. Відповідно, «в короткотерміновій перспективі» 
— як “in the short run”. Це сталий вираз. 
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Епоху Ренесансу традиційно пов’язують з Відродженням античних 
цінностей, а отже, з гедонізмом, з культом фізичної краси («приматом краси», за 
виразом О. Лосєва), оптимістичним поглядом на життя, з вірою у безмежні 
можливості людини (антропоцентризм). Навіть сама здатність людини творити 
вже наближала її до Деміурга, Творця Небесного. Утім, таким був лише 
італійський Ренесанс, і то не на всіх етапах свого становлення. Італійське 
Відродження, що починало з віри у людину, змінюється естетикою маньєризму, 
що відступає від ренесансних ідеалів гармонійного сприйняття особистості, і на 
зміну впевненості та всемогутності приходять нестійкість і хиткість. 
«Ренесансний ідеал особистості, який визначався гармонійним поєднанням 
духовного і фізичного, піднесеного і земного в маньєристичному мистецтві 
розпадається на дві несумісні половини – плотську і духовну, що тягне за собою, 
з одного боку, загострення спіритуалізму, повернення до середньовічного 
мислення, а з іншого – скептичний гедонізм, який часом перетворюється на 
витончену еротику» [1, с. 83‒84]. 

Якщо ж ми подивимося на Північний Ренесанс, то тут і взагалі важко знайти 
аналоги оптимізму Ренесансу італійського – на полотнах Брейгеля чи Босха люди 
постають зовсім не переможцями, а скоріше іграшками якихось злих сил. Отже, 
можна говорити про неоднорідність Ренесансу, а також про еволюцію його 
аксіологічного дискурсу – від оптимізму, притаманного етапу формування 
психології Модерну, – до тверезого усвідомлення трагедійності буття. 
Ренесансний світ і не міг бути іншим ‒ адже, навіть проголошуючи повернення 
до життєстверджуючих античних ідеалів, європейська культура на той час вже 
пережила спіритуалістичний досвід християнського Середньовіччя, що не могло 
не позначитися на ренесансному світосприйнятті. І примирити ці два начала ‒ 
чуттєвість античності та духовність християнства ‒ було доволі непросто: адже 
це цілковито різнорідні аксіологічні системи. Тому О. Лосєв і пише про 
«зворотній бік» Ренесансу, де за титанічністю особистості нерідко ховається 
мізерабільність етичних констант і де талант часто заслоняє собою релятивність 
моралі [2]. М. Бердяєв, з огляду на ці протиріччя, дає критичну  оцінку 
Відродженню, зауважуючи, що воно просто не могло відбутися, оскільки 
«неможливе античне, язичницьке Відродження, неможливе Відродження 
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досконалих земних форм у християнському світі» [3, с. 106‒107]. Таким чином, 
в цьому моменті опукло відбилося основне протиріччя європейської цивілізації, 
яке зумовило не лише її динаміку й пасіонарність, а й приховану конфліктність, 
непримиренність біблійно-християнського спіритуалізму та античного 
обожнення  φύσις, що досягло максимального напруження з формуванням 
свідомості Модерну. 

Усю непростоту зсувів, що відбувалися у свідомості ренесансної людини, 
можна простежити на прикладі творчості славетного англійського письменника 
Вільяма Шекспіра. Як відомо, творчість Шекспіра поділяють на три етапи, які 
умовно називають «оптимістичним», «трагічним» і «романтичним». В 
«оптимістичний період» він пише насамперед комедії («Сон у літню ніч», 
«Приборкання норовливої» тощо), герої яких – життєрадісні, їм притаманна віра 
у справедливість, перемогу добра над злом, надія на щасливе майбутнє. У цей же 
період створюється й одна з найзнаменитіших трагедій автора – «Ромео і 
Джульєтта», але, попри безперечний трагедійний пафос, вона все ж таки 
знаменує перемогу світла над темрявою – своїми смертями герої подолали прірву 
між двома родинами, знесилили стародавнє зло. Тоді ж створюються «Сонети», 
що оспівують ідеальну дружбу та кохання, хоча вже тут на весь зріст постають 
рефлексія й тривожність. У «трагічний період» Шекспір пише в основному 
трагедії («Гамлет», «Отелло», «Король Лір»), які відбивають і внутрішні 
протиріччя особистості, що не може знайти гармонії всередині себе, і її конфлікт 
з зовнішнім світом. Дисгармонічність і недосконалість людини та світу в цих 
творах, ускладненість характерів та деформація композиційних пропорцій дають 
певні підстави для ужиття терміну «маньєризм». «Романтичний період» 
характеризується загостреною філософічністю позиції автора, коли пишуться 
художні притчі на зразок «Зимової казки» та п’єси «Буря». Це відхід у 
фантасмагоричну, казкову реальність, яка постає «виправленим» варіантом 
світу.  

Отже, творчість англійського метра репрезентує три ключових моменти 
динаміки ренесансної аксіології. «Оптимістичний період» відбиває віру 
гуманістів у досконалість людини, її ідеалізацію. «Трагічний період» фіксується 
на антагоністичних протиріччях людської природи та соціуму. «Романтичний 
період» шукає утопічного виходу у казковій реальності, яка влаштована 
справедливіше, ніж сучасне поетові суспільство.    
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У змалюванні картини світу в літературному творі значну роль відіграє 

протиставлення. Вважається, що воно разом із зіставленням є найкращим 
способом вичерпної характеристики явищ дійсності. “Процес пізнання через 
зіставлення і протиставлення відображає особливість людського мислення” 
[2, 43] 

Т. Блер у книзі “Шлях” досить часто використовує протиставлення. 
Наприклад, у реченні “Адже воно охопило не тільки цю юрбу, а всю країну” 
[1, 379]. - “It ran not just through the crowd  but through the country” [4, 390] 
присутнє протиставлення між вузьким поняттям і широким, що виконує функцію 
перенесення. 

Досить часто Т. Блер використовує протиставлення при аналізі причинно-
наслідкових зв’язків та оцінці дій: “Вони галасують, плачуть і сміються, а ви 
кажете: “Так- так, дякую, це особлива мить”. На вас усякчас націлені камери, 
клацають апарати фотоаматорів, дехто щось ревно записує. Ви усміхаєтесь, 
але не повинні перейматись загальним духом<...> Для них кожне привітання – 
мить, якою треба тішитись, а для мене –мить, до якої треба ставитись як до 
обов’язку, перш ніж іти далі” [1, 415]. - “They are shouting, weeping and laughing, 
and you say, 'Yes, thank you, it is a very special  moment. There are cameras trained 
on you all the time; snappers snapping; scribblers scribbling. You smile, but you must 
not enter into the spirit<...> For them, each greeting was a  moment to savour; for 
me, a moment that had to be treated as a duty before  passing on” [4, 433]. У цьому 
прикладі є протиставлення займенників: “they” - вони, “ you” - ти. Тут також 
присутня трансформація експресивного майже вислову “snappers snapping, 
scribblers scribbling» - “клацають апарати фотоаматорів, дехто щось ревно 
записує” на більш нейтральну лексику. При цьому в англійський вислів є 
словесним (кореневим) повтором, що при перекладі зникає. 

Деякі протиставлення виконують функцію своєрідного “моста у майбутнє”: 
“Поставай як прем’єр-міністр, а не хлопець, який щойно забив переможний гол 
на «Уемблі»” [1, 268] - “Look like a prime minister, not the guy who's just scored the 
winning goal at Wembley” [4, 282]. У наведеному прикладі автор також окреслює 
своєрідну стратегію, певних план дій, які необхідно враховувати політику. 

Інколи протиставлення Т. Блера використовуються на позначення 
характеристики дій персонажів, при чому акцент робиться на деякій 
недоконаності цих дій: “Звичайно, сказані вище слова аж ніяк не передбачають, 
що постанови слід ухвалювати без належного аналізу, проте вони означають, 
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що стара система, яка полягала в тому, що державні службовці подавали 
політичні документи в кабінет, який потім  дискутував і приймав рішення під 
головуванням зичливого прем’єр міністра, вже не відповідає вимогам швидко 
змінюваного світу або ще мінливішому політичному краєвидові” [1, 539]. - “Of 
course, none of the above means that decisions should be taken  without proper 
analysis, but it does mean that the old infrastructure of policy  papers submitted by 
civil servants to Cabinet, who then debate and decide with  the prime minister as 
benevolent chairman, is not suitable in responding to the  demands of a fast-changing 
world or an even faster-changing political  landscape” [4, 570]. Словосполучення 
“аж ніяк не” - “but it does” – це емфатична конструкція, що передає деяке 
перебільшення, акцентує увагу на дії. 

Протиставлення часто використовується при характеристиці якостей 
персонажа. Наприклад, “Він міг не тільки ясно побачити ситуацію, а й сказати, 
як вона розвиватиметься. Як полюбляв казати Гордон, Пітер може сказати вам 
не тільки те, про що люди думають сьогодні, а й те, про що вони думатимуть 
завтра. Для політичної стратегії це річ неоціненна” [1, 619]. - “He could spot 
where things were going, not just where they were. As Gordon used to say, Peter could 
tell you not merely what people were thinking  today, but what they would think 
tomorrow. For political strategy, that is pretty invaluable” [4, 625]. У цьому прикладі 
завдяки протиставленню “не тільки..., а й...” автор акцентує увагу на важливих 
якостях політика, при цьому паралельно порівнює двох персонажів між собою. 

У деяких випадках протиставлення Т. Блера є антитезою. Наприклад, “Отже, 
виборча кампанія тяглася довго і виснажливо, - як і завжди – і була сповнена 
вдаваних злетів і падінь, приголомшливих результатів опитувань громадської 
думки і дивовижних подій, але результат наприкінці став очевидним” [1, 128] 
- “So the election campaign was long, enervating - as they always are – full of phoney 
ups and downs, shock polls and startling happenings, but in the end  the result was 
obvious” [4, 141]. Тут також присутня заміна експресивної лексики оригіналу на 
нейтральну. 

У контексті синтаксичних особливостей цікавим є речення: “Але в глибині 
душі я відчував, що і люди, і я перебуваємо в полоні омани, хоч у цю оману нас 
ніхто не вводив навмисне, не була вона й наслідком нечистого сумління або 
підступних мотивів, а народилася з надії, що досягнення і важкі варіанти вибору 
можна якимсь чином ро’єднати” [1, 309]. - “But it was, in a  profound way, a 
deception on both our parts - not a deception knowingly organised or originating from 
bad faith or bad motives, but one born of the hope that achievement and hard choices 
could somehow be decoupled” [4, 324]. Тут протиставлення: “хоч у цю оману” - “in 
a profound way” є лексичною трансформацією для забезпечення більш точного 
перекладу. В оригіналі також застосована досить складна синтаксична 
конструкція “deception on both our parts - not a deception”. Це є явищем 
анадиплозису. Інколи це явище називають стиком чи зіткненням (за аналогією до 
російського відповідника “стык” [3, 272]). Суть цієї фігури зводиться до 
підхоплення, повтору останнього слова в рядку, реченні чи частині речення на 
початку наступного. Під час перекладу українською мовою цей стилістичний 
прийом зникає. 



360 

Таким чином, при перекладі книги Т. Блера “Шлях” є досить багато 
протиставлень, більшість з яких мають на меті збереження авторського стилю. 
Трапляються випадки перекладацьких трансформацій з метою адаптації тексту 
оригіналу для сприйняття українським читачем. Тому ці трансформації можна 
вважати цілком виправданими і доречними.  
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На сьогодні майже в усіх сферах життя спостерігаємо процеси моделювання 

ігрових явищ, що безпосередньо пов’язано з демократизацією сучасного 
суспільства, появою нового типу особистості, яка «вирізняється відкритістю, 
розкутістю, незаангажованістю і, безумовно, творчими здібностями» [1, с. 165]. 

Поняття гри багатовекторне: вона постає як форма мислення (особливий 
адогматичний тип світорозуміння), сукупність видів людської діяльності (дія, 
прийом, засіб), форма комунікації в сучасному світі, своєрідна модель поведінки 
й нестандартного, креативного бачення світу тощо. У проєкції на лінгвальну 
сферу гра слугує стилістичним прийомом та мовним засобом створення 
комічного ефекту, способом реалізації змістового наповнення висловлень. Її 
використовують для привернення уваги до значення через форму, демонструючи 
в такий спосіб комічно-сатиричний ефект, для досягнення зображально-
виражального ефекту за допомогою наскрізних асоціацій [2, с. 107–109]. 

Трактування явища гри як мовного феномену залишається дискусійним з 
огляду на його термінологічну та змістову невизначеність. У сучасній лінгвістиці 
поняття «гра слів», «мовна гра», «каламбур» кваліфікують то як синонімійні, 
зважаючи на їхні однакові функції та спільне підґрунтя – полісемію, омонімію та 
паронімію слів, то співвідносять як квазісиноніми, між якими встановлені гіпо-
гіперонімійні відношення («співвідношення між словами із загальним і 
частковим значенням, тобто родове / видове поняття») [3, с. 43]. Т. П. Карпухіна 
вважає терміни «гра слів» і «каламбур» підпорядкованими поняттю «мовна гра», 
що постає гіперонімом, який витлумачений широко й ураховує те, наскільки 
мова здатна виконувати «функцію мови» [4, с. 81]. У контексті дослідження 
художнього дискурсу послуговуватимемося поняттям «гра слів» і «мовна гра» як 
синонімами. 

Помітно зросло зацікавлення мовною грою в текстах постмодерністської 
літератури, оскільки саме вона презентує сучасний етап розвитку літературної 
мови. Це, зокрема, розвідки А. І. Білозуб [5], Т. В. Монахової [6; 7] та ін. 

З огляду на сказане констатуємо, що явище гри слів потребує поглибленого 
вивчення специфіки його функціювання в художніх текстах на різних мовних 
рівнях, що зумовлює актуальність теми наукової студії. 

Мета статті – проаналізувати способи реалізації гри слів у романі Ірени 
Карпи «50 хвилин трави». 

В епоху постмодернізму гра постає як вільна за характером діяльність. 
Постмодернізм – це відповідний духовний стан (У. Еко), світова культурна 
ситуація (Ю. Андрухович), це породження епохи психоаналізу, світовідчуття і 
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себе-відчуття-у-світі [8]. Постмодерністи вважають текст відкритою для 
інтерпретації структурою. Серед основних властивостей тексту Р. Барт називає 
значеннєву незавершеність, множинність, інтертекстуальність, символічність, 
що провокують до породження нових асоціацій, переінтерпретацій, ситуацій 
творчості та гри [9, с. 416].  

Скорочення дистанції між письмом і читанням, їх об’єднання в єдиній 
знаковій системі сприяє залученості в комунікацію, за якої не тільки «ми граємо 
в текст», але й текст грає нами [9, с. 419]. О. Є. Висоцька вважає, що для 
комунікації першорядним стає не те, хто говорить, а те, за допомогою яких 
засобів відбувається комунікація. Визначальною метою сучасних форм 
комунікації слугує не досягнення порозуміння, а створення самих ігрових 
ситуацій, коли процес комунікації є самодостатнім [10, с. 32]. 

Сучасна лінгвістика націлена на визначення засобів, способів і прийомів, які 
беруть участь у створенні явища гри на різних мовних рівнях. Опрацювавши 
мову роману Ірени Карпи «50 хвилин трави», ми виявили низку способів 
реалізації мовної гри, які ми проілюструємо далі. 

Алітерація на в, напр.: Восьма в нижньому ряду – за мою душу. А може, і не 
восьма. А вісім разів по восьмій. Хто віднайде вісь у Вселенській Вісімці? 

Анафора, напр.: Тому вони: 
Мало ходили на тусовки; 
Мало розмовляли про мистецтво; 
Мало розмовляли взагалі; 
Мало спали і на ранок були втомлені; 
Дочасний авітаміноз крав снагу до занять коханням. 
Контекстуальні антоніми, напр.: А поверталася вона додому зла і 

втомлена, і все, чим вони займались, – це готували їжу, і все, про що розмовляли, 
– це як готувати їжу. Даня був прекрасним кулінаром. Євка була посередньою 
журналісткою.  

Обігравання спільнокореневих слів, напр.: Євка згадала про маленький 
літачок на два місця, котрий вона намагалася вкрасти минулого літа. Щоб 
долетіти до Мон Блану, ідіотка. Добре, що їх із Даньою попалив сторож 
авіаклубу – пального однаково не вистачило б. 

Євку лихоманило. Євку лихо манило, якщо казати повільніше. 
Обігравання контекстуальних антонімів, напр.: А коли бувало сонячно і 

променисто, там завше сиділо щось однооке, однобоке, одноруке, одноноге і 
шістнадцятизубе. 

Обігравання паронімів, напр.: Ну, ніяк не надходив логічний кінець. І, тим 
більше, (ще менше) – не-логічний. Просто, якось затяглося дійство з 
дзеркалами. Треба було щось зробити. Щось розбити.  

Чому він був мені схожий на Даню? Невловимий порух – мікронна близькість 
– однакові хвороби й дати одужання (одруження?). І все. Інше – як невдалий 
спіритичний сеанс, котрий ніяк не вдається завершити, бо з голови вилетіло 
якесь дуже просте заклинання. 

Воно зростало з болісної й містичної любові, з кривавої суміші чуттєвості й 
безталанного розуму (роздуму?) та ще з бозна-чого. 
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Хворий асфальт – у нього соплі. Все пливе при такій картинці, знаєш. І букви 
стають курсивом, і волають усі без кінця змінними транспозиціями. Я. Ми. Ями. 
І плями. Десь на животі. 

«Так, так, так. 
Така от циклічність. Ледь не циклотомія. Троє чоловіків – три зовсім різні 

темпераменти. Три зовсім різні лінії стосунків. Одного з них кохаєш. От вона – 
російська рулетка. От вона – повнота проживання і пожирання. От тонкощі 
прожовування...». 

Авторські оказіоналізми, напр.: Ми одружимося в церкві святого Етьєна, 
– написала Євка Дані із Іншої країни, сидячи на іншокраїнному ліжку. І відразу 
помітила сумну рибу на чужоземному дозволі рибалити карпів. 

Алюзія, напр.: Євка плакала і ходила з напухлими губами. Ходила з 
плямистим обличчям і страшними очима. А Даня надсилав їй листи, що пахли 
яблуками. Все, як у Прохаська. Лиш колір яблук, може, трохи інший. Зовсім 
трохи… 

Оксиморон, напр.: «Жалко так всіх», – зітхнула Євка. «Всіх-превсіх. І Даню 
жалко, хоч він і не майбутній вчитель. Він минулий майбутній юрист. 
Бідолаха. 

Уживання усталеного епітета в не характерному для нього контексті, 
напр.: Євка йшла далі вулицею. Погода стояла не по-лютневому нешмарката, 
тому навіть чаю (вічного зеленого чаю!) не дуже хотілося (зазвичай вічно 
зелений уживають з іменником ялинка). 

Обігравання граматичних категорій, зокрема часу, напр.: Базедова 
хвороба – «Ой, які в мене великі очі!» – Євка відчувала, що шизується. – «А хіба 
є це дієслово в теп. часі?» Є, як процес. Бо все, дівчинко, не так швидко, як тобі 
хотілося б. 

Гра інфінітивами, напр.: Страшенно хотіти спати і думати 
інфінітивами: 

страждати 
чекати 
втрачати 
знову чекати 
і  
проживати. 
Нанизування означень, напр.: Вона ніяк не могла згадати, про що десь ще з 

місяць тому розмовляла із друзями. Колишніми, неліквідними, тими, що 
вийшли з обігу за незрозумілих обставин. 

Отже, постмодерністська стратегія текстотворення презентує провадження 
принципу гри на всіх мовних рівнях. Опрацювавши мову роману Ірени Карпи 
«50 хвилин трави», ми виокремили такі способи реалізації мовної гри: 
алітерацію, анафору, контекстуальні антоніми, обігравання спільнокореневих 
слів, контекстуальних антонімів, паронімів, авторські оказіоналізми, алюзію, 
оксиморон, уживання усталеного епітета в не характерному для нього контексті, 
обігравання граматичної категорії часу, гра інфінітивами, нанизування означень. 
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Текст відіграє суттєву роль у сприйнятті реклами. Основною метою 
реклами є привернення уваги, зацікавлення та стимулювання збуту, і для 
досягнення цієї мети укладачі рекламного тексту застосовують різні лінгвістичні 
та психологічні прийомів. 

У дослідженні актуальним є поняття мовленнєвої маніпуляції як різновиду 
маніпулятивного впливу, що здійснюється шляхом умілого використання певних 
мовних ресурсів з метою прихованого впливу на когнітивну, емоційну та 
поведінкову сфери життєдіяльності адресата [3, c. 25]. Для реалізації мовної 
маніпуляції адресант повинен володіти відповідним умінням до застосування та 
спрямування мовних засобів у відповідне русло з метою досягнення бажаного 
результату [6, c. 305]. 

Вербальні засоби, які впливають на адресата, збуджують його емоційні 
реакції і викликають відповідні, необхідні адресанту, дії, перетворюються на 
маніпулятивні компоненти реклами і реалізують маніпулятивні можливості 
рекламного дискурсу. Маніпулятивна спрямованість рекламного дискурсу 
виявляється в актуалізації різноманітних стилістичних засобів, які активізують 
асоціативні та емоційні реакції реципієнта [8]. 

Проведений нами аналіз дає підстави стверджувати, що найбільш 
поширеними маніпулятивними стилістичними засобами є ептітет, метафора, 
антитеза, мовна гра, гіпербола, повтор. 

Епітети найбільш точно, лаконічно та яскраво характеризують 
рекламований товар. Епітети створюють позитивне сприйняття товару, адже 
зазвичай у рекламному тексті вони є емоційно забарвленими мовними 
одиницями. На нашу думку, епітети водночас найбільш простий та ефективний 
маніпулятивний засіб. Особливу групу становлять «прикрашальні» епітети, які 
збагачують зміст висловлювання, надають мовленню реклами поетичності, 
милозвучності. Здебільшого такі епітети виражені якісними прикметниками [9, 
c. 103]: «Корона. Чорний шоколад – неповторний смак»; «Nescafe. Насичений 
смак твого ранку». Також у рекламі трапляються «пояснювальні» епітети, що 
підкреслюють найхарактернішу ознаку того об’єкта, про який ідеться в тексті. 
Такі епітети виражаються якісними або відносними прикметниками [9, c. 103]: 
Райський відпочинок на Мальдівах. Вигідні тури для Вас! (Епітет «райський» 
характеризує відпочинок, а «вигідні» – цінову політику туру). Свіжа і смачна 
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їжа в кафе KAPUSTA (Епітети «свіжа» і «смачна» характеризують кухню 
ресторану). 

Метафора є не менш дієвою щодо впливу на свідомість реципієнта. 
Завдяки такому стилістичному засобу реципієнт утворює певний образ товару чи 
послуги у свої свідомості, це допомагає якнайкраще запам’ятати рекламований 
товар чи послугу. 

За І. В. Арнольд, метафора – «це приховане порівняння, яке здійснюється 
шляхом використання назви одного предмета стосовно інших, і яке виявляє 
таким чином певну ознаку другого» [1]. Отже, метафора досить часто 
побудована на порівнянні чи персоніфікації, це дає змогу коротко та влучно 
розповісти про рекламований товар: «Кальмар − це енергія океану на вашому 
столі»; «Chibo. З самого серця Бразилії»; «Orion Choco-pie. Хвилини ніжності»; 
«Пізнайте краще з Cote d’Or – смак солодкого життя!». Рекламна метафора 
лаконічна, її мета – навіювання: образно, виразно, доступно назвати предмети і 
явища. Рекламна метафора дає можливість осмислення одних об'єктів через 
властивості і якості інших і націлена на створення оригінального рекламного 
образу [4, с. 77] : «Люкс: повна пачка хрусту!».  

