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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
  Соловей Р.С., Семенів Н.М. 

“Ліцей №16 Івано-Франківської міської ради” 

 

АНАТОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛИСТКОВОЇ СИСТЕМИ TRIFOLIUM PRATENSE L. В 

УМОВАХ УРБОЕКОСИСТЕМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
 

Вступ. Урбогенна трансформація природного середовища зумовила використання комплексу 

структурно-функціональних змін рослин, зокрема, анатомічних. В основі адаптивної здатності рослин до 

стресових урбогенних чинників, лежить низка змін анатомічних параметрів листкової системи. Це 

дозволяє проводити точну неспецифічну біоіндикацію якості довкілля урбопромислових комплексів [3].  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилися у період з травня до серпня 2019 року 

на території урбоекосистеми Івано-Франківська у межах шести ландшафтно-географічних районів.  При 

визначенні районів дослідження керувались генеральним планом і даними щодо локалізації пріоритетних 

джерел забруднення й інтенсивності автотранспортного навантаження. У результаті було виділено низку 

дослідних ділянок, розміщених поблизу парку Шевченка та Піонерського парку (зона комплексного 

озеленення урбоекосистеми), Калуське шосе, вул. Тисминецька (придорожні екотопи), житлові масиви у 

районі вул. Целевича і Хоткевича (селітебна зона міста). У якості фонової обрано умовно екологічно чисту 

територію, розташовану на території Богородчанського району у с. Монастирчани. 

Для проведення гістологічного аналізу з кожної дослідної ділянки відбирали по двадцять листків 

Trifolium pretense L. [2]. Фіксовані гістологічні препарати листкової системи виготовляли 

загальноприйнятою методикою. Математичну обробку отриманих даних проводили варіаційно-

статистичним методом з використанням програми Excel. 

Гістологічний аналіз проводили під мікроскопом Olympus CX-300. Мікрофотографування 

здійснювали за допомогою інтегрованої в мікроскоп фотонасадки  Olympus SP – 500 UZ. 

Результати та їх обговорення. Дослідження анатомічної будови листкової системи Trifolium  

pratense L.  контрольної та дослідної ділянок показало, що дія полютантів призводить до змін в 

анатомічній будові цих органів [1].  

Як видно з рис. 1 для фонової території Trifolium  pratense L. характерний парацитний тип 

продихового апарату. Така будова продихів характеризується наявністю побічних двох чи декілька 

клітин, їх повздовжні осі паралельні продиховій щілині [6].  
 

 
Рис.1. Гістологічний зріз листка Trifolium  pratense L. при зростанні у фоновій території 

(Мікрофото. Зб.: х 1000):   

А – верхня епідерма; Б – продих; В – стовпчаста паренхіма;  

Г – нижня епідерма; Д – губчаста паренхіма; Е – провідний пучок. 
 

 

Продихи розповсюджені на верхньому та нижньому боці епідермісу і знаходяться на рівні з іншими 

епідермальними клітинами. Поблизу жилок вони відсутні. Забруднення навколишнього середовища не змінює 

тип продихового апарату. Відомо, що ця ознака має високу стабільність і практично не варює в межах виду. Але 

під впливом урбогенних факторів відбуваються зміни розмірів та кількості продихів на одиницю площі [5]. 
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Епідерміс Trifolium pratense L. складається з щільно зібраних подовжених клітин. При чому за 

метричними показниками крупніші вони в адаксіальній стороні листка. Верхні епідермальні клітини вкриті 

тонким шаром кутикули а нижні ще тоншим і майже не помітним. Зниження розмірів клітин епідермісу 

призводить до появи більшого числа продихів на одиницю площі. Кількість продихів на 1 мм2 у Trifolium 

pratense L. зростає в напрямку зона комплексного озеленення → селітебна  зона → придорожній екотоп. 

Вплив урбогенних факторів викликає анатомічні зміни в структурі листка в бік ксероморфності. Зміна 

числа клітин епідерми відображає щільність складення тканини та обумовлює кількість продихів на 

одиницю поверхні, тому що збільшення цього показника можна розглядати як додаткову рису, що 

говорить про ксерофітизацію листка [4].  
 

 
Рис.2. Гістологічний зріз листка Trifolium  6retense L. при зростанні у зоні комплексного 

озеленення (Мікрофото. Зб.: х 1000) : (тут і подалі)  

А – верхня епідерма; Б – продих; В – стовпчаста паренхіма;  

Г – нижня епідерма; Д – губчаста паренхіма; Е – провідний пучок. 
 

