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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Громнадська О.О., 

магістр 1 року навчання кафедри мікробіології та імунології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ВПЛИВ ДЕКСАМЕТАЗОНУ НА ПОКАЗНИКИ ЛІМФОЇДНИХ ОРГАНІВ МИШЕЙ 

ЛІНІЇ C57BL/6 

 

Впродовж останнього десятиліття в дослідження проблеми взаємодії ендокринної та імунної систем 

включилися багато вчених. Вивчення цієї проблеми відкриває широкі перспективи для розробки нових 

способів профілактики і лікування захворювань різної природи, заснованих на корекції імунологічних 

механізмів резистентності та використанні біологічних регуляторів [1, с. 5; 2, с. 279; 3, с. 24]. 

Порушення розвитку, диференціювання імунокомпетентних клітин, їх функціонування, синтезу їх 

продуктів або регуляції цих процесів ведуть до порушень імунологічних функцій, що в свою чергу 

призводять до різноманітних захворювань. 

Метою даної роботи є дослідження впливу синтетичного аналогу гормонів кори надниркових залоз – 

дексаметазону, на показники лімфоїдних органів мишей лінії C57BL/6. 

Дексаметазон – синтетичний аналог кортизону, який є похідним глюкокортикоїдного гормону 

кортизолу [4, с. 1060]. Має виражений місцевий протизапальний, протиалергійний і антипроліферативний 

ефект [5, с. 1]. Чутливість лімфоїдних клітин до проапоптичної дії глюкокортикоїдів залежить від стадії 

розвитку клітин. 

Мишам лінії C57BL/6 внутрішньом'язево вводили 0,1 мл розчину дексаметазону (15 мг/кг). 

Контрольним тваринам вводили внутрішньом'язево 0,1 мл фізіологічного розчину. Стан кровотворної та 

імунної систем оцінювали через 4 та 24 години після введення дексаметазону (табл. 1). 
 

Показники 
Статистичні 

показники 

Показники лімфоїдних органів мишей 

контроль 

які отримували дексаметазон 

через 

4 години 24 години 

Абсолютна кількість 

спленоцитів (106) 

M±m 122,6±11,7 46,4±7,9* 75,7±11,5* 

n 29 6 5 

Клітинність  

селезінки (106/мг) 

M±m 1,03±0,07 0,55±0,09* 0,81±0,07* 

n 29 6 6 

Абсолютна кількість 

тимоцитів (106) 

M±m 61,5±8,6 26,0±2,7* 6,1±2,1* 

n 29 5 6 

Клітинність тимусу (106/мг) 
M±m 1,59±0,18 0,87±0,06* 0,35±0,11* 

n 30 6 6 

Клітинність кісткового мозку 

(106/ст. кістку) 

M±m 15,5±0,6 20,3±1,4* 16,3±1,2 

n 29 6 6 

* – р <0,05 в порівнянні з контролем 

Таблиця 1. Показники селезінки, тимусу та кісткового мозку мишей лінії C57BL/6, що отримували 

дексаметазон у концентрації 15мг/кг 
 

Селезінкові показники мишей (абсолютна кількість спленоцитів та клітинність органу) у найбільшій 

мірі зменшуються через 4 години після введення дексаметазону. Через 24 години спостерігається часткове 

відновлення селезінкових показників, але жоден з них не досягає контрольного рівня. 

Через 4 години після введення препарату значно зменшується абсолютна кількість тимоцитів та 

клітинність органу. Але, на відміну від спленоцитів, до 24 годин показники не відновлюються, а 

продовжують зменшуватись.  
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Клітинність кісткового мозку зростає вже через 4 години після введення мишам дексаметазону, в той 

же час, коли зменшується клітинність тимусу і селезінки. 

Отримані результати свідчать, що введення дексаметазону призводить до зменшення кількості різних 

видів лейкоцитів в крові, селезінці і тимусі, найбільш ймовірно, шляхом реалізації апоптотичної дії. Але 

враховуючи швидке відновлення клітинного складу в кістковому мозку і лімфоїдних органах можна 

вважати роль у цьому процесі відіграє також клітинний перерозподіл. 

Література: 

1. Корнева, Е. А., Шхинек, Э. К. Гормоны и иммунная система. Л.: Наука, 1998. 251 с. 

2. Андріанова, Т. В., Бобир, В. В., Виноград, Н. О. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: 

підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Вінниця: Нова книга, 

2015. 856 с.  

3. Кошукова, Г. Н., Белоглазов, В. А., Алексеева, А. А. Взаимодействие основных регуляторных 

систем организма. Крымский терапевтический журнал. 2007. № 2. С. 24-30. 

4. Хаитов, Р. М., Лесков, В. П. Иммунитет и стресс. Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 2001. № 

87. С. 1060-1072. 

5. Майчук, Ю. Ф., Якушина, Л. Н., Вахова, Е. С. Комплексные глазные капли Комбинил® – Дуо 

(ципрофлоксацин + дексаметазон) в лечении упорных бактериальных конъюнктивитов и кератитов. 

Катарактальная и рефракционная хирургия. 2011. №1. С. 1-8. 

 

 

Пєчка Аріна Олегівна, 

студентка; 

науковий керівник: Калиновський В.Є., кандидат біологічних наук, 

асистент кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини 

ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

DROSOPHILA MELANOGASTER У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ КОНЕКСИНОПАТІЙ, 

АСОЦІЙОВАНИХ ІЗ ДИСФУНКЦІЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ 

 

Клітинна комунікація задіяна у розвитку всіх систем тканин і органів у багатоклітинних організмах. 

Існує ряд хвороб, асоційованих із патологіями однієї із таких систем – щілинних контактів, а саме – з 

експресією білків, що їх формують. У хребетних це конексини (далі: Cx), у безхребетних – інексини. 

Багато генетичних захворювань, пов’язані із конексинопатіями та викликають різні за характером прояву 

синдроми, що в свою чергу охоплюють окремі або одразу декілька (що трапляється частіше від інших 

випадків) систем органів. Наразі малодослідженими є дисфункції репродуктивної системи, що могли бути 

розвиненими через альтерації структур конексинів та, як результат, конексонів (структур, що формують 

канал та складаються з конексинів). Подальше дослідження патологічних станів репродуктивної системи 

за рахунок мутацій в локусах, відповідальних за формування клітинних контактів, допоможе зрозуміти 

етіологію захворювань та сприяти підтриманню здорового стану у людей.  

Наразі дослідження щілинних контактів проводять на модельних об’єктах як хребетних, так і 

безхребетних тварин [1]. Схожість в структурній організації конексинів та інексинів дозволяє проводити 

певні аналогії між дослідженнями на цих групах та поглиблювати фундаментальні знання щодо 

організації щілинних контактів. Безхребетні на прикладі D.melanogaster мають ряд переваг для вивчення 

клітинних комунікацій у багатоклітинних організмів, включаючи відносну простоту генетичних 

маніпуляцій на цьому організмі порівняно з іншими. Для отримання повноцінної картини розвитку 

дисфункції важливо простежити розвиток вад на різних стадіях формування органу, де очікуються зміни 

у зв’язку із мутаціями. Окрім того, деякі нуклеотидні послідовності генів, що кодують білки щілинних 

контактів, є висококонсервативними (збереженими, дуже подібними) у різних видів. Так, деякі 
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послідовності інексинів дрозофіли простежуються в генах конексинів людини, зміни в яких викликають 

серйозні наслідки в обох організмах. 

Чоловіча та жіноча репродуктивні системи на моделі Drosophila melanogaster виробили помітно 

схожий порядок взаємодій соматичних клітин та клітин статевої лінії, що забезпечує гонади найкращим 

умовам для формування гамет [2]. 

Основна репродуктивна дисфункція, вивчена в цій роботі, індукована мутаціями білка інексину в 

щілинному контакті, специфічному для клітин статевої лінії Drosophila melanogaster. Про конфігурацію 

цього білка відомо не так багато, тому вивчення мутацій гену zero population growth (zpg), що кодує 

інексин 4, що в свою чергу змінюють структурну організацію та орієнтацію білка, дозволило б отримати 

краще розуміння процесів розвитку гонад, зумовлених як консервативними нуклеотидними 

послідовностями, так і видоспецифічними. У першому випадку отримана інформація може бути 

інтерпритована та використана у дослідженнях, проведених на інших видах. Другий випадок поповнює 

фундаментальні знання біології розвитку організмів. 

Інексин 4 зазвичай локалізується в плазматичній мембрані сперматогонії в області, що прилягає до 

клітин цисти. Зважаючи на те, що сперматозоїд не може завершити диференціацію від сперматогонії до 

сперматоциту без належної функції zpg алеля, це вказує на те, що зв'язок через інексин 4, що утворює 

вибірковий пропускний канал між соматичними та зародковими клітинами, має велике значення для 

репродуктивної функції організму. Відповідно, вивчення взаємодії між статевими клітинами та 

оточуючими соматичними клітинами дає змогу розширити своє розуміння функціонування життєво 

важливих процесів. 

Вважається, що пропускна здатність та функціонування каналів зумовлене утворенням водневих 

зв’язків, що утворюються між зарядженими амінокислотними послідовностями каналоформуючих білків. 

Впливаючи на експресію амінокислот, можна вплинути на фолдинг та, відповідно, на гейтинг каналів 

шляхом зміни локалізації водневих зв’язків. 

Закономірно, щілинні контакти відіграють роль у формуванні тканин і органів у людей. Дослідження 

міжклітинних комунікацій у процесі формування органів та власне статевих клітин допоможе покращити 

уявлення про виникнення деяких генетичних репродуктивних дисфункцій як у чоловіків, так і у жінок. 

На конкретних прикладах конексинопатій (патологій конексонів) можна простежити відхилення у 

розвитку та функціонуванні репродуктивних систем обох стате й, що робить дослідження клітинних 

контактів важливою стадією в покращенні розуміння причини та розвитку проблем репродуктвиної 

функції.  

Щілинні контакти та конексини є постійними елементами в репродуктивному тракті чоловіка і 

можуть відігравати головну роль у ряді функцій, включаючи проліферацію та диференціювання статевих 

клітин, а також у модулюванні ініціювання та підтримання тонусу гладких м’язів у різних структурах 

чоловічого тракту. 

Стосовно жіночої статевої системи, то на основі роботи з мишами, проведеними Abascal [3] відомо, 

що для нормального функціонування репродуктивної системи жінки необхідний ряд конексинів. Досить 

відомим у цьому контексті є конексин 43 (Cx43). Втрата цього білку спричиняє дефіцит ооцитів. Окрім 

цього, фолікули, де його бракує або які експресують менше Cx43 у гранульозних клітинах, мають знижені 

тенденції росту, погіршуючи загальну фертильність. Експресія Cx43 гранульозними клітинами також 

корелює з настанням вагітності при допоміжних репродуктивних технологіях, що дозволяє припустити, 

що цей конексин може бути визначником якості яйцеклітин та ембріонів у жінок. Втрата конексину 37, 

який поєднує виключно яйцеклітини з гранульозними клітинами у мишей, спричинила припинення росту 

ооцитів, не набуваючи мейотичної компетенції. Блокування каналів конексину 26 в епітелії матки 

порушувало імплантацію, тоді як втрата або зменшення експресії конексину 43 в стромі матки 

погіршувало децидуалізацію та васкуляризацію як у мишей, так і у людини. Кілька конексинів є 

важливими для плацентації, а для людини Cx43 є ключовим регулятором фузогенного шляху від 

цитотрофобласта до синцитіотрофобласта, забезпечуючи ріст плаценти. Wright показав, що Cx40 [4], який 

характеризує екстравільозний трофобласт, підтримує проліферацію проксимальних ділянок трофобласту, 

запобігаючи його інвазивному диференціюванню. Крім того, у жінок з періодичним раннім перериванням 
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вагітності, а також у тих, хто страждає на ендометріоз, спостерігається знижений рівень CX43 в їх 

децидуації. Цікаво, що антималярійний препарат мефлокін [5], який блокує функціонування щілинних 

контактів, відповідає за підвищений ризик ранньої втрати вагітності та мертвонародження, ймовірно, 

через пригнічення міжклітинної комунікації в децидуації або між шарами трофобласту з подальшим 

порушенням плацентарного росту. Щілинні контакти також відіграють вирішальну роль у регулюванні 

маточного кровотоку, сприяючи адаптивній реакції на вагітність. 

Зважаючи на те, що репродуктивні порушення можуть бути наслідком мутацій конексину у мишей, 

рекомендується, щоб жінки, які страждають на симптоми соматичних захворювання, пов’язані з мутацією 

генів, кодуючих різні конексини, додатково перевірили вплив цих захворювань на репродуктивну 

функцію. Поглиблення знань цих основних функцій конексину в репродуктивних органах людини є 

важливим для збереження репродуктивного здоров’я жінки. 

Численні конексини експресуються в жіночих репродуктивних органах ссавців, і коли мутації або їх 

експресія зменшуються або усуваються у мишей, можуть призвести до порушення репродуктивної 

функції або навіть до безпліддя. Тому дивно, що в літературі зустрічається не так багато повідомлень, що 

безпосередньо пов’язують репродуктивні проблеми у жінок з мутаціями генів конексинів. Хоча не можна 

було б очікувати, що кожна репродуктивна проблема, спричинена мутацією конексину у мишей, буде 

фенокопійованою у людській популяції, але, як правило, існує значна відповідність між симптомами 

хвороб миші та людини при розгляді мутацій конексину, що зачіпають й інші частини тіла. 

Таким чином, можливість обґрунтовано зв'язувати мутації генів конексинів з конкретними аспектами 

репродуктивних порушень є необхідною для кращого розуміння внеску цих білків у репродуктивне 

здоров'я людей. Фундаментальні дослідження роботи та дисфункцій нексусів на тваринних моделях 

мають свій внесок у покращення тлумачення етіології аналогічних розладів, асоційованих із білками 

міжклітинної комунікації у людей. 
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ВИДОВИЙ СКЛАД ГРИБІВ РОДУ FUSARIUM КАРТОПЛІ 

 

Гриби роду Fusarium широко поширені в природі та пристосовані до легкої адаптації. Викликають 

захворювання більше ніж у 200 видів культурних рослин. Вони є факультативними паразитами, які 

можуть викликати гниль плодів, насіння, коренів, коренеплодів та інших органів багатьох видів рослин [1]. 
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71,66

28,33

F. sambucinum F. avenaceum

Комплекс видів залежить від регіона, кліматичних, погодних, агротехнічних і грунтових умов та ін. 

Частота зустрічаємості видового складу залежить від походження сортових особливостей, типу грунту, 

вологи і інших кліматичних умов під час вегетації рослин картоплі [2]. 

За результатами фітопатологів, здебільшого виявляються такі види грибів роду Fusarium: F. 

sambucinum Fuck., F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc, F. solani (Mart.) App. et Wr F. oxysporum, Schlecht. [2,3]. 

Метою досліджень було вивчити видовий склад грибів роду Fusarium Link на бульбах картоплі сорту 

Белла роса і Скарбниця.  

Виділення грибів в чисту культуру проводили згідно загально прийнятих фітопатологічних методик 

[5]. Огляд ізолятів видів проводили на 5-7 день, фіксуючи наявність чи відсутність макроконідій. При 

аналізі враховували морфолого культуральні ознаки, забарвлення міцелію та стром, характер росту 

колоній тощо. Кінцеву ідентифікацію здійснювали при мікроскопічному дослідженні з урахуванням 

морфологічних особливостей їх макро- і мікро конідій, наявності чи відсутності хламідоспор [6]. 

Обстежено бульби картоплі сортах Белла роса і Скарбниця уражених сухою фузаріозною гниллю 

Fusarium картоплі. Встановлено, частоту зустічаємості та співідношення видового складу в комплексі 

збудників роду фузаріум. Ідентифіковано на сортів Скарбниця – ч.з. Fusarium sambucinum ч.з. - 43 ізолятів 

(с.в.с. в комплексі 71,66 %) та F. avenaceum ч.з. - 17 ізолятів (с.в.с. в комплексі 28,33 %). На сорті Белла 

роса F. sambucinum ч.з. – 45 ізолятів (с.в.с. в комплексі 75,0 %), F. oxysporum ч.з. -12 ізолятів (с.в.с. в 

комплексі 20,0 %) та F. avenaceum ч.з. - 3 ізолятів (с.в.с. в комплексі 5,0 %). 
 

 

  

А) сорт Белла роса  Б) сорт Скарбниця 

Рисунок 1. А. Б. Співвідношення видового складу картоплі  в комплексі збудників грибів роду 

Fusarium на сортах картоплі 

Вивчено видовий комплекс грибів роду Fusarium на бульбах картоплі. Виявлено на сорті Скарбниця 

- Fusarium sambucinum  F. avenaceum. На сорті Белла роса - F. sambucinum, F. oxysporum та F. avenaceum.  