Стилістична фігура антитеза контрастно розмежовує поняття: «У холод − 
тепло, в спеку – прохолоду принесе вам кондиціонер фірми SAMSUNG»; «Pepsi 
– Максимум смаку. Мінімум калорій». Основна функція антитези в рекламному 
тексті – різноаспектно відобразити користь і потрібність товару, у такий спосіб 
створюючи відчуття його довершеності.  

Серед засобів із значним прагматичним потенціалом є прийоми мовної гри, 
використання якого сприяє увиразненню рекламного тексту та зміні емоційного 
стану адресата реклами. У нашій роботі під мовною грою розуміємо 
нестандартне варіювання форми та змісту різнорівневих мовних засобів, яке 
створює неоднозначність, оригінальність, експресивність, з метою досягнення 
прагматичного ефекту [5, c. 209-210]. Мовна гра – досить оригінальний та 
несподіваний спосіб привернути увагу реципієнта і таким чином залучити його 
до мінімального роздуму над сенсом рекламованого товару. Більш того, такий 
прийом допомагає завуальовано передати суть повідомлення, що є досить 
важливим фактором під час процесу сприйняття реклами реципієнтом. 
Наприклад, у слогані «Смакуй фан та жуй» ми бачимо членовану назву торгової 
марки «Фанта». У слогані «Живи, як ти Лю» ми легко розпізнаємо торгову 
марку «Люкс» завдяки не лише початковому складу, а й початку його з 
капіталізованої літери. Гра слів передає експресивно-стилістичну інформацію, 
що відображає авторське емоційно-оцінне ставлення до предмета або реалізовує 
експресивно-пізнавальну установку такого мовного оформлення думки [2, c. 14]. 

Гіперболу в рекламі вживають дуже часто, адже завдяки цій стилістичній 
фігурі автори намагаються показати винятковість товару, його перевагу над 
іншими подібними, що конкурують між собою. Але не зважаючи на частотність 
використання гіперболи, на нашу думку, у сучасному рекламному дискурсі 
дієвість цього засобу виявляється не зовсім високою. «Селянський хліб. Нове 
обличчя найкращого хліба!»: прикметник «найкращий» навряд чи є максимально 
дієвим у наведеному прикладі. Але існують вдалі та цікаві приклади 
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використання гіперболи: «Coca Cola. Дивовижна до останньої краплі». Вираз 
«до останньої краплі» характеризує напій як такий, що неможливо не допити 
через його смакові переваги: «Coca Cola» настільки смачний, що хочеться не 
залишити навіть краплі. 

Нерідко під час побудови рекламного тексту рекламісти звертаються до 
лексичного повтору. Повтор у лінгвістиці розглядають як універсальний 
стилістичний прийом, за допомогою якого можна створювати нові стилістичні 
засоби й фігури, оскільки він може охоплювати мовні одиниці всіх рівнів: звуки, 
морфеми, форми слова, словосполучення, речення, фрази [7, c. 29]: «На Здоров'я 
Безлактозне» – «Можна тим, кому не можна». Повтор присудкового слова 
«можна» створює подвійні сенс: перший позначає можливість вживання 
продукту, а другий – людей, які мають непереносимість лактози. Інший приклад: 
«Хлібний Дар». Завжди справжній, завжди натуральний» – повтор прислівника 
«завжди» підкреслює актуальність та якість товару в будь-який час.  

Висновки: проаналізувавши декілька прикладів комерційної реклами, ми 
з'ясували, що маніпулятивний вплив на реципієнта можливо вдало здійснити 
завдяки використанню різноманітних стилістичних засобів. Такі засоби, як 
епітет, метафора, антитеза, мовна гра, гіпербола та повтор є найчастотнішими в 
рекламних текстах. Кожен із засобів особливим чином впливає на реципієнта та 
його свідомість, але їх об’єднує головна мета – спонукати реципієнта до 
придбання рекламованого товару.  
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Чільне місце в сучасній комунікації посідають медіа. Без них 

унеможливлюється існування інформаційних відносин. Окрім цього, вони – 
найголовніший інструмент поширення інформації того чи іншого повідомлення. 
Основним продуктом діяльності ЗМІ є медіатекст. Це твір масово інформаційної 
діяльності та масової комунікації. Суть його – конкретна інформація, що 
виражена мовленням з метою впливу на громадську думку, переконання [4, с. 65-
66]. 

Головною метою медіа є вплив на свідомість масової аудиторії, одночасно на 
різні, проте конкретні соціальні групи. Завдяки первинності будь-якого 
матеріалу, вони отримують контроль, який дає змогу маніпулювати масовою 
свідомістю. Завдяки цьому і створюється вигідна модель впливу на реципієнтів. 
ЗМІ вирішують, які проблеми є на сьогодні актуальними і як суспільство 
повинно сприймати їх. Вплив медіа буде, безперечно, залежати від того, яким 
способом маніпуляції скористається автор. Інформація може бути поділена на 
фрагменти або подана єдиним потоком, коли реципієнт не зможе сформувати 
цілісну картину. Не винятком є і подання подій у вигідній для автора 
інтерпретації. Інформацію можна прихoвaти, водночас aкцентуючи увaгу нa 
oкремих аспектах пoдії, зaмoвчуючи інші, щo ствoрює дoдaткoву мoжливість 
мaніпулювaти аудиторією. Часто автор, не звертаючи увагу на медійну 
солідарність, може oперaтивнo пoдaти нaвіть неперевірену інфoрмaцію, щo є 
певним мaніпулятивним прийомом, оскільки будь-яке перше пoвідoмлення прo 
пoдію спрaвляє знaчнo сильніший вплив нa сприймачів, ніж нaступні. Отже, ЗМІ 
маніпулятивно формують свідомість реципієнтів, яка може прямопропорційно 
змінювати думку громадськості. Безперечно, такі дії зумовлені застосуванням 
прийомів нейролінгвістичного програмування.  

Нейролінгвістичне програмування – техніка маніпулятивного впливу медіа 
на формування думки, уявлення, усвідомлення індивідуума, а фактично 
реципієнта. НЛП на сьогодні є доволі молодим міждисциплінарним підрозділом 
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лінгвістики та психології. Ключова мета НЛП – вплив на підсвідомість. Ця 
техніка застосовується в різних жанрових репрезентаціях медійних текстів.[1, с. 
1] 

Саме тому НЛП пояснює те, як ми пропускаємо через п’ять органів відчуттів 
досвід, набутий у спілкуванні із зовнішнім світом і як ми використовуємо ті ж 
самі внутрішні відчуття, мимоволі чи зумисно, усвідомлено, щоб досягти 
бажаного результату. Тобто йдеться наше сприйняття та розмірковування. 
Власне, наше мислення – сприйняття, уявлення, система переконань – це і є те, 
що визначає наші вчинки і зрештою наші досягнення. Завдання полягає в тому, 
щоб навчитися швидко сприймати нову ситуацію й обробляти інформацію, яка 
надійшла в мозок, а потім застосовувати її для досягнення мети. НЛП – це 
справді «мистецтво і наука особистісного вдосконалення» [2, с. 8].  

У своїй класифікації лінгвістичних прийомів НЛП ми покликаємося на вже 
сформовану класифікацію, запропоновану І. Р. Домрачевою та І. О. Аксьоновою 
в навчальному посібнику «Основи мовленнєвої діяльності». Ми виокремлюємо 
лише ті лінгвістичні прийоми, які актуальні для медіатекстів на екологічну тему.  

Узагальнивши теоретичні й практичні напрацювання різних дослідників, ми 
з’ясували, які лінгвістичні прийоми НЛП застосовують у медійних текстах еко-
тематики. Зробивши моніторинг, нам вдалося віднайти такі лінгвістичні 
прийоми НЛП, які реалізовані в жанрі новина:  

1) прийом зміни фокуса уваги в часовому просторі, як-от: «У світі в тренді, 
то добре й нам»: «-Задля досягнення стратегічних цілей на Харківщині 
найближчим часом планують збудувати ще кілька сонячних електростанцій, а 
в місті Мерефа створити перший в області сонячний кооператив. Його 
пайовиками зможуть стати жителі Мереф’янської ОТГ, які забажають 
зробити інвестиції у будівництво СЕС на дахах муніципальних будинків. За 
рахунок цього вони зможуть істотно поповнити сімейний бюджет із продажу 
зеленої енергії» [8]. 

У тексті відображено орієнтацію соціуму на майбутні позитивні результати, 
що зреалізовано за допомогою дієслів в майбутньому часі «планують 
збудувати», «можуть стати», «бажають зробити», «зможуть». До того ж 
застосовано мейоративну лексику, яка репрезентована прикметником 
«істотно», що підсилює вплив на реципієнта. 

2) прийом імперативної персеверації (лат. persevere – вперто роблю): 
««Голос»: необхідно звільнити українську екологію від бездумної експлуатації 
олігархами»: «…Наше завдання як партії полягає у розробці та поданні 
законодавчих ініціатив, направлених на гуманізацію поводження з тваринами, 
забезпечення добробуту сільськогосподарських тварин, збереження 
біорізноманіття, попередження жорстокого поводження з тваринами. Тобто, 
якщо саме наша влада прийде до влади , то ми виконаємо наступні завдання 
(вирішемо наступні екологічні проблеми)…»[ 3]. 

Автор задля досягнення бажаного результату застосовує триразовий повтор 
іменника тварини. Це виступає як своєрідне гасло-обіцянка політичної партії.  

3) прийом рефреймінгу (зміни) контексту використаний у новині 
«Чимзагрожує карпатським лісам новий закон про заборону вирубки дерев?»: 
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«19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який 
позиціонували як заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. Співавтори 
документа запевняли, що хотіли зберегти карпатські ліси. Натомість екологи 
заявили, що закон не забороняє, а, навпаки, дозволяє, вирубувати гірські ліси» [9]. 

Автор змінює значення самої події зі зміною контексту, висвітлюючи 
інформацію в іншому ракурсі. Закон, який забороняє вирубку лісів, стає 
загрозливим. Відбувається зміна позитиву на негатив.  

У новині «Відходи, про які забули» спостерігаємо таке: «Тваринники 
зауважують: з 2018 року держава активно підтримує шляхом різних дотацій 
будівництво в Україні нових тваринницьких комплексів і ферм, але не підійшла 
комплексно до питання розвитку тваринництва. Поза увагою залишилося 
питання утилізації відходів тваринного походження. Програм сприяння 
будівництву приватних підприємств з утилізації таких відходів немає. Так само 
немає належного державного фінансування і контролю за діяльністю 
спеціалізованого державного підприємства» [2], тобто відбувається зміна 
контексту, коли в активних діях, що мають позитивний характер, містяться 
негативні елементи. Підтримка активного розвитку будівництва, але 
нерозв’язане питання утилізації відходів тваринного походження. За допомогою 
протиставного сполучника але і частки не одразу змінюється сприйняття 
контексту на негативне.  

4) прийом конкретного образу реалізовано в новині «Случ і Хомору й далі 
труять відходами»: «Зі свого боку генеральний директор ТОВ «Понінківська 
картонно-паперова фабрика Україна» запевнив, що підприємство розробило 
проект реконструкції діючих очисних споруд та передбачило необхідні 17 
млн грн на його реалізацію. Він також зазначив, що зараз проект проходить 
процедуру оцінки впливу на довкілля, і у разі позитивного висновку фабрика 
сподівається завершити відповідні будівельні роботи вже за вісім місяців. 
Проте присутні на нараді активісти та міський голова Баранівки порушили 
питання про те, що до запропонованого підприємством проекту існує чимало 
зауважень, оскільки його розробники не змогли довести дієвість запропонованої 
концепції модернізації очисних споруд. Активісти вимагали зупинити фабрику, 
поки не будуть збудовані очисні споруди, які забезпечуватимуть ефективне 
очищення стічних вод» [7]. 

Маніпулятор зазначає певну суму. Це і буде конкретний факт, оскільки ці 
кошти ще точно не затверджені. Опис здійснено за допомогою дієслів минулого 
часу, що створює ефект вже виконаних дій, хоча насправді були лише 
припущення. 

5) прийом застосування метафор і притч використано в новині «Під загрозою 
знищення унікальна екосистема на Херсонщині»: « На землях, що безпосередньо 
межують із заповідником Асканія-Нова, наше господарство вирощує соняшник 
та ріпак. Але зрошення тут немає, а дощів у «серці» таврійського степу випадає 
дедалі менше. Відтак, пристойні врожаї тут вдається збирати хіба що раз на 
п’ять-десять років. В інші часи обробіток цього клаптика степу є стабільно 
збитковим. Тож «Асканійське» узгодило передачу його заповіднику – адже за це 
ще п’ять років тому виступала тодішня очільниця господарства, Герой України 
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Віра Найдьонова, котрої нині з нами немає, – каже син Віри Опанасівни, 
нинішній директор дослідного господарства Віктор Найдьонов» [6]. 

Автор вдається до вживання метафори «у серці», тобто в середині 
заповідника. Це надає лаконічності, яка може стисло передати значний обсяг 
інформації, легкість для сприйняття зумовлена емоційністю.  

В іншій новині застосовано алюзію до притчі «Ми не можемо в країні, де 
такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію, - Шмигаль»: 
«Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати 
найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути 
такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за 
зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти 
вартість цієї енергії", – заявив Шмигаль» [5]. 

Завдяки використанню притчі створено цілісний, яскравий опис ситуації без 
надлишкових пояснень. Сприймається легко й наочно. Завдяки фоновим 
знанням реципієнтові простіше буде зрозуміти ситуацію.  

6) прийом зміщення часових предикатів реалізований у новині «Арселор 
Міттал виводить з експлуатації першу дільницю блюмінга»: «Зупинка роботи 
першої дільниці блюмінга забезпечить також екологічний ефект. Будуть 
виведені з експлуатації сорок джерел викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу, зокрема, тридцять нагрівальних колодязів. Це дозволить знизити 
викиди від цих джерел приблизно на 500 тонн на рік» [1]. 

Автор ніби переносить проблемне питання позитивних перспектив із 
майбутнього в сьогодення. Майбутній час тісно пов’язано із сьогоденням. Перша 
дільниця блюмінга вводиться «вже сьогодні», і від цього моменту разом будуть 
задіяні наступні плани.  

7) прийом акцентування спостерігаємо в новині «Милованова шокував стан 
запорізької екології»: «« Я в шоці був від того, що побачив скільки викидів. В мене 
вже в горлі першить, а я тільки кілька годин знаходжусь у Запоріжжі. Я не 
знаю, як люди живуть через дорогу від тих заводів. Наскільки я зрозумію, немає 
екологічного моніторингу. Ми не знаємо, наскільки небезпечно це. Ми маємо 
поважати людей і здоров’я людей. Потрібно знайти шлях, щоб поєднати і 
захист екології і розвиток промисловості», - сказав Милованов… Екологія — це 
найгостріше питання»» [4]. 

Цілеспрямовано наголошено на лексемі «екологія». У такий спосіб 
маніпулятор намагається довести, що його справді непокоїть це питання і він 
свідомо акцентує увагу на ньому. 

Завдяки лінгвістичному аналізу, ми з’ясували, що в медіатекстах на еко-
тематику можлива реалізація 7 прийомів НЛП. Це доводить, що НЛП хоч і є 
молодим міждисциплінарним напрямом, але все ж таки з динамічним 
спрямуванням. Він, безперечно, охоплює все більші галузі людської діяльності. 
Не стала винятком й екологія. Ми переконані в тому, що за допомогою 
нейролінгвістичного програмування автор вербально може вплинути на 
реципієнта на підсвідомому рівні, спровокувати в нього бажану реакцію на щось. 
Водночас сам реципієнт цього навіть не запідозрить і сформує оцінку чи аналіз 
того, що насаджується, точніше навіюється. Крім того, важливо зазначити, що 
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саме еко-тематика є досить популярною та поширеною в сучасному медійному 
середовищі. Свідомість, підсвідомість та реальність – це три площини, якими 
вимірюється НЛП. Відбувається реальний вплив, який спрямовано на 
підсвідомість та який продукує нову свідомість. 
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У сучасному світі, як для читачів, так і для перекладачів принципово не 

тільки отримати «сухий» переклад тексту, а й відповідно до оригіналу передати 
всі особливості, мотиви, хвилювання, які є в першоджерелі. Одним із засобів 
досягнення цієї мети є переклад алюзій. Робота над перекладом алюзій є 
необхідним та тривалим процесом, оскільки вони досить важливі для 
адекватного та достовірного перекладу оригінального тексту. Відтворення та 
передача алюзій є досить складним процесом, що породжує ряд проблем та 
складнощів при роботі з ними. Вони є специфічними для кожної мови, нації, 
культури, епохи та пов'язані з пластом лінгвокультурних особливостей. 

Важливість та необхідність дослідження особливостей перекладу алюзій 
зумовлюється підвищеним інтересом із боку багатьох дослідників. Цією темою 
займалися Павлік Е. С. «Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в 
англійському мас-медійному дискурсі та його відтворення в українських 
перекладах», де проведено теоретичний та практичний аналіз алюзій в 
англомовному дискурсі. Цікавою та інформативною є стаття Л. Д. Бурковської 
«Проблеми перекладу стилістичного прийому алюзії», де проаналізовано 
основні проблемні моменти перекладу під час роботи з алюзіями. На особливу 
увагу заслуговує стаття Яреми О. Б. «Типологія і функції алюзії», яка дає 
комплексну типологія алюзивних одиниць у текстах. Не менш важливою є праця 
Копильна О. М. «Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі», де 
автор детально описав способи передачі алюзії. 

Алюзія являє собою багатопланове та функціональне явище, що передбачає 
можливість її вивчення в різних аспектах. Термін «алюзія» датується серединою 
XVI ст. і походить від латинського «alludere» («сміятися, натякати») або «ludere» 
(«грати») та означає “an expression designed to call something to mind without 
mentioning it explicitly; an indirect or passing reference”. Алюзія як стилістичний 
прийом, часто співвідноситься з явищем інтертекстуальності, тобто властивості 
текстів різноманітними способами явно або неявно посилатися один на один. 

Дослідники поділяють алюзію на різні групи, залежно від того, що береться 
за основу класифікації. Це може бути тематика, семантичні або структурні 
особливості. Відповідно до тематики вирізняють такі типи алюзій: особові 
(використовують персоналії, діяльність яких співвідносять із певним родом 
занять), літературні або авторські (містять натяки на літературні твори, епізоди, 
сюжети, фрази, події, персонажі), міфологічні (посилаються на явища, об’єкти, 
персонажів різних національно-культурних міфологічних циклів), теологічні 
(посилаються на священні літературні тексти), історично-соціальні 
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(співвідносяться з історичними фактами, подіями, реаліями, історично 
значущими особами), арт-алюзії (посилаються на музичні твори композиторів, 
картини видатних художників або інші витвори мистецтва), побутові 
(співвідносяться з повсякденними явищами та предметами), фольклорні 
(натякають на об’єкти, явища або інші реалії з художньої народної творчості). 

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що найбільшу 
групу становлять алюзії, які належать до мистецької галузі загальною кількістю 
33%. Серед них 26% алюзій широко представлені літературними алюзивними 
словами та виразами, 3% і 2% займають театральні та музичні алюзії, і лише по 
1% відповідно містять скульптурні та образотворчі алюзії. Другу за поширенням 
групу становлять історичні алюзії, загальною кількістю 23%. Третю групу майже 
порівну складають біблійні та релігійні алюзії (15%) та фольклорні (14%) алюзії. 
Четверту групу становлять міфологічні алюзії загальною кількістю 11%. І лише 
4% представлені побутові алюзії. Розповсюдженість саме мистецьких та 
історичних алюзій у художніх творах англомовних письменників свідчить про 
особливу роль алюзивних елементів у відтворенні суспільно-політичної 
атмосфери певного історичного періоду, у створенні оцінної та естетичної 
характеристики персонажів, інтер’єру та екстер’єру певної історичної епохи, і 
тим самим створенні національного колориту конкретної країни. 

Лексико-семантичне поле мистецтва (33%) має складну ієрархічну 
структуру, що розгалужується за багатьма векторами, зумовлюючи утворення 
лексико-семантичних груп. Варто зазначити, що в англомовних художніх 
текстах номінація мистецьких реалій відповідає основним критеріям таксономії 
досліджуваного феномену в лексикографічних джерелах. Крім того, вона 
доповнюється додатковими аспектами вербалізації творів мистецтва. Останні 
актуалізуються на рівні прямих і непрямих номінацій у лексико-семантичних 
групах літератури, театру, скульптури, музики та живопису. Базовими 
номінаціями лексико-семантичної групи «Література» в англійській мові є 
лексеми writer, poet, character, hero, nickname, title of a literary work. Наприклад 
лексема “Character, hero” (герой, персонаж): At those moments the soft speeches of 
Claude Melnotte rose to his lips and eased his unrest (Joyce James. A Portrait of the 
Artist as a Young Man). 

У фрагменті з відповідного роману ірландського письменника йде згадка про 
романтичного героя Клода Мельнота з «Ліонської кралі» (The Lady of Lyons)  
романтичної драми Е. Дж. Булвер-Літтона. 

Лексико-семантичне поле історії  представлене історичними алюзіями, що 
репрезентовані номінаціями events, historical figures, names of socio-political and 
religious organizations, artifact (23%).; На приклад: Historical figures (історичні 
постаті): And on that fateful July morning in 1881, President Garfield was to take the 
final fearful pace in the footsteps of “old Abe” ( J. Cottrell). У фрагменті твору 
історична алюзія honest (or old) Abe є американізмом, що вживається у значенні 
«чесний (або старий) Ейб» на позначення прізвиська президента Авраама 
Лінкольна) 

 Біблійно-релігійні реалії (15%) представлені номінаціями Genesis, 
Corinthians, the Gospel of Matthew; the name of the church denomination. 
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Наприклад, Corinthians (корифняни): He it is and he alone, the pious and believing 
christian, who can say in his heart: O grave, where is thy victory?O death, where is 
thy sting? (Joyce James. A Portrait of the Artist as a Young Man). Біблійна алюзія  
Де, смерте, твоя перемога? узята Джеймсом Джойсом із Послання до Коринфян. 

Фольклор (14%) представлений фольклорними, народними алюзіями, 
номінаціями яких є legends, folk epics, songs, children’s poems і games. Наприклад, 
Folk epics (народні билини): …remember, you have kept a secret from me, and if I 
give thee not a Rowland for thine Oliver, my name is not Dickon Sludge! (Вальтер 
Скотт ‘Kenilworth). У романі’ алюзія репрезентована виразом a Roland for an 
Oliver на позначення гідної відповіді. Лицар-хрестоносець Роланд і його товариш 
Олівер є героями французького середньовічного епосу. Єдиноборство Роланда 
та Олівера, сили яких були рівні, не призвело до перемоги жодного з них. 

Важливо відзначити, практично всі дослідники сходяться на думці, що для 
достовірного та правильного трактування авторської алюзії при перекладі 
необхідно звернути увагу та виділити такі етапи її активізації: виявлення в тексті, 
ідентифікація й активізація джерела, визначення функцій, пошук адекватного 
відповідника в тексті перекладу. Крім того, перекладач повинен врахувати 
«прозорість» асоціативних зв’язків і в разі необхідності компенсувати втрати 
асоціативного фону, щоб текст не втратив свою особливість для читача 
перекладеного варіанту.  