 
Рис.3. Гістологічний зріз листка Trifolium  6retense L. при зростанні у селітебній зоні  

(Мікрофото. Зб.: х 1000). 

 
Рис.4. Гістологічний зріз листка Trifolium  6retense L. при зростанні у  придорожньому екотопі 

(Мікрофото. Зб.: х 1000). 
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Товщина листка в Trifolium  pratense L. у дослідних ділянках зменшується у порівнянні з контролем. 

Це відбувається за рахунок потоншення мезофілу листка  Trifolium  prаtense L. у дослідних ділянках. Це 

пов’язано зі скороченням шарів клітин. В фоновій території  (с. Монастирчани) (рис. 1) у листках   

досліджуваного  виду,  полісадна хлоренхіма складалася з 2 – х,  рідше – з 3 – х шарів клітин.  У  дослідних  

ділянках  кількість  клітинних  шарів змінюється до 1 – 2 – х  (рис. 2 – 4).  

Не зважаючи на те, що товщина шару стовбчастого мезофілу змінюється, клітини його, навпаки збільшуються 

у розмірах від 14,16 ± 0,59 до 17,29 ± 0,56. У губчастій паренхімі в фоновій території спостерігається велика кількість 

міжклітинників, а в дослідних ділянках кількість міжклітинників різко скорочується. Через це, а також через 

скорочення кількості шарів клітин зменшується товщина губчастого мезофілу. 

Висновки. Вплив комплексу факторів призводить до змін анатомічної будови листкової системи 

Trifolium  prаtense L. у бік ксероморфності. За умов забруднення товщина листка потоншується, причому це 

відбувається за рахунок зменшення в однаковій мірі товщини як губчастого, так і стовбчастого мезофілу. 

Товщина стовпчастої паренхіми стає меншою за рахунок скорочення кількості шарів клітин, які її складають, 

а губчастої – за рахунок зменшення кількості шарів клітин та суттєвого зменшення міжклітинників.  
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 

АГРАРНІЙ СФЕРІ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 В умовах проведення аграрних реформ в країні реалії сучасного конкурентного середовища й 

особливості стратегічного управління обумовлюють необхідність удосконалення заходів державної 

підтримки та розвитку малих і середніх агропромислових підприємств за для підвищення їх 

конкурентоспроможної виробничої діяльності. 

Аграрна сфера є однією з найбільших міжгалузевих комплексів, яка поєднує кілька економічних 

галузей, спрямованих на виробництво і переробку сільськогосподарської сировини, а також отримання 

агропродукції для кінцевого споживання. До складу аграрної сфери входить сільське господарство та 

промислові галузі, які безпосередньо пов'язані між собою, а саме: перевезення, зберігання, переробка 

сільськогосподарськоїпродукції та доведення її до роздрібних і оптових покупців. Хімічна, 

машинобудівельна промисловості також тісно пов'язані з агропромисловим комплексом. 

Як раніше визначено у [4] - пошук можливостей поєднання потенціалу ринку та регулюючих системних 

заходів залишатиметься і надалі одним із найважливіших завдань аграрної політики. Це визначає доцільність 
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поглиблення державної підтримки аграрного сектора економіки. Державне регулювання має полягати не в 

централізованому управлінні та безпосередньому втручанні в економічні процеси. 

Складність функціонування елементів аграрної сфери багато в чому є причиною виниклих проблем, 

які необхідно усувати, так як агрокомплекс є одним з найголовніших споживачів продукції інших сфер та 

створює велику кількість робочих місць для громадян.Рішенням даної проблеми може стати співпраця з 

суб'єктами малого та середнього бізнесу. Оскільки саме суб'єкти підприємництва, завдяки своїй 

мобільності та маневреності, швидко і своєчасно перебудовуються під нові ринкові вимоги. 

Малий бізнес в сільській місцевості спрямований переважно на забезпечення власних потреб і 

стосується переважно харчового постачання. Оскільки більшість областей України є аграрними регіонами, 

тому діяльність малого бізнесу в сільській місцевості зосереджена безпосередньо на обслуговуванні 

аграрного сектору. Таким чином, можливості малого та середнього бізнесу на селі обмежуються аграрним 

комплексом. Також існує гостра необхідність в залученні до агробізнесу кваліфікованих кадрів, які будуть 

підвищувати конкурентоспроможність галузі за рахунок поліпшення якості сервісу. 