На досліджуваних сортах картоплі, найбільш патогеним збудником в комплексі являється Fusarium 

sambucinum. F. avenaceum виявлено на одному досліджуваному сорті Белла роса. 
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НАКОПИЧЕННЯ ДЕГІДРОАСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНАХ  БІЛИХ ЩУРІВ 

ЗА ДІЄЮ ДЕЯКИХ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В ТА ТІОХРОМУ 

 

Для забезпечення нормальної життєдіяльності організму та підтримання належного рівня 

метаболічних процесів необхідне постійне надходження до організму не лише білків, ліпідів і вуглеводів, 

але і ряду біологічно активних сполук. Дегідроаскорбінова кислота має більш сильну антивірусну 

активність, ніж аскорбінова кислота і може підсилювати її властивості, що вказує на те, що противірусна 

активність аскорбінової кислоти обумовлена іншими чинниками, ніж антиоксидантний механізм [1, p. 4]. 

Дегідроаскорбінова кислота також має нейропротекторну дію, тобто направлена на корекцію 

метаболічних порушень, які викликані різними патологічними чинниками. В останні роки досліджують 

вплив сумішей вітамінів різного складу, які містять в собі не тільки коферментні форми, а також деякі 

метаболіти вітамінів, біологічна активність яких вважалась відсутньою. Зрозуміло, що ці сполуки також 

є у клітинах разом із своїми попередниками – вітамінами, та надходять до організму разом із продуктами 

харчування і  харчовими добавками. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що вітаміни необхідні для 

забезпечення цілого ряду метаболічних функцій, пов’язаних з процесами синтезу і розкладу різних 

сполук, вилученням і використанням енергії, транспортом речовин та іонів, а їх катаболіти виконують 

інші функції, більшість яких тільки вивчається [2, с 112]. Участь дегідроаскорбінової кислоти у більшості  

патологічних процесів організму, так і її результатах, роль у функціюванні змін різних процесів, вивчено 

не достатньо.  

Таким чином, метою нашого дослідження стало визначення впливу вітамінів групи В та тіохрому на 

здатність до накопичення дегідроаскорбінової кислоти в органах щурів, а саме в мозку, серці , печінці і 

нирках.  

Матеріали та методи досліджень  

В дослідженні використані статевозрілі нелінійні білі щури масою 180–200 г. Всіх тварин утримували 

на стандартному раціоні віварію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Всі 

маніпуляції з тваринами проводили згідно з Європейської конвенції про захист тварин, які 

використовуються з експериментальною науковою метою.  

Тваринам внутрішньом'язово вводили: одній групі – розчин вітамінного комплесу (вітамін В1 – 6 

мг/кг, нікотинову кислоту – 25 мг/кг, вітамін В2 – 2 мг/кг); другій – розчин вітамінного комплексу (вітамін 

В1 замінений у тій же кількості на тіохром); третій групі – розчин тіохрому у тій же концентрації; тваринам 

контрольної групи вводили фізіологічний розчин. Проводили ін’єкції протягом 10 днів. У гомогенатах 

органів щурів визначали швидкість окиснення аскорбінової кислоти методом [3, с. 7], статистичну 

обробку результатів проводили за Гланцем [4, с. 459]. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Швидкість окиснення аскорбінової кислоти (тут і далі - ШОАК ) в органах щурів у контрольній групі 

(вводили фізіологічний розчин) прийняли за еталон. Після введення вітамінного комплексу групи В 

ШОАК знизилась у нирках та серці, і підвищилась у мозку та печінці по відношенню до контрольної 

групи тварин. Після введення вітамінного комплексу, в якому тіамін був замінений на тіохром, ШОАК 

підвищилась тільки в серці у порівнянні з показниками контрольної групи, у інших органах показник 

зменшувався. Дослідження ШОАК за введення лише тіохрому показали, що показник порівняно з 

контрольною групою знизився у всіх органах.  
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Слід зазначити, що суміш вітамінів пом’якшувала ефект дії тіохрому на ШОАК у порівнянні з його 

моновведенням. 

Таким чином, можна зробити висновок, що дія тіохрому на накопичення окисненої форми 

аскорбінової кислоти в органах щурів є інгібуючою. Враховуючи токсичність ДАК на підшлункову залізу, 

особливо у хворих на цукровий діабет, можна вважати, що тіохром, зменшуючи накопичення ДАК при 

окисненні АК, може володіти захисною дією в таких умовах. 

Перспективою нашого подальшого дослідження буде встановлення впливу вітамінних комплексів на 

імунну систему. 

1. Furuya A.. Antiviral effects of ascorbic and dehydroascorbic acids in vitro. // Furuya A., Uozaki M., 

Yamasaki H., Arakawa T., Arita M., Koyama A. H. [Електронний ресурс]. – 2008. – Р. 4. 

2. Вітамнологія: підручник / Петров С. А., Запорожченко О. В., Будняк О. К., Чернадчук С. С., 

Федорко Н. Л.: під. наук. ред. докт. біол. наук, проф. С. А. Петрова. – Одеса: ВМВ, 2013. – 228 с. 

3. Способ определения содержания аскорбиновой кислоты /М. А. Штарберг, Е. А. Бородин, В. А. 

Кушнарев,Е. А. Рощина –  №ru2011144137; подача 31.10.2011; Опубл. 20.08.2013. - №17. – 3 с.  

4. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. – Москва, Практика, 1998. – 459 с. 
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МОТИВАЦІЯ ТУРИСТІВ 

 

У ХХІ ст. для організаторів подорожей постало завдання визначити, що ж людей спонукає 

подорожувати, які є їхні мотиви та цілі. Нині існує багато причин для здійснення подорожей, проте однією 

з найпоширеніших є туризм (внутрішній та міжнародний). 

Аналізуючи визначення різних авторів про туризм як сферу рекреації, можна зробити висновок, що 

це насамперед подорожі з різними цільовими установками, але без отримання матеріальної вигоди. 

Мотивами подорожі можуть бути: прагнення відновити втрачені сили або зміцнити здоров’я; отримати 

запас натхнення, прилив творчих і фізичних сил; звільнитися від буденності та метушні. 

Мотивація – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий 

поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно 

задовольняти свої потреби [1]. 

Туристська мотивація може бути визначена як спонукання людини, спрямовані на задоволення 

рекреаційних потреб, в залежності від його індивідуальних фізіологічних та психологічних особливостей, 

системи поглядів, цінностей, схильностей, освіти і т. д. [4]. 

Основними мотивами подорожей туристів експерти вважають такі: 

 знайомство туристів з іншими містами, їх культурою, традиціями; 

 знайомство з рідкісними рослинами та тваринами; 

 знайомство з геологічними і водними об’єктами; 

 зміна звичної обстановки, зняття стресу, відпочинок від буденності; 

 знайомство з археологічними та архітектурними пам’ятками інших країн; 

 відвідування театрів, вистав, фестивалів, карнавалів; 

 відпочинок і спорт у літній час; 

 відпочинок і спорт у зимовий час; 

 релігійні цілі, паломництво до святих місць; 

 лікування, оздоровчі санаторно-курортні цілі; 

 поїздки у сільську місцевість. 
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Фізичні та психологічні чинники, які спонукають людей обирати певне місце відпочинку, де вони 

можуть задовольнити всі свої туристські бажання та потреби, є мотивами туризму. Їх можна виокремити 

у кілька груп: 

1. Природні та кліматичні мотиви. Ці мотиви туризму переважно є визначальними. Такі природні 

чинники, як клімат, повітря, вода, рослинність, гори, ліси тощо, відіграють важливу роль у розвитку 

різних видів туризму. Природні та кліматичні елементи відносять до психологічних і біологічних потреб 

населення урбанізованих регіонів. 

2. Культурні мотиви туризму спонукають людей відвідувати об’єкти, які становлять культурну 

спадщину країни: історичні місця, археологічні пам’ятки, музеї, картинні галереї, театри, народне 

мистецтво тощо. 

3. Економічні мотиви, зокрема, вартість подорожі, ціни у країні призначення суттєво впливають на 

туристів, які належать до класу з середніми та нижчими доходами. 

4. Психологічні мотиви – це психологічні потреби туристів. Із зростанням доходів людей, а, отже, 

зниженням економічної мотивації, психологічні мотиви більшою мірою впливають на вибір місць 

призначення [5].  

Вибір місця туристського призначення впливає на рішення про мету подорожі. Це можуть бути певна 

місцевість, регіон, чи, навіть, національна територія. Також це можуть бути зони, які відвідуються сезонно 

або цілий рік певною кількість людей, де поїздка не обмежується лише відпочинком. Тому метою 

подорожі туриста є саме місце туристського призначення. 

Такі місця поділяються на дві категорії (в залежності від можливостей прийому кількості людей): 

1. Територія, що може прийняти обмежену кількість туристів (гірський курорт, де можливість 

прийому залежить від таких показників, як довжина схилів, розмір пляжу та ін.). 

2. Велике місто, яке навіть від великої кількості туристів, не втрачає свого туристського вигляду та 

не зазнає шкідливого впливу. 

У зв’язку з перенасиченням території ускладнюється рух туристів. Тому вони починають надавати 

перевагу іншим туристським місцям, де можна відпочити як фізично, так і морально за меншої метушні, 

що, у свою чергу, сприяє появі нових місць туристського призначення [2].  

Зростання ролі туризму в сучасному суспільстві дає поштовх для появи і розвитку нових місць 

туристського призначення. Нині спостерігається тенденція: поява нових туристських потоків, у зв’язку зі 

зростанням кількості регіонів, з яких виїжджає велика кількість туристів, що впливає на перерозподіл у 

просторі нових місць туристського призначення. 

Подорож включає дві контрольні точки: 

1. пункт відправлення; 

2. пункт прибуття. 

Кожна з контрольних точок має своє значення та роль залежно від виду подорожі. Мотиви подорожі 

залежать від того, що приймається за пункт відправлення або пункт прибуття. 

Мотиви пункту відправлення класичні: моральному задоволенні, відновлення сил, потреба в 

активному відпочинку. 

Мотив пункту прибуття має одну спрямованість і з самого початку включає місце туристського 

призначення. Тут має місце усунення елементів вибору, і місце туристського призначення набуває 

обов’язковий характер. 

Існує зв’язок між туристською мотивацією та появою нових місць відпочинку. Він проявляється 

наступним чином: 

 різні концепції проведення відпустки з акцентами на культуру, активний відпочинок, зв’язок 

з природою визначають появу нового місця туристського призначення; 

 економічна (політична, наукова і професійна) діяльність залучає велику кількість фахівців і 

приватних осіб, що виявляють до неї інтерес, в конкретне місце туристського призначення. Це 

пересування можна класифікувати як вимушено збіжний в конкретному місці туристського призначення, 

тобто там, де буде проводитися конференція (конгрес, ділова зустріч); 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
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 спортивна подія або культурний захід збирає учасників (глядачів) обов’язковому місці 

туристського призначення, але з мотивів, які дають великий вибір [3].  

На вибір місця відпочинку впливає можливість даної території задовольнити потреби та бажання 

туриста. Місце туристського призначення може приваблювати своїми природними та штучними 

чинниками, можливостями для занять спортом, культурними заходами, спортивними змаганнями та ін. 

Мала кількість послуг та їх низька якість має негативний вплив на потік туристів до даного місця 

відпочинку. 

При створенні нового місця туристського призначення потрібно враховувати його орієнтацію не 

тільки на проведення відпустки та дозвілля, так як у цьому випадку сезонний рух набуде сезонного 

характеру. А от поїздки вимушеного характеру, такі як оздоровчі або ділові, мають високу ймовірність 

цілорічної дії і залежатимуть від створення нових робочих місць у місці туристського призначення. Ця 

мета може бути досягнута, якщо місце туристського призначення та його можливості прийому туристів 

буду відповідати ряду туристських мотивів. 

Існує два головних принципа, які впливають на стратегію розвитку нового місця туристського 

призначення, а саме: 

1. нове місце туристського призначення повинне розвиватися так, щоб воно могло швидко та гнучко 

реагувати на зміни, що стосуються туристських мотивацій; 

2. туристське місце, що мало успіх у минулому, не є гарантією успіху нового місця туристського 

призначення. 

Дані принципи випливають з одного єдиного чинника – постійні зміни в попиті на туристський 

продукт. Отже, нове місце туристського призначення повинно задовольнити попит та мотиви подорожей, 

так як традиційні туристські місця вже не можуть цього зробити в достатній мірі. 

Отже, вибір місця туристського призначення, вид туризму та характер діяльності напряму залежить 

від мотивів туриста. При проектуванні, складанні та організації процесу реалізації туристського продукту 

велике значення мають мотиви потенційних туристів. Тому важливо встановити мотиви туристів, щоб 

надати той туристський продукт, який буде користуватися попитом.  
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ГЛОБАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Початок 20-х років ХХІ століття охарактеризувався глобальними загрозливими тенденціями в сфері 

забезпечення глобального миру, узгодження інтересів різних держав, пошуків компромісів щодо 

подальшого розвитку людства. Так, людська спільнота опинилася в непростих умовах, коли загострилися 

політичні, економічні, соціальні питання в загальносвітовому масштабах, коли вирішення одних проблем 
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провокує появу нових, коли вплив глобальних загроз загалом піднімає питання подальшого існування 

планети Земля.  

На нашу думку, у сучасних умовах найбільш масштабними глобальними соціально-економічними 

загрозами існуванню людства є наступні: 

1. Демографічна нерівність заселення та відтворювальних процесів у світі. Чисельність населення 

на земній кулі неухильно зростає протягом останніх 2000 років, однак найбільш інтенсивний ріст 

населення на Землі відбувається за останні 200 років. За таких умов гостро постають питання 

забезпечення даного населення прийнятними умовами життя, зниження бідності у світових масштабах, 

зменшення смертності, стримання народжуваності в малозабезпечених регіонах, збільшення кількості 

дітей в сім’ях європейського регіону та північноамериканських країн.  

Внаслідок перенаселення одних регіонів відбувається інтенсивна міграція людей, яка не може не 

впливати на соціально-економічні процеси в глобалізованому світі. Особливо це пов’язано з чинником 

робочої сили, яка в різних країнах світу має різну кваліфікацію та вартість. З іншої сторони, велика 

народжуваність в країнах з невисоким рівнем життя сприяє поширенню бідності у світі. Поряд з тим, для 

промислово розвинених країн характерним є демографічна криза, тобто глибоке порушення відтворення 

населення, що загрожує самому його існуванню.  

2. Глобальні епідемії та захворювання. В кінці 2019 – на початку 2020 року людство стикнулося з 

епідемією нового типу коронавірусу COVID-19, яка вже в березні 2020 року була визнана ВООЗ 

пандемією. Більшість країн світу опинилися в умовах абсолютної невизначеності через швидку загрозу 

поширення хвороби, а тому різними способами намагаються її побороти. В деяких країнах світу, в тому 

числі і в Україні, було запроваджено загальнодержавний карантин. З 25 березня 2020 року Уряд України 

ввів режим надзвичайної ситуації на всій території держави.  

Людство щодня стикається з новими видами захворювань та вірусів, щороку витрачає великі кошти 

на боротьбу з цими захворюваннями, винайдення ліків, розробку вакцин, впровадження протоколів 

лікування. Тому, в майбутньому необхідно враховувати можливе поширення небезпечних хвороб і їх 

вплив на розвиток сучасного світу. 

3. Продовольча криза. ООН прогнозує, що в осяжній перспективі світ очікує серйозна продовольча 

криза, яка буде пов’язана з нестачею продовольства населенню світу та здороження основних продуктів 

харчування. Серед основних причин цього експерти називають повені та посухи, що негативно вплинули 

на аграрне виробництво в багатьох країнах світу, та спекуляції посередників, що скуповують 

продовольство з метою продажу дорожче у майбутньому.  

Крім того, поширення COVID-19 може підірвати світовий ринок продовольства. В ФАО 

(продовольча і сільськогосподарська організація ООН) зазначають, що «світу загрожує продовольча 

криза, якщо не будуть прийняті швидкі заходи щодо захисту найбільш вразливих груп населення шляхом 

підтримки ланцюжків поставок продовольства по всьому світу, що призведе до пом'якшення наслідків 

пандемії для всієї продовольчої системи» [1].  

4. Паливно-енергетична проблема світу. З проблемою перенаселення пов’язана проблема нестачі 

енергетичних ресурсів у світі. Використання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів на сьогодні 

зростає значними темпами. Проте, дані ресурси є обмеженими та швидко вичерпними за сучасних умов 

видобутку. Для майбутніх поколінь життєво необхідне значення має раціональне використання 

невідтворюваних ресурсів: нафти, газу, вугілля, залізних, мідних і марганцевих руд тощо та 

запроваджувати активне використання альтернативних джерел отримання енергії у світі. 