Важливо відзначити, що граматична будова речення української мови досить 
відмінна від граматичної будови англійської мови. Тому при перекладі алюзій 
перед перекладачами постає проблема трансформацій, яка часто буває 
надлишковою та призводить до процесу «буквалізму», тобто замість 
відповідного для даного випадку значення слова використовується невідповідне 
значення. Граматичні трансформації мають на меті переробити структуру 
речення згідно з нормами та правилами мови, якою здійснюється переклад. Якщо 
перекладач ставить за мету збереження функціонального навантаження алюзії, її 
стилістичного ефекту, то він вдається до замін, уподібнюючого перекладу, коли 
невідоме українському читачеві алюзивне ім’я замінюється одиницею, схожою 
за значенням, що виражається, однак таким, що має національну специфіку 
цільової мови, або перекладається описово, у такому випадку має місце втрата 
культурно-історичного змісту  алюзії. 
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У сучасному науковому світі атуальна проблема розрізнення термінів 
«ідіостиль» та «ідіолект». На наше переконання, розрізнення цих термінів у 
сучасних умовах та сучасному динамічному світі має ґрунтуватись на 
використанні екстралінгвістичних засобів, а саме необхідно зважати на те, 
мовлення якої особистості досліджують. У цьому контексті, на нашу думку, 
ідіостилем постає сукупність мовно-виражальних засобів, що притаманні певній 
визначній або важливій особистості в суспільстві, що дає змогу її ідентифікувати 
та вирізнити із певного середовища. Якщо раніше ідідостиль ототожнювали 
лише з мовним стилем письменника, то в сучасному світі, на жаль або на щастя, 
вже не письменники формують думку масового реципієнта і впливають на його 
настрої, а важливим постають медійні особистості, політики, тому й варто 
вивчати їх ідіостилі. Щодо ідіолекту, то на нашу думку, варто це сприймати як 
сукупність мовно-виражальних засобів кожної окремої персоналії, тобто 
особливості мовлення кожної людини, які вона має з дитинства або ж набула 
протягом свого життя. Тому в нашому дослідженні й оперуватимемо поняттям 
«ідіостиль».  

Вдалий імідж, ідіостиль політика – запорука його успіху, адже саме 
індивідуальні риси вирізняють яскравих діячів і роблять їх впізнаваними [2, 
с.193], а відтак політичні діячі із яскравим мовленням та своєрідними мовними 
засобами запам’ятовуються людям, закарбовуються в їхній пам’яті та це може 
слугувати чинником обрання їх на певні посади. 

Ідіостиль стає важливим засобом формування іміджу політика, способом 
його само презентації, позиціонування себе в очах аудиторії [3, с.121] (тут і далі 
переклад наш – Т. Ц.). Кожний політик має власні особливі характерні риси, свій 
імідж, що може виявлятись у його мовному портреті, у тому, як він говорить, які 
застосовує специфічних мовні засоби, прийоми, певне наголошування тощо. 
Саме сформований ідіостиль та його дотримання робить політика впізнаваним 
для народу, відтак знайомим та ближчим.  
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Ідіостиль політика – індивідуальний авторський стиль політика у вираженні 
своєї позиції та використанні ключових концептів [4, с.101] (тут і далі переклад 
наш – Т. Ц.). На наше переконання, ідіостиль політика – це система лексико-
стислістичних засобів, які характерні та притаманні мовленню окремого 
політика, що робить його особливим, але водночас упізнаваним через численне 
повторення та звернення в мовленні саме до цих засобів. 

Системними та особливими в мовленні Ю. Тимошенко є суспільно-
політична лексика, що є відображенням напрямків, ідей та загалом діяльності 
її партії «Батьківщина», а також ті лексеми, які дозволяють їй вдало й чітко 
пояснити діяльність політичних суперників – інших політиків, наприклад, 
«новий економічний курс», «економічний показник», «реформи», 
«антикорупційні заходи», «дипломатичні переговори», «мінімальна заробітня 
плата», «узурпація», «премії», «оклад», «зарплата», «фінансово-економічна 
колонізація», «неоколонізація», «зовнішнє управління». Крім того, важливими в її 
мовленні є терміни з психології та етики, на яких вона дуже часто наголошує, 
коли хоче показати діяльність своїх політичних конкурентів: «честь», «совість», 
«відповідальність», «мораль», «свідомість», а також синоніми до 
психологічного терміна «управління свідомістю», які метафоризуються та 
завдяки цьому Ю. В. Тимошенко переконує реципієнтів у неправильних та 
знищувальних діях конкурентів: «глибоко промивати свідомість», «промити 
мізки аж до самого шлунку». 

Також варто відзначити активне вживання жаргонізмів у її мовленні, які вона 
системно використовує, наприклад «тирити», «прокачувати», «обнали», 
«рейдерити» тощо, це свідчить про намагання наблизитись до реципієнтів, стати 
їм ближчим, а тому ввійти в довіру та реалізовувати свої політичні плани. 

Ю. В. Тимошенко дуже часто й системно переконує реципієнтів завдяки 
оперуванню даними, цифрами. Н. В. Деренчук зазначає, що оперування 
фактами є одним з найбільш поширених методів в українському політичному 
дискурсі. Такий прийом можна використовувати для побудови справедливого, 
збалансованого аргументу. Фактологічну точність повідомлюваної інформації 
досить часто підсилює активне вживання складених числівників та наявність 
відсоткових значень. У такий спосіб політики спрямовують зусилля на 
вираження достовірності інформації [1, с.359]. На нашу думку, Ю. В. Тимошенко 
хоче переконати український народ у невдалій політиці своїх конкурентів, 
президентів країни, використовуючи відсотки, підрахунки, створюючи при 
цьому переконливу картинку в очах реципієнтів. Також використання цифр у її 
інтерв’ю свідчить про те, що політикиня справді цікавить життям своєї країни, 
їй не байдужі проблеми українського народу, а відтак вона можна завоювати 
довіру в людей: 

 «Сенсаційні опитування інституту IRI показують: 72% українців сьогодні 
вважають, що Україна рухається в невірному напрямку. 91% – що їхнє 
життя суттєво або різко погіршилося» [2016-Т]. «Вперше за 25 років 
знизився рівень споживання харчових продуктів українців: риби – на 53%, 
м’яса – на 27%, молочних продуктів – на 37%» [2016-Т]. «І тому ми 
продовжуємо споживати російський газ, і якщо ви візьмете аркушик і олівець і 
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порахуєте в стовпчик, то ви переконаєтеся, що по тому, як кажуть, 
«поганому» контракту на газ, який колись був у 2009 році підписаний, сьогодні 
ціна на газ складає 145 доларів. А з Європи через реверс російський газ, 
підкреслюю, російський газ купується по ціні десь 190–185 доларів за тисячу 
кубічних метрів» [2017-Т]. «98 банків за 4 роки. Дивіться, у нас було 180 банків 
на 1 січня 2014 року, зараз ми маємо 82. 98 банків, українських банків, де були 
депозити середнього класу, де була застава….все було в цих банках» [2018-Т]. 
«Подивіться, скільки депозитів загинуло в банках-банкрутах: 302 млрд гривень. 
Ви розумієте, що з них 32 млрд гривень – це вклади фізичних осіб…, а 270 млрд 
гривень, ви це бачите, це вклади юридичних осіб – це, по суті, поточні рахунки 
наших підприємств» [2018-Т]. «Ми видобуваємо лише на державних 
підприємствах 16,4 мільярда, а реально населення і бюджетна сфера 
споживають 15,7 мільярда. Це говорить про те, що нам вистачає українського 
газу» [2019-Т]. «І тоді ми з вами чітко будемо розуміти, що ціна на український 
газ для населення і для бюджетної сфери буде формуватися так: видобуток, 
транспортування до споживача, безпосередньо до конфорок людей, далі – 
податки, 30% прибутки. І все це складає 3 гривні 50 копійок за кубометр. А 
сьогодні український газ людям продають по 8 гривень 55 копійок» [2019-Т]. 
«Голова Укрпошти, абсолютно грантова маріонетка, отримує в місяць 
мільйон вісімсот вісімдесят сім тисяч гривень. Листоноша – 6 тисяч 
гривень. В 304 рази керівник отримує більше, ніж листоноша, які працюють в 
Укрпошті» [2020-Т] та інші. 

Варто зазначити, що Ю. В. Тимошенко застосовує у своїх інтерв’ю схеми, 
презентації, на яких відображено ці цифри, підрахунки, а відтак вплив на 
реципієнтів відбувається ще більший, оскільки поширюється на декілька систем 
сприйняття інформації людиною. 

Ю. В. Тимошенко також для переконання реципієнтів у своїй політичній 
обізнаності, щоб оперувати не лише словами, цифрами, але й фактами, 
використовує інтертексти в інтерв’ю, що є системними та часто 
повторюваними. Інтертекстуальність вважають одним із найважливіших засобів 
актуалізації найголовнішої інтенції політичного дискурсу – впливу на реципієнта 
та переконання його в правильності своєї позиції. Для публічної мови політика 
характерне використання інтертекстів, розпізнавання яких не повинно викликати 
труднощів у реципієнтів, оскільки час осмислення тексту обмежене [5, с.6]. 
Варто зазначити, що інтертекстуальність варто використовувати або ж 
досліджувати, зважаючи на лінгвокультурологічну специфіку народу, 
особливості їхніх символів, прецедентних ситуацій, текстів, законів тощо. 

Найголовнішими з них є прецедентні тексти, основними джерелами яких 
стали законодавчі документи, оскільки саме вони допомагають не лише 
висловити свої політичні ідеї, але й найчастіше негативно відобразити діяльність 
інших політиків, що є сильним аргументом впливу на аудиторію:  

 «Але в Конституції написано, що єдиним джерелом влади є народ!» [2016-
Т]. «В мене на руках є постанова Гройсмана №493, за якою він вдвічі підвищив 
заробітну плату собі» [2016-Т]. «Але от напівтаємна постанова Гройсмана, 
де він вдвічі підняв зарплату Президенту, у якого мільярдні статки, хоча в 
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декларації вказані мільйони доларів, собі, всім міністрам і Адміністрації 
президента, не скасована» [2016-Т]. «Ви знаєте, що у нас є фундаментальний 
документ. Це Угода про асоціацію України і ЄС і зону вільної торгівлі, 
розширену зону вільної торгівлі» [2017-Т]. «І тому ми вважаємо, що треба 
повертатися до Будапештського меморандуму» [2017-Т]. «Говорять, що  в нас 
прийшла реформа освіти прекрасна» [2018-Т]. «Я вважаю, що Будапештський 
меморандум прямо до цього веде» [2019-Т]. «Вони прийняли Закон про 
скасування заборони на приватизацію всіх без виключення стратегічних 
об’єктів держави…» [2020-Т]. «І тому ми сьогодні вже Бюджет 2019 року 
провалили більше ніж на 50 млрд гривень» [2020-Т] тощо. 

 Також Ю. Тимошенко застосовує прецедентні тексти, джерелами яких є 
відомі книги, фільми, серіали, доповіді, важливі для українського народу тексти. 
На нашу думку, залучення таких текстів політиками необхідно для того, аби 
чітко довести власну думку, використати текст, наприклад, Біблію, який 
надзвичайно важливий та авторитетний для українського народу, а відтак 
посилюється вплив на реципієнтів, оскільки залучено ціннісні для релігійного 
життя українців реалії. Крім того, покликання на відомі фільми та розповіді їх 
сюжетів допомагає Ю. В. Тимошенко порівняти це з українською дійсністю, 
через знайомий та зрозумілий сюжет показати нашу реальність:  

«Дуже відомий норвезький економіст Ерік Рейнард написав матеріал про 
види корупції. І одним із таких є «піцо» (на слензі) - це коли при великий владі 
знаходяться корупціонери, котрі через певні технології викачують з народу 
максимум фінансових ресурсів і перерозподіляють їх на свої офшорні рахунки. 
Оцим якраз і займається сьогодні Президент, його оточення, Гонтарєва» [2016-
Т]. «Якщо ми згадуємо Біблію, там написано: «хай ваше так буде так, і хай 
ваше ні буде ні, все інше від лукавого» [2017-Т]. «Ця аналогія, якщо Ви 
пам’ятаєте, був такий і є, вірніше, такий культовий фільм «Аватар» [2018-Т]. 
«Хочеться ще згадати культовий фільм «Матриця» [2018-Т]. «Я не 
загострювала б ні в одну, ні в другу сторону будь-які процеси. Мені, наприклад, 
дуже імпонує 50-а ювілейна доповідь Римського клубу» [2019-Т]. «І от, остання 
доповідь «ComeOn!» дуже сильною» [2019-Т]. «Але той, хто розколює наш дім, 
так як написано в Біблії, той, хто розколить дім, то він знищить сам себе» 
[2019-Т]. «… треба просто зрозуміти, що після обрання Зеленського ситуація 
різко відрізняється від серіалу «Слуга народу», і це різко відрізняється від 
образу Голобородька» [2020-Т] тощо. 

 Надзвичайно цікавим було залучення у інтерв’ю 2020 року покликання на 
серіал «Слуга народу», що створює негативне ставлення до В. Зеленського, а 
тому може формувати сааме таке ставлення і в реципієнтів. 

 Системно та часто відображеними в інтерв’ю Ю. Тимошенко постають 
прецедентні ситуації, які можуть бути представлені через пряме називання або 
ж опосередковано через різні описи не лише таких подій, а й головних фактів, 
деталей тощо. Залучення таких прецедентних ситуацій відбувається не лише з 
українського життя, української історії, але й також зі світової, що відображає 
зацікавлення та знання політиком не лише подій близьких рідному народу, але й 
світових загалом. Слід зазначити, що зазвичай Ю. В. Тимошенко розповідає такі 
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ситуації, що знайомі більшості реципієнтів, а відтак можуть викликати певні 
емоції, оцінку, що також є виразником впливу: 

 «Навіть під страхом руйнації приміщень, в яких сидять канали» [2016-Т]. 
«Я поважаю французів, мільйони котрих вийшли на вулиці на чолі з 
профспілками, коли через зміни до Трудового кодексу їх хотіли позбавити 
мінімальних прав» [2016-Т]. «І перша чесна приватизація, якщо ви згадаєте, 
«Криворіжсталі», де ми отримали 5 мільярдів доларів за завод металургійний, 
який по суті був розібраний клановими родинами напередодні Помаранчевої 
революції» [2017-Т]. «І зараз я вважаю, що мінський процес не приніс Україні 
миру, і про це треба чесно говорити» [2017-Т]. «Я хочу нагадати вам, що я тоді 
щойно вийшла з в’язниці, і я була запрошена як гість на раду РНБО, разом з 
іншими лідерами парламентських і позапарламентських фракцій» [2017-Т]. «Я 
вважаю, що Голодомор, який пережила Україна, це був геноцид української 
нації» [2017-Т]. «Але коли на базі всіх бурхливих подій Революції Гідності 
помінялась влада і прийшла влада настільки слабка, настільки залежна, що нею 
можна як пластиліном, по суті, управляти, в цей час треба було вивести країну 
з точки спокою, з точки стабільності і її кинути в кризу…» [2018-Т]. 
«Незалежні журналісти-розслідувачі відкрили шокову інформацію, що на 
оборонному бюджеті заробляв президент України «чорні» гроші» [2019-Т]. «І 
це той «грузинський випадок», коли ми могли, зробивши помилку, сьогодні не 
мати двох третин України» [2019-Т]. «Але те, що вибухнуло з Гончаруком, я б 
трошки розклала на декілька елементів» [2020-Т] тощо. 

Наголосимо, що Ю. Тимошенко для того, аби описати своїх опонентів, 
найчастіше використовує і згадує негарні ситуації, що висвітлюють їхню 
діяльність негативно. 

Надзвичайно важливим є також введення прецедентних імен. Це зазвичай 
згадування про визначних політиків світу, а також називання українських 
політиків.  

«Головне, що вони вдвох привласнили владу в країні - Яценюк і Порошенко» 
[2016-Т]. «І знищили «Хрещатик» Гонтарева і Порошенко, перевівши активи 
собі» [2016-Т].  «Можу вам сказати, що якщо ви проаналізуєте, скільки років 
працюють в політиці лідери багатьох країн світу, візьміть Анґелу Меркель, 
візьміть Марґарет Тетчер, та й того ж Обаму, який, на мій погляд, достатньо 
успішно два терміни управляв всіма процесами в Сполучених Штатах, 
Черчилля візьміть, ви подивитеся, що вони в політиці 25, 30, 35, 40 років» [2017-
Т]. «Я хотіла б, щоб ви процитували міністра оборони Тенюха, який був 
делегований на цю посаду партією «Свобода», щоб ви процитували пана 
Наливайченка, щоб ви процитували прем’єр-міністра Яценюка, процитували у 
тому числі Арсена Авакова, а ще процитували б усі поради, які давали посли 
іноземних держав у той час Україні» [2019-Т]. «У нас спадкоємність Януковича 
сьогодні на всіх посадах в Україні – така сама корупція, така сама неправда, 
такі самі «манафорти» [2019-Т]. «Жінка-головнокомандувач ніколи не 
допустить біля себе цю корупційну ватагу «свинарчуків», «кононенків» і так 
далі» [2019-Т]. «І тому заміна Гончарука може відбутися тільки тоді, коли 
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зовнішні фінансові кола зрозуміють, що у Зеленського падає рейтинг…» [2020-
Т] тощо. 

Варто зауважити, що про політиків інших країн Ю. Тимошенко відгукується 
дуже добре, з її мовлення можна зрозуміти повагу до них (звичайно, крім 
Манафорта), а щодо українських політиків у неї сформована негативна оцінність, 
і це вона намагається донести своїм реципієнтам. Важливо зазначити, що у 2019 
році у інтерв’ю вона системно використовувала оніми в множині: «манафорти», 
«свинарчуки», «кононенки» тощо, що має виразне експресивне та оцінне 
забарвлення, звичайно, негативне, оскільки ці відомі особи пов’язані зі 
скандалами, неприємними ситуаціями, а тому можна говорити про те, що такі 
імена переходять у щось узагальнене, те, що реципієнти сприйматимуть відразу 
із негативною оцінкою.  

Отже, у мовленні Юлії Тимошенко прослідковано використання суспільно-
політичної лексики, а також психологічних та етичних терміни, які спрямовані 
переважно для показу негативної діяльності опонентів. Варто зазначити, що в 
мовленні Юлії Тимошенко вжито й на жаргонізми, що можна вважати її 
прагненням наблизитись до народу, а також це може свідчити про 
експресивність та бажанням саме такими словами оцінити події в країні. 
Важливим є використання інтертекстуальності у вигляді прецедентних текстів, 
ситуацій, імен, що свідчить про знання і своєї країни, і тенденцій та подій в інших 
державах. Таке вживання названих засрбів в мовленні Юлії Тимошенко сповнене 
експресивністю, бажанням у навіть таких контекстах показати своє ставлення до 
інших, а відтак і сформувати подібне і в реципієнтів. Ми вбачаємо подальші 
перспективи дослідження і в теоретичному, і в практичному плані, оскільки є 
змога в майбутньому ґрунтовніше та детальніше проаналізувати суттєві 
відмінності між поняттями «ідіостиль» та «ідіолект», залучити й інші дефініції 
для їх дослідження. А в практичному аспекті можливе порівняння ідіостилів 
українських політиків, а також залучення для зіставлення й ідіостилів визначних 
політиків інших країн. 
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Брехня відіграє колосальну роль як в діях окремої людини, так і в житті 

суспільства в цілому. Однак проблемі брехні філософи приділили не так багато 
уваги, як, наприклад,  категоріям істини та правди. Попри обмежені дані про 
прояв брехні у взаємодії між людьми, даний феномен все ж таки потребує 
детального аналізу.  

Категорії брехні приділяли увагу ще мислителі доби Античності. Так, 
Аристотель намагався викрити судження софістів під час наукових дослідів і 
завдяки цьому відкрив закони формальної логіки [1]. На таку проблему звертав 
увагу також філософ доби Просвітництва Вольтер, який вважав, що брехня може 
бути допустимою, якщо вона творить добро. Крім цього, він зазначав, що 
брехати потрібно сміливо і завжди. Однак, за часів активного поширення 
християнства панувала зовсім інша думка.  

Дане вірування трактувало брехню як щось неправильне та аморальне. 
Християнські філософи стверджували, що брехня ніколи не буде прийнятною в 
громадянському суспільстві. А. Августин виділяв 8 категорій брехні та зазначав, 
що брехня, навіть сказана жартома, чи кимось, хто вірить в неї чи вважає її 
правдивою, теж є брехнею, тобто завдає шкоди довірі між людьми [2]. 

Крім цього, Фома Аквінський розробив свою класифікацію брехні за 
усвідомленістю особи, де виокремлював шкідливу та жартівливу (корисливу) 
[3]. Так, шкідливою вважається брехня, якщо людина застосовує її з мотивів 
завдати іншій людині шкоди. А жартівлива брехня, в свою чергу, спрямована у 
бік добра та, наприклад, допомоги комусь у небезпечній ситуації. До того ж, теза 
Аквината ґрунтується на думці, що брехня - це завжди щось погане. Цю тезу 
часто розуміють хибно, ніби вона заснована на думці про те, що брехня 
протилежна природній функції мови. Однак відповідно до його визначення 
брехня є твердженням того, що особа, яка її вимовляє вважає помилковим. Так, 
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кожен раз, коли людина щось стверджує як істинне, вона підтверджує істинність 
двох положень: експліцитно вона стверджує істинність положення, яке, як вона 
вважає, є хибним, і імпліцитно - положення, яке, як вона вірить, є істинним.  
Тобто Фома Аквінський головною проблемою брехні вважає те, що в ній наявна 
невідповідність між Я, представленим або повідомленим, і реальним Я. Інколи 
трапляються ситуації, коли розумно і навіть морально необхідно приховувати 
свою віру, однак це не є «обманом», а є «розсудливим приховуванням», що є 
цілком виправданим у таких ситуаціях, як, наприклад, несправедливо заманити 
у війні ворога у пастку.  Однак людина не повинна «приховувати» за допомогою 
фальшивої демонстрації себе, яка передбачає, що людина називає істинним те, 
що вважає помилковим.   

І. Кант, як представник німецької класичної філософії, аналізував твердження 
про те, що говорити правду є обов’язком, однак виключно щодо тої людини, яка 
має право на правду [4]. Він зауважував, що даний вираз позбавлений сенсу, адже 
краще говорити, що особа має право на власну правду, тобто суб’єктивну. 
Кожен, хто бреше, які б добрі наміри у нього не були, має нести відповідальність, 
навіть перед цивільним судочинством, адже правдивість - це закон і якщо тільки 
допустити його найменше невиконання,  з’являються всі підстави для того, щоб 
він став хитким і ні на що не придатним. 

Варто також звернути увагу на думку Т. Гоббса, який вважав, що людина 
може спробувати збрехати, тобто говорити слова без значення або неправильно 
будувати речення, однак вона не може вводити в оману [5]. Відповідно до його 
вчень є можливість припустити факт брехні, але неможливо зрозуміти цю 
брехню, адже людина, якій брешуть, сприймає цю брехню як щось істинне. 

На підставі цього можна говорити про співвідношення понять брехня та 
обман. Деякі філософи розглядають обман як форму брехні. Безсумнівно, 
спільним є усвідомлене прагнення людини спотворити істину. Сутність обману 
полягає у спрямуванні думок особи таким чином, щоб вона у майбутньому 
вчинила помилкові дії, тобто відбувається певна невідповідність уявлень такої 
особи щодо дійсності. В обмані відсутнє безпосереднє викривлення правди, адже 
особі лише не повідомляють деякі факти, які є важливими для розуміння 
ситуації, тобто приховують їх. 

В свою чергу, обман необхідно розмежувати із неправдою, оскільки під 
неправдою слід розуміти висловлювання, яке пролягає у неповному знанні особи 
про предмет. Людина не приховує інформацію, а всього лиш є передачем такої 
неповної інформації. 

Оскільки свідомість - це вища форма відображення дійсності, спосіб 
осмисленого відношення людини до світу та самої себе через суспільно 
вироблену систему знань, вірувань і цінностей, то є всі підстави говорити про те, 
що брехня - це феномен, який притаманний лише людському суспільству. 

Таким чином, враховуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що 
питання пошуку істини було актуальним в усі часи існування людини. Саме тому 
проблема брехні насущна і зараз, адже брехня, обман і неправда є невід’ємними 
компонентами життєдіяльності людини в суспільстві. Незважаючи на це, 
брехливість не втрачає своєї аморальної ролі, адже порушуються можливості 
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людини адекватно сприймати світ, вчинки людей, а також ті життєві ситуації, у 
які вона потрапляє протягом своєї діяльності. 