Безугла Л.С. у своїх наукових працях акцентує увагу на особливостях державного регулювання 

підприємницької діяльності з урахуванням ролі підприємництва в інформаційному суспільстві, де 

зазначає«… хоча розвиток сучасного інформаційного суспільства неможливий без спрямованого впливу 

держави, основну роль у розвитку підприємництва, безумовно, відіграє бізнес – приватні організації і 

структури. Саме підприємництво виступає рушійною силою соціально-економічного розвитку в процесі 

формування ринкових відносин в Україні. Причому трансформація командно-адміністративної системи 

в ринкову неможлива без розширення спектра діяльності підприємницьких структур, які генерують зміни 

як на макро-, так і на мікроекономічному рівні» [1,2]. 

Одним з головних аргументів на користь забезпечення взаємодії між органами державної влади та 

підприємництвом є усвідомлення того, що малі та середні агропідприємства виконують надзвичайно важливі, з 

погляду забезпечення стабільного суспільного розвитку, функції: створення та розвиток конкурентного 

середовища, структурна перебудова економіки держави; забезпечення високих темпів економічного розвитку 

країни; формування умов для раціонального використання виробничих ресурсів; розширення пропозицій 

товарів і послуг на ринках; сприяння зайнятості населення; наповнення місцевих бюджетів. 

За період становлення України як незалежної держави органами державного управління  забезпечено 

необхідні умови для формування ринкового середовища. Держава здійснювала економічні, юридичні й 

адміністративні заходи, спрямовані на розвиток таких форм власності й господарювання, за яких на рівні 

первинної ланки діє індивідуальний або колективний персоніфікований господар виробництва. Він не 

лише має економічну і правову самостійність, а й відповідає за результати своєї господарської діяльності. 

Це підтверджує, що всі типи господарств в аграрному секторі, створені на основі приватної власності, є 

адекватними ринковим умовам господарювання. [5] 

Корисний ефект малого та середнього підприємництва досягається за суттєво меншої капітало-трудо-

матеріало-енергомісткості. Тобто малий обсяг інвестицій за більш високої швидкості обороту – менший 

фінансовий ризик — швидка окупність витрат — кращі результати [3]. 

З метою покращення результативності підприємницької діяльності в Україні необхідно використати 

досвід запровадження урядами закордонних країн комплексу регуляторних заходів, а саме: створення 

рівних умов для конкуренції; сприяння розвитку інноваційної діяльності та інформаційних технологій; 

зменшення адміністративного впливу; спрощення доступу малих і середніх підприємств до бюджетних 

та позабюджетних коштів; створення розгалуженої мережі підтримки бізнесу, де провідну роль 

відіграють недержавні установи. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

З часів становлення космічної галузі, ця індустрія завжди потребувала значних державних інвестицій. 

Великі суми капітальних вкладень, висока вартість та тривалість науково-дослідних та дослідно-

конструкторський робіт унеможливлювали повноцінний притік приватного капіталу в галузь. При цьому, 

в переважній більшості країн космос відігравав і продовжує відігравати важливу роль в військовій сфері, 

що також встановлює високі бар’єри для допуску приватних компаній у сферу космічної діяльності. 

Проте, на сьогодні країни з діючими космічними програмами переходять від закритого клубу, що 

спирається на свою потужну оборонну та космічну галузі, до значно ширшої групи країн, що 

розвиваються, з новими можливостями розвитку галузі та ринку космічних товарів і послуг. 

Державна політика та урядові програми  - від оборони до дослідження космосу - залишається 

ключовим рушієм у більшості космічних програм. Інституційні урядові бюджети є основою фінансування 

більшості комерційних космічних заходів за допомогою схем державних закупівель та грантових 

механізмів у всьому світі. Крім того, у багатьох країнах державні адміністрації відіграють головну роль 

не тільки в управлінні та координації космічної діяльності, але і в проведенні досліджень та розробок. В 

галузі зберігається значна роль національних агенцій, науково-дослідних центрів, університетів та 

лабораторії, які проводять фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та експериментальні 

розробки в космічному секторі. 

Однак сьогодні основні технологічні досягнення та нові ринкові умови зробили космічну галузь 

привабливою для приватного капіталу. На ринку з’являється все більше середніх та дрібних гравців, які 

намагаються зайняти своє місце в структурі нової космічної економіки [3].  