5. Екологічна ситуація. З вичерпністю природних ресурсів та з нераціональним їх використанням 

пов’язані проблеми екології, які все відчутніше впливають на людство. Із розвитком цивілізації та 

науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва 

та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалі загострюються. Дійсністю 

стали голод, отруєні річки та моря, задушливе шкідливе повітря у великих промислових центрах, 

загублені ліси, сотні зниклих видів тварин і рослин, загроза кліматичних аномалій, ерозія та майже повне 

виснаження ґрунтів у аграрних районах.  
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6. Стрімке зростання безробіття у світі. За умов введення жорсткого карантину у багатьох країнах 

світу через поширення COVID-19 (Китай (місто Ухань), Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, окремі штати 

США, Бельгія, Австрія, Канада, Чехія, Польща, Ізраїль, Україна тощо), більшість працюючого населення 

цих держав опинилися в ситуації, коли неможливим є виконання ними професійних обов’язків. Через це 

відбувається стрімке зростання кількості безробітних по всьому світу. За даними Укрінформ: рівень 

безробіття в Ізраїлі зріс у 6 разів й досяг 25%; протягом двох останніх тижнів березня 2020 року близько 

10 мільйонів мешканців США залишилися без роботи; пандемія коронавірусу призвела до найбільшого з 

1946 року рівня безробіття в Австрії, яке зросло на 52,5% порівняно з березнем 2019 року; запобіжні 

протиепідемічні заходи у Франції спричинили зростання рівня часткового безробіття до 2,2 мільйона осіб 

[2]; за оцінкою Торгово-промислової палати України за три тижні карантину роботу в Україні втратили 

близько 700 тис. чоловік. До карантину в Україні безробітних було близько 1,5 млн осіб, зараз цей 

показник зріс до 2-2,2 млн. [3].  

На жаль, ці тенденції в майбутньому посилюватимуться як у світі, так і в Україні. За даними опитування 

Американської торговельної палати в Україні і «Делойт» про вплив COVID-19 на бізнес, скоротити персонал 

у 2020-му планують 23% респондентів [4]. Тому, стрімке зростання безробіття у світі призведе до 

економічних спадів та економічних криз у різних частинах світу та загалом до глобальної економічної кризи, 

яка за оцінками різних експертів буде більш руйнівною, ніж світова криза 2008-2009 рр.  

Вважаємо, що вищеперераховані глобальні соціально-економічні загрози розвитку людства 

потребують розробки спільними зусиллями усіх країн світу та міжнародних організацій стратегії 

реагування на них, нейтралізації негативного впливу та створення умов неможливості їх розвитку.  
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забезпечення. Його виключно важлива роль в процесі управління господарюючими суб’єктами викликала 

підвищену увагу до бухгалтерської звітності, яка є основним джерелом інформації про фінансовий стан 

підприємства.  

Фінансові звіти, які складають вітчизняні підприємства, ґрунтуються на оцінках, судженнях і 

моделях, а не тільки на точних процедурних описах господарських операцій. Концепції, що лежать в 

основі таких оцінок, суджень та моделей, встановлює концептуальна основа фінансової звітності [1]. 

Концептуальна основа визначає принципи, що є базою при підготовці фінансової звітності підприємств 

для зовнішніх користувачів, лежить в основі при розробці нових міжнародних стандартів, а також 

допомагає бухгалтерам, керівникам і аудиторам при оцінці відповідності фінансової звітності вимогам 

міжнародних стандартів та при вирішенні питань, які не специфікують міжнародні стандарти. 

Вагомий внесок в удосконалення процесу складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами, трансформації вітчизняної звітності за МСФЗ зробили Ф. Ф. Бутинець, В. Н. Зоріна, П. О. 

Куцик, В. К. Макарович, Н. С. Мисько та інші. Фінансова звітність, сформована за міжнародними 

стандартами, створює більше інформаційних можливостей для управління. 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність, відображуючи всі суттєві зміни в структурі 

господарських засобів, джерел їх утворення, а також результатах фінансово-господарської діяльності, дає 

в зібраному вигляді інформацію, яка необхідна користувачам для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень [3]. 

Роль бухгалтерського обліку та звітності останнім часом зросла. Це пов'язано зі зміною адресності 

бухгалтерської фінансової звітності, розширенням спектру суб'єктів, які приймають інвестиційні та інші 

господарські рішення і спираються при цьому на бухгалтерські дані. Усіх споживачів фінансової звітності 

умовно можна розділити на дві групи: 1) внутрішні (або "свої") — вищі органи, власники, трудові 

колективи; 2) зовнішні (або "чужі") — органи виконавчої влади й інші користувачі [2]. 

Серед внутрішніх користувачів фінансової звітності слід виділити: власників, виконавчі органи 

управління і трудовий колектив підприємств. У показниках фінансової звітності також зацікавлене 

широке коло зовнішніх користувачів, яких можна поділити на три групи. 

 

 
 

Огляд інтересів основних категорій користувачів фінансової звітності, дає змогу ранжувати їх з 

урахуванням того, для кого в першу чергу необхідно формувати показники звітності, а для кого — у другу 

і т. д. Сформований таким чином список потенційних користувачів фінансової звітності дасть змогу, на 

наш погляд, при формуванні облікової політики встановити пріоритети й обрати таку облікову політику, 

яка дасть можливість сформувати фінансову звітність з погляду найбільшої показності для категорій 

користувачів відповідно до їх рангу та потреб. 
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Управлінська звітність є узагальнюючим інструментом інформаційного забезпечення управління 

підприємством на всіх рівнях для прийняття ефективних рішень. Відсутність єдиної системи внутрішньої 

звітності зумовлює формування форм звітності кожним суб’єктом господарювання індивідуально.  
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

  

Обязанность бухгалтера и руководителя предприятия - предоставить пользователям полную и 

достоверную информацию о финансовом положении и результатах деятельности своего предприятия за 

отчетный период. Но иногда бухгалтера допускают ошибки. Вопрос исправления ошибок в финансовой 

отчетности всегда было нелегким для бухгалтеров, в частности из-за неопределенности порядка 

осуществления этого процесса на законодательном уровне. Поэтому эта тема достаточно актуальна. 

Бухгалтерские ошибки – арифметические ошибки или методологические неточности, которые 

привели к искажению финансовой отчетности. 

Как известно, бухгалтерские ошибки делятся на два типа: 

1) ошибки текущего отчетного периода. По сути, их исправление касается только записей в 

первичных документах и/или в учетных регистрах. И если это сделать вовремя, то финансовая отчетность 

текущего отчетного года будет достоверной;   

Методы исправления ошибок текущего года: до закрытия месяца – корректурный; после закрытия 

месяца – «красное» сторно, дополнительные бухгалтерские проводки. 

2) ошибки прошлых отчетных периодов - ошибки, допущенные во время составления финансовых 

отчетов за предыдущие года, а выявленные в текущем отчетном периоде.  Порядок исправления таких 

ошибок зависит от факта влияния последних на величину нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). В зависимости от этого ошибки дополнительно подразделяют на те, которые повлияли на 

финансовый результат, и те, которые не повлияли на него.  

Для целей исправления ошибок Положение (стандарт) бухгалтерского учета 6 «Исправление ошибок 

и изменения в финансовых отчетах» (далее П(С)БУ 6) не разделяет их на существенные и 

несущественные [3]. Если ошибка несущественная, но повлиявшая на финансовый результат, 

необходимо откорректировать сальдо нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на начало 

отчетного года.  В случае допущения существенных ошибок и после их исправления, предприятия 

обязаны повторно (с поправками) обнародовать финансовую отчетность. 

Предприятия могут подавать уточняющую финансовую отчетность, вместо ранее поданной, по 

результатам проведения аудиторской проверки с целью исправления самостоятельно выявленных ошибок. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
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Во время исправления ошибок необходимо руководствоваться значительным количеством 

нормативных актов. 

Прежде всего это П(С)БУ 6, в п. 4 которого указано, что ошибки прошлых периодов корректируются 

через сальдо нераспределенной прибыли (если ошибки на него повлияли).  В п.5 П(С)БУ 6 описана 

необходимость повторного отражения соответствующей сравнительной информации в финансовой 

отчетности [3]. 

В нормативных документах, регламентирующих порядок исправления бухгалтерских ошибок, нет 

информации об ограничении сроков для их исправления. А это означает, что ошибки не имеют срока 

давности, но исправлять их всё равно нужно.  

А вот с ошибками в налоговом учете все иначе. Для их исправления установлен срок давности - 1095 

дней, следующих за последним днем предельного срока представления недостоверной декларации (п. 

50.1 ст. 102 Налогового кодекса) [1]. Поэтому, если ошибка обнаружена позже этого срока, оснований для 

корректировки налоговой отчетности уже не возникнет. 

Можно сделать вывод, что исправление ошибок предприятием достаточно сложный процесс. При 

принятии решения о том, как исправить ошибку, необходимо знать нормативную базу и четко понимать 

последствия. Существуют различные варианты исправления ошибок. Единого стандартного метода 

исправления ошибок нет.  
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ 

 

Поточний стан справ на вітчизняному ринку цінних паперів за багатьма параметрами не влаштовує 

ні самих його учасників, ні суспільство. Численні наукові праці [1-2] засвідчують існування цілого ряду 

складних проблем, які стосуються широкого спектру відносин на ринку цінних паперів. На сьогодні, 

ключовими деформаціями є: 

 відсутність зацікавленості на рівні корпоративного сектору щодо випуску та обігу цінних паперів 

на ринку. Фактично, публічні випуски акцій практично не використовують, а тенденції первинного ринку 

корпоративних облігацій є надзвичайно волатильними; 

 недостатній потенціал фінансових посередників, які практично втратили провідні позиції з точки 

зору трансформації заощаджень у інвестиційні ресурси; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020
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 значна кількість маніпулятивних угод, які жодним чином не стосуються обігу капіталу в 

економіці, а спрямовані на забезпечення різноманітних схем «мінімізації» податкових платежів і т.п.; 

 слабкість інфраструктурного компоненту вітчизняного ринку цінних паперів; 

  неповноцінна інструментарна структура ринку цінних паперів, в якій домінують ОВДП, а інші 

фінансові інструменти значно поступаються їм за кількісними параметрами випуску та обігу. 

Висновок щодо недоліків інструментарної структури ринку цінних паперів України повною мірою 

стосується і такого важливого сегменту як ринок похідних цінних паперів [3]. Фактично на сьогодні 

можна цілком аргументовано можна стверджувати, що ринок похідних цінних паперів України 

знаходиться у зародковому стані. Така ситуація не тільки деструктивно впливає на ринок цінних паперів 

загалом, вона суттєво стримує і розвиток систем ризик-менеджменту, які застосовуються вітчизняними 

суб’єктами господарювання.  

Не в останню чергу слабкий розвиток ринку похідних цінних паперів обумовлений численними 

прогалинами у нормативно-правовому забезпеченні сфери їх випуску та обігу. Протягом багатьох років 

триває дискусія про необхідність прийняття спеціалізованого законодавства у цій царині, що, починаючи з 

2000 року, призвело навіть до періодичного виникнення проектного законодавства [4]. Очевидно, що на рівні 

держави, в експертному та науковому середовищі сформоване розуміння необхідності удосконалення 

нормативної бази, адже на сьогодні вона є надзвичайно фрагментарною. Проте, щоразу як тільки виникає 

черговий проект спеціалізованого закону паралельно виникають і перешкоди, які в кінцевому варіанти 

зводять зусилля ініціаторів змін нанівець. Таким чином, створюються додаткові перешкоди для модернізації 

вітчизняного ринку похідних цінних паперів, що і визначає його сучасний стан.  

Звернемо увагу на той факт, що багаторічні зволікання з формуванням нормативно-правової бази з 

питань деривативів в Україні в цілому характеризують ставлення держави до проблематики фінансового 

ринку, але жодним чином не виправдовують його. Тільки виважений підхід держави-регулятора може 

стати справжнім стимулом для швидкого розвитку українського ринку похідних цінних паперів в Україні.   
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

В сучасний умовах загострюється конкуренція на більшості ринків. Якість діяльності підприємства в 

значній мірі залежить від ефективності побудови системи обліку та аудиту. В обліковій системі початок 

функціонування підприємства базується на використанні власного капіталу. Власний капітал 

підприємства відіграє регулюючу та страху вальну (захисну) роль в системі управління діяльністю фірми. 

При цьому для забезпечення ефективності управління власним капіталом доцільним є побудова системи 

обліку та аудиту формування та використання власного капіталу на підприємстві. 

В сучасний умовах макроекономічної нестабільності зростає потреба в якісному формуванні та використанні 

капіталу підприємства, а базове місце в обліку займає саме власний капітал, який забезпечує фінансову автономію 

та можливість управління окремими напрямками діяльності і бізнес-процесів на підприємстві. Визначення поняття 

власного капіталу науковцями наведено в табл. 1 з урахуванням облікового аспекту. 
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Таблиця 1 Визначення поняття власного капіталу з урахуванням облікового аспекту 

Автор Визначення 

Брік С. В.   [1] Джерело формування активів для забезпечення нормальної організації бізнес-

процесів на підприємстві  

Воськало Н. М.   [2] Облікова категорія, що визначає частину майна підприємства в складі 

зареєстрованого, додаткового, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку  

Гуня В. О. [3] Сукупність ресурсів власників підприємства, що залишаються після 

вирахування з активів його зобов’язань  

Дорош Н. І.   [4] Елемент облікової системи, який забезпечує початкову діяльність підприємства  

Камінська Т. Г.   [5] Об’єкт обліку, аналізу та контролю, що забезпечує досягнення фінансової 

автономії та керованості процесами  

Коваль Л. В.   [6] Джерело формування майна шляхом внесків засновниками та накопичення в 

рамках нормальної господарської діяльності суб’єкта господарювання  

Джерело: складено автором 
 

Дослідження поняття власного капіталу з урахуванням облікового аспекту вказує на відсутність 

єдиного трактування власного капіталу, оскільки дана облікова категорія є багатогранною та включає в 

себе як елементи облікового використання, так і елементи фінансового та управлінського використання 

для власників та менеджментів підприємства.  

Функції власного капіталу в рамках управління підприємством вказують на реалізацію як 

забезпечуючої основи для бізнес-процесів підприємства, так і страхової функції відносно виконання 

власних зобов’язань перед кредиторами та контрагентами, також власний капітал виконує регулюючу 

роль стосовно розподілу нерозподіленого прибутку для дивідендів, поповнення резервного капіталу, 

збільшення зареєстрованого статутного капіталу, контрольна функція власного капіталу дозволяє 

керівництву та власникам підприємства коригувати та управляти рівнем фінансової автономії і 

платоспроможності підприємства, а стимулююча роль дозволяє управляти ціною залучення капіталу та 

його роллю в відтворенні, а таким чином і в управлінні фінансовими результатами на принципах 

фінансового менеджменту підприємства [2]. 

Власний капітал підприємства є найважливішим джерелом фінансування його господарської 

діяльності і організації бізнес-процесів. Для того, щоб фірма була фінансово стійка, власний капітал 

підприємства повинен займати не менше 50% в структурі загальних пасивів [4]. 

За результатом дослідження сутності та значення власного капіталу в управлінні підприємством 

визначено, що власний капітал включає в себе як елементи облікового використання, так і елементи 

фінансового та управлінського використання для власників та менеджментів підприємства, тому залежно 

від цілей трактування може бути визначений як сукупність ресурсів, що залишаються після вирахування 

з майна обсягу зобов’язань, а також як суму внесків та накопиченого в результаті господарської діяльності 

підприємства капіталу для забезпечення його безперебійної діяльності.  
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673149:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673149:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669219:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669219:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673535:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673535:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623190
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ВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

За умови децентралізації з’являється можливість посилення забезпечення фінансами розвитку 

регіональних рівнів, через підвищення оперативності, відповідальності, гнучкості та прозорості процесу 

приймання рішення. Та за цих умов виникає громадська ініціатива в розробці стратегій розвитку регіону. 

Але існують деякі перешкоди у вигляді низького рівня фінансової грамотності та свідомості суспільства, 

координації цілей, узгодженості інтересів кожної сторони і т.п. Тому це питання набуває своєї 

актуальності. 

Фінансове забезпечення визначається процесом створення фінансових ресурсів, в котрих постає 

необхідність при розвитку регіону. За умови якщо Верховна Рада України, Кабінет Міністрів та 

Міністерство фінансів України постають суб’єктами, котрі проводять регулювання на правовому рівні 

процесами забезпечення фінансами регіону з метою його розвитку, в той час як органи влади та 

представники бізнес сфери та громадськості в процесі фінансування виступають учасниками. Головними 

стадіями виступають пошук та аналіз можливих джерел фінансів. 

В фінансовому забезпеченні джерелами виступають фінансування з бюджету (трансферти, цільові 

програми, бюджети розвитку тощо), кредити та інвестиції (венчурне фінансування, програми та гранти, 

фінансова допомога і т.п.). Тож, згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [1], 

узаконено створення бюджетів розвитку для здійснення програм соціально-економічного розвитку. 

Проте, при необґрунтованому використанні певних інструментів є можливість негативного впливу при 

використанні інших. Тож, при бажанні залучення додаткового фінансування до бюджету за допомогою 

податків та зборів влада знижує можливість суб’єктів господарювання до інвестування.  

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) виступає інструментом фінансування з бюджету 

розвитку регіонів. (табл.1). Проте згідно з результатами аудиту, в практиці існують випадки управління 

коштів Фонду неефективно та повернення їх до бюджету держави. [2, с.7-8]. Разом з тим, широкого 

застосування отримали субвенції для створення інфраструктури; залучені кошти від Європейського 

Союзу за Угодою фінансування Програми підтримки секторальної політики; субвенції для заходів 

соціально-економічного розвитку; фінансування цільових програм держави тощо.  