 
Список літератури: 

 Майорчак, Н.М. Брехливість особистості в соціально-психологічному 
контексті. (2018). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 

 Августин, А. (2015). Монологи. Москва: Мультимедийное издательство 
Стрельбицкого. 

 Аквинский, Ф. (2010). Сочинения. Москва: Едиториал УРСС. 
 Кант, И. (1980). Трактаты и письма. Москва: Наука. 
 Гоббс, Т. (2000). Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави 

церковної та цивільної. Київ: Дух і Літера. 



388 

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО 
КОНФЛІКТУ У ПРАЦЯХ К. ХОРНІ ТА Е. ФРОММА : 

КОМПАРАТИНИЙ АНАЛІЗ 
 

Пісна Юлія Володимирівна 
 доцент кафедри соціальної роботи, канд.філос.наук,  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
м. Дніпро, Дніпровська область, Україна 

 
Вивчення внутрішньоособистісних конфліктів починається з кінця XIX ст. 

Фундатор психоаналізу З. Фройд показав, що людське існування просякнуто 
постійними спробами подолати суперечність між біологічними потребами і 
бажаннями та соціально-культурними нормами. Саме в даному протиріччі 
криється сутність внутрішніх конфліктів особистості за                 З. Фройдом 
[Фрейд 2002]. Тобто у людини в стані внутрішньособистісного конфлікту  
відбувається зіткнення її бажань, які однаково прагнуть до задоволення, але є 
взаємовиключними. Проте фройдівське розуміння конфлікту наче прирікає 
людину на вічну боротьбу суперечностей, як в ній самій, так і з її оточенням.  

У свою чергу К. Хорні та Е. Фром разом з іншими неофрейдистами, 
розширили розуміння природи і поняття внутрішнього конфлікту особистості та 
спробували включити в нього соціальний контекст.  

Особливу увагу слід звернути на роботи Е. Фромма при вивченні конфлікту, 
як соціального явища. Філософ розглядає і намагається пояснити причинно-
наслідкові зв’язки конфліктів всіх рівнів.  Більше того, у праці «Анатомія 
людської деструкції» автор детально досліджує зародження і прояв агресії у 
людини, як основну передумову конфліктної поведінки. Особливої актуальності 
сьогодні набувають модуси «бути» і «мати» запропоновані Е.Фроммом у 
контексті аналізу прагнення людини жадібно володіти всім навкруги на 
противагу становлення/буття і розвитку власної творчої особистості, що є 
першопричиною внутрішньоособистісного конфлікту. 

Е. Фромм – соціальний психолог, філософ, психоаналітик, один із 
засновників неофрейдизму – акцентує увагу на конструктивних функціях 
конфлікту. Мислитель вважає, що конфлікт веде до катарсису, просвітлення та 
являється запорукою розвитку. Значна кількість праць Е. Фромма присвячена 
аналізу сучасного суспільства і трансформації людини під впливом зміни 
соціальних обставин. Людина являє собою не лише результат психічних 
протиріч чи біологічно виправданих інстинктів, вона є і наслідком 
пристосування до соціальних умов.  

Вивчення особистісного конфлікту на основі хорнівських робіт є актуальним, 
оскільки автор дає перше у світовій практиці систематичне викладення теорії 
неврозу – причин невротичних конфліктів, їх розвитку та лікування. Дослідниця 
розкриває і обґрунтовує проблеми внутрішньоособистісного конфлікту з позицій 
соціокультурної концепції.            К. Хорні вдалося влучно описати сутність 
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внутрішніх конфліктів особистості не лише на основі власного досвіду, а й за 
допомогою науково-практичної роботи. 

У роботах «Мати чи бути», «Анатомія людської деструктивності»                 Е. 
Фромм розглядає зачатки та основи конфліктів різного рівня: від 
внутрішньоособистісного конфлікту кожного індивіда до нескінченної війни 
класів. Мислитель розкриває конфлікт особистості у контексті модусів «бути» і 
«володіти», де кордони протиставлення цих понять стерті, нівельовані. Тобто, 
«бути» означає для сучасної людини «володіти». Володіння є звичайною 
функцією нашого життя. Дійсно, для існування у сучасному світі людині 
потрібні деякі речі, одяг, житло і т.д. Щоб користуватися цими речами їх варто 
спочатку придбати. На перший погляд не виникає жодних сумнівів, що це 
нормальний перебіг послідовних подій системи сучасного матеріального світу.  
Складається уявлення, пише автор, що сама сутність і сенс нашого буття полягає 
у тому, щоб володіти будь-чим. Тобто той, хто нічого не має начебто нічого і не 
являє собою. Е. Фромм зауважує, що на його думку, «володіння» і «буття»  - це 
дві принципово різні форми людських переживань. Орієнтація на «володіння» 
характерна для західного індустріального суспільства, у якому сенс життя 
полягає у нескінченній гонитві за владою, грошима та славою. У суспільствах, 
що не заражені ідеями сучасного прогресу, акцентує Е. Фромм, спостерігається 
дещо інший, споглядальний характер взаємодії людини з навколишнім світом, де 
милуватись красою квітки, насолоджуватись почуттям любові, приязні до іншої 
людини, без жадібного бажання «володіти», уже приносить задоволення. 
Звичайно, що у сучасному світі складно уявити собі людину, яка живе нічого не 
маючи і не намагається володіти чимось: починаючи від одягу і побутових речей, 
закінчуючи певними статками. Проблема поняття «володіти»  або «мати» 
криється глибше, у заміні цими модусами самого буття людини. Ідеї мислителя 
не просто актуальні для сучасної людини і її буття, а набувають вражаючих 
обертів. Варто лише поглянути на розвиток сучасних соціальних мереж, де 
прагнення людей показати себе, свої статки, те, чим вони володіють, вже стало 
певною нормою, закономірністю. Сучасна людина створює собі сторінку у 
соціальній мережі, як друге Я і тим самим намагається показати якою вона 
хоче/може бути, яким тілом, красою вона володіє. Людина прагне сказати таким 
чином, що вона є, укорінити своє буття, заявити про себе, залишити слід. Проте 
-  це лише фікція, оскільки особистість сама по собі і сторінка у мережі, за 
допомогою якої вона себе презентує - не є ідентичними. Це яскравий приклад 
того, як сучасна людина виражає своє бажання «здаватись», а не «бути», чим сіє 
зерно конфлікту всередині себе. 

 Щоб подолати загрозливе зростання жадібності слід зорієнтувати людину 
на модус «буття», передумовами якого є незалежність, свобода та живий розум. 
Прагнення володіти завжди визначає місце людини у світі речей, тоді як буття 
знаходиться у сфері унікального людського досвіду. Головною характеристикою 
буття виступає внутрішня активність, що означає прагнення до реалізації 
власного таланту, можливостей і всього багатства унікальної духовної 
індивідуальності [Фромм 2004].  Тобто за Е.Фроммом, «буття» – це творчість, 
живий досвід, а «володіння» - перевтілення досвіду в речі, тобто те, що вбиває 
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живий процес. Коли людина надає перевагу живим відносинам із навколишнім 
світом на противагу бажанню «володіти», вона позбавляється відчуття страху 
втратити те, що має, а значить не відчуває тривоги або невпевненості в собі. Так, 
особа стає здоровою, з точки зору психології, процес становлення та розуміння 
себе відбувається адекватно, оскільки людина співвідносить себе і свої бажання 
з власним Я, а не з тим, чим вона володіє або бажає володіти. Таким чином 
людині відкривається її унікальність, вона може зрозуміти власне Я, що дає 
можливість розвивати свої здібності. 

У свою чергу за К. Хорні слід розрізняти нормальний 
внутрішньоособистісний конфлікт та невротичний. Нормальний конфлікт 
стосується фактичного вибору між двома можливостями, які суб’єкт вважає 
однаково бажаними або між переконаннями, що є однаково цінними для нього. 
В стані норми людина здатна прийняти рішення на користь одного з них, навіть 
якщо це вимагатиме від неї певних обмежень та буде викликати відповідні 
труднощі. Невротик, пригнічений конфліктом, обмежений у свободі власного 
вибору. Він наче розривається примусовими силами, що діють у протилежних 
напрямках і жодній із них не бажає слідувати. Саме тому прийняття рішення для 
нього стає недоступним.  

Конфлікт для невротика може бути вирішений лише роботою з 
невротичними потягами і зміною ставлення як до самого себе, так і до інших 
людей. Невротичні конфлікти не лише складно розпізнати, констатує К.Хорні, а 
й вирішити, оскільки суттєві потяги, що породжують невротичний конфлікт 
глибоко витіснені і можуть бути виявлені лише завдяки подоланню значного 
супротиву невротика [Хорни 2008: 22]. 

Отже, фундаментальну різницю між нормальними і невротичними 
внутрішніми конфліктами складає те, що невідповідність конфліктуючих потягів 
для людини менш значима, ніж для невротика. Вибір, який робить звичайна 
людина, обмежений двома способами дій, кожна із яких є цілком доступною для 
інтегрованої особистості. У свою чергу жодна із невротичних потреб не 
відповідає реальним бажанням невротика. Саме тотальне заперечення є суттєвим 
для розуміння природи невротичних конфліктів. 

Так, слід зазначити, що К. Хорні виділяє два види інтроспективних 
конфліктів: внутрішній і базисний конфлікти. Наявність у людей 
внутрішньоособистісного конфлікту є достатньо розповсюдженим явищем. 
Такий конфлікт є нормою, якщо людина усвідомлює необхідність його 
вирішення і прагне  цього досягти. Позиція дослідниці полягає у тому, що 
внутрішній конфлікт – це необхідність вибору серед двох можливостей, які для 
суб’єкта є однаково бажаними. Наявність такого внутрішнього протиріччя не є 
патологією, а скоріше презентує реалії сьогодення, в яких відбуваються постійні 
зміни в соціальному середовищі, що нас оточує [Тузова О.М., Дресвянина Н.В. 
2018]. Базисний конфлікт – це внутрішній невротичний конфлікт, який 
проявляється як необхідність вибору між двома примусовими силами, що діють 
в протилежних напрямках, жодній  з яких суб’єкт насправді не хоче слідувати. 
Такий внутрішній конфлікт майже не можливо вирішити, оскільки він 
неусвідомлений.  
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Ключовими детермінантами внутрішніх конфліктів особистості виступає 
соціокультурне середовище, наголошує дослідниця. Значною  мірою на людину 
впливає сім’я, а також суспільство в цілому (мікро і макросоціум). Джерело 
внутрішнього конфлікту часто приховане у ранніх відносинах дитини з батьками 
або з іншими значимими дорослими. У свою чергу невроз розвивається як 
наслідок внутрішнього конфлікту. 

За Е. Фроммом конфлікт між «бути» і «здаватись» є конструктивним, 
оскільки через його наявність виникає розуміння хибності шляху людини до 
панування над природою, бажання необмеженої особистої свободи та володіння 
матеріальними статками. Цивілізація опинилася на межі самознищення. 
Порятунок людства від психологічного і економічного краху, за Е. Фроммом, 
можливий шляхом докорінної зміни характеру людини, що виражається в 
переході від домінуючої установки на «володіння» до панування установки на 
«буття». 

Отже, К. Хорні і Е. Фромм акцентували увагу на соціальних аспектах 
виникнення внутрішніх конфліктів особистості та надавали їм конструктивного 
значення. Саме завдяки конструктивному виходу із внутрішнього конфлікту 
особистість здатна зростати, творчо розвиватися та змінюватися на краще. 
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Проблема людини є вічною філософською проблемою. Важливими для 

пізнання людини є питання про її походження, складність і поліваріантність 
відповідей на які зумовлені складністю самої людини як істоти, що одночасно 
перебуває у біологічному та соціальному вимірах. У контексті проблематики 
біологічного і соціального в людині, предметом філософського і наукового 
дискурсу є питання відношення ментального та тілесного та, зокрема, 
дослідження сутності поняття «тілесності людини». 

На тлі історичного дискурсу питання тілесності не було однозначним, 
оскільки упродовж історії змінювались як образ тіла, так і його місце у 
реальності [1]. О. Є. Гомілко, зокрема, визначає два історичних періоди 
репрезентації концепту тіла людини: перший – період, у якому відбувається 
пошук осмислення тілесності, але вона не представлена окремим філософським 
концептом, другий – це процес «легітимізації» тілесності, визначення останньої 
як ключової характеристики антропобуття [2]. У формуванні ставлення до 
поняття «тілесності» важливими є концептуалізація тілесності у середньовічній 
(християнській) думці як спадкоємниці античної філософії та подолання її 
амбівалентності, дослідження Декарта і проблематика «психофізичного 
дуалізму», що знайшли відображення у підходах сучасної науки до тіла, 
ставлення до тіла у філософії життя Ніцше, розвиток філософського поняття 
«тілесності» у феноменології Гуссерля, Сартра, Мерло-Понті, Шюца, 
Вальденфельса, а також погляд сучасної соціальної топології на роль і місце тіла 
людини у соціальному просторі. 

Поняття тілесності є пов’язаним із, проте не тотожним поняттю «тіло 
людини», що є фактично лише природним об’єктом із відповідною біологічною 
організацією. Водночас сама тілесність не вичерпується лише біологічними 
закономірностями, а розуміється як більш складний біопсихічний феномен, 
істотно пов’язаний із психоментальними процесами, що несе відбиток 
культурного і цивілізаційного розвитку. Тілесність людини є її інтегральною 
характеристикою і «охоплює як фізичні, так і метафізичні її параметри» [3], а 
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ментальний вимір тілесності визначається здатністю пізнання через 
безпосередній тілесний досвід, чуттєвість тіла. Однак, при цьому, Ж.-П. Сартр 
критикує «подвійне відчуття» як характеристику тілесності і говорить про 
принципове розрізнення рівнів досвіду тілесності – дотику і відчуття дотику  як 
різних ступенів прояву онтологічних рівнів буття тіла – тіло як буття-для-себе та 
тіло як буття-для-іншого, визначає тілесність не випадковим додатком душі, а 
перманентною структурою буття і умовою можливості існування свідомості як 
свідомості про світ та трансцендентного проекту майбутнього [4]. 

Сприйняття і розуміння власної тілесності виступає процесом осмислення 
свого тіла та здійснює вплив на формування особистісних рис і самосвідомості, 
тобто тілесність формує людину не лише як індивіда, а й як частину соціально-
культурного середовища. А. А. Осипов, пов'язуючи психосоматичні процеси та 
тілесність із свідомо-духовною сферою визначає, що зміни у структурі тілесності 
конструюють зміни елементів свідомості, у свою чергу, вплив елементів 
свідомості на тілесність задає новий імпульс розвитку духовності і цілісному 
розвитку людини [5]. Тілесність виявляє себе в контексті генотипу та 
особливостей індивіда у процесі його адаптації до природного і соціального 
середовищ [6], властивості та якості тілесних реакцій людини протягом життя 
істотно впливають на сприйняття індивідом світу. 

Заслуговує уваги також трактування поняття тілесності, представлене у 
дисертації Медвєдєвої Н. С., що трактує тілесність як багатогранне утворення, 
яке існує в трьох вимірах: біологічне (природне) тіло, внутрішня тілесність, 
зовнішня тілесність, і конструюється на їхньому перетині [7], синтезуючи 
поняття про тіло як організм, сукупність тілесних відчуттів та символу 
особистісних характеристик індивіда, що здатні забезпечити утворення 
соціальних зв’язків і його самовираження. 

Проблематика тілесності є провідною у сучасному інтелектуальному 
дискурсі. Гомілко О. Є. наголошує, що тілесність утворює фундаментальну 
метафізичну ідею, якою користується філософський розум в усіх найважливіших 
своїх побудовах і без якої мислення про людське буття взагалі 
унеможливлюється. Тобто, ідея тілесності стає конституюючим чинником 
теоретичних позицій, що визначають обличчя західної метафізики від її 
виникнення за античної доби й до сьогодення [8]. Така характерна наскрізність 
тілесності, насамперед, зумовлена тим, що тіло має величезну кількість 
експлікацій в усіх сферах людського життя: особистих стосунків, соціальних 
ролей, побуті, релігійних і медичних практиках, мистецтві тощо. 

На сучасному етапі розвитку людства здійснюються спроби зрозуміти 
взаємозв’язок розуму, тіла та духу, відбуваються дослідження впливу медіа, 
масової культури та західних ідеалів краси на тілесність сучасного індивіда, 
зокрема на одержимість власним зовнішнім виглядом. Крім того, зростає 
філософський попит на формування холістичного знання про людину, її 
тілесність, здоров’я та духовне зцілення, поглиблення дослідження базових 
специфічних характеристик тілесності, вказаних ще засновником 
феноменологічної традиції Е. Гуссерлем, зокрема афекту та сексуальності. 
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Зацікавленість питаннями людської тілесності виходять на перший план в 
умовах техногенної цивілізації, що характеризується розвитком принципово 
нових технологій, які безпосередньо вплинули на буття людини [9]. Тіло 
людини, його атрибути та способи «експлуатації» стають об’єктами 
специфічного масового культу, піддаються штучним модифікаціям для  
досягнення гламурної «досконалості». Філософи постмодерну (М. Фуко, Ж. 
Дельоз) зазначають, що у культурі модерну та постмодерну тіло індивіда стає 
глиною в руках влади капіталу й знаходиться під жорстким впливом економічної 
доцільності [10].  

Такі естетичні та функціональні зміни не нівелюють повністю людину як 
таку, проте істотно впливають на її самоідентифікацію, обумовлюють 
актуальність вирішення проблеми балансу такої модифікації, що забезпечує 
позитивне «вдосконалення» людини без перетворення її генотипу. Таким чином, 
осмислення тілесності на сучасному щаблі розвитку людства має відбуватись не 
лише за рахунок технологічного ставлення індивіда до своєї тілесності, а й на 
підставі розуміння цілісності людини як балансу біологічного та соціального, 
ментального і тілесного, як індивіда і водночас частини соціально-культурного 
середовища, завдяки чому можливо уникнути повної деформації людської 
тілесності, що неминуче призведе до руйнації соціальності особистості. 
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економічного аналізу, інвестування та розвитку сільських територій  
Одеської обласної державної адміністрація 

 
          Для нашої держави питання політичної відповідальності є одним з 

ключових для подальшого розвитку і втілення демократичних реформ.  
     У широкому плані політична відповідальність означає відповідність 

якостей носіїв владно-управлінської діяльності (ділових, культурних тощо) і 
реалізації ними своїх функцій та повноважень тим умовам і завданням, які 
постали перед країною і суспільством. Це глибоке усвідомлення суб'єктами 
влади й управління життєво важливих інтересів суспільства і країни, свого 
покликання самовіддано боротися за їх здійснення, здатність виробляти якісну 
політику, приймати найкращі рішення, здійснювати їх з максимальною користю 
заради загального блага [9].  

     «Політичний енциклопедичний словник» трактує політичну 
відповідальність як інститут соціальної відповідальності суб'єктів політики за 
наслідки їх політичної діяльності і виділяє такі напрями:  

     1. Морально-психологічний стан суб'єктів політики, заснований на 
розумінні сенсу та наслідків політичної діяльності, підґрунтям якої є політичні 
інтереси і потреби, політична свідомість, здатність до мобілізації політичної волі 
й визначення політичних цілей. Базується на високій професійній 
компетентності, патріотизмі.  

     2. Свідоме дотримання суб'єктом політики норм і правил політичного 
життя, зовнішніх і внутрішніх форм контролю політичної діяльності.  

     3. Настання негативних наслідків (відкликання, імпічмент, розпуск) для 
суб'єкта політики за недотримання політичних і правових норм.   

     4. Відповідність ідеології політичної практики суб'єктів політики.  
     5. Відповідальність влади за розвиток суспільства, реалізацію прав 

громадян [8].  
      Значущість політичної відповідальності полягає ще й у тому, що вона 

спонукає до розвитку всіх інших якостей у відповідності з найвищими 
ціннісними критеріями демократії. Відповідно сутність політичної 
відповідальності визначається відповідальністю органів державної влади і 
посадових осіб перед народом, населенням відповідної території за 
невідповідність їх діяльності мандату довіри, а суб'єктами політичної 
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відповідальності при цьому виступають ті носії влади й управління, які реально 
визначають зміст державно-управлінських рішень і відповідної діяльності [9].       

     Зазначимо, що різні аспекти політичної відповідальності висвітлюються в 
працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Л. Адашис, Н.Армаш, 
С.Балана, Л. Балуцької, Д.Горчаков, Я.Вариводи, Н. Колосова, С.Конончук,                 
О. Майбороди,  Г. Малкіної, В. Мельниченко, Ю. Нисневич,  Р.Павленко, 
М.Паламарчук,     О. Проценка,  М. Самуйлік, О. Сахань,  В. Серебрянникова,  В. 
Торяник, І. Халдай, І.Черленяк, А. Чепус,  В. Чиркіна, О. Штирьова та ін.    

      Особливої актуальності розгляд політичної відповідальності набуває для 
дослідження сучасних підходів до розвитку місцевого самоврядування. 

      В Україні поняття місцевого самоврядування закріплено законодавчо.  
      Так відповідно до статті 140 Конституції України місцеве 

самоврядування – це право «територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 
міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції 
і законів України» [4].  

     У статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
конкретизовано конституційне визначення місцевого самоврядування як 
гарантованого державою права та реальної здатності територіальної громади 
самостійно, тобто через різноманітні форми безпосередньої демократії, або під 
відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [3].           

      Cлід зазначити, що місцеве самоврядування дозволяє вирішувати місцеві 
питання, забезпечуючи максимальне врахування інтересів громад, поєднувати 
інтереси і права людини та інтереси регіонів і держави в цілому, створити певні 
противаги центральній владі, не допускати можливого свавілля з її боку. Для 
цього органам місцевого самоврядування або ж на конституційному рівні, або ж 
шляхом видання звичайних законів забезпечується досить широка компетенція, 
що відповідає намірам сучасних держав розширювати їх соціальні функції, 
сприяючи зміцненню ролі місцевого самоврядування у наданні різноманітних 
соціальних та адміністративних послуг населенню. Місцеве самоврядування 
ґрунтується на тому, що практично жодною країною неможливо управляти лише 
з центру. Тому її територія поділяється на певні адміністративно-територіальні 
одиниці різних рівнів (області, райони, громади тощо), в яких функціонують, як 
правило, одночасно виборні представницькі органи, які, попри відмінності у 
формуванні цих органів, разом творять єдину систему здійснення публічної 
влади на місцях [5].   

     Органи місцевого самоврядування, вирішуючи місцеві проблеми, 
захищаючи певні інтереси, виконують політичну функцію, обсяг якої в різних 
країнах різний і залежить від моделі місцевого самоврядування (табл.1).  
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Таблиця 1. Моделі місцевого самоврядування 
 

№ 
п/п 

Країна або назва моделі 
місцевого самоврядування 

Характеристика моделі місцевого 
самоврядування 

 
1 Франція Особливістю французької моделі є те, що 

вона сформувалася шляхом поступового 
делегування повноважень місцевій владі від 
влади державної [6]. 

2 Німеччина Німецька модель місцевого самоврядування 
відрізняється від французької тим, що органи 
місцевого самоврядування діють за 
дорученням держави, а громада, на основі 
законів і під свою відповідальність, розв’язує 
завдання на своєму рівні [1]. 

3 Скандинавська модель 
місцевого самоврядування 

Особливою ознакою є принцип 
колективного керівництва місцевою 
виконавчою владою шляхом використання 
такого специфічного самоврядного 
інституту, як «колективний мер». Цей 
принцип знаходить практичне втілення у 
випадках, коли в громаді відсутній 
одноособовий політичний лідер, а його 
повноваження здійснюють кілька осіб із 
чітко визначеними функціями [7]. 

4 Північноамериканська 
модель місцевого 
самоврядування 

Сфера діяльності муніципалітетів порівняно 
вузька і орієнтована передусім на 
обслуговування інтересів бізнесу. Громада у 
цій моделі є лише постачальником 
різноманітних послуг [7]. 