За останнє десятиліття оборот світової космічної галузі збільшився майже в два рази, досягши 

показника в 414,75 млрд. дол. США в 2018р., у порівнянні з 216,6 млрд. дол. США в 2009р.[1]. Приблизно 

дві третини з більше ніж чотирьохсот світових інвестицій у нові космічні компанії зосереджено у США, 

15% інвестують у Великобританії, також велика активність інвестицій спостерігається в  Японії (11%), 

Ізраїлі та Канаді (по 9% кожен), Іспанії (7%),  Індії та Китаї (близько 6% по кожній країні) [5]. 

Три загальних напрямки стимулюють отримання комерційного доходу в космічному секторі у всіх 

його сегментах, і, ймовірно, продовжать робити це протягом наступного десятиліття: цілі національної 

безпеки; досягнення наукових цілей та дослідження космічного простору людини;  розширене 

застосування космічних технологій [2]. 

Інвестицій в космічні програми не завжди є привабними з точку періоду окупності та величини 

ризику. Однак довгостроковий вплив космічної галузі на економіку є позитивним, оскільки продукує 

створення висококваліфікованих робочих місць, розвиток інноваційних технологій та новітніх матеріалів, 

виступає каталізатором росту суміжних галузей, починаючи від університетської науки і закінчуючи 

високотехнологічним машинобудуванням, сучасною хімічною промисловістю, металургією та ін.. 

У всьому світі уряди є основними інвесторами у космічну діяльність, але лише за останні п’ять років 

глобальний ландшафт космічної діяльності розвинувся, і нові країни вкладають кошти в космічні 

дослідження та розробки. Зростає також приватне фінансування комерційних проектів із 

безпрецедентними потоками приватного капіталу в космічному секторі за рахунок ангельських та 

венчурних інвестицій [4]. 

Незважаючи на позитивні тенденції, стійкий доступ до фінансів залишатиметься викликом для 

більшості створених та нових учасників космічного сектору. Загострена міжнародна конкуренція між 

гравцями ринку, прискорення впровадження нових технологічних рішень та поява нових компаній із ще 
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недосконалими бізнес-моделями продовжують впливати на інвестиційний ландшафт. За таких умов 

державна підтримка залишається важливим фактором розвитку національних космічних програм, а уряди 

країн активно використовують можливості з регулювання сектору для забезпечення ефективних  

політичних та фінансових важелів підтримки власних космічних секторів та зміцнення їх 

конкурентоздатності на міжнародній арені.  
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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ. ТИПОЛОГІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 
 

 Дослідження методів прогнозування та спроба їх типологізації буде проводитися на основі такого 

термінологічного ядра:  

a) Прогнозування — аналіз та наукове передбачення майбутніх станів і тенденцій розвитку 

соціальних чи природних явищ, обґрунтована інформація про якісні і кількісні характеристики процесів, 

що передбачаються. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і можливі варіанти 

розгортання сьогочасних тенденцій; 

b) Метод — систематизований спосіб досягнення теоретичного чи практичного результату, 

розв’язання проблем чи одержання нової інформації на основі певних регулятивних принципів пізнання 

та дії, усвідомлення специфіки досліджуваної предметної галузі і законів функціювання її об’єктів;  

 Актуальність проблематики дослідження пов’язана з багатьма видами проблем, що виникають 

при забезпеченні інформаційної безпеки публічних органів, які є предметом прогнозування, що 

призводить до появи великої кількості різноманітних прогнозів, що розробляються на основі певних 

методів прогнозування; пов’язана з необхідністю прикладного ознайомлення кожного фахівеця у сфері  

аналітико-інформаційного забезпечення з методами і вміням обирати методи прогнозування; 

 В основу типології методів прогнозування доцільно покласти характер інформації, що 

аналізується в процесі прогнозування. Таким чином можна виокремити фактографічні, екпертні та 

комбіновані методи прогнозування. Аналіз при використанні фактографічних методів базуються на 

техніках екстраполяції, інтерполяції, аналогії, параметричного аналізу. Експертні методи (індивідуальні 

та колективні) ґрунтуються на інструментах інтерв'ю, побудови сценаріїв, матричному та методі “древа 

цілей”, морфологічному аналізі проблематики прогнозування; 

 Якщо за типологізаційний критерій взяти кількість методів, що використовуються у 

прогнозуванні, то методи прогнозування можна поділити на прості та комплексні. До простих можна 

віднести вищезазначені фактографічний, експертний та комбінований методи. Комплексні методи 

передбачають систематизацію та ієрархізацію (що відрізняє їх від простих комбінованих методів) та 

створення повноцінних прогонозувальних систем; 

 Серед ключових комплексних методів, що застосовується в інформаційно-аналітичному 

забезпеченні публічного управління, необхідно виокремити методи графів, паттернів та профайлів.  
 

https://www.statista.com/statistics/
https://www.eib.org/attachments/thematic/
https://business.nt.gov.au/data/assets/pdf_file/0006/657051/
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Міські  та суміжні сільські територіальні громади в нових умовах мають шукати можливості для 

співробітництва та вирішення спільних проблем на основі партнерств та спільних проектів. 