Таблиця 1 Затвердження та використання коштів ДФРР у 2016–2018 роках за регіонами України 

Регіон 

(область/місто) 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

затверджено, 

млн. грн. 

Рівень 

освоєння, 

% 

затверджено, 

млн. грн. 

Рівень 

освоєння, 

% 

затверджено, 

млн. грн. 

Рівень 

освоєння, 

% 

Вінницька 140,8 99,0 173,0 97,7 178,7 96,1 

Волинська 91,5 92,7 113,1 90,7 192,1 93,8 

Дніпропетровська 182,8 95,1 212,6 90,5 366,2 88,9 

Донецька 239,5 75,5 279,1 66,0 777,7 85,5 

Житомирська 109,6 95,1 135,0 98,9 228,1 99,2 

Закарпатська 110,5 98,7 136,7 95,7 232,5 97,5 

Запорізька 98,5 53,3 114,5 61,7 195,3 70,7 

Івано-Франківська 121,4 94,9 149,8 90,5 254,8 92,0 

Київська 97,1 99,4 113,9 78,1 197,8 80,0 

Кіровоградська 54,7 97,2 63,6 99,6 108,5 99,8 
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Луганська 193,7 56,2 238,5 72,3 401,3 83,8 

Львівська 222,5 95,9 166,6 95,1 286,3 95,7 

Миколаївська 65,0 89,7 75,7 63,4 129,2 63,2 

Одеська 134,1 98,9 156,8 97,7 269,5 98,4 

Полтавська 80,8 95,3 93,9 96,6 160,3 97,1 

Рівненська 102,0 96,8 126,1 98,7 214,7 98,4 

Сумська 97,9 93,4 120,1 78,4 124,1 69,0 

Тернопільська 93,6 97,5 115,2 87,3 194,8 96,4 

Харківська 152,6 98,7 177,7 99,3 305,2 99,2 

Херсонська 93,4 93,4 114,8 89,6 193,9 89,0 

Хмельницька 113,8 94,2 139,8 98,9 236,0 99,1 

Черкаська 69,8 96,3 81,1 95,1 138,3 97,1 

Чернівецька 79,9 96,9 98,7 99,5 167,6 99,8 

Чернігівська 91,9 88,5 112,6 99,3 115,7 99,7 

м.Київ 162,7 87,5 191,0 90,2 331,6 90,8 

Всього по Україні 3000,0 89,8 3500,0 88,3 6000,0 91,0 

* складено на основі джерела [2, - С. 82] 
 

Виходячи з практики світу, одним із головних інструментів фінансового забезпечення збалансованого 

розвитку в регіоні виступає соціальна відповідальність регіонального бізнесу. Згідно цього, представники 

бізнесу за допомогою власних програм та стратегій з соціальної відповідальності корпорацій мають 

можливість реалізовувати різноманітні проекти напрямів соціального, екологічного та економічного. 

Зараз набуває поширення практика формування соціального підприємництва. Також існують різні 

програми та гранти ЄС, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного 

банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку 

Канади тощо. 

Важливим моментом також виступає те, що необхідною умовою для досягнення розвитку регіону 

постає консолідація зусиль всіх сторін (органи влади держави та регіону, представників бізнес 

середовища та громадськості).  

Виходячи з цього необхідно зазначити, що фінансове забезпечення, котре формувалось з 

різноманітних джерел, під час децентралізації може гарантувати можливість до саморозвитку.  

Література: 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 

2. Рішення Рахункової палати «Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку» № 7-1 від 26.03.2019 https://rp.gov.ua/upload-
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

В умовах ринкової економіки та зростання конкуренції в Україні питання підвищення 

конкурентоспроможності підприємства набуває дедалі більшої актуальності. Надання якісних послуг, 

товарів та продукції розглядається не тільки як фактор конкурентоспроможності, а передусім як умова 

функціонування підприємств на ринку, тому ринкова конкуренція ставить перед ними завдання 

розв’язання проблем оцінки конкурентоспроможності як передумови її забезпечення.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/7-1_2019/Zvit_7-1_2019.pdf
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/7-1_2019/Zvit_7-1_2019.pdf
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Конкурентоспроможність підприємства передбачає можливість зберігати або розширювати 

конкурентні позиції на цільовому ринку та впливати на ринкову ситуацію через задоволення специфічних 

вимог споживачів і забезпечення ефективності функціонування підприємств. 

На сучасному етапі наявність конкурентних переваг у підприємства є передумовою його виживання 

на ринку. Високий рівень конкурентоспроможності підприємства повинен свідчити про ефективність 

його функціонування, гнучкість у адаптуванні до змін середовища функціонування, високу якість 

продукції та адекватну цінову політику, позитивність сприйняття споживачами бренду, торговельної 

марки компанії, високий рівень кваліфікації персоналу тощо [1].  

На жаль, як свідчить практика, доволі часто заяви та твердження у засобах масової інформації про 

високу конкурентоспроможність підприємства не мають підґрунтя, а виконують певну рекламну 

функцію, таким чином дезінформуючи зацікавлених суб'єктів (інвесторів, споживачів, контрагентів, 

органи державної влади тощо). Адже, існують випадки, коли продукція підприємства користується на 

ринку певним стабільним попитом внаслідок низької ціни або ексклюзивності, але підприємство до того 

ж характеризується негативним фінансово-економічним станом, застарілістю технологічної бази, 

некваліфікованим персоналом [5].  

Можливі і зворотні ситуації, коли підприємство є високотехнологічним, виготовляє високоякісну 

продукцію, а система менеджменту на підприємстві характеризується значними недоліками.  

Значна когорта авторів О. М. Тищенко [3], В.С. Пономаренко [2], Н.П. Тарнавська [4], зокрема 

розглядають конкурентоспроможність підприємства з позиції сукупності порівняльних переваг стосовно 

конкурентів, що дозволяють підприємству успішно конкурувати на відповідному ринку, впевнено 

посідати його певну частку та нішу. Таке трактування ґрунтується на порівнянні комплексу параметрів 

функціонування підприємства із його ключовими конкурентами на відповідному ринку. Порівняльні 

переваги, які є об'єктом ідентифікації, можуть бути у таких сферах: 

- сфера продукції (вища якість товарів, нижчі ціни, краще обслуговування, ширший асортимент та 

номенклатура, ексклюзивна продукція, широко розрекламована продукція, екологічно чиста продукція 

тощо); 

- технологічна (сучасне технічне забезпечення виготовлення продукції, високоякісні технологічні 

процеси на усіх управлінських рівнях, автоматизовані процеси виробництва на різних етапах 

технологічного циклу); 

- фінансово-економічна (високі показники рентабельності, ліквідності, платоспроможності, 

фінансової незалежності, ділової активності, кредитоспроможності, ринкової капіталізації); 

- кадрова (високий рівень кваліфікації, компетентності, креативності, ініціативності менеджерів, 

управлінців, робітників, службовців тощо); 

- управлінська (ефективно функціонуюча система менеджменту: гнучка організаційна структура 

управління, розвинута система стратегічного та тактичного планування, дієве мотивування, якісний 

контроль, оперативне регулювання, створений механізм прийняття ефективних управлінських рішень на 

усіх рівнях); 

- маркетингова (наявність системи моніторингу ринкової кон'юнктури, дієві рекламні механізми, 

ефективні піар-технології тощо). 

Вище охарактеризований підхід акцентує увагу на відносності конкурентоспроможності 

підприємства, оскільки діагностика здійснюється у порівнянні із конкурентами. Отже, стосовно одних 

конкурентів підприємство можу бути конкурентоспроможним, щодо інших – ні. Тому однозначним є 

твердження про порівняльний характер конкурентоспроможності підприємства. 

Отже, здебільшого конкурентоспроможність підприємства асоціюється із параметрами продукції або 

із ефективністю функціонування, фінансовим станом, певною позицією на ринку. 

Конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізаційних процесів, формується за рахунок 

параметрів їх продукції, адже насамперед за рахунок власних товарів, робіт, послуг кожна організація 

позиціонує себе на ринку. 
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ПЕРЕДУМОВИ  ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Функціонування суб’єктів господарювання державного сектору економіки України викликає гострі 

дискусії як у наукових колах, так і у суспільстві. В переважній більшості випадків в такій полеміці 

домінують негативні оцінки [1-2]. Зазначимо, що підстави для невтішних висновків щодо діяльності 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки досить вагомі: слабкі фінансові результати, 

недостатній рівень транспарентності, «тіньові» оборудки, врешті решт – корупція. Усі зазначені 

деструктивні чинники притаманні державному секторові вітчизняної економіки на протязі багатьох років. 

Як наслідок в суспільстві сформувалося стійке неприйняття держави, як ефективного власника. В той же 

час, і сценарії масштабної приватизації є непопулярними, адже досвід кінця ХХ ст. засвідчив, що 

приватизація «по-українськи» як правило ігнорує соціальну складову, акції стратегічних підприємств 

реалізовуються за заниженими цінами і наперед визначеним покупцям. В таких умовах виникає складна 

дилема, коли пересічні громадяни скептично ставляться як до функціонування державного сектору 

підприємств, так і до приватизації об’єктів державної власності.  

Якими мають бути дії держави-власника щодо управління такими підприємствами з врахуванням 

неоднозначних суспільних настроїв? На наш погляд, необхідно забезпечити реалізацію такого порядку дій: 

1. Держава має встановити чіткі критерії, які використовуватимуться для збереження підприємства у 

структурі державного сектору економіки чи його можливої приватизації. При цьому такі критерії мають 

орієнтуватися на стратегічні (на часовому горизонті 5-7 років) цілі держави як власника і як регулятора. 

Держава має і повинна зберегти свою присутність у стратегічних галузях національної економіки. 

2. Серед факторів відмови від приватизації підприємства мають використовуватися як суто 

економічні, так і позаекономічні – наприклад, регіональне вирівнювання, соціальні аспекти і т.п. Разом з 

тим, держава під час приватизації підприємств не зажди має орієнтуватися виключно на фіскальні 

орієнтири, а скоріше враховувати постприватизаційні перспективи суб’єкта господарювання.  

3. Суб’єкти господарювання державного сектору, що в стратегічній перспективі зберігатимуть свій 

статус, мають докорінним чином змінити підходи до власної діяльності. Серед іншого, в контексті 

вдосконалення корпоративного фінансового менеджменту підприємств державного сектору економіки 

варто розглянути можливість використання інструментарію фінансового контролінгу. Зарубіжні та 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_129_15
http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2018_3_9
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вітчизняні науковці у своїх працях акцентують на широких можливостях та позитивному впливові 

контролінгу на діяльність підприємств [3-4].  

В той же час, слід розуміти, що саме по собі запровадження контролінгу в діяльність суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки не є запорукою їх успішної діяльності. Це має 

відбуватися на науково обґрунтованій основі, в т.ч. – з врахуванням особливостей, що притаманні 

функціонуванню держави-власника в Україні. Зокрема, один із можливих варіантів – формування 

відповідної нормативно-правової бази та запровадження посади фінансового контролера на найбільших 

підприємствах державного сектору економіки. Для цього держава має розробити відповідні положення та 

встановити критерії, які використовувалися б для запровадження посади фінансового контролера. Такий 

підхід в перспективі має дати позитивні результати і потенційно може бути поширений на усі середні та 

великі підприємства державного сектору економіки України. 
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ОКРЕСЛЕННЯ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Аграрний сектор економіки країни – це повноцінний комплекс, що пов'язаний з природно 

географічними умовами, ресурсами, техніко-технологічними можливостями та професійними 

спеціалістами.  

Україна моє значний потенціал розвитку в сфері сільського господарства та має великі шанси на 

перетворення аграрного сектору в ключову та економічно ефективну сферу національної економіки. 

Сприятливі кліматичні умови для розвитку різних напрямів сільського господарства, родючі ґрунти та 

національна схильність населення до роботи саме в цій сфері сприяють розвитку агропромислового 

комплексу, отриманню високих економічних та фінансових показників, забезпеченню продукцією не 

тільки внутрішнього, а й зовнішнього ринку. 

Варто відмітити, що, окрім очевидних переваг, країна має також ряд так званих «вузьких місць» та 

проблем, що викликають затримку розвитку аграрного виробництва: низький рівень розвитку 

економічного середовища для повноцінної, швидкої та ефективної реалізації господарських стратегій; 

низька інвестиційна привабливість сектору, особливо для іноземних інвесторів; низькі показники 

економічної ефективності господарської діяльності підприємств сектору та ін.  

Нами виділено окремі фактори, що в перспективі можуть мати значний позитивний вплив на розвиток 

агробізнесу в Україні. Першим таким фактором є вільний ринок сільгоспземель. Це питання єдосить 

суперечливим, але ми впевнені, що такий захід не лише про стимулює прилив іноземних інвестицій, а й 

мобілізує власні заощадження вітчизняних фермерів.  

http://www.economy/
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Наступним фактором, який можна виокремити є державна підтримка, а точніше її відсутність. 

Безумовно, ми звикли до тези, що державна підтримка має позитивний ефект на ту чи іншу галузь і 

підтримує підприємства, особливо малого та середнього бізнесу. Але цей позитивний ефект є лише 

короткостроковим і штучним, оскільки фінансуючи господарювання з державного «гаманця» ми 

відбираємо у підприємств агросектору стимул працювати на власну рентабельність.  

Відновлення інфраструктури є третім,на нашу думку, визначальним фактором в функціонуванні 

агропідприємств. І саме відновлення, а то і повна реконструкція, адже існуюча інфраструктура, а особливо 

транспортна, не лише не сприяє розвитку досліджуваного сектору,а й створює значні проблеми його 

функціонуванню. Автошляхи, залізниця, логістика – «хворі місця» вітчизняного агросектору. Занедбана 

інфраструктура значно збільшує витрати на транспортування як сировини, так і готової продукції, а отже 

підвищується собівартість,зношується техніка та втрачається зайвий час при транспортуванні.  

Отже, аграрний сектор є вагомою частиною національної економіки. Саме сільськогосподарські 

підприємства мають надзвичайний потенціал завдяки географічним, кліматичним та природноресурсним 

умовам. Натомість, вітчизняні агропідприємства стикаються з безліччю проблем.  На нашу думку,серед 

сукупності факторів розвитку досліджуваного сектору можна виокремити три, які можуть значно 

покращити його стан: ринок землі, державна підтримка та інфраструктура. Саме правильне регулювання 

цих факторів стане початком для підвищення ефективності розвитку агробізнесу в Україні. 
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ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Співробітництво України з міжнародними організаціями, фінансовим установами, діяльність на 

валютних фондових та інвестиційних ринках потребують відкритості та прозорості інформації з 

економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку, відповідності міжнародним стандартам. 

На даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері України складається з обліку виконання 

державного і місцевого бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ, що потребує 

удосконалення методології та переходу на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а 

також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку. 

Дослідженню актуальних питань бухгалтерського обліку в бюджетних установах приділяють увагу 

такі вітчизняні вчені та практики як Атамас П.Й., Джога Р.Т., Канєва Т.В., Рудченко Ю.С., Свірко С.В., 

Сушко Н.І., Ткаченко І.Т., Чечуліна О.О. та інші.  

Метою модернізації обліку є вдосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з 

урахуванням вимог міжнародних стандартів. Відтак між Міністерством фінансів України та 

Міжнародною федерацією бухгалтерів підписаний Меморандум взаєморозуміння, відповідно до якого 

Міністерство фінансів України отримало дозвіл на переклад, публікацію та розповсюдження 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору, оприлюднених Міжнародною 

федерацією бухгалтерів за станом на 01.01.2003 р. 
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Пильної уваги потребують питання адаптації принципів міжнародної практики обліку та звітності 

суб'єктів державного сектора в національну систему бухгалтерського обліку. 

Сьогодні вимоги первинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) не 

поширюються на установи бюджетної сфери. Практичне використання всіх елементів методу 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах обумовлене відповідними нормативними документами, 

що затверджені Державним казначейством України. Це Інструкція з обліку необоротних активів 

бюджетних установ № 64, Інструкція з обліку запасів № 125, Інструкція з обліку коштів, розрахунків та 

інших активів бюджетних установ № 242, Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті, 

Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, 

які отримують кошти державного або місцевих бюджетів та інші. 

Зазначеним Положенням (стандартом) визначаються зміст та форми фінансової звітності в державному 

секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів, що застосовуватимуться бюджетними 

установами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. 

Фінансова звітність в державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: 

-  джерел надходжень коштів та напрямів їх використання; 

-  рівня фінансового забезпечення діяльності установи; 

-  стану виконання усіх зобов'язань установи та здатності установи виконувати їх у майбутньому; 

- цільового використання бюджетних коштів; 

- ступеня отримання та використання ресурсів відповідно до кошторису. 