 
         Аналізуючи таблицю 1, варто зазначити, що європейські моделі більше 

підходять для України, адже вони більше відповідають процесу європеїзації 
вітчизняної системи державного управління та місцевого самоврядування, 
прискорюючи євроінтеграційний рух України. Крім того, європейський досвід 
розбудови місцевого самоврядування може бути орієнтиром для вдосконалення 
вітчизняної системи державного управління та місцевого самоврядування [2].  

       Зазначимо, що включення місцевого самоврядування до політичної 
системи дає змогу органам державної влади перекласти більшу частину проблем 
на місцевий рівень, переміщаючи на цей же рівень і невдоволення громадян 
владою. Також на місцевому рівні формуються політичні амбіції лідерів, 
починається їхня активна участь у політиці, тому що це є рівень, найближчий до 
населення. Крім того, й громадяни, які беруть участь у вирішенні місцевих 
питань, й накопичуючи відповідний політичний досвід, будуть більш лояльними 
до державної влади й політичної системи загалом.  
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      Таким чином,  місцеве самоврядування має усі ознаки політичної влади.   
По-перше, – це влада публічна, тому, контролюючи місцеві ресурси, вона має 
право на здійснення влади від імені населення; по-друге, вона має право збору 
податків у межах певної території. Якщо порівняти функції, які виконують 
державні органи й органи місцевого самоврядування, то можна зробити 
висновок, що вони подібні. Різниця полягає лише у масштабах розв'язуваних 
завдань і межах території, на яку поширюється влада органів місцевого 
самоврядування [2].  

     Значущість утвердження політичної відповідальності в місцевому 
самоврядуванні як важливого засобу регулювання відносин щодо цільового 
використання влади від імені та в інтересах територіальної громади 
зумовлюється особливістю та специфікою цього виду відповідальності. Її 
застосування дає можливість членам територіальної громади притягати органи 
та посадових осіб, яких вони обрали на місцевих виборах, до відповіді за 
результати їхньої діяльності щодо вирішення питань місцевого значення. Цей 
вид відповідальності спрямовано на запобігання ризику неналежного 
використання владних повноважень та впливає на забезпечення дієвості таких 
принципів місцевого самоврядування як народовладдя, виборність, підзвітність 
і відповідальність перед територіальними громадами їхніх органів та посадових 
осіб [1].  

     Отже, органи та виборні посадові особи місцевого самоврядування 
передусім відповідальні перед територіальною громадою, яка їх обирає. Роль 
територіальної громади, перед якою зазначені суб’єкти є політично 
відповідальними, визначається рівнем децентралізації влади, повсюдності та 
спроможності місцевого самоврядування. Відповідно, за умов демократичної 
децентралізації територіальна громада, громадяни є головними сторонами, перед 
якими відповідальні названі суб’єкти, а в умовах централізації йдеться, скоріше, 
про політичну відповідальність перед державою.                                          

     Щодо політичної відповідальності органів місцевого самоврядування 
доцільно  розглядати в двох аспектах – як законодавчо зумовлену та існуючу 
фактично.  

     Законодавчо зумовлена відповідальність – це 
політична відповідальність  представницьких органів місцевого 
самоврядування,  що  є  безпосередньою  та  формалізованою  у  частині  проце
дури  її застосування. Безпосередньою –
оскільки  ради  за  стан  вирішення  питань місцевого 
значення  несуть  відповідальність  безпосередньо  перед  територіальною  гром
адою (народом)  
як єдиним джерелом влади, тобто повноваження сільської, селищної,міської, 
районної  в  місті  ради  можуть  бути  припинені  державою  за  рішенням  місц
евого референдуму. Формалізація процедури  полягає у тому, 
що нормою закону встановлена 
процедура  дострокового  припинення  повноважень  за  відсутності  підстав  дл
я  її ініціювання.  
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У другому випадку йдеться про відповідальність як представницьких органів 
місцевого самоврядування, так їх виконавчих органів та районних і обласних 
рад.  Тут доречною є думка Ю.Стрільця, що стосується  всіх органів місцевого  
самоврядування: 
ця  відповідальність  «…покликана  регулювати  політичні  відносини  між  рад
ою  та територіальною громадою та її специфіка  
виявляється в тому, що вона постає не просто як санкція  за неправомірну  
діяльність чи бездіяльність, а як принцип організації цих відносин, категорія 
свободи вибору, морального почуття обов’язку, реакція на вимоги та очікування 
громади, форми контролю» [10].  

     Отже, найбільш повно конкретизація відповідальності органів місцевого 
самоврядування  має відбуватись саме на місцевому рівні. Такий підхід 
дасть змогу ґрунтовно розвивати 
принципи  місцевого  самоврядування,  доповнювати  існуючу  модель  механіз
му 
відповідальності  у  місцевому  самоврядуванні,  створюватиме  правову  основ
у  для реалізації 
відповідальності органів місцевого самоврядування перед територіальними 
громадами. Зокрема, потребує більш детального розгляду можливість того, щоб 
політична відповідальність виступала засобом саморегулювання та 
внутрішнього цензора в діяльності суб’єктів владних повноважень щодо 
вирішення питань місцевого значення [11]. 

     Однак для створення в Україні ефективної політичної системи, здатної 
забезпечити динамічний розвиток країни, є подальше реформування інституту 
місцевого  самоврядування.   Особливо   гостро   стоїть   питання   у  контексті  

децентралізації влади в Україні, забезпечення безперервності реалізації 
завдань та повноважень місцевого самоврядування, зокрема після затвердження 
нового адміністративно-територіального устрою районного рівня та рівня 
територіальних громад, проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, 
селищних, міських голів (які відбулися 25 жовтня 2020 року в Україні) на новій 
адміністративно-територіальній основі.  
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ В РУМУНІЇ 
 

Мельничук Любов 
Кандидат політичних наук, доцент 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
 

Україна та Румунія тісно пов’язані між собою не лише наявністю спільного 
кордону (613,8 км, у тому числі річкового 292,2 км і морського 33 км), а й 
спільним історичним і культурним минулим, проживання в обох країнах 
національної меншини іншої сторони. 

Згідно з попередніми даними останнього перепису населення (відбувся 
восени 2011 року), на території Румунії проживає 51,7 тис. етнічних українців. 
(За альтернативними підрахунками Союзу українців Румунії, українська громада 
країни налічує понад 200 тисяч осіб). 

Румунські меншини в Україні та українські меншини, що мешкають у 
Румунії, є факторами, які забезпечують постійну взаємодію між двома країнами. 
Варто зазначити, що саме національна меншина є вагомим ресурсом для ведення 
ефективної культурної дипломатії.  

Культурна дипломатія – важливий фактор становлення та розвитку успішних 
міждержавних відносин, водночас самі міждержавні відносини – складний і 
багатоетапний процес, під час якого доводиться розв’язувати гострі політико-
правові, економічні та соціальні проблеми, відшукувати адекватні відповіді на 
виклики часу.  

Однак культурна дипломатія як політика не повинна обмежуватися 
завданнями винятково сфери зовнішньополітичних відносин. Реагуючи також на 
культурні запити суспільства, вона бере участь у його формуванні, осмисленні 
власного досвіду і плануванні майбутнього. Власне культурна дипломатія може 
і має бути складовою культурної політики держави, але лише у тому разі, якщо 
та відповідає актуальним потребам соціуму [1]. Способи збільшення ефекту 
культурної дипломатії – це координація та спеціальний персонал (наприклад, 
аташе з культури в представництвах ЄС), пошук фінансування і партнерів, у тому 
числі приватних, поєднання засобів культурних організацій та держав-членів, 
налагодження контактів через різноманітні проекти й обміни, взаємодія між 
митцями і менеджерами культури, журналістами та письменниками [2]. 

Договірно-правову базу двостороннього співробітництва у галузі освіти та 
культури між Україною та Румунією становлять Угода про співробітництво в 
галузі культури, науки й освіти між урядами України та Румунії (від 03.09.1992 
р.), Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне 
визнання й еквівалентність документів про освіту й наукові ступені, виданих в 
Україні та Румунії (від 19.02.1999 р.), Угода про співробітництво в галузі освіти 
між Міністерством освіти України і Міністерством освіти Румунії (від 25.08.1995 
р.), Протокол про співробітництво у сфері освіти між Міністерством освіти і 
науки України та Міністерством  освіти, досліджень та молоді Румунії на 
2008/2009, 2009/2010 та 2010/2011 навчальні роки (від 18.07.2008 р.). 
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Відповідно до Указу Президента України від 20 лютого 2006 року було 
створено Культурно-інформаційний центр у складі Посольства України в 
Румунії, офіційне відкриття якого відбулося у Бухаресті 31 жовтня 2007 року в 
рамках офіційного візиту Президента України Віктора Ющенка до Румунії.  

За десять років роботи центру його діяльність спрямовувалася на зміцнення 
двосторонніх відносин між Україною та Румунією, поглиблення взаємоспівпраці 
у культурній, гуманітарній, інформаційній сферах; поширення в Румунії 
інформації про Україну, її історію і культуру, туристичні можливості і 
привабливість; зміцнення зв’язків з українською меншиною, сприяння 
задоволенню її національно-культурних потреб [3].  

Особлива увага надавалася подальшому зміцненню зв’язків із українською 
меншиною Румунії та підтримці практики задоволення культурно-мовних, 
інформаційних та духовних потреб, здобуття освіти рідною мовою. Зважаючи на 
це, Посольство та Культурно-інформаційний центр у його складі в контактах з 
міністерствами національного виховання та культури Румунії, а також 
представниками Союзу українців Румунії (СУР) постійно дбають про потреби 
української громади Румунії у класичній і художній літературі, іншій друкованій 
українознавчій продукції, наочно ілюстрованих матеріалах для оформлення 
кабінетів української мови та літератури румунських навчальних закладів, в яких 
викладають ці навчальні предмети. Такі питання систематизовано порушуються 
під час періодичних зустрічей Посла та співробітників Посольства з 
керівництвом СУР і активістами української громади Румунії.  

Реалізації вищезазначених завдань підпорядковані акції Культурно-
інформаційного центру (КІЦ) у складі Посольства України в Румунії, де завжди 
зорганізовують комплексні заходи, насамперед на відзначення 
загальнонаціональних історичних дат та подій, культурно-мистецькі акції, 
вшанування видатних діячів української історії та культури, презентації книг 
українських авторів і представників української громади Румунії, тематичні 
фото- та художні виставки, демонстрації українських фільмів тощо. Всі ці кроки 
здійснюються за участю керівництва та членів Союзу українців Румунії, 
громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на 
території Румунії, представників румунської громадськості, наукових, ділових і 
мистецьких кіл, працівників ЗМІ, співробітників Посольства та членів їхніх 
сімей. 

 Плани робота КІЦ у складі Посольства потребують негайного оновлення, 
адже він не відповідає запитам часу та реальності. Відсутнє розуміння сучасної 
культурної дипломатії, а як наслідок і відсутні способів її ефективної реалізації. 
Дуже часто робота КІЦ відображає традиційні підходи Посольства до 
просвітницької діяльністі та культурної співпраці.  

Певні кроки в напрямку культурної дипломатії щодо Румунії Україною були 
зроблені Міністерство культури, яке розмістило на своєму сайті інформацію про 
розробку проекту Концепції Українського інституту Тараса Шевченка із 
запрошенням надсилати пропозиції та зауваження. У проекті, зокрема, при 
формуванні мережі осередків за кордоном передбачено такі важливі моменти, як 
географічні пріоритети. Серед них – країни Центральної та Східної Європи, де 
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існує значний інтерес до України та її культури (Польща, країни Балтії, Грузія, 
Білорусь, Чехія, Румунія), та великі країни, у яких проживають багаточисельні 
українські громади, що слугуватимуть природною соціокультурною базою для 
діяльності таких Інститутів [2]. 

Румунія під час проведення днів культури в Україні зазвичай влаштовує 
дегустацію румунських вин та традиційних страв, що привертає увагу 
громадськості до румунської культури. Такий досвід сусідньої країни є 
позитивним та ефективним, тому його варто використовувати і нам. 

Культурна дипломатія України в Румунії сприяє розвитку українсько-
румунського співробітництва в культурно-гуманітарній сфері в недостатній мірі. 
На нашу думку, причиною цьому є відсутність фахівців з культурної дипломатії 
щодо Румунії та недостатня підтримка такої дипломатії з боку держави.  
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Introduction. The auto-order (lat. autoordinatione – self-arrangement, self-
regulation) method of psychotherapy was created by Vera A. Yanysheva, who also 
established the institute, where a person can become a psychotherapist of auto-order 
direction. This method is aimed at getting rid of the hotbeds of hidden tension that 
underlie the client's current negative situations. His or her mind in a natural way, with 
the psychotherapist’s help, gives out, works on, and absolves himself or herself of these 
foci [1]. 

This method contains elements of psychoanalysis, humanistic psychotherapy, 
gestalt therapy, body-oriented psychotherapy, etc. 

One of the unique therapy features invented by Yanysheva is a special setting: 5 
sessions every day, then 4 sessions once every two days, 3 sessions once every three 
days, and 3 sessions once a week. The total number of sessions (i.e. 15, in average 7 
weeks) is the basic psychotherapy phase or course that helps to remove acute negative 
conditions (i.e. current psychological discomfort). 

The study was aimed to define the changes after psychotherapy in client’s well-
being, which consisted of, in our opinion, some psychological and physical traits. 

Method. The study involved 60 clients whose age ranges from 23 to 55 years (M = 
37.67, SD = 8.01). Among these respondents there were 39 women and 21 men. The 
clients were asked to answer some questionnaires: 

- State-trait anxiety inventory by C.D. Spielberger (adapted by Yu.L. Khanin) [2] 
- Hardiness survey by S. Maddi (adapted and validated by E.N. Osin and E.I. 

Rasskazova) [3] 
- Budner’s scale of tolerance-intolerance of ambiguity (adapted and validated by 

G.U. Soldatova and L.A. Shaigerova) [4] 
Despite that some of these questionnaires consist of several scales, in each case we 

investigated the only main scale, which fully describes the specific psychological 
feature. 

The respondents were also asked to answer the author’s question: “Please, estimate 
the pain intensity of the following types of pain which occurs during the last week with 
the 3-item Likert scale (1 – low intensity, 2 – middle intensity, 3 – high intensity): 
headache, neck/shoulder pain, and low back pain.” 

All of these questionnaires were given to clients twice: before the 15 basic 
psychotherapy sessions and after this psychological treatment. 
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The used statistical methods with SPSS Statistics 22.0 are the Wilcoxon signed-
rank test (or the Wilcoxon t-test for matched pairs) and linear regression analysis. In 
this article the results of t-test are presented as Z-meanings. 

Results. The changes in psychological parameters are shown in Fig. 1.  
 

 
Figure 1. The client’s psychological state 

 
All obtained differences are statistically significant: state anxiety (Z = -3,289, p = 

0,001), trait anxiety (Z = -6,739, p = 0,000), psychological hardiness (Z = -6,753, p = 
0,000), intolerance of ambiguity (Z = -6,380, p = 0,000). These results mean that after 
psychotherapy, clients became less fearful and nervous; their feelings of psychological 
discomfort decreased. They also became more resilient and successful in responding 
to stressful circumstances. In addition, the uncertain future became less frustrating for 
clients: they became more tolerant and ready for new tasks and possible situations, the 
outcome of which is unknown. 

The changes in physical state are presented in Fig. 2. 
 

 
Figure 2. The client’s physical state 
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All found differences are statistically significant: headache (Z = -3,410, p = 0,001), 
neck/shoulder pain (Z = -5,130, p = 0,000), low back pain (Z = -4,966, p = 0,000). In 
other words, the intensity of different types of pain decreased due to psychotherapy 
sessions. 

When performing linear regression analysis, the meanings of all studied 
characteristics obtained after psychotherapy were used. Each of three pain intensity 
types was applied as a dependent variable. All psychological parameters were selected 
as independent variables. Linear regression was performed using a stepwise method. 

The only statistically significant regression model was received for the headache 
intensity: R^2 = 0,092, F (1, 58) = 5,873, p = 0,019. The only psychological scale that 
entered this regression model is the state anxiety: B = 0,026, T = 2,423, p = 0,019. It 
means that an increase in state anxiety by 1 point leads to an increase in the headache 
intensity by 0,026 points.  

Conclusion. The auto-order method of psychotherapy leads to improved 
psychological and physical well-being by reducing anxiety, intolerance of ambiguity, 
and pain intensity (headache, neck/shoulder pain, low back pain) and by increasing 
psychological hardiness. In addition, the psychosomatic nature of headache was 
revealed: the headache intensity depends on state anxiety. 
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Сучасні умови ринкової економіки висувають до керівників виробничих 

підприємств усіх форм власності нові вимоги задля досягнення успіху. Серед них 
і конкурентоспроможність компанії, що досягається за рахунок позитивного 
іміджу кожного її працівника. Однак позитивна налаштованість персоналу не 
з’являється сама собою і не існує сама по собі. Вона вимагає від керівництва 
підприємства цілеспрямованої систематичної соціально-психологічної роботи, 
пов’язаної з перетворенням реального іміджу в позитивний. Саме тому особливо 
актуальною сьогодні постає проблема дослідження соціально-психологічних 
особливостей позитивного іміджу фахівців виробничої сфери. 

Проблемі вивчення психологічних особливостей іміджу персоналу 
організацій та підприємств присвячені праці цілої низки як вітчизняних 
(Н. В. Барни, Г. А. Василь’єва, В. А. Полякова, Т. Я. Довгої, М. О. Мазоренко та 
ін.), такі і зарубіжних науковців (Л. К. Аверченко, Р. Арнхейма, П. Берда, 
К. Боулдинга, В. Л. Бозаджиєва, Д. Бурстіна, Р. Б. Квеско, С. Б. Квеско, Є. Б. 
Перелигіна, Дж. Ягера та ін.). Проте, структура та основні показники 
позитивного іміджу фахівців виробничої сфери є мало дослідженою. Саме тому 
метою дослідження стало теоретичне та емпіричне обґрунтування соціально-
психологічних особливостей формування позитивного іміджу фахівців 
виробничої сфери. 

Здійснений нами теоретичний аналіз дозволив виокремити такі психологічні 
підходи щодо вивчення поняття «імідж»: синонімічний, класифікаційний, 
функціональний, комунікативний, проективний.  

Вивчення поглядів таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як Ч. Пірс, 
К. Юнг, Л. Фестінгер, В.М. Шепель, А.Ю. Панасюк та ін. засвідчило, що точного 
визначення цього поняття поки не існує. Імідж є багатогранним поняттям, яке, з 
одного боку, розглядаємо як результат життєдіяльності людини, а з іншого – як 
засіб управління життєвою перспективою. Імідж – явище цілісне і включає в 
себе, як внутрішні змінні (професійні, особистісні та моральні якості), так і 
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зовнішні, соціально-психологічні змінні – репутація, стилі та моделі поведінки 
людини. Імідж являє собою досить складний соціально-психологічний феномен, 
в якому переплетені різнорідні чинники, і всі вони повинні братися до уваги під 
час створення об’єктивного образу людини-фахівця. 

Таким чином, у нашому дослідженні імідж розглядається як втілена в 
реальність соціально-психологічна модель визначеного суб’єкта, в основі якої 
лежить емоційно забарвлений образ у формі стереотипу. 

Сучасна іміджелогія виокремлює декілька можливих типів іміджу, яким 
властивий функціональний підхід. Так, Ф. Джефкінс пропонує розглядати ці 
технології за такими типами: дзеркальний, потоковий, бажаний, особистісний, 
корпоративний, множинний, позитивний, негативний [1]. 

З огляду на те, що об’єктом даного дослідження є імідж фахівців, основну 
увагу ми зосередили саме на структурі позитивного іміджу особистості фахівця 
виробничої сфери. 

Як показує аналіз досліджень (М. Збронська, Р. Квеско, С. Квеско, 
Г. Монахов, А. Панасюк, Л. Хавкіна та ін.) усі складові іміджу можна згрупувати 
на внутрішні та зовнішні.  

До того ж імідж виконує певні функції:  
1) ціннісні (функція особистісного звеличування, психотерапевтична 

функція, суб'єктивне призначення ціннісних функцій іміджу, об'єктивне 
призначення ціннісних функцій іміджу); 

2) технологічні (соціальна адаптація, висвітлення кращих особистісно-
ділових характеристик, згладжування, концентрація уваги людей на себе, 
розширення вікового діапазону спілкування) [2]. 

Таким чином, позитивний імідж – це не стільки кінцевий результат (втілений 
в професійному образі), скільки перманентний процес, універсальний спосіб 
існування людини в культурі, постійний процес репрезентації особистості або 
групи за допомогою певних тілесно-знакових об’єктивацій [3]. 

Імідж фахівця здійснює суттєвий вплив на його цільову аудиторію. Він 
пов’язаний з компетентністю фахівця, професійною майстерністю та його 
психологічною культурою. 

Поняття іміджу стосується не тільки зовнішності професіонала, а й поєднує 
в собі також професіоналізм людини, її внутрішній світ, особливості взаємин 
фахівця з оточенням.  

Таким чином, проаналізувавши різні точки зору, особливу увагу ми звернули 
на підхід М. О.Мазоренко, і у нашій роботі зупинилися на такій структурі 
позитивного іміджу фахівця виробничої сфери:  

1) мотиваційно-ціннісний компонент (розкривається в таких показниках як 
мотивація формування власного професійного іміджу; мотивація схвалення; 
ціннісна орієнтація на особистісно-професійний розвиток); 

2) рефлексивний (сформованість рефлексивних умінь; готовності до 
ефективної самопрезентації; здатність до самооцінки власного професійного 
іміджу); 

3) поведінковий (рівень сформованості якостей професійного іміджу; 
навички вербального та невербального спілкування) [3].  
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Саме ця структура і лягла в основу нашого емпіричного дослідження. Для 
кожного показника була підібрана відповідна психодіагностична методика. 
Таким чином, до комплексу методів психодіагностичного дослідження увійшли 
такі методики: опитувальник С. Марлоу-Крауна, опитувальник самомоніторингу 
М. Снайдера, методика дослідження емоційної спрямованості особистості 
Б. Додонова, «Особистісний диференціал» (адаптований Психоневрологічним  
інститутом Бехтєрєва), методика «Оцініть свій імідж» Дж. Ягера, методика 
дослідження рівня сформованості якостей професійного іміджу (модифікований 
варіант методики М. Г. Підопригори «Ваш імідж»), опитувальник 
міжособистісних стосунків Т. Лірі.  

Емпіричне дослідження проводилося на базі ПП «Галіт» м. Тернополя. 
Вибірка склала – 63 досліджуваних, з яких 23 жінок, 40 чоловіків, віком від 25 
до 60 років. У дослідженні взяли учать 30 осіб управлінського персоналу 
(керівники, спеціалісти, технічні виконавці) та 33 особи виробничого персоналу 
(основний, допоміжний). Зупинимося на аналізі одержаних результатів. 

Зокрема, показник мотивації схвалення (опитувальник С. Марлоу-Крауна), у 
більшості управлінських працівників (33%) знаходиться на високому рівні, у 
54% – на середньому і у 13% – низькому. Дещо іншими є результати у 
виробничих працівників – лише 8% з них виявлено з високим показником 
мотивації схвалення, 45% – з середнім та 47% – з низьким (Рис.1). 

 
 

Рис.1. Розподіл показників рівнів мотивації схвалення в управлінських 
(n=30) та виробничих працівників (n=33) 

За допомогою опитувальника М. Снайдера ми побачили, що серед 
виробничих працівників переважає низький рівень самомоніторингу (55%), що 
вказує на неважливість для них іміджу як такого і небажання докладати зусиль 
до його побудови. В свою чергу більшість управлінських працівників (53%) 
засвідчили досить високий рівень даного показника (Рис.2). 
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Рис.2. Розподіл показників рівнів самомоніторингу в управлінських (n=30) 
та виробничих працівників (n=33) 

Нами також виявлено особливості емоційної спрямованості за методикою 
Б. Додонова. Так, в управлінських працівників переважає глорична, 
гедоністична та комунікативна емоційна спрямованість. Для виробничих 
працівників на першому місці гедоністична, праксична та альтруїстична 
(сприяння, підтримка) емоційна спрямованість (Рис.3). 