Створення об’єднаних територіальних громад  в Україні протягом 2015-18 років показало дві 

протилежні тенденції: перша – сільські територіальні громади в периферійних територіях об’єднуються 

навколо невеликих міських поселень – міст районного значення та селищ; друга – сільські громади 

навколо великих міст обласного значення намагаються створювати ОТГ поза участі міста. [1] 

Співробітництво міст з навколишніми селами у країні має величезний потенціал завдяки 

фінансуванню з державного фонду регіонального розвитку. Зрозуміло, що міста та села надзвичайно 

міцно пов’язані між собою і не можуть на повну функціонувати  одне без одного. На сьогодні бідність 

сільського населення є вищою, ніж у містах. Найгострішими проблемами на селі залишаються відсутність 

мотивації до праці,безробіття, бідність та трудова міграція, занепад соціальної інфраструктури. Низька 

ефективність сільськогосподарського виробництва не забезпечує навіть простого відтворення. [ 4,5] 

Як зазначає українська вчена Л. Безугла «в господарській системі держави мале та середнє 

підприємництво сприяє росту зайнятості, формуванню підприємницької культури, рівномірному 

розвитку регіонів, активної інноваційної діяльності, ініціює нагромадження капіталів, згладжує соціальні 

конфлікти» [2]. Взаємозв’язок саме цих елементів дасть змогу ефективному вектору розвитку ОТГ.Також 

Л. Безугла наголошує що,«з погляду розвитку інформаційного суспільства держава має два ключові 

взаємозалежні напрями діяльності, а саме: сприяння розвитку інформаційного суспільства в межах країни з 

метою забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку; сприяння зміні форм і методів роботи 

державно-управлінського апарату з метою підвищення якості послуг, що надаються громадянам» [3]. 

Для розвитку сільських територій  доцільно розробити і реалізовувати програми відродження 

активних творчих компонентів народної культури в господарській і соціальній діяльності українських 

селян, гнучкої соціальної політики щодо села, створення системи соціального захисту і допомоги селянам 

на всіх рівнях, зміцнення фінансового і соціального становища селянських домогосподарств.  [5] 

Може саме тому місто має віддавати борги селу, через залучення до процессу розвитку бо без цього 

аж ніяк. Про це промовисто свідчать  результати  дослідження, проведеного у межах проекту підназвою 

«Партнерство міжміськими та сільськими  громадами як ефективний інструмент економічного розвитку», 
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який реалізується інститутом громадянського суспільства за підтримки програми "U-LEAD" з Європою. 

Його мета – підтримка співпраці та партнерства міжмістами та сільськими громадами для стимулювання 

проектів місцевого економічного розвитку. Відтак децентралізація та створення ОТГ навколо міст і селищ 

відкриває можливість для прискорення розвитку сільських територій у таких ОТГ. Зволікання міст 

обласного значення із процессом об’єднання з навколишніми сільськими ТГ почасти призвело до 

ситуації, за якою навколо облцентрів та міст обласного значення утворюються ОТГ, що по суті, 

обмежують розвиток міста в ширину.  

Адміністративні межі між містами та сільськими радами у багатьох випадках не сприяють ані 

розвитку, ані розв’язанню соціальних питань у прилеглих територіях. Український законодавець створив 

правову базу для започаткування партнерств. Був ухвалений закон України "Про співробітництво 

територіальних громад", а Урядом визначено співробітництво міст і сільських територій пріоритетом 

державного регіонального розвитку на період до 2020 року.  