Склад фінансової звітності передбачається наступний: 

-  Баланс (форма № 1-дс) як звіт про фінансовий стан відображає активи, зобов'язання і власний 

капітал установи на початок року та на кінець звітного періоду на підставі звірених даних бухгалтерського 

обліку. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань, власного капіталу та 

фінансового результату; 

-  Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), де відображаються операції зі збільшення або 

зменшення доходів та/або видатків установи та державного/місцевих бюджетів за звітний період. Ця 

форма містить два розділи: для бюджетів – розділ I "Фінансовий результат виконання бюджетів", а для 

установ розділ II "Фінансовий результат виконання кошторисів"; 

-  Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), що відображає рух грошових коштів протягом 

звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 

-  Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), який розкриває інформацію про зміни у складі власного 

капіталу; 

-  Примітки до фінансової звітності (форма № 5-дс), що розкривають інформацію, яку вимагають 

відповідні стандарти бухгалтерського обліку, яка не подана безпосередньо у фінансових звітах, але є 

необхідною. 

Сьогодні в державному секторі використовують два плани рахунків: 

-  План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, який 

ґрунтується на касовому методі обліку (що передбачено Бюджетним кодексом) і використовується 

Державним казначейством України; 

-  План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, який історично ґрунтується на методі 

повного обліку на основі принципу нарахування і застосовується всіма розпорядниками бюджетних коштів. 

Управлінський облік сьогодні не тільки не регламентується, а й не передбачається Планом рахунків 

бюджетних установ (на відміну від Плану рахунків з обліку виконання бюджету). Основні причини 

активного пошуку ефективних методів ведення та організації управлінського обліку на сучасному етапі 

функціонування бюджетних установ наступні: 

- у великих бюджетних установах,  бюджет яких вимірюється десятками мільйонів гривень, у тому 

числі доходи і видатки за спеціальним фондом досягають двох третин. Виникає потреба в отриманні 

інформації не тільки в розрізі кодів бюджетної класифікації, а й за структурними підрозділами 

(відділеннями, факультетами тощо); 
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- управлінський облік орієнтується на докладний облік витрат (видатків) і калькулювання 

собівартості нематеріальних послуг. На сьогодні методика калькулювання таких послуг (освітніх, 

медичних, культурних, юридичних) потребує наукового обґрунтування. Існує необхідність адаптації 

категорій методів обліку і калькулювання, об'єктів калькулювання, калькуляційних одиниць та похідних 

від них до методики калькулювання нематеріальних послуг [4]. 

Управлінський облік у бюджетних установах перебуває на початковому етапі становлення, але 

впевнено розвивається. Так, бюджетні установи Збройних сил України планують видатки і ведуть їх облік 

за кошторисом Міністерства оборони України в розрізі різних служб (речової, продовольчої, медичної 

тощо) [1]. Ця інформація використовується для оперативного управління видатками на відомчому рівні, 

тобто формується система управлінського обліку з деталізацією за центрами виникнення витрат і 

центрами відповідальності. 

Висновки. Облік у бюджетних установах є одним з важливих галузевих обліків в Україні, 

нормативна база якого продовжує розвиватися і сьогодні. Удосконалення методології та перехід на єдині 

методологічні засади бухгалтерського обліку і фінансової звітності, створення уніфікованого підходу 

щодо організаційно-інформаційного забезпечення обліку дасть змогу модернізувати систему обліку та 

звітності у бюджетній сфері. 
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МОДЕЛЬ П’ЯТИ СИЛ КОНКУРЕНЦІЇ М. ПОРТЕРА ДЛЯ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

Конкуренція на ринку праці характеризується рядом особливостей, які відрізняють її від конкуренції 

в інших сферах. Справа в тому, що суб’єкти даного ринку виступають одночасно носіями і попиту, і 

пропозиції [2, с. 52]. 

Така специфіка суб’єктів обумовлена широтою поняття «ринок праці», який є неоднорідним та 

включає в себе: 

1) ринок робочої сили – покупцями тут виступають підприємства (роботодавці), продавцями – власники 

робочої сили (зайняті та незайняті особи), під ціною розуміється заробітна плата (у вузькому смислі) або ж 

(додатково, за широкого підходу) соціальний пакет та сукупність усіх витрат підприємства на працівника, 

таких як оплата його навчання, забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці; 
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2) ринок робочих місць – покупцями тут виступають власники робочої сили, продавцями – 

підприємства, що пропонують робочі місця; ціною являється сукупність трудових послуг, які має надати 

працівник відповідно до вимог роботодавця. 

На ринку праці, відповідно, присутні три види конкурентної поведінки: 

1) конкуренція між власниками робочої сили – кожна особа прагне зайняти робоче місце з якомога 

вигіднішими умовами роботи та найменшими вимогами, проте в силу наявності інших претендентів 

змушена погоджуватися з тим рівнем вимог, який фактично формує роботодавець; 

2) конкуренція між роботодавцями – кожна фірма прагне залучити найкращого спеціаліста з 

найменшими витратами на його утримання, проте через наявність інших підприємств, що також 

пропонують робочі місця, змушена іти на підвищення заробітної плати та інших витрат на працівника; 

3) конкуренція між власниками робочої сили та роботодавцями – претендент на робоче місце 

(працівник) намагається домовитись про якомога більші вигоди для себе (кращі заробітну плату, 

санітарно-гігієнічні умови праці тощо), підприємство ж прагне зекономити на витратах, пов’язаних із 

персоналом; проте загальне співвідношення між попитом і пропозицією на ринку праці і формує певний 

рівень витрат на робочу силу. 

Конкуренція на ринку робочої сили в цілому може бути відображена через модель п’яти сил 

конкуренції М. Портера [3, с. 86] шляхом її пристосування під особливості ринку праці. Вперше таку 

адаптацію провела Глевацька Н.М. [1, с. 74]. Ми деталізували та удосконалили запропоновану нею 

адаптовану модель, і п’ять конкурентних сил набули наступного вигляду. 

Першою конкурентною силою виступає загроза появи нових претендентів на робоче місце. Мова йде 

про представників тої ж професії, до якої належить особа. Чим вища така загроза, тим більше зусиль має 

вживати особа для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці. Появі зазначених 

претендентів заважають певні бар’єри, до яких можна віднести: 

1) консерватизм роботодавців – підприємства віддають перевагу тим працівникам, яких добре знають, 

у професійній компетентності та порядності яких добре впевнені (цей бар’єр стає вирішальним у 

суспільстві, де в сфері трудових відносин домінує патерналізм); 

2) істотні відмінності у виробничих та управлінських процесах на підприємствах галузі – в такому 

випадку високо цінуються ті працівники, що в силу тривалої зайнятості у компанії добре пристосувалися 

до усіх її особливостей; 

3) консерватизм закладів освіти – небажання або неспроможність освітніх закладів готувати 

спеціалістів по окремим професіям знижує ризик появи нових конкурентів у вже працюючих 

представників таких професій; 

4) висока значимість саме практичного досвіду в професії – чим вищою з позицій роботодавця є роль 

саме практичного досвіду власника робочої сили, тим більше цінуються ним працівники зі стажем (що 

ставить їх молодих конкурентів у невигідне становище); 

5) низький рівень престижності професії з позицій абітурієнтів та їх батьків – непопулярність окремих 

професій суттєво знижує чисельність конкурентів у тих працівників, що працюють за відповідними 

спеціальностями. 

Другою конкурентною силою є присутність на ринку праці представників інших професій, трудові 

послуги яких можуть виступати більш-менш повноцінними замінниками праці конкретного власника 

робочої сили. Чим вища кількість таких «суміжних» професій, тим більше зусиль особа має витрачати на 

свій професійний розвиток. Наприклад, «рекламіст» та «маркетолог» - дві різні спеціальності, проте 

маркетологи вивчають рекламну діяльність на достатньо високому рівні (просування виступає одним із 

чотирьох елементів комплексу маркетингу, яким має володіти кожний спеціаліст в даній сфері). 

Третьою конкурентною силою виступає спроможність організацій сфери професійного розвитку 

підвищувати ціни на свої послуги. Мова йде про тренінги, семінари, конференції, послуги освітніх закладів, 

які забезпечують підвищення кваліфікації, тощо. Чим значнішу роль вони відіграють у забезпеченні 

високого рівня конкурентоспроможності представника конкретної професії, тим більших коштів вони 

вимагають. Це посилює рівень конкуренції серед спеціалістів, бо отримані високою ціною знання вони в 
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майбутньому намагаються ефективно використовувати у своїй діяльності. Сила впливу організацій сфери 

професійного розвитку на конкуренцію між власниками робочої сили зростає у випадках: 

1) малого їх числа (або низької частоти проведення семінарів та конференцій, необхідних для цієї мети); 

2) невеликої кількості організацій, які надають зазначені послуги на високому рівні якості; 

3) специфіка професії прив’язує власників робочої сили до якоїсь одної вузькоспеціалізованої 

організації даної сфери; 

4) відсутності у працівника будь-яких інших джерел забезпечення зростання своєї 

конкурентоспроможності. 

Четвертою конкурентною силою виступає спроможність роботодавців розширювати спектр вимог до 

власників робочої сили. Чим більше вимог – тим сильніша конкуренція між претендентами на робоче 

місце. Зазначена спроможність роботодавців зростає у наступних випадках: 

1) професія не є важливою з позицій технологічного та управлінського процесу на підприємстві 

(наприклад, прибиральниця в офісі); 

2) по професії спостерігається дуже велика кількість безробітних, що дає підприємству можливість 

відбирати осіб, найбільш підходящих до його вимог (наприклад, сфера юридичних послуг); 

3) посада передбачає дуже високу заробітну плату і є ключовою для підприємства (наприклад, 

генеральний директор); 

4) права працівників в країні не захищаються належним чином через відсутність ефективних 

профспілок, слабке трудове законодавство або ж високий рівень корупції; 

5) професія відноситься до розряду низькокваліфікованої праці, не вимагає спеціальної підготовки, 

працівник легко може бути заміщений. 

П’ятою конкурентною силою являється суперництво між представниками однієї і тої ж професії. 

Якщо власник робочої сили володіє певними унікальними знаннями, рисами особистості та трудовими 

навичками, він є менш чутливим до даної конкурентної сили. Якщо ж його освіта, здібності та вміння 

мало чим відрізняються від аналогічних параметрів інших представників його професії, то в такому 

випадку працівникові треба докладати додаткових зусиль, щоб втриматись на робочому місці. Особливо 

критичною стає ситуація у випадку зростання рівня безробіття в країні, коли на ринку праці з’являється 

велика кількість конкурентів, згодних працювати за нижчу зарплату порівняно з даною особою (або 

таких, що мають вищий професійно-кваліфікаційний рівень). 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК ФАКТОР 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

В умовах неоіндустріальної модернізації формування та удосконалення системи управління на 

підприємствах є актуальним інтенсифікаційним напрямом. Складність прийняття управлінських рішень 

зростає при відсутності або недостовірності частини параметрів або інформації, що з часом може 
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привести до погіршення ситуації, в зв'язку з чим, різко зменшиться резерв часу на прийняття ефективного 

рішення. Цей час необхідний постійно відстежувати і формувати все знову. 

Проблеми взаємодії людини та машини стали в даний час спільними для підприємств, що з’являються 

під впливом неприйняття або прийняття неефективних управлінських рішень. Таким чином, в збільшенні 

ступеня ризику і зниження безпеки підприємства в системі «людина - машина» велику роль відіграє 

людський фактор. Зростають вимоги, що пред'являються до якості виконання функцій в людино-

машинній системі управління як фактору інтенсифікації.  

Ефективним методом підвищення продуктивності праці є застосування автоматизованих систем 

управління на підприємствах, тому завданню зі створення більш досконалих автоматизованих систем 

управління постійно присвячується досить велика кількість наукових досліджень. 

Як показує аналіз стану проблеми, питання розробки і впровадження автоматизованих систем 

управління на підприємствах носять локальний і розрізнений характер. Це пов'язано з тим, що більшість 

процесів діяльності підприємств прямо пов'язане зі змінами параметрів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, що ускладнюють формалізацію діяльності підприємств. Розробка алгоритмів управління на 

підприємствах шляхом використання математичних моделей з урахуванням стаціонарних і 

нестаціонарних параметрів і критеріїв є важливою і актуальною задачею. У зв'язку з цим необхідно при 

формуванні автоматизації систем управління враховувати векторність інтенсифікації шляхом оптимізації 

параметрів, а також багатокритеріального поставленого завдання (рис.1). 

Більшість підприємств в процесі інтенсифікації управління використовують автоматичні засоби, які 

дозволяють ефективно зберігати, обробляти і розподіляти накопичену інформацію.  

Сучасний етап автоматизації системи управління на підприємстві характеризується стрімким 

розвитком систем розподіленої обробки даних, що дозволяє прискорити обробку інформації за рахунок 

максимального наближення засобів обробки даних до місць її виникнення та використання; ефективніше 

задовольнити мінливі інформаційні потреби; забезпечити прийняття ефективних управлінських рішень; 

знижувати витрати на утримання обчислювальної системи; збільшувати гнучкість системи управління; 

безпосередньо брати участь виконавцям у процесі управління, підвищувати якість і надійність в прийнятті 

рішень в умовах неоіндустріальної модернізації. 
 

Багатокритеріальні завдання при формуванні автоматизації систем 

управління на  підприємстві

аналіз і дослідження формування процесів управління на  підприємстві 

розробка функціональної моделі автоматизованої системи управління на 

підприємстві

дослідження і розробка математичних моделей багатокритеріального 

управління на підприємтсві

розробка алгоритмів векторного управління з урахуванням нестаціонарності 

в їх структурі

створення автоматизованої системи управління на підприємстві на базі 

розроблених математичних моделей і алгоритмів

дослідження і визначення оптимальних рішень в залежності від аналізу 

критеріїв ефективності системи управління на підприємстві
 

Рис. 1. Багатокритеріальні завдання при формуванні автоматизації систем управління на  

підприємстві 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ 

 

Аграрний сектор є одним із найважливіших секторів економіки України. Його розвиток має значний 

вплив на рівень життя всього народу країни, тому питання розвитку даного сектору має принципове 

значення для держави. Рівень державної підтримки аграрного сектору визначається не лише обсягами 

бюджетних асигнувань, а підтримка сільського господарства полягає ще й у тому, що вона здійснюється 

окрім виконання бюджетних програм також шляхом підтримки ринкових цін.  

Сьогодні система державного регулювання сільського господарства і суміжних з ним галузей в 

країнах з розвиненою ринковою економікою - це високорозвинута система, що охоплює в комплексі всі 

економічні і соціальні аспекти сільського господарства. Головними напрямами державного регулювання 

сільськогосподарського виробництва є: бюджетне фінансування, податкове регулювання, кредитування, 

регулювання експорту до імпорту, регулювання цін і фермерських доходів, стабілізація ринку 

сільськогосподарських продуктів, регулювання земельних відносин, допомога господарствам, що 

знаходяться в несприятливих кліматичних умовах, підтримка науково-технічного прогресу, соціальна 

підтримка фермерів [1, с. 13-19].  

Формування програми підтримки АПК на 2020 рік базувалося на основі пропозицій профільних 

асоціацій, народних депутатів та аграрного комітету.  

У Державному бюджеті на державну підтримку АПК-2020 передбачено видатки на суму 4,2 млрд грн. 

А саме: 

Заплановані видатки Сума Примітки 

На підтримку шляхом 

здешевлення кредитів 
1,2 млрд грн 

Це надасть доступ с/г виробникам до пільгових 

кредитів та зменшить їх вартість до 5 %. Кредити 

виділятимуться на придбання землі, поточні та 

капітальні інвестиції та на розвиток 

тваринництва.  

На підтримку галузі 

тваринництва 
1 млрд грн 

Держава з метою гарантування виконання взятих 

на себе зобов’язань продовжуватиме 

відшкодовувати вартість об’єктів, 

профінансованих за рахунок залучених 

банківських кредитів. 
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На здешевлення компенсації 

техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва 

1 млрд грн 

У рамках програми планується відшкодування 

обсягів підтримки не виплачених у 2019 році. 

Очікується збільшення обсягів реалізації 

вітчизняної техніки щонайменше на 15 % у 2020 

році.  

На підтримку галузі 

садівництва, виноградарства та 

хмелярства 

400 млн грн. 

 

Держава продовжуватиме частково 

компенсувати вартість закладення плодово-

ягідних культур, винограду та хмелю, 

будівництва холодильників та об’єктів із 

заморожування плодово-ягідної продукції, 

придбання ліній товарної обробки плодів, 

обладнання для висушування фруктів.   

На програму розвитку 

фермерства та кооперативів  
400 млн грн 

Підтримка за цим напрямом спрямована на 

збільшення кількості об’єктів місцевої переробки 

сільськогосподарської продукції, збільшенню 

рівня зайнятості сільського населення, 

підвищення рівня знань та вмінь сільського 

населення у провадженні сільськогосподарської 

діяльності.  
 

В порівнянні з планами на 2020 рік у 2019 році сільськогосподарськими виробниками було 

використано 4,34 млрд грн державної підтримки. В цілому державною підтримкою скористалося 1667 

суб’єктів господарювання  та 230 925 фізичних осіб, близько 10 тис. фермерів та 2 

сільгоспкооперативи. [2] 

Крім перспектив розвитку потрібно звернути увагу на те, що існують і проблеми, які перешкоджують 

втіленню планів та пропозицій. Недосконалість механізмів отримання і розподілу бюджетних коштів та 

порушення бюджетної дисципліни при їх використанні є основними причинами неефективного 

використання коштів, які виділяються на підтримку АПК державним бюджетом.  Щорічна зміна порядків 

та механізмів виділення коштів з Державного бюджету, їх громіздкість, запізніле затвердження та 

внесення до них неодноразових змін протягом року спричиняє несвоєчасне отримання коштів державної 

фінансової підтримки та неефективне їх використання і повернення в кінці року до Державного бюджету.  