 
Рис.3. Розподіл середніх значень показників емоційної спрямованості у 

управлінських (n=30) та виробничих працівників (n=33) 
Показники рефлексивного компонента (самооцінка, впевненість, 

екстравертованість) ми досліджували за допомогою методики «Особистісний 
диференціал». Можемо зробити висновок, що для більшості управлінських 
працівників притаманна висока самооцінка (61%) (шкала «Оцінка»), високий 
рівень (54%) впевненості в собі (шкала «Сила») і екстравертованості (46%) 
(шкала «Активність»). Водночас виробничі працівники в основному 
характеризуються середнім (43%) і низьким рівнем самооцінки (39%). 
Приблизно так само розподілились показники впевненості в собі 46% та 32% 
відповідно. Показники екстравертованості майже на однаковому рівні в обох 
категоріях досліджуваних (Рис.4). 
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Рис.4. Розподіл показників самооцінки в управлінських (n=30) та 

виробничих працівників (n=33) 
Показники самооцінки професійного іміджу (методика Дж. Ягера) свідчать 

про низький рівень уваги до нього у 79% виробничих працівників, тоді, коли 
серед управлінських працівників таких значно менше (29%); середній рівень, 
який вказує на розуміння необхідності вживати додаткових заходів щодо 
поліпшення іміджу виявили 12% працівників виробництва, тоді як 
управлінський персонал – 28%; та лише 9% працівників виробництва виявили 
високий рівень розуміння важливості формування власного позитивного іміджу, 
серед управлінських працівників даний показник становив 43% (Рис.5). 

 
Рис.5. Розподіл показників самооцінки професійного іміджу в 

управлінських (n=30) та виробничих працівників (n=33) 
За допомогою «Методики дослідження рівня сформованості якостей 

професійного іміджу» (модифікований варіант методики М. Г. Підопригори 
«Ваш імідж») нами було досліджено структуру іміджу (Рис.6). Результати 
засвідчили переважання процесуальної складової іміджу у виробничого 
персоналу (39%) та дещо нижча внутрішня складова (22%). Що ж до 
управлінських працівників, то для переважної більшості важливіше значення має 
зовнішня складова (43%). Варто також зауважити, що ядро іміджу для обох 
категорій має найменше значення (на рівні 9% і 20% відповідно). 
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Рис.6. Розподіл показників структури іміджу в управлінських (n=30) та 

виробничих працівників (n=33) 
Для більшості працівників по обох категоріях притаманно переважання 

фактору дружелюбності над агресивністю (опитувальник Т. Лірі), але у 
показниках фактора домінування-підкорення є деякі відмінності: в 
управлінського персоналу переважає домінування, у виробничого – підкорення 
(Рис.7). 

 
Рис.7. Розподіл показників дружелюбності-домінування в управлінських 

(n=30) та виробничих працівників (n=33) 
Таким чином, здійснене нами емпіричне дослідження дозволило зробити 

висновки про недостатній рівень розвитку показників позитивного іміджу у 
виробничих працівників порівняно із управлінськими працівниками, які 
приділяють йому значно більше уваги. 
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Дослідження діяльності людини, опосередкованої комп'ютерами й іншими 
елементами інформаційних технологій, являє собою актуальну задачу для 
психологічної науки. Серед психологічних наслідків застосування 
інформаційних технологій – розвиток і перетворення діяльності (пізнавальної, 
трудової, комунікативної, рекреаційної й ін.) за рахунок виникнення нових 
навичок, операцій і засобів виконання дій, нових цільових і мотиваційно-
змістовних структур, нових форм опосередкування. Разом з тим психологи і 
психотерапевти все частіше зіштовхуються з негативними побічними ефектами 
застосування інформаційних технологій – техностресами, комп’ютерофобією, 
залежністю від ігрових програм і Інтернету, хакерством і звуженням кола 
інтересів, некомунікабельністю, як наслідок патологічної поглиненості 
застосуванням інформаційних технологій. 

Феномен психологічної залежності найчастіше зустрічається в сучасній 
психотерапевтичній практиці й тому вимагає ретельного розгляду з боку ії 
патогенезу та засобів роботи з нею в тій чи інщій психотерапевтичній конвенції. 
Подолання психотерапевтичного втручання, істотно позначається на 
дорослішанні людини, поліпшенні якості життя, її психологічного і фізичного 
стану. Саме ці вище вказані факти та проблеми сучасного дослідження 
комп’ютерної залежності і спричинили актуальність даної теми. 

Об’єкт дослідження: дитячо-батьківські стосунки в підлітковому віці як 
предмет діагностичної діяльності шкільного психолога. 

Предмет дослідження: вплив дитячо-батьківських стосунків на прояв 
Інтернет-залежності в підлітковому віці. 

Мета дослідження: експериментальним шляхом виявити взаємозв'язок між 
дитячо-батьківськими стосунками та Інтернет-залежністю в підлітковому віці.  
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Гіпотеза дослідження: В основу нашого дослідження було покладено 
припущення про те, що на прояв Інтернет-залежності суттево впливають дитячо-
батьківськи відношення. Негативне ставлення батьків до підлітків може 
привести до формування комплексу неповноцінності, який ускладнює 
конструктивну взаємодію з собою, оточуючими людьми. В результаті  підлітки 
можуть частіше обирати кіберг-простір у збиток реальному спілкуванню, який в 
свою чергу може призвести до Інтернет-залежності. 

У межах психодіагностичного дослідження нами були використані наступні 
методи:  

1.Метод експертних оцінок; 
2.Метод анкетування; 
3.Методи математичної обробки даних; 
4.Метод бесіди;  
5.Метод тестування;  
6.Опитувальник діагностики Інтернет-залежності;  
7.Методика діагностики комплексу неповноцінності;  
8.Методика діагностики стратегій імпунітивної поведінки в конфліктних 

ситуаціях;  
9.Методика діагностики  копінг-поведінки в стресових ситуаціях 

Т.А.Крюкової;  
10.Методика «Підлітки про батьків» Л.І.Васермана та ін.;  
11.Методика багатофакторного дослідження особистості Р.Кетела (16PF – 

опитувальник). 
Вірогідність отриманих результатів дослідження та сформульованих 

висновків забезпечується: методологічною та теоретичною обгрунтованістю 
вихідних позицій; використанням комплексу методів, що мабть психологічну 
орієнтацію на психокорекцію деструктивних проявів поведінки суб’єкта, що 
адекватно відповідає предмету, меті і завданням дослідження; системним 
аналізом дослідно-емпіричного матеріалу; застосуванням психоаналітичних 
методів аналізу; обсягом емпіричних даних у вербальних та невербальних 
формах. 

Сьогодні проблема залежності людини від Мережі набуває глобальних 
масштабів. Не випадково експерти з Американської психіатричної асоціації 
включили в нове видання керівництва з діагностики і статистики психічних 
розладів, де, за твердженням дослідника Д. Лавнікевіча, даний вид залежності 
класифікується як психічний розлад [1]. 

К. Янг наводить чотири симптому інтернет-залежності: 1) нав'язливе 
бажання перевірити e-mail; 2) постійне очікування наступного виходу в Інтернет; 
3) пристрасть до роботи (іграм, програмуванню або іншим видам діяльності) та 
непереборна тяга до пошуку інформації в Мережі; 4) скарги навколишніх на те, 
що людина проводить занадто багато часу в Інтернеті; 5) скарги навколишніх на 
те, що людина витрачає занадто багато грошей на Інтернет [2]. 

Одним з завдань нашого дослідження було виявлення Інтернет-залежності. 
Виявлено, що середній рівень значно переважає у вибірці дівчат-підлітків (38%), 
ніж у хлопців (34%). Отримані дані дозволяють говорити про те, що як дівчатам 
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так і хлопцям притаманні залежні поведінкові тенденції від комп’ютерних ігор. 
Але ці дані свідчать про більш ситуативний характер залежних поведінкових 
реакцій. 

Встановлено, що у хлопців більшою мірою представлений високий рівень 
процентного вираження Інтернет-залежності (16%), ніж у дівчат (8%). Тобто 
значна частина хлопців-підлітків схильна проявляти виражену залежність від 
комп’ютерних ігор. Для цього відсотка характерна слабка адаптація, висока 
конфліктність, низька емоційна стійкість, врівноваженість та самоконтроль. 
Підлітки багато часу проводять в Інтернеті, забувають про свої домашні 
обов’язки, віддають перевагу Інтернетові ніж спілкуванню з друзями, 
намагаються побудувати відношення з друзями в мережі, у них 
прослідковуються порушення сну, їжі, режиму дня. Через постійне прибування 
в Інтернеті підлітки втрачають ефективність і продуктивність своєї роботи та 
навчання. Цим хлопцям-підліткам властиве почуття страху, що через втрату 
Інтернету їх життя стане нецікавим, пустим,  їм характерний постійно змінений 
настрій, відчуття пригніченості, коли підлітки в мережі Інтернет. 

Таким чином, хлопці-підлітки більше схильні проявляти залежність від 
комп’ютерних ігор, ніж дівчата. 

Порівняльний аналіз процентного вираження рівнів Інтернет-залежності за 
допомогою параметричного критерію F – Фішера, не виявив значущості 
відмінностей відсоткових часток. 

Важливою інформацією для нас було дослідження рівнів комплексу 
неповноцінності. Ми виявили, що в даній вибірці переважає прояв комплексу 
неповноцінності вище середнього рівня (у дівчат-підлітків 22%, у хлопців-
підлітків 24%). 

Підлітки в цілому можуть самостійно впоратися зі своїм почуттям 
неповноцінності, який суттєво впливає на їх життєдіяльність. Їм властиве без 
оцінне відношення до самого себе і своїх вчинків. Вони можуть відчувати страх, 
аналізувати своє становлення до однолітків і важливих для них людей. 

На відміну від дівчат-підлітків, у хлопців-підлітків виявляється високий 
рівень комплексу неповноцінності (27%). Це прослідковується в негативній 
оцінці себе, надмірній увазі на своїх слабкостях, помилках. У спробах впоратися 
з проблемами, вони лише ускладнюють комплекс неповноцінності, трудності у 
стосунках з людьми. Підлітки не вірять в реалізацію своїх життєвих планів, 
вважають що до себе слід бути більш критичним, ніж до інших людей, мають 
сумнів щодо своїх здібностей, вважають що інші люди їх не розуміють, 
незадовільні своєю зовнішністю, не вірять, що можна досягти своєї мети, 
бувають самотні, часто ведуть себе агресивно, песимістично настроєні. 

Дослідження копінг-поведінки у стресових ситуаціях за допомогою 
методики С.Нормана дозволило виявити рівні прояву стратегій поведінки. 

Виявлено, що у дівчат-підлітків представлений більшою мірою високий 
рівень процентного вираження поведінкових стратегій, а саме „уникнення” 
(24%), ніж у хлопців (12%). Тобто значна частина дівчат схильна до уникнення 
конструктивних поведінкових реакцій у стресових ситуаціях. Дівчата-підлітки у 
стресових ситуаціях намагаються відволікатися від конфлікту, знайти іншу 
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діяльність, яка б замінила негативні емоції на позитивні, віддаляються від 
ситуації. 

На відміну від дівчат-підлітків (2%), хлопці-підлітки виявляють високий 
рівень у шкалі „вирішення задач” (6%). Це прослідковується в активній позиції 
у вирішенні складних стресових ситуацій, у прагненні володіти і контролювати 
ситуацію. Хлопці-підлітки намагаються чітко розрахувати свій час, 
зосереджуються на проблемі і думають, як її можна вирішити, роблять те, що 
вважають найефективнішим в даній ситуації, пригадують як вирішували схожі 
проблеми, контролюють ситуацію, розробляють декілька різноманітних рішень 
проблеми. 

Наше дослідження підтвердило, шо хлопці-підлітки більше проявляють в 
поведінці виражену залежність від комп'ютерних ігор. Це свідчить про слабку 
адоптацію, високу конфліктність, низьку емоційну стійкість, врівноваженість та 
самоконтроль. 

Встановлено високий рівень комплексу неповноцінності у хлопців-підлітків. 
Це проявляється в негативній оцінці себе, надмірній увазі на своїх слабкостях, 
помилках. У спробах впоратися з проблемами, вони лише ускладнюють 
комплекс неповноцінності, труднощі у стосунках з людьми. 

Аналіз кореляції між комплексом неповноцінності і Інтернет-залежністю, 
встановив, що підлітки схильні недооцінювати себе, негативно ставитися до 
своєї особистості, це може проявитися у комплексі неповноцінності, який має 
суттєвий вплив на Інтернет-залежність. Підлітки у яких виникають проблеми з 
оточуючими людьми бажають спілкуватися в Інтернеті, де можуть приписувати 
бажані якості особистості для підвищення своєї цінності, у збиток реальному 
спілкуванню. 

Аналіз кореляції між дитячо-батьківськими стосунками та комплексом 
неповноцінності. Тобто отримані дані свідчать про вплив деструктивних дитячо-
батьківських стосунків на прояв Інтернет-залежності у підлітків. Де в свою чергу 
комплекс неповноцінності виступає результатом дитячо-батьківських стосунків, 
і виконує компенсаторну функцію. 

Встановлені стратегії поведінки у Інтернет-залежних підлітків. Тобто значна 
частина хлопців-підлітків виявляє активну позицію при вирішенні складних 
стресових ситуацій, на відміну від дівчат-підлітків, яким притаманне уникнення 
конструктивних поведінкових реакцій. 

Дослідження індивідуально-психологічних рис підлітків, встановило, що 
дівчата-підлітки схильні проявляти у поведінці безтурботність, спокій, 
впевненість, емоційну зрілість. Тим часом, як хлопцям-підліткам більш властива 
змінність інтересів, дратівливість, втомленість.  

Виходячи з результатів дослідження, нами були розроблені психолого-
педагогічні рекомендації, котрі спрямовані на формування конструктивної 
поведінки підлітків, подолання негативних емоційних станів, побудову дитячо-
батьківських стосунків, закріплення навичок ефективного спілкування. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, а передбачає 
необхідність подальших наукових пошуків. Перспективним ми вбачаємо 
детальне вивчення дитячо-батьківських стосунків в подальшому. 
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Актуальність теми дослідження. Доведено, що від психологічної та 

емоційної готовності спортсменів до змагань, залежить їх успіх, як в 
тренувальному процесі так і в змагальній діяльності. Ця проблема є досить 
актуальною для нас, адже з цим ми стикаємся майже кожні 2-3 місяці під час 
виступів  спортсменів на клубних, обласних та всеукраїнських змаганнях з 
тхеквондо. Тому було вирішено дослідити психоемоційну адаптацію дітей під 
час змагання та визначити методики для покращення їх психологічної 
готовності. 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та провести емпіричне дослідження 
психоемоційної адаптації дітей молодшого шкільного віку до змагальної 
діяльності в тхеквондо. 

Задачі дослідження:  
1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз психологічних джерел з 

вивчення таких понять, як «психоемоційність» і «адаптація»,  розкрити їх 
психологічний зміст та чинники; теоретично визначити засоби впливу на 
психоемоційний стан спортсменів під час змагання.  

2. Розробити програму емпіричного дослідження і систему дослідницьких 
процедур, що спрямовані на діагностику показників психоемоційної адаптації. 

3. Емпірично дослідити показники психоемоційної адаптації у дітей 
молодшого шкільного віку, які займаються тхеквондо.  
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Дослідження проводили на базі клубу тхеквондо «Black Scorpion», у ньому 
брали участь 20 спортсменів  молодшого шкільного віку.  

Перед кожними змаганнями проводилась діагностика емоційного стану за 
К.Ізардом, потім заняття зі спортсменами (за визначеною методикою: бесід, 
аутотренінгу, лекцій), далі знову діагностика К.Ізарда і так далі.  

Тривалість дослідження - 10 місяців. 
Результати представлені в діаграмі. 

Початок дослідження: 
 

 
 
 

 
Дані на кінець дослідження: 
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Висновок:  
Ми вважаємо, що результати  досліджень будуть корисні для тренерів та 

спортсменів, які прагнуть досягти висот у змаганнях. Дослідження в цьому 
напрямку будемо продовжувати так як від психоемоційного стану спортсменів 
,особливо тих, хто тільки розпочав свою тренувальну та змагальну діяльність, 
залежить не тільки змагання, а і рішення займатися чи не займатися далі 
тхеквондо.  
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The most challenging and intriguing questions regarding hydrates concern how 

hydrates form, dissociate, and are inhibited with time. 
Time-dependent hydrate phenomena are substantially more challenging than time-

independent phenomena of structure and thermodynamics. One can expect a decrease 
in accuracy of time-dependent measurements and models by at least one order of 
magnitude relative to their thermodynamic counterparts. 

Since hydrate initiation usually occurs at the vapor–liquid interface, molecular 
models of hydrate nucleation have focused on that surface. The earliest conceptual 
picture for hydrate nucleation is the labile cluster mechanism. A labile cluster is an 
unstable entity that readily undergoes change. The labile clusters are composed of a 
guest molecule surrounded by 20 and 24 or 20 and 28 water molecules in the first 
solvation shell.  

This model considers nucleation to occur by the agglomeration of labile clusters 
either on the liquid or the vapor side of the interface (Figure 1). A modification of the 
labile cluster model is based on adsorption and clustering on the vapor side of the 
interface. An alternative more recent mechanism is the local structuring hypothesis that 
focuses on the development of guest molecules being arranged (ordered) in 
configurations similar to that in the hydrate and a hydrogen-bonded water network [1]. 

It is plausible that hydrate nucleation proceeds via some combination of these 
mechanisms. The hydrate nucleation and growth processes may be analogous to the 
corresponding processes occurring during ice formation. This analogy may be 
suggested from the recent MD simulation of ice nucleation and growth resulting in 
water freezing [2]. These simulations were run for an extremely long time compared 
to typical simulations, capturing timescales of up to 500 ns (nanoseconds). Ice 
nucleation occurs when a sufficient number of relatively long-lived hydrogen bonds 
develop at the same location to form a compact initial nucleus. The initial nucleus, on 
reaching a critical size, expands rapidly resulting in the entire system freezing 
(Figure 2). 
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FIGURE 1 - Schematic model of labile cluster growth. 

 
Using the fact that water clusters around dissolved gas molecules, it was proposed 

that clusters may grow to achieve a critical radius, as shown schematically in Figure 1 
[3]. 

 

  
 

FIGURE 2 - MD simulation of ice nucleation and growth showing the 
hydrogen-bond  

network structure of water at a given time. At time t = 208 ns and t = 500 ns 
 
Christiansen and Sloan extended the model, with the following key elements: 
1. Pure water exists without guests, but with many transient, labile ring structures 

of pentamers and hexamers. 
2. Water molecules form labile clusters around dissolved guest molecules. The 

cluster size depends on the dissolved guest size range. The number of water molecules 
in each cluster shell (i.e., coordination number of water molecules surrounding a guest 
molecule) for natural gas components are: methane (20), ethane (24), propane (28), 
iso-butane (28), nitrogen (20), hydrogen sulfide (20), and carbon dioxide (24). 

3. Clusters of dissolved species combine to form unit cells. To form sI coordination 
numbers of 20 and 24 are required for 512 and 51262 cavities, while sII requires 
coordination numbers of 20 and 28 for the 512 and 51264 cavities. Nucleation is 
facilitated if labile clusters are available with both types of coordination numbers for 
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either sI (e.g., CH4 + CO2 mixtures) or sII (e.g., CH4+C3H8 or most unprocessed natural 
gases). If the liquid phase has clusters of only one coordination number, nucleation is 
inhibited until the clusters can transform to the other size, by making and breaking 
hydrogen bonds. 

4. An activation barrier is associated with the cluster transformation. If the 
dissolved gas is methane, the barrier for transforming the cluster coordination number 
from 20 (for the 512) to 24 (for the 51262) is high, both because the guest cannot lend 
much stability to the larger cavity and because the 51262 cavities outnumber the 512 in 
sI by a factor of 3. Transformation of methane–water clusters from 20 to 28 has an 
even higher energy barrier, because methane is not large enough to stabilize the 51264 
cavity (unless at very high pressure). 

5. If the dissolved gas is ethane with a water coordination number of 24, the 
transformation of empty cavities (with a coordination number of 20) is likely to be 
rapid, due to the high ratio (3:1) of 51262 to 512 cavities in sI. If the dissolved gas is 
propane with a coordination number of 28, transformation to sII is likely to be slow 
because 51264 cavities are outnumbered by 512 cavities by a factor of two. 

6. Alternative structures arise that provide parallel formation pathways and 
consequently slow nucleation kinetics. 

The time-dependent phenomena of hydrate nucleation and growth are challenging 
to both measure and model. This is in contrast to hydrate thermodynamics that are well 
understood at typical industrial temperature and pressure conditions. The difficulties 
of measuring and correlating hydrate formation processes are largely because of the 
stochastic nature and apparatus dependence of the data. However, the state-of-the-art 
indicates that hydrate formation is controlled primarily by heat and mass transfer, with 
kinetics playing a more minor role in most cases. 
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Problem statement. For most of the designed systems in modeling are problematic 
issues of the cognitive process, which have two directions of scientific research 
evolution, namely obtaining a result from less to more meaningful, from less to more 
general knowledge. Establishing a unanimous answer, making a meaningful decision 
at the maximum breadth of reality is based on the unity of knowledge, due to the unity 
of the world, to obtain an adequate model of the surrounding reality. Complex system 
objects and attempts to solve problems require a special interdisciplinary unifying 
approach, taking into account the only function of the state of any system – the entropy 
function. The only approach in the systemological analysis of the initial monitoring 
data and uncertainty about the relationship of such systems with the environment in 
relation to the interaction between them and changes accordingly properties and state 
of systems is defined as an entropic approach. 

In previous works, the authors of the article, for example [1], proposed a 
combination of methods of information-entropy type to resolve complex study issues 
of complex objects, taking into account their interaction with the environment. The 
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research proposes to introduce in quality problems not so much a complex 
methodological entropy basis for studying complexly structured systems, but to use the 
so-called entropy measure of conformity on the basis of functions of different entropies 
and to connect the phenomenological component to the analytical system of state and 
complexes functionality in the form of knowledge-oriented databases, where the data 
is existing knowledge and obtained in the research course [2]–[4]. 

Thus, the introduction of cognitive schemes (paradigms), which are a progressive 
direction of systems research based on the entropy approach, is relevant in the 
evolutionary process of solving problems. 

Analysis of recent research and publications in the use of the entropy function 
in systems research. Complex systems study, which are open and multidimensional 
formations, is based on the creation of models taking into account their stochastic 
nature of behavior and the relationship with the elements. System analysis of such 
objects is proposed to be carried out on the so-called entropy model, which is a 
promising direction for studying complex systems with ambiguous or probabilistic 
behavior and building methods for their study. The use of the entropy function as a 
universal function of the systems state and processes is often considered in the 
development of methods for identifying the properties of studied objects and in their 
modeling to study and create projects for the use of natural resources for economic 
purposes [5]–[8]. 

In the study of ecological systems and the use of natural resources, an entropy-
based index is proposed to establish the optimal type of hydraulic system and its 
condition for water softening to avoid natural and man-made hazards [7]–[8]. Entropy 
as a measure of the system state of natural and man-made species is proposed by the 
authors as a modified indicator to assess the suitability of water distribution network, 
where there are hydraulic uncertainties, such as flow rate in the pipes, uncertainty due 
to mechanical parameters, the probability of failure that consider simultaneosly [7]. 
The entropy measure in the proposed method of determining the quality of network 
demand is calculated by establishing a coefficient based on the ratio of nodal 
requirements to the total costs of all parts of the network. 