Сьогодні більшість економіки сконцентрована у містах. Найбільша додана вартість формується у містах. І 

там розміщено більшість бізнесу. Поряд з тим, коли ми подивимося структуру експорту, сільське господарство 

має перше місце  в експорті України. Більше 10 % ВВП це – сільське господарство. Навіть слаборозвинуті країни 

мають меншу частку у ВВП сільськогосподарського виробництва і при цьому  у сільських територіях немає 

місця для зайнятості більшості селян. Наразі 80 % сільського населення взагалі проживає в зоні доступності до 

міста (приблизно 30 хвилин автомобілем).  У більш віддалених селах спостерігається катастрофічний обвал. І 

демографія є дуже поганою, економіка не розвиненаї. Зараз, по суті, містамають стати  локомотивом розвитку і 

поширити свій вплив на сільські території. Вони мають не вибрати із сільських територій  залишки населення, 

а навпаки, втягнути ці сільські території у диверсифіковане виробництво, економіку. І саме тому державна 

стратегія регіонального розвитку 2020 передбачає такі ключові елементи по поширення позитивного впливу 

міст на розвиток регіонів, розвиток сільських територій.  [6] 
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РОЗВИТОК МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ АГРОФІРМ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 
 

В сучасних реаліях малі та середні агрофірми характеризуються високим ступенем «смертності», 

більшість яких зазнають суттєвий збиток від складних погодних катаклізмів, а також від всесвітньої 

пандемії COVID-19.  

Висока швидкість виникнення та ліквідація агропідприємств являється хорошою характеристикою 

динаміки економічного розвитку. Всупереч цій думці, така ситуація можлива по причині високого 

https://www.prostir.ua/?news=zvyazok-velykyh-mist-ta-silskyh-okolyts
https://www.prostir.ua/?news=zvyazok-velykyh-mist-ta-silskyh-okolyts
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3479
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ступеня конкуренції на ринках, низькою підприємницькою компетенцією, неправильної оцінки 

положення на ринку, а також неадекватної державної політики регулювання сектору бізнесу [1]. 

Заходи державної підтримки малого та середнього агропідприємництва поділяються на 2 види 

впливу: прямий і непрямий. До прямого впливу можна віднести, наприклад, безпосереднє введення 

податкових пільг для малих та середніх агрофірм, виділення бюджетних коштів для пільгового 

фінансування їх перспективних інвестиційних проектів, надання у безоплатне користування або оренду 

малим та середнім агропідприємствам державного майна. 

Непряма підтримка малих та середніх агрофірм здійснюється державою опосередковано, тобто через 

стимулювання великих і середніх корпорацій, банків, страхових компаній, громадських організацій, а 

також залучення елементів інфраструктури малого та середнього бізнесу, які забезпечують загальні умови 

його розвитку (навчальних центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, лізингових, консалтингових, 

аудиторських, юридичних фірм). До непрямого виду можуть віднестися такі форми підтримки, як 

виділення субвенцій і дотацій регіонам і муніципальним утворенням у якості преміювання за високий 

рівень розвитку малого та середнього агропідприємництва. 

На здатність малих та середніх агрофірм виживати й розвиватися виявляє вплив комбінації 

внутрішніх і зовнішніх факторів. У той час, як внутрішні проблеми можуть часто вирішуватися самими 

малими підприємствами на місцевому рівні, подолання багатьох зовнішніх бар'єрів вимагає дій зі сторони 

держави на регіональному рівні. Одна з основних труднощів у розв'язку «зовнішніх» проблем — це те, 

що заходи, прийняті різними державними установами в підтримку малого та середнього підприємництва 

та плани/програми дії для їхнього впровадження зазвичай погано скоординовані. Важко розділити 

відповідальність за проведення в життя політики, коли функції виконавчої влади й розподіл компетенції 

в бюджетній, податковій, кредитно-фінансовій й тарифній сферах не складається в єдину політику 

підтримки малого та середнього підприємництва. Тому, державі вкрай необхідно сконцентруватися на 

усуненні протиріч між різними установами (регіональними, секторальними, галузевими), що мають 

відношення до малого та середнього агробізнесу [3,4]. 

Виділяють наступні недоліки малих та середніх агрофірм: 

- високий рівень ризику й нестабільність доходів у підприємницькій діяльності внаслідок залежності 

від зовнішніх чинників: політичної обстановки, зміни законодавства; 

- обмеженість джерел фінансування й труднощі в отриманні кредитів, особливо довгострокових через 

підвищену ймовірність ризику втрат; 

- часте недовантаження основних фондів, складність їх відновлення; 

- висока залежність малих та середніх агропідприємств від держави, системи підтримки малого та 

середнього агробізнесу, конкурентів і великих компаній; 

- часте розорення малих агрофірм [2]. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що, незважаючи на слабкі сторони, малі та середні агрофірми 

вирішують ряд важливих соціально-економічних завдань, таких як: 

- реалізація конституційного права на вільне використання своїх здатностей і майна для 

підприємницької й іншої, не забороненої законом, економічної діяльності; 

- забезпечення зайнятості населення, у тому числі залучення в процес суспільного підприємництва 

соціально вразливих груп населення, формування «середнього класу»; 

- стабілізація ринку; 

- формування стабільного джерела доходів бюджету, забезпечуючи стійкий соціально-економічний 

розвиток [1]. 