Висновки. Проведений огляд і зібрані дані  дозволяють зробити наступний висновок, що 

ефективність державної підтримки залишається низькою, тому на перспективу слід спробувати 

фінансувати ті програми, де може бути отримано ефект у короткостроковій перспективі відмовившись 

від застосування підтримки неефективного господарювання та технічно відсталого виробництва.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

 Забезпечення належного рівня фінансової безпеки держави можливе лише за умови комплексного підходу 

щодо визначення причин негативних явищ її основних складових. За допомогою корегування негативних 

впливів можна визначити позитивні процеси у фінансовій системі держави та у її фінансовій безпеці. 

Актуальність зміцнення фінансової безпеки України зумовлена існуючими  недоліками у фінансово-

економічній сфері, такими як розлад публічних фінансів, місцевих органів влади і приватних бізнес-

структур, що проявляється в недосконалості міжбюджетних відносин і бюджетів з дефіцитом всіх рівнів; 

втрата внутрішньої та зовнішньої платоспроможності що загрожує банкрутством та дефолтом; 

ослаблення контролю в розрахунках між економічними агентами; загострення кризи платіжної системи; 

нерозвиненість фондового ринку та домінування негрошових відносин в економіці тощо. 

В Україні поки що не вдається забезпечити чітке розмежування центрального і місцевих бюджетів, 

практикуються взаємозаліки і секвестрування, відсутні чіткі пріоритети бюджетних витрат, порушуються 

законодавчо визначені норми витрат, є факти нецільового використання бюджетних коштів [1, ст. 12]. 

При цьому має місце надання відстрочок з податків та обов’язкових платежів, накопичення переплат 

податків та обов’язкових платежів внаслідок їх невчасного повернення платникам. 

Особливе місце в забезпеченні фінансової безпеки займає зростаюча проблема грошової і валютної 

політики України. Недостатність заходів щодо боротьби з тіньовою економікою та недосконалість 

грошово-кредитної політики перешкоджають стабілізації та економічному зростанню. 

Значний вплив на рівень грошово-кредитної безпеки України на нинішньому етапі розвитку має 

«доларизація» економіки, основними сучасними формами прояву та причинами якої в Україні є:  

– недосконалість законодавчої та нормативної бази щодо використання в грошовому обороті 

країни іноземної валюти; 

–  низький рівень довіри до національної валюти з боку населення;  

– високі інфляційні очікування і девальвація грошової одиниці;  

– значна частка іноземних банків у фінансовій системі;  

– залучення державних позик в іноземній валюті;  

– значні обсяги надходжень в країну валютних переказів від емігрантів.  

Високий рівень доларизації економіки свідчить про недовіру фізичних і юридичних осіб до 

банківської системи країни та невпевненість власників валюти у стабільності фінансової системи України 

на перспективу.  

Дестабілізує фінансову систему України і масове вивезення українського капіталу за кордон, що 

також опосередковано свідчить про недовіру його власників до фінансово-банківської системи нашої 

країни. Джерелом такого капіталу переважно є перерозподіл державної власності, неповернення виручки 

за експортовану продукцію, ухилення від сплати податків, спекулятивні фінансові операції [2, ст. 149]. 

Вкрай негативно позначається на забезпеченні фінансової безпеки і нагромадження державної 

заборгованості, яка виступає джерелом наповнення дохідної частини бюджету для покриття його 

дефіциту та надає можливість зміцнити фінансовий стан країни і уникнути розкручування інфляції.  

Не менш вагомою загрозою фінансовій безпеці країни є втручання у національну фінансову сферу 

міжнародних фінансових організацій. Ця загроза випливає із попередньої. Значна залежність держави від 

іноземних кредиторів і нагромаджений зовнішній борг підвищують ризик у фінансовій сфері і для 

економіки країни, особливо у ракурсі нав’язування економічних програм і меморандумів, розроблених 

цими організаціями.  
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Нерозвиненість інфраструктури фінансового ринку – біржових і позабіржових торговельних систем, 

депозитаріїв, реєстраторів, розрахункових палат – спричинила те, що фінансовий ринок України замість того, 

щоб стати головним інструментом для збирання податків, залучення інвестицій та ефектнішого управління 

власністю, перетворився на зону для спекуляційних ігор з максимально високими нормами прибутку. 

Варто також зазначити, що суттєвим негативним чинником, що послаблює фінансову безпеку 

України, є корупція влади і бізнесу. За рівнем корупції західні експерти включають нашу країну в десятку 

найкорумпованіших країн світу.  

З огляду на вище зазначене, для підвищення рівня фінансової безпеки необхідно розробити комплекс 

дієвих заходів, щодо оптимізації кожної із підсистем фінансової безпеки країни.  

Істотною передумовою фінансової безпеки є узгодженість взаємодії бюджетних, зокрема фіскальних 

та інвестиційних компонентів фінансової сфери, з такими складовими монетарного сектора економіки, як 

грошово-валютний, кредитний і фондовий ринок, страхова діяльність тощо. Впровадження системи 

заходів, які охоплюють основні складові фінансової безпеки країни, дасть змогу підвищити рівень 

фінансової безпеки України, проте лише при умові, що буде забезпечена підтримка цих заходів на 

законодавчому, виконавчому та владному рівнях.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

МІЖНАРОДНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

 

На даному етапі застосування принципів сталого розвитку стало вагомою складовою корпоративної 

політики великої частки сучасних транснаціональних компаній.  

Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.), сталий 

розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу 

здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби. [4] Сталий розвиток стосується 

численних галузей, у тому числі логістики. 

Створення компанією індивідуального «екологічного» іміджу є кроком до формування  клієнтської  

лояльності. За даними дослідження McKinsey понад 70 % споживачів готові переплатити за екологічний 

продукт до 5 % вартості товару (таких галузей, як автомобілебудування, будівництво, електроніка, 

виробництво меблів, пакування), якщо він має не гірші експлуатаційні характеристики, ніж неекологічний 

альтернативний товар.                                                      

Програма “зеленої логістики” (екологістики) ґрунтується на міжнародних принципах, проголошених на 

ІІ Всесвітній конференції з питань навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. [4]  

Екологістика має 2 основні напрями: 

1. Мінімізація шкідливого впливу логістичних процесів всередині підприємства 

на навколишнє середовище. 

2. Зниження споживання частково відновлюваних та невідновлюваних енергоресурсів.                                                                                                                          

Прямий вплив логістичної діяльності на навколишнє середовище проявляється у:                                                                                                                                                       

− наданні переваги постачальникам, з якими можна встановити порівняно короткі маршрути доставки;   

− використанні вантажних автомобілів, що продукують меншу кількість викидів, а також контейнерів 

багаторазового користування (зворотних контейнерів) ; 
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− пакуванні, яке підлягає вторинній переробці, або такого, що має властивість біологічного 

розкладання.  

Непрямий вплив логістичної діяльності на навколишнє середовище пов’язаний із: 

− оцінкою екологічних підходів підрядників;   

− використанням безвідходних технологій;  

− дотриманням політики “нуль дефектів ”;  

− використанням малотоксичних матеріалів та товарів, а також комплектуючих 

з високим вмістом повторно перероблених матеріалів; 

– зменшенням товарно-матеріальних запасів за допомогою вдосконалення системи планування і 

нормування витрат.  [2]                                                 

У міжнародній логістиці впровадження концепції сталого розвитку торкається переважно 

транспортування. Це, для прикладу, перехід на електромобілі, застосування екологічно чистіших видів палива, 

заборона використання автомобілів на двигунах внутрішнього згорання як план в деяких країнах на найближчі 

3-5 років. Крім цього, відбувається стимулювання таких змін як: скасування оплати за користування деякими 

платними дорогами, митні та податкові пільги на електротранспорт. В Україні перехід на електротранспорт 

супроводжується скасуванням акцизу при ввезенні електромобілів і ПДВ принаймні до 2022 р. 

Також важливою є точкова логістична інфраструктура, першочергово це стосується 

енергоспоживчих вузлів. Разом з тим деякі компанії беруть до уваги архітектурні рішення, що 

сприятимуть підвищенню екологічності і зменшенню витрат енергії (наприклад, врахування 

особливостей ландшафту, раціоналізація використання води) . На інноваційному складі Alibaba 

використання людської праці зведено до мінімуму, а всі роботи з переміщення товарів виконують роботи. 

[1] Зокрема, одним з успішних прикладів впровадження принципів екологістики є «Siemens AG Healthcare 

(Kemnath)». Цьому посприяв стратегічний аналіз внутрішньовиробничих логістичних процесів від 

надходження та зберігання виробів у логістичному центрі сервісного партнера «Hegele» до матеріального 

постачання та рециклінгу у виробничих підрозділах. 

В результаті були досягнуті такі ефекти: 

– третина доходів спрямована на захист навколишнього середовища і клімату; 

– лідер на ринку за кількістю офшорних вітрових електростанцій;  

– зменшення рівня викидів CO2 на 300 млн. т. (станом на 2011 р.) ;  

– технологічний процес «Imetal Meros» – очищення вихідних газів, скорочення кількості пилу, важких 

металів, кислотних газів, діоксинів, оксидів азоту і летючих органічних сполук на 90%;  

– енергозберігаючиий двигун – заощадження до 40% потужності та зменшене використання ресурсів; 

– мембранна технологія та біопроцеси оброблення стічних вод – економія 40% енергії; 

– технологія «зеленого корабля» істотно скорочує викиди CO2 на морі; 

– енергоефективні лампочки «Osram» характеризуються довготривалою роботою, економією енергії, 

зменшенням викидів CO2 на 1 млн. т. при їхньому виробництві;                                                                                           

– проєкти енергоефективних будівель скорочують викиди CO2 приблизно на 1,2 млн. т. [3] 

Отже, в цілому практика застосування екологічно спрямованих логістичних рішень є новим трендом 

у міжнародному бізнесі. Глобальна тенденція екологізації підтримується більшістю країн світу та, 

відповідно, застосовується суб’єктами підприємницької діяльності. Такі передумови призводять до 

вивчення досвіду впровадження подібних рішень у бізнес-діяльності та розробка нових стратегій 

розвитку компаній.                  
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). 

 

Вступ: Серед ендокринних захворювань провідне місце займають патології щитоподібної залози( 

46,7% ), поміж яких досить велика частка припадає на аутоімунний тиреоїдит (АІТ). АІТ має аутоімунний 

характер і супроводжується лімфоїдною інфільтрацією, внаслідок чого виникає гіпотиреоз, який порушує 

нормальне функціонування всього організму. Звісно, АІТ не є тяжким за перебігом захворюванням, але 

широкий спектр наслідків порушують функціональну здатність всіх органів та систем.  

Мета роботи: Аналіз наукових літературних джерел, присвячених АІТ, а саме його етіології та 

патогенезу, впливу на інші органи та системи органів. Профілактика та діагностика ускладнень, що 

пов’язані з АІТ та розробка рекомендацій лікарям.   

Матеріали роботи: Було проведено огляд та аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, 

які стосувалися АІТ. 

Результати: Провівши огляд та аналіз літератури, можна сказати, що питання якісного лікування АІТ 

все ще залишається відкритим, як і проблема діагностики. Причин є декілька: різноманітність клінічних 

проявів та наслідків, широкий спектр форм захворювання та перебігу, зв'язок АІТ одразу із декількома 

аутоімунними захворюваннями, відсутність данних про вплив АІТ на перебіг інших захворювань. 

Висновки: Аутоімунний тиреоїдит залишається загадковою і не до кінця вивченою патологією, 

внаслідок чого виникає багато ускладнень.  Сучасні погляди на етіологію, форми, перебіг і лікування АІТ 

досить розбіжні і нечіткі, що ускладнює розробку правильного підбору профілактики, діагностики та 

лікування. 
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СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ МАССИВНОЙ 

КРОВОПОТЕРИ И ШОКА 

 

Актуальность проблемы кровопотери и шока привела к проведению исследований ее проявлений в 

организме. Многочисленные исследования по данной проблеме посвящены к изучению измененей в 

головном мозге (ГМ)[1,2]. Это обусловлено наиболее ранним поражением ГМ в условиях гипоксии, 

вызванной кровопотерей [3,4]. В судебно-медицинской практике в происхождении кровопотери наиболее 

часто отмечаются повреждения острыми предметами, нередко кровопотеря наступает и при тупой травмы 

с повреждениями паренхиматозных органов. [5]. 

http://www.un.org.ua/en/45-temp/1484-2012-06-11-14-41-36
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Цель исследования: Изучить состояний структуры коры головного мозга (ГМ) в различные сроки 

постмортального периода после массивной кровопотери (МК) и геморрагического шока (ГШ). 

Материалы и методы: Исследована кора ГМ от 73 трупов лиц, погибших в результате МК (71) и 

ГШ (12). Применены общегистологические методы. Морфометрическое исследование структуры ГМ 

проведены по методу Г.Г. Автандилова.  

Морфология и морфометрические показатели нервных и сосудистых структур коры больших 

полушарий у людей, погибших от МК и ГШ различаются в зависимости от срока постмортального 

периода. После смерти от МК по мере увеличения срока постмортального периода наблюдается 

возрастание числа измененных корковых нейронов. В них отмечаются деструктивные изменения, 

интенсивность которых усиливается, становится больше нейронов с признаками деструкции ядер, т.е., 

наблюдаются явления кариопикноза и кариолизиса. Цитоплазма нейронов окрашивается интенсивно 

оксифильно, нередко отмечается цитолиз. Число глиоцитов по мере увеличения срока после смерти 

становится меньше. Сосудистый компонент коры больших полушарий также оказывается вовлеченным 

в патологические процессы, связанные с увеличением ДНС. Сосуды теряют четкость расположения своих 

оболочек. Они в большинстве случаев спазмированы, а в последние сроки наблюдения их просвет даже 

не определяется. Форменные элементы крови в отдаленные сроки исследования не определяются, 

отмечается десквамация эндотелиоцитов. По мере увеличения постмортального срока площади 

перицеллюлярного (ПЦП) и периваскулярного пространств (ПВП) возрастают, а размеры, находящихся 

в них нервных и сосудистых структур уменьшаются.  

При смерти от ГШ наблюдается усиление деструктивных изменений нейронов и внутримозговых 

сосудов. Число глиоцитов увеличено, они располагаются в непосредственной близости от нейронов, часто 

в перинейрональном пространстве. По мере увеличения срока постмортального периода глиоцитов 

становится меньше, но полностью они не исчезают. Увеличенное содержание глиоцитов отражает 

прижизненность их появления. При МК вследствие быстрого темпа смерти число глиоцитов значительно 

не увеличивается. Исчезновение глиоцитов в отдаленные сроки постмортального периода является 

следствием посмертных процессов. По-видимому, по сравнению с нейронами они более подвержены 

явлениям аутолиза. Морфометрические показатели отражают процессы увеличения площади ПЦП и 

ПВП, а также снижение относительных размеров, расположенных в перицеллюлярных и 

периваскулярных пространствах нейронов и сосудов. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что при смерти от ГШ в постмортальном 

периоде в коре больших полушарий деструктивные изменения проявляются раньше и выражены в 

большей степени, чем при смерти от МК.  
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БІОСТАТИСТИКА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

 

В Європейському регіоні ВООЗ розбудова служб громадського здоров’я є однією зі стратегічних 

цілей нової європейської політики «Здоров’я – 2020» [1]. А розбудова системи громадського здоров’я 

передбачає формування відповідного кадрового потенціалу [2, 3]. 

Робота медичних фахівців нині тісно пов’язана зі створенням та використанням  стандартів 

діагностики та лікування, розробка яких базуються на доказах - медико-біологічних та фармацевтичних 

дослідженнях, системних оглядах. Проте, не завжди всі відповіді можна знайти в існуючих національних 

та міжнародних стандартах, особливо в умовах нових викликів та загроз. Тому лікарі щодня звертаються 

до різних наукових баз медичної літератури в пошуку нових ефективних методів та засобів діагностики і 

лікування.  

Метою даної праці є визначення місця біостатистики в професійному становленні лікарів як 

науковців. 

Біостатистика – це наука, яка допомагає лікарям та науковцям, що працюють в галузі охорони 

здоров'я, не лише розуміти спеціальну наукову медичну літературу, де описуються різноманітні клінічні 

дослідження, але і пояснює як проводити ці дослідження.  

Зокрема, біостатистика навчає планувати дослідження, розраховувати вибірку, обирати необхідні 

статистичні методи, визначати достовірність результатів,  обчислювати і порівнювати показники 

громадського здоров'я, допомагає правильно оформити та оприлюднити результати клінічного 

дослідження, знайомить з основами епідеміології та доказової медицини. 