Statement of the problem and its solution. Consideration of a comprehensively 
studied object in the form of "system – environment" to obtain an approximately 
accurate reflection of the real situation is based on a logical sequence of causal 
relationships, ie systems of dependent events, processes, phenomena, states, so 
appropriate and correct use of conditional entropy . In this case, the interconnected 
systems and processes are determined by combining into a hypersystem or systemic 
formation due to entropy. According to the proposed entropy approach, the above 
dynamics of the system in the environment of other systems is proposed to identify the 
direction of the attractor in a uniform form in accordance with changes in entropy 
function in the sequence "system state – excitation – changes – process – state of 
stabilized system". This makes it possible to study biological systems on the basis of a 
complementary methodology with an idea of current instantaneous events. 

The practical application of the provided methodological proposal for finding 
solutions in conditions of uncertainty of a certain kind is considered on the example of 
determining measures to influence the course of positive development of the child's 
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body in the situation of cerebral palsy (CP) diagnosis in the form of information and 
software application at realization of the appointments of medical character applied to 
them (environment influence factors). 

The condition of the child's body is assessed on the basis of qualitative observations 
of children groups of different gestational periods: healthy (19) (health groups), 
cerebral palsy (68), hydrocephalus (11) to study the effects of internal gastric 
hemorrhage (IGH of certain degree (dg), 2dg, 3dg, 4dg) on the result of "walking" 
(includes the category of help_walk) or not walking in combination with parallel 
disorders in the body of periventricular (PV) leukomalacia 1dg, 2dg, 3dg (PVL); 
periventricular ischemia (PVI), episyndrome (EP) [9].  

According to the obtained monitoring data in the medical institution of health level 
of the above children groups, it is proposed to determine their condition according to 
the probability of walking opportunities for children of different ages and genders. The 
target point of the treatment process is the maximum walking of the child, which is 
fixed by the absence of changes in entropy function, ie during the implementation of 
decisions to return the natural movement of the child. C# software application using 
WindowsForms technology is developed. As a result of working with the software 
application, a graph is obtained, which shows four groups of children: healthy, walking 
without restrictions, auxiliary walking and non-walking, who have the appropriate 
quantitative IGH, PVI, PVL and episyndrome (Fig. 1). 

The Oy axis reflects the probability of one of the four parameters for a particular 
child state. The Ox axis reflects week on which the child was born. The left part of 
Figure 5 provides recommendations for increasing or decreasing the value of each of 
the indicators for children to achieve the state "walking without restrictions". 

 

 
Figure 5 – Graphic interpretation of child's condition determination and decisions to 

improve it 

Conclusions. The proposed entropy approach to the choice of decision-making 
problems for determining the state and changes as a result of process transformations 
in system objects of the type "studied system – environment" in conditions of 
uncertainty does not require additional conditions characteristic of known estimates by 
criteria in common mathematical means of DM. The application of the entropy 
approach ensures full compliance with the methodology of the stability theory, 
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according to which the result of data processing invariant with respect to the processing 
method corresponds to reality, while using known criteria the processing result depends 
on the processing method and reflects the subjectivity of the researcher but not 
objective ratio. Based on the substantiated advantages of introducing the entropy 
approach to the methodology in systems analysis, the following scientific and 
practically significant results are obtained: 

1) it is theoretically proved that for DM to achieve a certain target function that is 
responsible for the state and functionality of the studied object in certain surrounding 
conditions by environment systems, it is advisable to use not the function S itself as 
the implementation of the complex system macrostate through certain experiments of 
microstates, but its changes in the system "object – environment" in relation to the state 
of external systems using for certain situations different entropy functions with their 
processing in relation to the proposed approaches; this, in turn, allows for a consistent 
analysis of uncertainties and their resolution to establish the conditions for stabilizing 
the object or achieving the goal of regulating the situation with the development of 
certain solutions; 

2) an example of solving problematic issues regarding the stabilization of the 
disturbed organism in certain conditions by probabilistic entropy, namely its changes 
for children of different ages and conditions with pathological deviations to the 
function of "walking", which allowed to offer a software application that allows you to 
automatically provide an answer to the child's condition (assignment to a certain group 
of health on the move) and a decision on the maximum approach of the system to the 
state “walking without restrictions” (see Fig. 1). 
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Важливою складовою політики управління будь-якого підприємства є 

забезпечення охорони праці та промислової безпеки підприємства. В останні 
роки спостерігається зміщення пріоритету до формування культури безпеки, 
перехід від аналізу виробничого травматизму та професійної захворюваності до 
оцінки професійних ризиків і впровадження профілактичних заходів. Сучасні 
технології дозволяють ці процеси виконувати за допомогою автоматизації і 
цифровізації виробництва. 

Відповідно до зобов'язань між Україною та Європейським Союзом у 2018 
році створено Концепцію реформування системи управління охороною праці в 
Україні та План заходів щодо її реалізації. Концепція є основою для 
запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, 
сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до 
створення безпечних і здорових умов праці. 

Водночас Кабінетом Міністрів затверджено Концепцію розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затверджено план заходів 
щодо її реалізації. Відповідно до вказаних документів, цифровізація є головним 
трендом у питаннях забезпечення безпеки. 

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки 
одним із основних завдань є: «Розроблення та впровадження механізмів, які 
стимулюватимуть бізнес до модернізації виробництва, поліпшення умов і 
безпеки праці, впровадження систем управління професійними ризиками, 
сертифікації на відповідність міжнародним стандартам».  

Таким чином, питання забезпечення безпеки праці, модернізації управління 
охороною праці є надзвичайно актуальними, трендом в їх вирішенні є 
цифровізація СУОП [1]. 

Серед прикладів ефективного впровадження цифровізації в питання 
управління промисловою безпекою можуть бути: HR (НR – Human resources) в 
частині підготовки персоналу, управління знаннями, оформлення особових 



431 

справ, карток персоналу; планування і контроль виконання робіт, ведення 
оперативних журналів, реєстрація та аналіз нещасних випадків, професійних 
захворювань; питання закупівель і логістики – забезпечення засобами 
індивідуального захисту; аудит в охороні праці – декомпозиція виробничих 
процесів до специфіки пожежної безпеки та охорони праці з метою виявлення 
можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, оформлення наряд-
допуск системи, оцінки ризиків і проведення атестації робочого місця за умовами 
праці та ін. 

Система управління охороною праці – це система роботи з документами, 
записами, інформацією, в світлі диджиталізції її можна розглядати як 
інформаційну модель, оскільки будь-який технологічний процес містить 
інформацію з охорони праці, будь-яке робоче місце, умови праці описуються 
показниками в сфері охорони праці, що представляють сукупність інформації, 
отже можуть бути оцифровані. 

Керівники служби охорони праці та інші адміністративні працівники при 
впровадженні цифровізації отримують інструмент підвищення оперативного 
планування і реалізації процесів пожежної безпеки та охорони праці, контролю і 
моніторингу поточного стану. Кінцеві користувачі – скорочення витрат часу на 
узгодження робіт, зменшення трудомісткості рутинних операцій, підвищення 
якості та оперативності даних. 

Диджиталізація дозволяє оперативно виявити однотипні виробничі операції 
в різних підрозділах і оцінити можливі небезпеки. При цьому систематизується 
заповнення карт і реєстрів ризиків, скорочується час на заповнення відповідних 
документів. Накопичення статистики аварійних ситуацій, нещасних випадків 
сприятиме визначенню рівня ризиків без використання експертної оцінки. 

Впровадження ІТ-технологій – це не лише «модний» тренд, а необхідність 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. Диджиталізація СУОП 
характеризується рядом напрямків впровадження, але більшість з них сприяє 
більш ефективному використанню робочого часу, підвищенню продуктивності 
праці [2]. Цифровизація вимагає просування, саморозвитку, вдосконалення, часу 
на впровадження, інвестиції. І лише практика підтвердить подальшу 
ефективність вжитих кроків. 

Створення всередині підприємства загального корпоративного каналу 
(порталу) значно заощадить робочий час, дозволить в оптимальні терміни 
вирішити поточні виробничі завдання, зменшить пересування співробітників по 
території підприємства, і як наслідок, сприятиме не лише підвищенню 
продуктивності праці, а й зниження травматизму на виробництві. 

Однією зі складових СУОП є підвищення кваліфікації співробітників, 
навчання з питань охорони праці. У звичайних умовах це може бути затратне за 
часом і коштами завдання [3]. Комп'ютерне навчання розширює можливості у 
способі навчання, його тривалості і місці. Є приклади, що підтверджують, що це 
дає високі результати, прискорює процес адаптації нового співробітника, 
примножує засвоєння знань і т.д. Так, Інтернет-магазин MW-LIGHT знизив 
витрати на навчання своїх співробітників більш ніж у 20 разів. Компанія 
«Johnson & Johnson» справляється з визначенням рівня знань 400 медичних 
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працівників протягом двох днів. Традиційний спосіб навчання затратив би у 20 
разів більше часу [2]. Слухач може засвоювати інформацію, де йому зручно за 
допомогою будь-якого пристрою: комп'ютера, ноутбука, планшета, телефону. 
Але слід враховувати різні підходи до співробітників різного віку при 
впровадженні цифровізації у СУОП. 

Звичайно, найчастіше молоді співробітники легко використовують різні 
гаджети у повсякденному житті, виходять в Інтернет, проходять процедури 
реєстрації, використовують багаторівневий пошук для вирішення проблем, 
виконують декілька паралельних або пересічних завдань. Ускладнення 
програмних систем і устаткування відбувається одночасно з накопиченням 
досвіду і знань в цифровій сфері цього покоління. 

Кадрам старшого покоління складніше адаптуватися до нововведень і, 
відповідно, розуміти їх необхідність, тому керівникам служби охорони праці слід 
цінувати таких працівників за кваліфікацію, знання та досвід, але необхідно 
докласти додаткових зусиль і ресурси для навчання цієї категорії персоналу. 

Для багатьох організацій дуже важливим і корисним є тайм-менеджмент і 
контроль пересування по території, що не складно здійснити, запровадивши 
біометричну систему, інтегровану з системою контролю доступу. Як правило, 
виконання виробничих завдань обмежується різними зонами (будівлями, 
приміщеннями) для різних груп працівників. Інтелектуальний контроль доступу 
може бути реалізований за допомогою відеоспостереження або за допомогою 
окремих карт з електромагнітним чіпом, які відстежують всі переміщення 
співробітників за допомогою відповідного обладнання. Наявність такої форми 
контролю дисциплінує людей і скорочує непродуктивні витрати часу. Проте, 
проблеми з ефективним контролем виникають, якщо на підприємстві великий 
обсяг робіт, чимала територія і значна кількість співробітників. Використання 
такої системи може підвищити продуктивність при тих же робочих годинах і 
кількості персоналу. 

Людські ресурси (НR) є визначальним чинником при переході на нові 
цифрові технології і рішення. Існує велика потреба у підготовці нових 
менеджерів, здатних адаптуватися і бути гнучкими при прийнятті нових моделей 
управління в сфері промислової безпеки. Щоб це сталося, необхідно зробити 
наступні кроки: поліпшити першочергові якості, культуру, технології, збагатити 
досвід співробітників, використовувати нові методи в управлінні і 
впроваджувати цифрові технології. 

Ще одним напрямом роботи є внесення змін у законодавчі документи. У 
даний час існує дуже багато застарілих нормативно-правових актів, які не 
адаптовані під можливості цифрових технологій. Тому виникає ключове питання 
щодо ідентифікації цих бар'єрів і максимальної гармонізації, щоб наглядова 
діяльність могла інтегруватися і здійснювати свою функцію через сучасні 
системи, які впроваджуються в компаніях. Тоді у підприємств буде ще більше 
мотивації для того, щоб цим займатися. 

Кожен крок на шляху до автоматизації обробки інформації та підготовки до 
прийняття рішень свідчить про зростаючу цінність управління персоналом. 
Людський капітал стає вищою цінністю в світі технологій. Реалізація зазначених 
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напрямів дозволить займати передові позиції на ринку на тлі зростаючої 
конкуренції за співробітників. Реалізація цифрових рішень щодо скорочення 
невиробничих витрат робочого часу, а також використання форм автоматичного 
контролю відкривають нові можливості для зростання виробництва. 
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Вступ. Питання регулювання зайнятості займають провідне місце серед 
напрямів соціально-економічної політики держави [1]. Необхідною 
передумовою прийняття ефективних управлінських рішень при цьому є 
отримання точних та своєчасних прогнозних значень основних показників ринку 
праці. Результати короткострокового прогнозу, наприклад, робочої сили можуть 
бути використані при плануванні, розробленні державних та регіональних 
програм розвитку, а також при формуванні бізнес-планів окремих суб’єктів 
господарювання.   

Постановка задачі та результати дослідження. Дослідження присвячене 
виконанню та аналізу результатів короткострокового прогнозу таких показників 
ринку праці, як «Робоча сила» та «Безробітне населення» у віці 15-70 років в 
Закарпатській області. Для обчислень були сформовані часові ряди з 
відповідними даними Головного управління статистики в Закарпатській області 
в період з 2000 по 2019 роки [2]. Часовий ряд був розділений на дві частини: 
навчальну та контрольну. Прогнозування виконано методом авторегресії [3] з 
кроком прогнозу 1 для значень розглядуваних показників в період з 2011 по 2019 
роки. Результати прогнозування наведені в табл.1: 

 
 

Таблиця 1. 
Результати прогнозування показників ринку праці у Закарпатській області 

(в середньому, тис. осіб) 

Рік Робоча сила Безробітне населення 
Точні дані Прогнозні значення Точні дані Прогнозні значення 

2000 569,6 - 66,3 - 
2001 515,1 - 66,8 - 
2002 556,4 - 72,5 - 
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2003 592,9 - 41,7 - 
2004 586 - 48,2 - 
2005 592,3 - 41,3 - 
2006 584,6 - 41,3 - 
2007 584,6 - 37 - 
2008 590 - 37,8 - 
2009 582,6 - 57,9 - 
2010 582,2 - 50,4 - 
2011 577,9 582,8 55,2 50,8 
2012 581,4 579,3 50,6 53,8 
2013 586,8 580,7 45,6 51,5 
2014 574,5 584,9 53,1 47,3 
2015 571,8 577,6 52,5 51,3 
2016 561,8 573,5 56,3 52,1 
2017 554,5 565,3 58,2 55,0 
2018 558,5 557,7 56,1 57,2 
2019 559,8 558,2 50,9 56,4 

 
Для аналізу точності та якості отриманих результатів будемо 

використовувати середню абсолютну похибку [4] та волатильність прогнозу [5], 
яку визначатимемо через середньоквадратичне відхилення. Результати 
виконаних обчислень наведені в табл.2: 

Таблиця 2. 
Результати аналізу якості прогнозу 

Показник Середня абсолютна 
похибка (%) 

Середньоквадратичне 
відхилення 

Робоча сила 1,06% 7,206195645 
Безробітне 
населення 7,3% 4,195309 

 
Таким чином, як видно з табл.2, прогнозування розглянутих показників 

ринку праці методом авторегресії дозволяє отримати результати з невеликими 
значеннями середньої абсолютної похибки та середньоквадратичного 
відхилення. 

Результати прогнозування методом авторегресії на 2020 та 2021 роки 
наведені в табл.3: 

Таблиця 3. 
Прогнозні значення показників ринку праці у Закарпатській області 

(в середньому, тис. осіб) 
Рік Робоча сила Безробітне населення 

2020 556,7 50,9 
2021 550,8 48,6 

 



436 

Висновки. Таким чином, в результаті використання методу авторегресії для 
прогнозування таких показників ринку праці в Закарпатській області, як «Робоча 
сила» та «Безробітне населення» в період з 2011 по 2019 роки на основі даних 
починаючи з 2000-го року, були отримані результати,  середня абсолютна 
похибка яких становить близько 1% та 7% відповідно. 
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Застосування живильних пристроїв в конструкції пневмосепараторів дає 
можливість значно покращити показники рівномірності заповнення робочої зони 
сепарації, а також вирівняти поле швидкостей повітряного потоку та зменшити 
його опір. [1, 2, 3]. 

Серед різних типів живильників пневмосепараторів, гравітаційні, найбільш 
прості та малоенергоємні, де зерновий матеріал вводиться в повітряний канал під 
дією власної сили тяжіння. Їх основними перевагами є простота конструкції, 
налагоджуваність, надійність в роботі та порівняно невелика металоємність [2]. 
Тому їх використання може підвищити загальну технологічну ефективність 
пневмосепації при досить незначній собівартості. 

На основі аналізу роботи живильників нами запропонована конструкція 
живильного пристрою для багаторівневого введення зерна (рис. 1) [4]. Такий 
живильник дозволяє забезпечити рівномірне заповнення робочої зони сепарації 
зерновим матеріалом та вирівняти поле швидкостей повітряного потоку в зоні 
введення та виведення зерна [5]. Використання такого живильного пристрою 
забезпечує розділення зернового матеріалу на декілька обмежених за 
продуктивністю потоків, які поступають в різні робочі зони по висоті 
пневмосепаруючого каналу. 

Для отримання технологічної характеристики запропнованого 
пневмосепаратора нами були проведені експериментальні дослідження з метою 
визначення впливу величини завантаження робочої зони повітряного каналу на 
ефективність пневмосепарації. 

Встановлено [6], що для отримання найвищої якості очищення зерна 
запропонованим пневмосепаратором область раціональних значень основних 
параметрів повинна мати наступні значення: 

- Середня швидкість повітряного потоку, Vn = 7,5...8 м/с; 
- Глибина каналу, C = 100…110 мм; 
- Кількість рівнів живильного пристрою n = 4…6 шт.  
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а) б) 
Рисунок 1. Гравітаційний живильний пристрій для багаторівневого 

введення зерна: а) – схема та б) – загальний вигляд. 
1 – бункер; 2 – дозуючі заслінки; 3 – живильний пристрій; 4 – повітряний 

канал; 5 – вивідний канал; 6 – рівні введення; 7 – жалюзійна стінка. 
 

Дослідження проводили використовуючи зерно пшениці сорту «Вікторія», 
вологістю 14,6% та засміченістю 12%, почергово задіюючи рівні введення від 
одного до шести та змінюючи при цьому загальну величину питомого 
навантаження в межах: qB = 500…2100 кг·дм/год. 

На основі отриманих експериментальних залежностей можна зробити 
висновок, що при виборі необхідних параметрів і режимів роботи 
пневмосепаратора потрібно керуватись умовою: qB → max при ε → опт, n → опт. 
(рис. 2). 

При цьому, для очищення зернового матеріалу ε ≥ 50% доцільно 
встановлювати величину питомого навантаження на і-тий рівень живильного 
пристрою qbi = 350 кг/дм·год.(qB = 2100 кг/дм год) з кількістю задіяних рівнів  
n = 6. Для розділення зернового матеріалу з ε ≥ 60% найбільш раціональним є 
шестирівневе введення при qbi = 300 кг/дм·год (qB = 1800 кг/дм год), для 
очищення ε ≥ 70% доцільно застосувувати п’ятирівневе введення при  
qbi = 350 кг/дм·год (qB = 1750 кг/дм год), а для високоякісного очищення  
ε ≥ 80% найбільш раціональним є застосування чотирьох рівнів при 
 qbi = 300 кг/дм·год qB = 1200 кг/дм год). 
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Рисунок 2. Залежність повноти розділення зернового матеріалу ε, від 

величини питомого навантаження пневмосепаратора, qB.  
ІІ – VІ – кількість задіяних рівнів введення 

 
При порівняльній оцінці способів введення зернової суміші, вдосконаленого 

та традиційного (рух зернового матеріалу по похилій поверхні), було отримано 
наступні залежності (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Порівняльна характеристика способів завантаження: 

 ε = f(qB) – залежності 1 – 4; z = f(qB) – залежності 5 – 8. 1, 5 – однорівневе 
введення; 2, 6 – однорівневе введення з виведенням через жалюзійну стінку;  

3, 7 – багаторівневе введення; 4, 8 – багаторівневе введення з виведенням через 
жалюзійну стінку. 

 
В результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що 

застосування вдосконаленого способу введення зернового матеріалу в 
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порівнянні з традиційним способом дозволяє збільшити продуктивність 
пневмосепаруючого каналу: 

– для попереднього очищення в 1,4 рази; 
– для первинного очищення в 1,5 рази; 
– для вторинного очищення в 1,6 рази.  
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Однією з основних тенденцій для екологічно безпечної переробки органічних 
відходів є впровадження комплексних технологій утилізації біомаси за рахунок 
метанового зброджування, в результаті якого утворюється біогаз. Сировина для 
виробництва біогазу - це, перш за все, як різноманітні органічні агропромислові 
або побутові відходи, так і рослинні рештки. Перетворення органічних відходів 
у біогаз відбувається в результаті цілого комплексу складних біохімічних 
перетворень - ферментації біомаси. Необхідність створення і підтримки 
оптимальних умов для росту та існування бактерій в метантенку визначає 
собівартість отримання біогазу. 

В кліматичних умовах України необхідна для життєдіяльності бактерій 
температура продуктів ферментації в метантенку може підтримуватись при 
використанні значних додаткових енергетичних затрат. В сучасних біогазових 
установках (БГУ) для регулювання температурного режиму в допустимих межах 
у зимовий період, затрачається майже 70% виробленого біогазу [1]. 

Заміна джерела первинної енергії – біогазу в системі постачання теплової 
енергії БГУ електричною енергією з підсистемою термоакумулюючих 
установок, дозволить значно підвищити економічні показники всієї системи.  

Розрахунки показують, що застосування теплоакумулюючих установок 
дозволить на 20-25% зменшити вартість енергії, яка витрачається на власні 
потреби БГУ. 

Для того, щоб такі установки відповідали економічним вимогам необхідно 
регулювати кількість накопиченої теплоти в залежності від температури 
зовнішнього повітря. Кількість теплової енергії акумульованої тепловою 
установкою визначаємо за формулою [2]: 
                                                     ( )0θθρ −⋅⋅⋅= сVQ ,                                          (1) 
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де V  - об’єм монолітів, м3; с  - питома теплоємність, Дж/кг·°С; ρ - густина 
блоків, кг/м3; θ  - середня температура блоків в кінці зарядки, °С; 0θ - середня 
температура блоків на початку зарядки, °С. 

Залежність температури, яка встановляється до кінця періоду зарядки 
установки, від температури зовнішнього повітря описується рівнянням виду: 

                                              
( )[ ]
( ) ηρ

θθθθ
θ

⋅−⋅⋅⋅

+−⋅−⋅
=

fcV
rР PрР

1
1111

,                                 (2) 

де РР - розрахунковий тепловий потік, Вт; r  - коефіцієнт, який залежить від 
теплофізичних характеристик метантенка, Вт/°С; Р1θ - розрахункова 
температура зовнішнього повітря в найхолодніший період, °С; 1θ  - температура 
зовнішнього повітря, °С; η - ККД електроакумулюючої теплової установки; f - 
постійна величина, ( ) ( )PPPPf 110 θθθθ −⋅−= . 

Залежність (2) має лінійний характер, що вказує на інерційний об’єкт 
автоматичного регулювання із запізненням. Для даного виду об’єктів доцільно 
застосовувати прості дискретні трипозиційні регулятори температури. 

Трипозиційні терморегулятори дозволяють зменшити потужність комутації 
теплоакумулюючої установки та регулювати цикли її роботи. 

В зв’язку з дискретною дією терморегулятора на об’єкт така система буде 
нелінійною з релейною характеристикою. 

Рівняння перехідного процесу інерційної ланки має вигляд [3]: 

                                                      0θθθ
+

⋅
=+

Fk
P

dt
dТ ;                                            (3) 

де Fk
cТ
⋅

=  - постійна часу нагрівання, °С; θ  - температура в об’єкті 

регулювання, °С; P  - потужність нагрівного пристрою, Вт; k  - дискретний 
коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2·°С; F - тепловіддача площа, м2; 0θ - температура 
зовнішнього середовища, °С. 