Саме малі та середні агрофірми за умови їх державної нормативно-правової, інформаційної, 

маркетингової, кадрової, науково-технічної та морально-психологічної підтримки здатні успішно вирішити 

такі соціально-економічні та політичні проблеми, як безробіття, соціальне напруження, 

відсутність    робочих місць, наповнення споживчого ринку якісними вітчизняними продуктами та товарами. 
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 
 

У сучасних умовах стрімкого розвитку економіки та міжнародної торгівлі зростає значення логістичної 

системи. Зазвичай логістика працює в двох напрямах –  вперед і назад. Наразі, коли ми говоримо про 

логістику, ми зазвичай маємо на увазі напрямок вперед, який включає такі операції, як отримання та обробка 

замовлення, перевірка та підготовка товарно-матеріальних цінностей, упаковка та підбір товару, 

відправлення його та вибір маршруту транспортування, який доставить товар замовнику швидко та якісно, 

наскільки це можливо. Зворотний напрям означає будь-які операції з керування неправильними або 

пошкодженими відправленнями, ремонтом предметів та повторним використанням або переробкою. 

У цифровому світі для управління цими процесами бізнес використовує системи управління 

логістикою –  поєднання програмних засобів, які оптимізують усі процеси від замовлення та доставки 

його до дверей клієнта. Відповідно наразі значна кількість науковців досліджують питання логістичного 

забезпечення.  Так, Донченко О.О. окреслював основні наукові засади формування логістичних систем та 

наукові підходи до організації міжнародних перевезень [1]. Логістика товарного ринку досліджена у 

монографія за загальною редакцією Буркинського Б.В., Лисюка В.М. [2]. Наливайко А.П. досліджував 

теорію стратегії підприємства та роль логістики у розвитку підприємства [3]. Швиданенко О.Г. 

досліджував наукові засади формування логістичних систем підприємства [4]. Incoterms-2010. Правила з 

використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі є орієнтиром на основним документом, 

що регулює міжнародні перевезення та логістику [5]. 

Опрацювання літературних джерел дозволяє зробити висновок, що для ефективного управління 

замовленнями та уникнення подвійних помилок обробки, товарно-матеріальних цінностей, постачальників 

та клієнтів повинні бути синхронізовані в одній системі. Програмне забезпечення для управління 

замовленнями  отримує замовлення з усіх каналів продажу і відстежує їх з моменту їх розміщення до 

моменту підтвердження замовником доставки. Це основний центр зв’язку, де відображається вся інформація 

про замовлення: маршрути, місцеположення, товарний запас, підключення складу та інтеграція з 

бухгалтерським обліком для створення рахунків та прийому платежів тощо. 

Ряд вчених відмічає важливість управління запасами [2,5]. У сучасних умовах глобальних викликів 

управління запасами – важлива частина ланцюга поставок, відповідальна за контроль та документування 

кількості товару для продажу. Отримання, зберігання та відстеження товарно-матеріальних цінностей, в той 

час як стосується його швидких і постійних змін, вимагає дуже точного управління інформацією про товар. 

Таким чином, автоматизація від класичних електронних таблиць до систем управління запасами забезпечує 

необхідну чіткість, централізуючи всі дані в одному місці за допомогою системи управління запасами. 

Аналіз наукових джерел дозволяє констатувати, що важливою складовою логістичного ланцюга є 

також управління складом. У сучасних умовах господарювання управління складами – це сукупність 

процесів, що підтримують, контролюють і автоматизують роботи складів [2,4]. Сюди входить прийом 

предметів, переміщення їх, управління складським персоналом, підтримка безпечних умов праці та 

використання програмного та апаратного забезпечення для пошуку та відстеження предметів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2014_3_76.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3387
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Основною складовою логістики є управління транспортом. Основним набором програмного 

забезпечення, що стосується потреб вантажних перевезень та управління всіма деталями доставки, є 

програмне забезпечення для управління транспортом. Автоматизація логістичних потоків дозволяє 

клієнтам планувати свої поставки через персоналізований онлайн-рахунок. Оцінка доставки базується на 

таких критичних параметрах, як щільність населення, тип транспортного засобу та місткість, 

прогнозована аналітика руху тощо. Автоматизація логістичних потоків забезпечує своєчасну доставку за 

допомогою автоматизованого відстеження активів та своєчасного оповіщення як вантажовідправників, 

так і споживачів, якщо відправлення не відповідає графіку. 