Біостатистика, як наука, наразі вивчається студентами-медиками в V семестрі як один із трьох 

основних розділів дисципліни «Соціальна медицина та громадське здоров'я».  

Примірною навчальною програмою даної дисципліни [4] передбачено проведення 10 лекційних, 14 

практичних занять, освоєння ряду питань під час самостійної роботи та підготовку презентації/доповіді. 

Для підготовки презентації в ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка були розроблені практичні рекомендації, спрямовані на втілення та 

поглиблення набутих знань та вмінь на практиці. Наприклад, рекомендується: 

1. Проаналізувати статтю з дослідження фармакологічних засобів чи факторів ризику з 

використанням набутих знань з даного розділу. 

2. На основі проведеного аналізу підготувати презентацію-рецензію статті, в якій відобразити 

основні показники та методи, що вивчалися і які описані в обраній статті. 

На підставі вищевикладеного та з урахуванням мети роботи можна підсумувати, що біостатистика – 

є однією з основоположних наук, що знайомить студентів з основами проведення наукових досліджень у 

сфері громадського здоров'я,  з епідеміологією та доказовою медициною. Тому належна мотивація 

студентів-медиків щодо вивчення даної дисципліни є запорукою успішного розвитку майбутніх лікарів 

та науковців медичної галузі. 
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЛЬ ЛІЗОСОМАЛЬНИХ ПРОТЕЇНАЗ В ПАТОГЕНЕЗІ 

ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

 

Вступ. Хвороба Альцгеймера (ХА) – нейродегенративне захворювання, від якого страждає 24,3 млн 

людей у віці 65 років та старше, що складає приблизно 10% населення світу. Щорічно в світі реєструють 

4,6 млн нових випадків захворювання. Із підвищенням тривалості життя частота даного захворювання 

збільшується. Сьогодні найбільш розповсюджена причина даного захворювання – це теорія «амілоїдного 

каскаду», відповідно до якої надлишкове відкладення амілоїду веде до каскаду метаболічних порушень, 

в тому числі запуск гіперфосфорилювання білка тау. Але, як відомо всі білки підлягають протеолізу, в 

тому числі і амілоїд та тау-білки, тому вивчення активності різноманітних катепсинів є досить 

перспективним як в плані виявлення молекулярних механізмів патогенезу, так і в плані подальшого 

виготовлення лікарських засобів 

Мета роботи. Проаналізувати та узагальнити відомості про особливості патогенезу хвороби 

Альцгеймера і ролі в ньому лізосомальних протеїназ. 

Матеріали та методи дослідження. Було проведено систематичний огляд літератури. Пошук 

літератури проведено за допомогою комбінації ключових слів із низькою специфічністю, включаючи: 

«хвороба Альцгеймера», «лізосомальні протеїнази», «катепсини», «катепсин В» та інші, що 

підтримуються пошуками PubMed і The Cochrane Library. Отримані дані оброблено за допомогою 

бібліосемантичного методу та контент аналізу. 

Результати. Згідно з даними проаналізованої літератури встановлено, що фокус досліджень 

перейшов до катепсинів які забезпечують протеоліз рβА1-40 (β-амілоїд (Аβ) утворений в результаті 

протеолізу альтернативним шляхом білка-попередника амілоїду), тау-білка та pGlu-Аβ, роль яких 

доведена у нейродегенерації. На даний момент, найбільш вивчена роль катепсину В у патогенезі ХА. Але 

дані отримані в ході різних досліджень відрізняються, так в одних дослідженнях показано, що катепсин 

В досить ефективний в деградації Аβ та проявляє нейропротекторну дію. Але в інших дослідженнях in 

vivo показано, що його інгібування веде до покращення пам'яті та зменшення Аβ у трансгенних мишей з 

ХА. Окрім Аβ , існує піроглутамат-амілоїд- β -пептид (pGlu-Аβ), який є особливо патогенний. І при 

виключенні гена катепсина В рівень pGlu-Аβ зменшувався. А от при надмірній його експресії рівень pGlu-

Аβ збільшувався. Лікування трансгенних мишей с ХА із допомогою E64d (інгібітора катепсину В) 

зменшувало рівень pGlu-Аβ. Також показано що у пацієнтів із ХА, в спинно-мозковій рідині та у мозку 

виявлена надмірна концентрація катепсину В та D. Дані про вклад інших лізосомальних протеїназ в 

патогенез ХА не до кінця вивчені.   

Висновки. Таким чином, показано, що лізосомальний протеоліз відіграє суттєву роль в патогенезі 

ХА. Перспективним є напрямок подальшого вивчення впливу зміни активності катепсинів на виникнення 

та розвиток ХА, ідентифікацію маркерів захворювання та пошук ефективних препаратів для лікування 

цього захворювання.  
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CУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ. 

MODERN CONCEPTS OF TREATMENT OF SCLEROSIS DISSEMINATA. 

 

Вступ. Розсіяний склероз- найбільш складне демієлінізуюче захворювання центральної нервової 

системи з переважним аутоімунним механізмом розвитку, ремітуючим перебігом, що вражає осіб 

молодого віку і неминуче приводить до інвалідності. Демієлінізація знижує швидкість і погіршує якість 

перебігу процесів збудження в ураженій ділянці нервового волокна аж до повної втрати здібності до 

проведення імпульсу – “витікання” імпульсу через дефект мієлінової оболонки в оточуючу тканину. Так, 

за даними ВООЗ, число хворих РС на земній кулі становить близько 3 млн осіб, 50–300 на 100 тис. 

населення. В Україні станом на 2010 р 51,6 на 100 тис. Населення, найбільша поширеність  відзначена 

в Північно-Західних областях. Симптомами розсіяного склерозу є наступні: парестезії в одній і більше 

кінцівках (підвищення сухожильних рефлексів і наявність патологічних розгинальних рефлексів, при 

важких формах захворювання це може прикувати пацієнта до інвалідного крісла); слабкість або 

незручність в руці або нозі; зорові порушення(односторонній неврит зорового нерва і між'ядерна 

офтальмоплегія). Тому питання лікування все більше набуває актуальності.  

Мета роботи. Дослідити актуальні методи лікування РС та ефективність впровадження нових фарм. препаратів. 

Матеріали і методи дослідження. Огляд та аналіз сучасної зарубіжної та вітчизняної науково-

дослідницької літератури стосовно лікування РС. 

Результати. Таким чином, за останні роки спостерігається значне розширення спектра препаратів для 

лікування РС,що обумовлено в тому числі реєстрацією нових засобів з різними механізмами дії. Однак  

золотими стандартами патогенетичної терапії залишаються: препарати першої лінії– інтерферон -1b 

(бетаферон), інтерферон-1а (ребіф), глатирамеру ацетат (копаксон); препарати другої лінії– 

глюкокортикоїди, цитостатики, людський імуноглобулін для внутрішньовенного введення, плазмаферез; 

репаративні препарати, нейротрофічні засоби, нейро- та ангіопротектори, специфічні інгібітори 

металопротеїназ, блокатори калієвих каналів, інгібітори NO, антикоагулянти, антиагреганти;   

Висновки. Завдяки значному прогресу в розумінні механізмів розвитку патологічного процесу при 

РС, а також біотехнологічним методам створення нових лікарських засобів і наявності уніфікованих 

критеріїв для своєчасної постановки діагнозу РС стало можливим раннє призначення специфічного 

патогенетичного лікування, спрямованого як на окупірування симптомів екзацербаціі, так і на 

модулювання перебігу хвороби. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ У ХВОРИХ НА 

ДИСГІДРОТИЧНУ ЕКЗЕМУ 

 

Вступ: На даний момент етіологія та патогенез дисгідротичної екземи досконало не вивчені. Дану 

патологію прийнято вважати поліетіологічним захворюванням завдяки складному комплексу 

етіологічних і патогенетичних факторів, але іноді виявляється, що вона пов'язана з сезонністю та іншими 

шкірними захворюваннями, такими як атопічний дерматит, контактний дерматит, грибкові та 

бактеріальні інфекції. При цьому переважне значення тих чи інших екзо- та ендогенних впливів 

залишається спірним. Згідно досліджень науковців, серед дерматологічної патології екзема кистей рук 

складає 10%. Дисгідротична екзема серед екземи кистей, за даними різних авторів, складає від 20-25% до 
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37,7%. Для неї характерний тривалий клінічний перебіг, рефрактерність до проведеної терапії, виражений 

психологічний і фізичний дискомфорт, зниження якості життя пацієнтів та значні економічні витрати на 

лікування даної нозології. У пацієнтів з важкими формами, що складають 4-5%, визначається високий 

рівень неспокою та депресії, схильність до суїциду. 

Мета: Вивчити патоморфологічні зміни ураженої шкіри при дисгідротичній екземі для полегшення 

раннього виявлення та диференціальної діагностики. 

Матеріали та методи дослідження: Використано бібліосемантичний метод, метод аналізу та 

логічного узагальнення даних сучасної літератури з питань досліджень клінічних проявів, 

морфофункціональних змін та  етіопатогенезу дисгідротичної екземи. 

Результати:  На основі проаналізованої літератури, дисгідротична екзема характеризується складним 

патогенезом, основними клінічними ознаками якого є розвитком симетричних, чітких, глибоко 

розташованих везикул або булл (пухирів), часто з печінням або відчуттям  свербежу, який передує спалаху 

захворювання та супроводжує його.  Найчастіше ураження шкіри локалізуються на долонях, подушечках та 

бічних поверхнях пальців; інші місця включають стопи, підошви та бічні поверхні пальців ніг.  Везикули 

можуть зливатися та/або поширюватися, але як правило, не виходять за межі зап'ястя або щиколотки.  

Гістологічно: незначна гіперемія, серозний запальний набряк сосочкового шару дерми, спонгіоз 

нижнього мальпігієвого шару з подальшим злиттям вогнищ для утворення внутрішньоепідермальної 

везикули. Іноді утворюються відносно великі багатокамерні везикули. Розширюючись, вони витісняють 

акросирінгію на зовнішній край. Потовщений покривний роговий шар зменшує можливість розриву везикул. 

Пухирі або розкриваються, перетворюючись в ерозії, або підсихають з утворенням плоских, жовтуватого 

кольору кірочок. Паракератоз в множинних осередках більш поширений, ніж зливний. Інші зміни 

включають: рідкий, поверхневий периваскулярний лімфоцитарний інфільтрат з нейтрофілами, фокально 

залучаючи епідерміс, екзоцитоз клітин. Спонгіоз може бути присутнім поруч з везикулами, а іноді в 

запальному інфільтраті є еозинофіли. У деяких людей розвиваються помполіксичні везикули, які незабаром 

перетворюються в пустули з гістопатологічними особливостями долонного пустульозу.  Втрата зернистого 

шару спостерігається рідко. При хронізації патології спостерігається переважання паракератозу та акантозу 

з мінімальним спонгіозом або відсутністю шкірного лімфоцитарного інфільтрату. 

Дисгідротичну екзему слід диференціювати з пустульозним псоріазом, дисгідротичною формою 

мікозу стоп та пемфигоїдом.  

Висновок: За результатами дослідження, дисгідротична екзема характеризується розвитком 

везикульозних елементів з гістологічною картиною спонгіозу та формуванням внутрішньоепідермальних 

везикул, серозний запальний набряк сосочкового шару дерми, паракератоз в множинних осередках, 

епідермальна гіперплазія. Переважна локалізація – долоні, бічні поверхні пальців, підошви. Наявність 

везикул, а не пустул, відрізняє дисгідротичну екзему від пальмоплантарного псоріазу, а також для неї 

більш характерним є паракератоз в множинних осередках; збереження зернистого шару. Дерматофітні 

ураження виключаються за допомогою мікроскопічного та культурального досліджень. Морфологічні 

особливості слід враховувати при діагностиці та диференціювання з подібними захворюваннями, 

оскільки раннє розпізнавання патології визначає ефективність подальшої терапії, дозволяє зменшити 

фармакологічне навантаження, досягти тривалої ремісії , зменшення частоти та тяжкості рецидивів, 

збереження функціонування рук, покращення рівня якості життя хворих. 
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ОСОБИСТІСТЬ СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНЦІВ: ПСИХІАТРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Сексуальність кожної людини є цілком важливий біологічний інстинкт та багаторівневе 

біофізіологічне та психосоціально-культурне явище, важлива сфера суспільного, родинного й особистого 
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життя. На даному етапі становлення сьогодення слід зазначити, що серед сексуальності людини слід 

виокремлювати нормальну сексуальність та кримінальну, адже причиною до цього критерію є поширення 

сексуальних злочинів.  

На сьогоднішній день розроблення проблем сексопатології фахівцями різних галузей в тому числі в 

галузі кримінального права та кримінології, безперечно, слід вважати позитивним явищем, однак 

водночас це призвело до певної розбіжності понять, недосконалої уніфікації сексологічної термінології та 

різноманітних класифікацій. Тим часом, чіткий підхід до сексологічної науки фахівцями різних галузей 

надає можливість побудови конструктивних та дієвих теоретичних знань та навичок, котрі в подальшому 

можуть цілком позитивно впливати на нормальну людську життєдіяльність. Завданням в цьому підході є 

розв’язання практичних проблем, а саме підвищення ефективності діагностичних, лікувальних, 

профілактичних та психогігієнічних заходів спрямованих на збереження сексуального здоров’я людини.   

В ході розгляду проблеми особи сексуального злочину, слід зазначити поняття сексуального злочину, 

його характеристику та кримінально-правову регламентацію віднесення тих чи інших сексуальних 

злочинів до переліку можливо вчинених за КК України.   

Сексуальні злочини – це агресивна, кримінально-каральна модель сексуальної поведінки по 

відношенню до сексуального партнера з мотивів задоволення винним статевої пристрасті шляхом 

фізичного насильства, погрози його застосування, використання безпорадного стану особи, матеріальної 

чи службової залежності потерпілого або у зв’язку з хворобливим порушенням спрямованості статевого 

потягу щодо дітей, які не досягли статевої зрілості. До групи сексуальних злочинів належать всі злочини 

скоєнні з мотивів задоволення статевої пристрасті винного та посягають на статеву свободу і 

недоторканість особи, а в окремих випадках можливо й на здоров’я та життя.  

Отже, кримінологічне поняття «сексуальні злочини» та кримінально-правове «статеві злочини» не є 

синонімічними. Так, на відміну від «сексуальних злочинів», для статевих злочинів мотив задоволення 

статевої пристрасті не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони. Усі статеві злочини передбачені 

Розділом IV «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» Особливої частини КК 

України. Натомість, як випливає з вище запропонованого визначення, не усі «сексуальні злочини» 

містяться у наведеному розділі КК України; а з іншого боку, – до переліку «сексуальних злочинів» можна 

зарахувати злочини, передбачені п. 10 ст. 115 КК України («умисні вбивства, поєднані із зґвалтуваннями 

або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом»), що містяться у Розділі ІІ 

«Злочини проти життя та здоров’я особи» КК України [1]. Останні умовно називатимемо «сексуальні 

вбивства», які переважно учиняються за наявності розладів статевого потягу та пов’язані із сексуальними 

емоційними переживаннями.  

Аналізуючи дані дослідників, можливо зазначити, що 56-81% сексуальних злочинців мають 

асоціальну особистість. В середньому 25% жінок з цієї групи злочинців мають гомосексуальний досвід, 

60% з них зловживають алкоголем, в більшості випадків мали ранній сексуальний досвід (причому 

нерідко був отриманий шляхом зґвалтування), 70% з них мають сексуальні порушення (в основному 

проблеми з аутоідентифікацією статевої ролі, ригідність). Досить давно була висловлена гіпотеза, що у 

сексуальних злочинців часто спостерігається комплекс Квазімодо [2, с. 45].  

Також серед осіб сексуального злочину спостерігається домінування агресивності, гіперчутливості до 

сексуальних подразників, емоційна черствість, алкоголізм та наркоманія. Аналізуючи матеріали 

кримінальних справ, пов’язаних з сексуальними злочинами слід зазначити, що близько 50% злочинів 

мають особливість відбуватись на фоні або під впливом алкоголю. Не виключенням є той факт, що жертва 

сексуального злочину також знаходилась під впливом алкоголю, така статистика набуває віктимного-

кримінологічного аспекту. Також характеризуючи особу сексуального злочину виокремлюємо 65% 

безробітні, 46% рецидивісти. Виходячи з вище наведеного матеріалу слід зазначити, що за методом 

емпіричного дослідження було виявлено дві групи злочинців, агресивні та не агресивні. Група 

агресивних, незалежно від конкретного виду скоєного ними сексуального злочину, складається з більш 

молодих людей, які частіше характеризуються інтравертованим типом характеру, діють жорстоко і 

цинічно, злочини скоюють переважно в нічний час доби і по відношенню до раніше незнайомих людей, 

відрізняються імпульсивною поведінкою. Не агресивні злочинці, в основному це педофіли, частіше є 
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екстравертами, інфантильні, переважно були в тій чи 46 іншій мірі знайомі з жертвами злочинів, які 

здійснювали в основному в денний час. В 65% випадків не агресивні сексуальні злочинці є алкоголіками.  