Терморегулятор, комутаційна апаратура і виконавчий пристрій 
представляють собою нелінійний елемент з релейною характеристикою (рис.1). 
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Рис. 1. Характеристика трипозиційного регулятора температури з нагрівачем. 
 

При температурі θ  меншій нижньої межі Нθ  нагрівний пристрій буде 
працювати на повну потужність 1P . Коли θ  стане рівною yθ  уставки, частина yθ  
секцій нагрівного пристрою буде вимкнена і потужність зменшиться до 2P . 
Якщо температура продовжить зростати, то при досягненні Вθ  нагрівний 
пристрій вимкнеться повністю. На потужність 2P  він ввімкнеться при yθ , а 
повну потужність P , при Нθθ < . 

При підвищенні 0θ  у зв’язку з наявністю диференціалу терморегулятора, 
трипозиційне керування приводить до підвищення коливань температури та 
тривалості циклу «ввімкнуто-вимкнуто». 

В той же час, неодночасна комутація нагрівного пристрою позитивно впливає 
на режим напруги у споживачах. 

Для підвищення якості регулювання температури доцільно вимикати частину 
секцій за допомогою терморегулятора, який реагує на зовнішню температуру. 
При низьких 0θ  він буде підтримувати частину секцій постійно увімкнутими, а 
при високих – вимкнутими. 
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Організацію життя сучасного суспільства неможливо уявити без ефективної 

роботи різних видів транспортних засобів (приватні та вантажні автомобілі, 
маршрутні таксі, тролейбуси, автобуси, потяги, електротранспорт, тощо). Парк 
транспортних засобів постійно збільшується, що вимагає ефективної організації 
руху та обліку всіх транспортних одиниць. Так, в області регулювання 
автомобильного транспортного потоку, необхідно ідентифікувати тип 
транспортного засобу та його номерний знак. Специфіка керування 
залізнодорожним транспортом вимагає ідентифікації номерів товарних вагонів 
(цистерн) для обліку, ведення баз даних (БД) та їх ефективного сотртування. 
Організація руху транспортних засобів в умовах поставленої задачі 
має здійснюватися автоматичними системами, де без швидкої (а іноді 
надшвидкої) ідентифікації не обійтися. Системи повинні здійснювати 
управління в реальному часі, будучи надійними та незалежними від зовнішніх 
заважаючих факторів (погодних умов, стану атмосфери, пори доби, тощо). 

Для вирішення даної задачі можна застосовувати різноманітні методи, 
наприклад метод послідовного аналізу, при якому тривалість процесу 
ідентифікації не задається наперед, а визначається, виходячи з необхідної 
надійності прийнятих рішень. Ефективність роботи даного методу визначається 
ймовірностями правильної ідентифікації сигналу Рп і хибної – Рх та середньою 
тривалістю інтервалів спостереження при наявності користного сигналу Т1 і при 
його відсутності Т0. 

Серед можливих методів виявлення особливий інтерес представляють 
оптимальні методи, що задовольняють деяким початковим вимогам критерію 
оптимальності [1]. Найбільш загальним оптимальним методом є реалізація 
мінімуму середнього ризику, проте в реальних умовах ймовірність правильної 
ідентифікації зазвичай невідома. У зв'язку з цим при практичній реалізації 
систем спостереження в якості критерію оптимальності прийнято 
використовувати критерій Неймана-Пірсона, що забезпечує максимальну 
ймовірність правильного визначення цілі Рп при фіксованій імовірності 
помилкового виявлення Pх. При цьому оптимальним процесом ідентифікації 
буде забезпечення мінімуму середніх значень інтервалів спостереження Т0 і Т1 
при заданих ймовірностях Рп і Pх. 

В даному контексті, певну цікавість представляють також алгоритми детекції 
руху, детекції присутності та детекції зупинки. 
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В алгоритмі детекції руху в якості еталонного вибирається зображення, яке 
безпосередньо передує аналізованому. Результатом роботи даного алгоритму є 
величина S площі зображення об'єкта. Даний метод простий у реалізації, проте 
має істотні недоліки. При зміні положення об'єкта за час зміни зображень, 
критерій присутності матиме нульове значення в точках, відповідаючих як 
початковому положенню об'єкта, так і його поточному стану. На рис. 1, 
заштрихованими показані області зображення, в яких буде виявлено присутність 
об'єкта. Очевидно, що в такій ситуації величина площі об'єкта буде визначена 
помилково, причому похибка вимірювання буде залежати від частоти зміни 
зображення, його розмірів і швидкості пересування. 

 

    
а)             б) 

Рисунок 1. Помилки визначення площі об’єкта 
 
У першому випадку (рис. 1, а), похибка буде незначною, тоді як у другому 

(рис. 1, б) величина площі об'єкта буде завишена вдвічі. Особливо ускладнене 
використання даного методу при аналізі відеозображення, що містить множинні 
рухомі об'єкти. В контексті нашої задачі це може бути потік автомобілів на 
перевантаженій автомагістралі (рис. 2) або сторонні предмети (наприклад 
гідрометеори, листя, гілки дерев) (рис. 3). 

 

  
Рисунок 2. Множинне 

визначення номерних знаків ТЗ 
Рисунок 3. Гідрометеори в якості 

множинних об’єктів ідентифікації 
 

Алгоритм детекції присутності є розвитком попереднього і включає його в 
якості допоміжного. Вибір еталонного кадру здійснюється періодично через 
певний проміжок часу (наприклад, декілька секунд або десятків секунд). Це 
забезпечує адаптацію алгоритму до добового ходу освітленості. Однак момент 
оновлення необхідно затримати, якщо в кадрі буде виявлений сторонній об'єкт. 
Для цієї мети можливе застосування попереднього алгоритму. Оскільки 
виявлений сторонній об'єкт відсутній на еталонному зображенні, його 
характеристики будуть визначені досить точно. 
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Основним недоліком даного методу також є складність його використання на 
фоні розподілених перешкод, які можуть призвести до помилкової затримки 
оновлення еталонного кадру. 

Алгоритм детекції зупинки – метод, оснований на вимірюванні часу 
присутності об'єкта. При виявленні ненульового значення критерію присутності 
в деякій точці, значення освітленості в даній точці, що передувало зміні, 
приймається в якості еталонного. Одночасно починається відлік проміжку часу. 
Обнулення лічильника часу здійснюється при поверненні критерію присутності 
до нульового значення або при перевищенні ним деякого контрольного значення. 
В останньому випадку приймається рішення про виявлення стороннього об'єкта. 
Вибір контрольного часу спрацьовування проводиться виходячи з міркувань про 
часові характеристики шуканих об'єктів. Так, наприклад, установка проміжку 
близько однієї секунди дозволяє істотно знизити ймовірність спрацьовування 
алгоритму при попаданні в поле зору сторонніх рухомих предметів (падаючого 
лістя, гідрометеорів) або короткочасних засвіченнь (спалахи блискавки, світло 
фар автомобілів). 

На онові розглянутих розрізнених алгоритмів ідентифікації запропонований 
метод автоматичного розпізнавання номерних знаків транспортних засобів 
(НЗТЗ), рис. 4.  Основна робота запропонованої системи автоматичного 
розпізнавання полягає в наступному: в зоні руху автомобіля (потоку автомобілів) 
встановлена камера, яка знімає зображення і передає в систему автоматичного 
розпізнавання та ідентифікації НЗТЗ. Номер, розпізнаний системою, 
порівнюється із базою даних, виводиться системою візуалізації і/або формується 
сигнал реакції відповідних виконавчих пристроїв.  

Запропонована система автоматичного розпізнавання НЗТЗ зчитує вхідне 
зображення, зроблене камерою, і передає його в блок попередньої обробки. 
Основною операцією блоку попередньої обробки є усунення шуму, причому 
даний шум може мати двояке походження: бути спричиненим процедурою 
оцифрування зображення під час отримання та передачі і бути природними 
(зовнішніми), які присутні на зображенні. Блок попередньої обробки зображень 
намагається відновити зображення, які могли були погіршені з деяких 
внутрішніх чи зовнішніх причин. Зображення, яке містить шум, можна 
представити наступним рівнянням: 

 
)y,x(n)y,x(f)y,x(g +=       (1 ) 

 
де f(x,y) – оригінальне зображення, n(x,y) – шум, який може бути викликаний 

будь-яким фактором, а  g(x,y) – результуючий шумний піксель зображення. 
Для покращення структури зображення може застосовуватися гаусівське 

згладження – просторова фільтрація на основі функції Гауса, яка 
використовується в блоці попередньої обробки для видалення адаптивного 
шуму, присутнього на зображенні. Це дозволяє здійснити частвове розмивання 
та зменшення шуму на зображенні. Одно- та відповідно двовиміна функції Гауса, 
мають вигляд:  
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де x – відстань від початку координат в осі абсцис (горизонталь зображення), 

y – відстань від початку координат в осі ординат (вертикаль зображення), а ∂  – 
стандартне відхилення розподілу Гауса.  

 

 
 

Рисунок 4. Блок-схема автоматичного розпізнавання номерних знаків 
НЗТЗ – номерні знаки транспортного засобу; БД – база даних 

 
При застосовунні 2d методу фільтрації Гауса, отримується поверхня 

зображення з певними контурами. Значення з цього розподілу використовуються 
для створення матриці згортки. Для кожного нового значення пікселя 
визначається середнє зважене в околі пікселя. Значення поточного оригінального 
пікселя має більшу вагу (найвище значення розподілу Гауса), а сусідні пікселі 
отримують все меншу вагу в залежності від того наскільки далеко вони 
знаходяться від поточного оригінального пікселя. Це і спричиняє ефект 
розмитості, зберігаючи границі об’єкта ідентифікації краще, ніж інші, аналогічні 
фільтри. В даному процесі, швидкість обробки даних має першочергове 
значення, адже одночасно може відбуватися ідентифікація кількох десятків 
об’єктів (рис. 2, 3). Тому для скорочення часу обчислень можна скористатися 
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лінійно відокремленим розмиванням Гауса, розділивши цей процес на два етапи. 
У першій ітерації формується одновимірна матриця (тільки в горизонтальному 
напрямку) і здійснюється відповідне розмивання зображення. На другій ітерації 
формується одновимірна матриця вертикального напрямку з відповідним 
розмиванням. Отриманий результат відповідає результату з використанням 
двовимірних матриць, але вимагає меншої  кількості обчислень.  

Дискретизація, як правило, досягається шляхом відбору для фільтра 
гаусівських дискретних точок на відповідних позиціях кожного центрального 
пікселя. Це дозволяє зменшити обчислювальні витрати, але при дуже малих 
значеннях точки відбору гауссової функції невелика кількість зразків призводить 
до великої помилки. У цих випадках точність підтримується (при невеликій 
обчислювальної вартості) шляхом інтеграції гауссових функцій по площі 
кожного пікселя.  

Далі відбувається локалізація інформативної області та ідентифікація країв 
за допомогою детектора Кенні – оператора виділення границь зображення, який 
задовільняє трьом критеріям [1]:  

- якісне виявлення (підвищення відношення сигнал/шум); 
- висока локалізація (вірне виявлення положення границі); 
- єдиний відгук на одну границю. 
 

  
а)       б) 

  
в)       г) 

Рисунок 5. Захоплене зображення та процедура обробки: 
ідентифікація країв за допомогою детектора а) оригінальне зображення з 

явно вираженою пікселізацією; б), в) просторова фільтрація Гауса;  
г) виділення країв за допомогою детектора Кенні. 
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Процес характеризхується пошуком градієнтів. Границі відмічають там, де 
градієнт набуває найбільшого значення. Вони можуть мати різні напрямки, тому 
алгоритм Кенні використовує чотири фільтри для визначення горизонтальних, 
вертикальних і діагональних ребер в розмитому зображенні. 

Для задачі виділення країв області ідентифікації, окрім застосування 
алгоритму Кенні, також використовується перетворення Хафа (Hough). Дане 
перетворення застосовуваний для параметричної ідентифікації геометричних 
елементів растрового зображенняя і являється потужним глобальним методом 
виявлення прямих ліній та простих геометричних фігур –  горизонтальних і/або 
вертикальних країв. 

 

 
 

Рисунок 6. Виявленя границь номерного знаку транспортного засобу 
 

Після виявлення границь зображення, що відповідає місцю розташування 
номерного знаку відбувається виділення та розпізнавання символів. 
Ідентифікований номер порівняється із базою даних та виводиться на пристрій 
візуалізації. У системах обмеження доступу в результаті ідентифікації може 
формуватися відповідний сигнал керування виконавчими пристроями (ворота, 
шлагбауми, тощо). 
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Актуальність. Інтерес до цієї теми викликаний бажанням участі у 

формуванні комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для підвищення рівня 
професійних компетенцій у сфері туризму та ефективності професійної 
діяльності менеджменту готелю з використанням засобів систем управління та 
сучасних технологій. 

У сучасної економіці ринку туристичних послуг в організації туристичного 
обслуговування зростає роль і значення аналізу систем управління готелями як 
бази для прийняття стратегічних управлінських рішень. Це відбувається, 
оскільки назріла необхідність в аналізі великих систем управління готелями. 

Практичне значення дослідження полягає в комплексному аналізі систем 
дослідження, що значно полегшує менеджменту готелю вибір системи 
управління для впровадження у власну діяльність. 

Наукова новизна. Полягає в розробці нестандартного підходу до 
дослідження виявленої проблеми та розгляду систем управління готелем в 
узагальненні наявних підходів з метою використання в своїй діяльності найбільш 
ефективного, повного і сучасного програмного забезпечення систем управління 
готелем. 

Метою дослідження є створення підстави для вибору менеджментом готелю 
системи управління готелем (на прикладі Lodging Touch LIBICA і «Micros-
Fidelio»). Це визначило завдання дослідження: проаналізувати характерні 
особливості та основні переваги систем дослідження. 

Основна частина. Системи управління готелем за типом належать до систем 
управління нерухомістю (Property Management System). Автори аналізують лише 
«Lodging Touch LIBICA» (у подальшому LIBICA) та «Micros-Fidelio» (у 

mailto:galina3910@gmail.com
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подальшому Fidelio), які створено з однаковою метою – управління 
інформаційними системами готелю (табл.1).  

Їхні завдання теж подібні. Система LIBICA вирішує завдання ефективної та 
комплексної автоматизації служб готелю, забезпечення проведення заходів,  
обслуговування груп, роботи з турагентствами та організаціями [1; 2]. Завдання 
Fidelio наводяться в джерелах як управління продажами, бронюванням, 
інформацією щодо розміщення гостей та організації конференцій і банкетів, 
надання даних для фінансового контролю та управлінського обліку діяльності 
[3]. 

Служби готелю у складі: служба портьє, бронювання, продажі й маркетинг 
система LIBICA забезпечує інформацією щодо реєстрації та поселення гостей та 
корпоративних клієнтів, а також розрахунків з ними. Система Fidelio надає тим 
же службам інформацію для пошуку броні, призначення номерів і поселення, 
допомагає змінити бронь, скасування бронювання, надрукувати підтвердження, 
вирішити питання підселення, прийняти повідомлення для прибуваючих або 
прибулих гостей та депозит для бронювання, виконати переміщення броні в 
список очікування, викликати бронь зі списку очікування, вести службові 
рахунки готелю. 

В системі LIBICA модуль «Управління номерним фондом» має можливість 
складати графіки прибирання номерів. Покоївки отримують інформацію про 
статус і стан кожного номера на поточну і майбутні дати. Ще маркетингова 
служба інформується про бронювання номерів, а саме: оформлення та 
скасування броні, ведення листів очікування, перегляд планів поверхів. 
Відповідну до призначення інформацію отримують інженерна служба, 
телефонний оператор, електронний консьєрж, нічний аудит: заселення та 
виписки гостей, нарахування платежів і процедури нічного аудиту. 

Аналогічно в системі Fidelio модуль «Портьє» надає змогу шукати бронь, 
призначити номера і поселення, змінити бронь чи скасувати її, надрукувати 
підтвердження, виконати підселення, прийняти повідомлення для прибуваючих 
або прибулих гостей, зареєструвати прийом депозиту для бронювання, 
перемістити бронь в список очікування, викликати бронь зі списку очікування, 
контролювати службові рахунки готелю. 

На відміну від LIBICA, система  Fidelio в межах модулю «Касир» виконує 
поточну роботу з рахунками клієнтів, виставляє проміжні рахунки, фіксує 
переселення клієнта в інший номер, друкує виписки, веде головну касу та 
операції обмінного пункту, здійснює надання інформації про прийом депозиту 
для бронювання, друкує звіти для касирів, виправляє бронь клієнта, контролює 
прийом оплат, переносить нарахування з рахунку на рахунок, розподіляє та 
об'єднує нарахування та фіксує інформацію з ручних нарахувань на рахунки 
клієнтів. Fidelio, на відміну від  LIBICA, має модуль «Бухгалтерія», який 
забезпечує ведення книги продажів послуг готелю, відстеження заборгованостей 
клієнтів, які вже виписані та яким виставлені рахунки за послуги. 

Джерела фіксують відмінності в основних перевагах систем, які 
досліджуються. LIBICA поєднує інструменти оперативного управління готелем 
з функціями корпоративного управління готельної компанії та потужними 
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можливостями ведення бізнесу в Інтернеті; має дружній графічний 
користувальницький інтерфейс (GUI); налаштовується відповідно до прийнятої 
технології роботи готелю. Це визначає доступність в системі інформації по 
кожному гостю з будь-якого модуля, можливість контролю стану готелю на 
поточний момент (рівень завантаження, стан номерного фонду, кількість броней, 
що надійшли та ін.). Вона наділяє менеджмент готелю статистикою щодо 
кількості броні, ночей проживання, незаїзду і скасувань замовлень, а також 
отриманого готелем доходу від кожного гостя або компанії; дозволяє створювати 
звіти будь-коли і в довільній формі та обробляти кредитні картки, а саме: 
заносити в картотеку всі отримані коди підтвердження, відстежує кредитний стан 
рахунку кожного клієнта. Ще вона інтегрована з системою управління 
ресторанами «Lodging Touch LIBICA» та з іншими системами, які 
використовуються в готелях. В Fidelio вбудований модуль управління зв'язками з 
клієнтами (CRM), який дозволяє враховувати побажання гостя «аж до розміру 
капців». 

 
Таблиця 1 Характеристики систем управління готелями  

LIBICA та Fidelio 
 

Системи управління готелями 
LIBICA Fidelio 

Мета: управління інформаційними системами готелю 
Завдання 

-ефективна та комплексна 
автоматизація служб готелю у складі: 
служба портьє, бронювання, 
продажі й маркетинг; 
-забезпечення проведення заходів, 
обслуговування груп, роботи з 
турагентствами та організаціями. 

-управління продажами; 
-управління бронюванням; 
-управління інформацією щодо 
розміщення гостей та організації 
конференцій і банкетів; 
-надання даних для фінансового 
контролю та управлінського обліку 
діяльності. 

Функціональні модулі 
-базовий (портьє, бронювання, 
реєстрація та поселення гостей, 
розрахунки з гостями (інформація 
про гостей і корпоративних клієнтів), 
управління номерним фондом 
(складання графіки прибирання 
номерів, робота покоївок (статус і 
стан кожного номера на поточну і 
майбутні дати), інженерна служба, 
телефонний оператор, електронний 
консьєрж, нічний аудит), 

-портьє (пошук броні, призначення 
номерів і поселення, зміна броні, 
скасування бронювання, друк 
підтверджень, підселення, прийом 
повідомлень для прибуваючих або 
прибулих гостей, прийом депозиту 
для бронювання, переміщення броні 
в список очікування, виклик броні зі 
списку очікування, заклад 
службових рахунків готелю); 
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бронювання номерів (оформлення 
та скасування броні, ведення листів 
очікування, перегляд планів 
поверхів), заселення та виписки 
гостей, нарахування платежів і 
процедури нічного аудиту; 
-управління номерним фондом 
(складання графіків прибирання 
номерів); 
-туристичні фірми та організації 
(оформлення заявок від турфірм, 
розрахунок комісійних, визначення 
знижок і спеціальних пропозицій,  
аналіз статистичних даних). 

-бронювання(заклад броні для 
клієнта, заклад груповий броні, 
скасування броні, коригування 
броні, перенесення броні в список 
очікують, призначення конкретних 
номерів по раніше зробленому 
бронювання, друк підтверджень 
бронювання, прийом депозиту для 
бронювання); 
-служба покоївок; 
-адміністрування; 
-касир (поточна робота з рахунками 
клієнтів, виставляння проміжних 
рахунків, переселення клієнта в 
інший номер, виписка, ведення 
головної каси, ведення операцій 
обмінного пункту, здійснення 
прийому депозиту для бронювання, 
друк звітів для касирів , виправлення 
броні клієнта, прийом оплат, 
перенесення нарахувань з одного 
рахунку на інший, розподіл і 
об'єднання нарахувань, ручні 
нарахування на рахунки клієнтів); 
-бухгалтерія (книга продажів послуг 
готелю, відстеження 
заборгованостей клієнтів, які вже 
виписані і яким виставлені рахунки 
за послуги). 

Особливості 
-об'єднує інструменти оперативного 
управіння готелем з функціями 
корпоративного управління готельної 
компанії і потужними можливостями 
ведення бізнесу в Інтернеті; 
-має дружній графічний 
користувальницький інтерфейс 
(GUI); 
-налаштовується відповідно до 
прийнятої технології роботи готелю. 

-вбудований модуль управління 
зв'язками з клієнтами (CRM) 
дозволяє враховувати побажання 
гостя «аж до розміру капців». 

Технологічні особливості 
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-функціонує в операційному 
середовищі Windows NT на СУБД MS 
SQL Server, є 32-бітовим додатком; 
-використовує архітектуру клієнт-
сервер;               
-відрізняється інтегрованою 
структурою і відкритістю; 
-русифікована. 

Позиціонується як рішення для всіх 
типів готелів: мережевих і 
незалежних, заміських клубів, 
мотелів і бізнес-готелів. 

Основні переваги 
-функціональна повнота; 
-модульність; 
-доступність інформації по кожному 
гостю з будь-якого модуля; 
-стан готелю на поточний момент 
часу (рівень завантаження, стан 
номерного фонду, кількості 
проходять бронею та ін.); 
-статистика щодо кількості броні, 
ночей проживання, не заїзду і 
скасувань, а також отриманого 
готелем доходу від кожного гостя 
або компанії; 
-створення звітів будь-коли і в 
довільній формі; 
-обробки кредитних карток 
(заносить в картотеку всі отримані 
коди підтвердження, відстежує 
кредитний стан рахунку кожного 
клієнта); 
-інтеграція з системою управління 
ресторанами «Lodging Touch LIBICA» 
та з іншими системами, які 
використовуються в готелях. 

-єдиний комплекс; 
-русифікована; 
-широка функціональність; 
-зручність і швидкість роботи для 
користувачів; 
-зручність і швидкість 
обслуговування,                   -наочність 
і різні форми виставлених рахунків 
для клієнтів; 
-конфіденційність зберігання 
інформації. 

 
Висновки. В статті досягнуто мету дослідження через створення підстави 

для вибору менеджментом закладу розміщення системи управління готелем (на 
прикладі «Lodging Touch LIBICA» та «Micros-Fidelio»). Автори розглядають 
доцільність такого вибору на основі аналізу характерних особливостей та 
основних переваг систем дослідження, який дозволив сформулювати наступні 
висновки: 

-системи LIBICA та Fidelio, за суттю, є комплексними автоматизованими 
системами обробки інформації; 

-функціональні структури системи LIBICA та Fidelio значно перетинаються; 
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-визначені в результаті дослідження розбіжності систем, з зору авторів, 
можна пояснити тим, що базову версію LIBICA розроблено в США і вона не 
враховує особливості системи бухгалтерського обліку, які отримані нами в 
спадок від колишнього СРСР. В свою чергу, власники Fidelio дали змогу своєму 
регіональному представнику доопрацювати її в необхідному обсязі для 
практичного застосування на терені колишнього СРСР. 
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