Проаналізувавши 117 висновків судово-психіатричної експертизи, проведеної у осіб, які вчинили 

сексуальні злочини, виявив, що лише 8 з них були здорові і не мали будь-яких психічних порушень. 

Психоорганічний синдром був діагностований в 74 випадках, зміни на електроенцефалограмі 

відзначалися у 47 обстежених, причому 54% оглянутих були визнані осудними.  

В ході психіатричних обстежень сексуальних злочинців переважна кількість діагностувала наявність 

девіантних рис, а в деяких взагалі не було виявлено, але такі особи були залежні та страждали 

алкоголізмом та наркоманією, також у меншості було виявлено виразну агресивну особистість.  

Автори дослідження сексуальних девіацій та судової сексології представили аналіз 264 чоловіків - 

сексуальних агресорів. В основному це були молоді люди (62% - молодше 30 років, 11,9% - старше 40 

років), 56% з них були не одружені. Серед них переважали особи з низьким рівнем освіти, які займалися 

некваліфікованою працею. Цікавий факт, що 32% обстежених мали зріст нижче 169 см, 14% малі і 51,5% 

- середні розміри статевого члена. В 40% випадків відзначався рецидив сексуальної злочинності. При 

психіатричному обстеженні було діагностовано: розумова відсталість - у 4,5%, алкоголізм - у 6%, 

психосексуальне недорозвинення - в 10% випадків, сексуальні девіації - у 28%, психопатія - у 33,7% 

злочинців, і лише у 14% досліджуваних не було виявлено психопатології. При поглибленому аналізі у 

63% злочинців відзначалася дезадаптація, скоєння злочину в стані алкогольного сп’яніння мало місце в 

55,6% випадків, риси агресивної особистості - у 39%, енцефалопатія діагностована у 35,9% обстежених, 

ознаки сексуальних девіацій - у 28,1 %, а різні розумові дефекти - у 24,2% обстежених.  

Дане обстеження надало можливість виокремити, що більшість мають психічні порушення котрі 

провокують зумовлене пригнічення нервової та психічної системи особи. Також деякі мають зумовлені 

органічні ураження нервової системи та головного мозку.  

Окреме обстеження 82 осіб, які причетні до вчинення сексуальних злочинів, а саме 20 з них сексуальні 

вбивства, 24 особи вчинило зґвалтування, 38 вчиняло розпусні дії з дітьми та підлітками. При цьому 

виявлено, що 70% обстежених скоїли злочин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння; 70% були 

особи у віці 21-40 років; 59% були не одружені. Матері обстежених злочинців у 80% випадків мали 

нормальний розвиток особистості. 80% злочинців негативно оцінювали своїх батьків, що мали в своїй 

більшості початкову освіту. Більшість обстежених були ознайомлені з питаннями сексу в юні роки і в 

цинічній та вульгарній формі. Сексуальні девіації виявлені у 25% убивць і в 50% ґвалтівників. Виражена 

інтроверсія спостерігалася в 71% педофілів, в 79% ґвалтівників і 87% убивць.  

В ході проведення аналізу щодо особистості сексуального злочину в психіатричному аспекті цього 

питання, та виходячи з вище наведеного слід зазначити, що злочинна сексуальна поведінка може бути 

зумовлена такими факторами, як інтоксикація, психічні порушення та органічні порушення. Під 

інтоксикацією слід розуміти гостру алкогольну інтоксикацію, хронічний алкоголізм та патологічне 

сп’яніння або наркоманію. Психічні порушення містять в собі розлади особистості, психози та сімейні, 

подружні психогенії. Органічні порушення унормовують наступний перелік, посттравматичні стани, 

епілепсія, гострі мозкові розлади.  

Отже, питання особистості сексуальних злочинців надає дедалі більшого підґрунтя для наукового 

розгляду з поєднанням практики судової психіатрії.   
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

 

У сучасних реаліях терміни "патріот" і "патріотизм" є багатогранними. В історичному контексті 

даними поняттями найчастіше характеризують людей, які захищають цілісність своєї держави, 

відстоюють її інтереси, готові ризикувати життям захищаючи інтереси своєї країни. Вході трансформації 

суспільства дані поняття також зазнали змін. Сьогодні патріотизм - це багато в чому повага до власної 

культури, традицій, мови, а також почуття приналежності до суспільства.  

Микитович Ж. і Бартнік С.  виділили наступні види патріотизму: 

• національний патріотизм, суть якого полягає в створенні національно-державної ідентичності, 

метою якої є турбота про загальне благо, створення зав'язків з суспільством, приналежність себе до 

власної етнічної або національної групи; 

• державний патріотизм, пов'язаний з почуттям спільності з державою, в якому діє дана 

етнонаціональна група; 

• цивілізаційний патріотизм, тобто зв'язок з даною культурою, європейською цивілізацією, яка 

створена на основі християнської релігії; 

• релігійний і духовний патріотизм, пов'язаний з почуттям глибокої прихильності до релігії, релігії 

батьків, бабусь і дідусів, знаменитих обрядів, літургії і релігійних звичаїв. Аналізуючи суть концепції 

патріотизму в міжнародному контексті, слід відзначити, що неможливо уявити одне послідовне 

визначення патріотизму, яке відображало б суть цієї концепції в усьому світі. [6] 

Питання патріотичного виховання є актуальним для кожної країни світу, Україна не виключення.  З 

часів розпаду СРСР Україна була одним з приймачів культурної спадщини Союзу, тому успадкувала 

пережитки минулого, а також багато асоціативних спогадів. Не дивлячись на велику кількість документів, 

спрямованих на формування національно-патріотичного духу, які були створені за добу незалежності, в 

нашій країні тривалий час (до 2014 року) зберігалася проблема самоідентифікації.  Суспільна  думка 

умовно розділилась на дві точки зору. Перші, переважно Західна та Центральна частина України, були 

схильні до євроінтеграційних процесів і вважали себе європейцями. Другі, Східна Україна, вважала себе 

нащадками Радянського Союзу, тому вітали тісну співпрацю з Російською Федерацією.  

Після анексії Криму, "Революції гідності", початку гібридної війни на сході України, державна 

політика і суспільне сприйняття радянської спадщини в Україні зазнали радикальних змін. Україна разом 

з Європою і світом стала вшановувати пам'ять усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років, яка була 

офіційно оголошена Днем пам'яті і примиренням, відповідно до ЗУ "Про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років"[5]. 

Події 2013-2014 року наголосили на необхідності актуалізації патріотичного виховання молоді на 

державному рівні політики. Тому в   "Концепції національно-патріотичного виховання дітей и молодий" 

від 16.06.2015 № 641 затвердженої Міністерством Молоді та спорту чітко позначений перехід від 

воєнізованого до громадянського визначення патріотичного виховання.  

За цим документом  метою національно-патріотичного виховання є становлення свідомого громадянина-

патріота України, людини яка керується гуманістичними та демократичними принципами, готового до 

виконання громадянських і конституційних обов'язків, а в часи воєнної загрози - спроможним до захисту країни.  

Основними інститутами діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання 

відносять: органи державної влади, місцеве самоврядування, освітні установи, інститут сім'ї, громадські 

об'єднання, благодійні фонди та ЗСУ, інші. 

До основних методів, які використовуються у патріотичному вихованні на місцях можна віднести: 

 викладання історії рідної країни в рамках навчальних дисциплін, ознайомлення студентів з 

матеріальними та духовними цінностями своєї культури;  
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 проведення заходів приурочених історичним подіям або персоналіям. Організація виставок та 

культурно-мистецьких заходів, де молоді люди мають можливість наочно переконатися у величі та 

значущості своєї культури, зустрітися з представниками влади,  волонтерами, учасниками 

антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. 

 навчання патріотизму через організацію конкурсів, військово-патріотичних ігор, форумів, 

підвищення рівня вчительської кваліфікації,  експертів у галузі національно-патріотичного виховання. 

Проведення семінарів, сесій, тренінгів,  показ фільмів, покладання вінків до пам'ятників і могил людей, 

які захищали Батьківщину; 

 підтримка громадських об’єднань та благодійних фондів на місцевому та загальнонаціональному 

рівні у проведенні заходів, що стосуються національно-патріотичного виховання. Таким прикладом є 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Пласт – Національна скаутська організація України», 

Всеукраїнський молодіжний клуб «Джура», Благодійна ініціатива «Героїка» та інші. [3] 

Ефективність державної політики у сфері національно-патріотичного виховання  можна оцінити за 

результатами аналітичного звіту, щодо становища молоді в Україні (2019 рік). У ході дослідження було 

опитано 2 000 респондентів віком від 14 до 34 років.   

За результатами опитування біло виявлено, що лише 24,2% у разі мобілізації готові служити в армії 

та захищати Україну; 3,3%  молоді серед опитаних вже брали або бере участь у військових діях; 60,5% 

молодих людей готові боротися за незалежність  країни ненасильницькими методами, такими як 

волонтерство, благодійність і т .д.   

Показники патріотичної свідомості досить великі, проте відсоток людей, які реально приймають участь у 

розбудові державності шляхом волонтерства зовсім інший. Так на запитання:  «Чи займались ви коли-небудь 

волонтерством?» [2] лише  12,6% з 60,2% займаються/займались волонтерством, що не може не засмучувати. 

До позитивних тенденцій можна віднести, що за результатами дослідження 53,8% респондентів 

зазвичай спілкується українською мовою, а також 71,8% вважають себе патріотами України. За останні 5 

років участь у виборах Президента України, народних депутатів України, у місцевих виборах брали 69,2% 

молоді, що є досить високим показником. [2]  

Аналізуючи вище викладений матеріал спостерігається тенденція зростання патріотичної свідомості 

молоді. Щодо державної політики в цій сфері, на документальному рівні існує все необхідне. На 

практичному рівні велика частина проектів організовано. Як показує практика, процес інформування 

молоді про значення і важливість заходів національно-патріотичного характеру, а також донесення 

інформації про доступні можливості для молоді здійснюється не в повному обсязі або взагалі відсутня. 

Резюмуючи викладене пропонується реформація існуючої системи інформування та координування 

молоді про доступні можливості для неї.  
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5. Löfström J., Tilman G. “Outlining similarities and differences in civics education in Europe”/Journal of 

Social Science Education Vol. 19, No. 1, 2020. Р.1-9 URL: https://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/3336; 

6. Roman K/. “The use of information and communication technologies in patriotic education”/ Journal of 

Education, Health and Sport. 2019; р. 487-496.  URL:  http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7446 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0641729-15#n383
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/article/view/491
https://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/3336


47 

Розік М.В., 

аспірантка кафедри політології та державного управління                         

               Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  

 

РЕФЕРЕНДУМ ЯК ІНСТИТУТ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ПОЛІТИКИ 

 

Інституційне забезпечення участі громадян України у політичних процесах є формуючим чинником розвитку 

парламентаризму. Завдяки його складовим: способу формування парламенту, виборчої системи, наявності 

повноцінної партійної системи, структурованого громадянського суспільства – відображається структура 

політичних та громадських інтересів. Відповідно, характер та форми участі громадян в екторальних процесах, їх 

діяльність в політичних партіях та громадських організаціях конвертується у якість парламентаризму. 

Історично склалося так, що Україна, перебуваючи у складі інших держав, зіткнулася з проблемою 

політичного відчуження. Особливо коли йдеться про перебування України у складі СРСР. В умовах 

існування однопартійної системи і монополії на політичну владу з боку КПРС, політична участь громадян 

не була затребуваною, оскільки від окремої людини практично нічого не залежало. Запровадження 

демократичних практик  після здобуття незалежності у 1991 р. змінило традиції політичної участі громадян. 

Окрім виборів, важливою інституційною формою участі громадян у процесі здійснення народного 

суверенітету став референдум. Референдум визначається як звернення до виборчого корпусу з метою 

ухвалення остаточного рішення з конституційних, законодавчих або інших внутрішньополітичних і 

зовнішньополітичних питань. Якщо порівнювати цей інститут з інститутом виборів, то по-перше, під час 

виборів обираються кандидати, а під час референдуму виборець відповідає «так чи ні» на поставлене 

запитання; по-друге, вибори безпосередньо пов’язані з представницькою демократією, а референдум є 

інститутом безпосередньої демократії. Саме через безпосередню участь громадян у прийнятті рішень на 

референдумах можна не тільки скоригувати окремі недоліки діяльності представницьких органів, але й 

легалізувати та вирішити [8, с. 4] найбільш принципові для держави питання.  

В Україні інститут референдуму став витребуваним у період формування національної державності 

в наприкінці минулого століття. Перший Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» був 

прийнятий 03.07.1991 р. [3] та сформував належні законодавчі основи для його проведення. Необхідність 

всеукраїнського референдуму зумовлювалася й міжнародними чинниками утвердження нашої держави. 

Саме проведення референдуму з  питання про незалежність країн періоду «оксамитових революцій» кінця 

80-х  – поч.  90-х рр. XX ст. у Європі закріпило цю форму народовладдя для утвердження нових республік. 

Для України проведення демократичного та прозорого всеукраїнського референдуму означало визнання 

незалежності іншими державами та набуття нового міжнародно-правового статусу  – суверенної незалежної 

держави [2]. Всеукраїнський референдум проведений 1 грудня 1991 р., продемонстрував переконливі 

результати – 90,3% громадян Української РСР підтвердили чинність Акта проголошення незалежності 

України. Фактично за рік Україну як суверенну незалежну державу визнали понад 100 країн світу. 

Позитивний досвід проведення референдуму міг продовжити традицію цього інституту в державному 

будівництві незалежної України. Подальші спроби ініціювати всеукраїнський референдум вдалося 

реалізувати 16 квітня 2000  р. Проте, його результати з питань конституційної реформи, залишилися 

невтіленими в законодавчі акти. Тоді громадяни давали відповіді на запитання: про право дострокового 

припинення Президентом повноважень Верховної Ради; про скасування депутатської недоторканності; 

про скорочення кількості депутатів до трьохсот; про формування двопалатного парламенту. Всі питання 

були схвально підтримані виборцями, але сам спосіб проведення референдуму – процедура дострокового 

голосування, характер питань (формулювання питань могло підштовхували виборців до вигідних 

ініціаторам відповідей), ставили під сумнів його результати. До того ж процедура реалізації підсумків 

референдуму виявилася складною з юридичної точки зору. У ст. 44 Закону України «Про всеукраїнський 

та місцеві референдуми» зазначено, що закони й рішення, прийняті на референдумі, після офіційного 

опублікування ЦВК підсумків волевиявлення повинні напряму вноситися в законодавче і правове поле. 

Проте, у рішенні Конституційного Суду [5] наголошується на необхідності затвердження парламентом 

усіх рішень прийнятих на референдумі. 

Фактично, референдум відбувся (у голосуванні взяли участь 29 728 575 громадян, що становило 

81,15 %) [7], мобілізуючи громадян до політичної участі, проте, через суперечливі норми в законодавстві, 
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проголосовані на референдумі питання зводилися до рівня опитування. Інші спроби ініціювати 

проведення всеукраїнського референдуму у 2001–2019 рр. були безуспішними. 

6 листопада 2012 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про всеукраїнський 

референдум» [4] основними нововведеннями якого були: ініціатива проведення референдумів належала 

парламентарям та народу; регламентація порядку проведення всеукраїнських референдумів (без 

місцевих, як в попередньому законі); можливість ухвалення нової Конституції; право народу 

висловлюватися з питань території, прийняття, скасування та переписування законів. Фактично закон 

передбачав можливість голосування на референдумі за відокремлення від України частини території в 

результаті ратифікаційного референдуму, або ж надання російській мові статусу другої державної 

(питання, які гостро обговорювалися в суспільстві). Це створювало підстави для загрози територіальної 

цілісності України та її національних інтересів. Крім того, на один референдум можна було винести кілька 

питань з різних предметів, а сам референдум суміщати з виборами Президента України, Парламенту, 

виборами місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. 

Відразу після ухвалення Закон піддався критиці з боку громадянського суспільства та міжнародних 

інституцій. У висновку Венеційської комісії щодо Закону України "Про всеукраїнський референдум", 

зазначено, що «можливість ухвалювати Конституцію на референдумі, скликаному за народною 

ініціативою, не передбачена чинною Конституцією України» та «…надання дозволу на національний 

референдум за народної ініціативи щодо нової Конституції чи змін до Конституції... зроблять можливим 

уникнення вимог кваліфікованої більшості у Верховній Раді» [1]. 6 квітня 2017 р. Конституційний Суд 

визнав цей закон неконституційним [6] з підстав порушення конституційної процедури ухвалення та 

невідповідності змісту закону Конституції України.  

Зважаючи на висновки Комісії та експертів щодо правомірності Закону  України «Про всеукраїнський 

референдум» від 6 листопада 2012 р. можна припустити, що референдум тодішній владі був необхідний для 

мобілізації електорату на чергових виборах, адже одночасно з виборами дозволялося провести й референдум. 

Закон, як своєрідний маніпулятивний прийом влади був запасним планом, положення якого могли бути 

задіяні залежно від того, якою буде політична ситуація, рейтинги провладних партій та настрої суспільства 

загалом. На сьогодні в Україні відсутнє законодавство, яке регулює процедуру проведення референдуму. 
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