Враховуючи стрімкий розвиток міжнародної торгівлі, перевезення відіграють важливу роль у 

логістичній системі, і його діяльність з’являється в різних розділах логістичних процесів. Без зв'язку 

транспортних засобів потужна логістична стратегія не може принести свої потужності в повну силу. 

Розвиток логістики буде ще бурхливим у наступні десятиліття, і логістичні концепції можуть бути 

застосовані в інших сферах. Транспортно-логістичні системи мають взаємозалежні відносини, що 

управління логістикою потребує транспорту для здійснення своєї діяльності, а тим часом, успішна 

логістична система може допомогти покращити транспортне середовище та розвиток транспорту. 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Активний перехід на неоліберальну модель розвитку економіки України призвів до надмірно 
швидких темпів деіндустріалізації, що відобразилося у масовому банкрутстві промислових підприємств 
та появі сотень тисяч безробітних. Українська промисловість виявилася неготовою до умов жорсткої 

глобальної конкуренції, а промислова політика  неефективною у підтримці вітчизняних індустрій.  
Сучасна промислова політика в Україні має, здебільшого, вертикальний характер, оскільки головним 

інструментом її реалізації залишається бюджетне фінансування. Такий підхід має свої переваги й недоліки. 
До переваг можна віднести те, що органи влади цим важелем стимулюють розвиток тих суб’єктів 
господарської діяльності та галузі, що опинилися в скрутному становищі через негативні ринкові екстерналії. 
Також надаючи фінансову підтримку органи влади встановлює реципієнтам певні зобов’язання і стандарти, 
а оскільки однією з головним функцій держави є соціальна, то досягнення соціального ефекту, в умовах 
структурних деформацій, є критично важливим. Інструменти державної фінансової підтримки збільшують 
кількість стейкхолдерів в певних секторах, які є привабливими для інвесторів. 

Головними недоліками такого підходу можна вважати обмежені можливості бюджетного 
фінансування, особливо в довгостроковому періоді, а також наявність корупційних ризиків. Ці фактори є 
характерними майже для усіх країн з трансформаційною економікою. В Україні такий інструмент 
фінансового стимулювання часто асоціюється з   підтримкою «своїх людей». Політична кон’юнктура 
часто визначає вузьке коло осіб чи бізнес-групи, які матимуть ключову перевагу у доступі до державних 
фінансів, що негативно впливає на загальний стан конкуренції, а також не відповідає принципам 
транспарентності і рівності. 
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На думку Д. Родріка, в країнах з ринковою економікою, дуже часто, бенефіціарами заходів та 
інструментів державної політики, з самого початку не орієнтованих на певне коло адресатів, найчастіше 
стають великі стійкі компанії, що давно функціонують на ринку [1, 2]. При чому в країнах з транзитивною 
економікою, здебільшого такі ініціативи спрямовані на отримання додаткових конкурентних переваг чи 
навіть зміцнення монопольного становища цих компаній.  

Слабким місцем державного регулювання структурних змін в Україні можна вважати стратегії розвитку 
сфер і галузей національної економіки. Попри те, що за роки незалежності було чимало програм розвитку 
певних галузей, втім їх формування і, що найголовніше, реалізація залишала більше питань, аніж відповідей. 

Передусім варто звернути увагу на хронічне недофінансування більшості програм, особливо 
середньострокового періоду. Оскільки, на короткострокові програми фінансування практично закладалося у 
поточному бюджетному році, то це не викликало проблем, а довгострокових програм майже не було. 

Іншою проблемою можна визнати часту неузгодженість галузевих програм із загальною стратегією 
соціально-економічного розвитку країни. Ця неузгодженість виражалася у дисонансі щодо цілей, інструментів 
їх досягнення, заходів координації відхилень тощо. Наприклад, в стратегії розвитку головний акцент розвитку 
галузі спрямований на підвищення продуктивності праці, а безпосередньо в цільовій програмі – на збільшення 
зайнятості. Що відповідним чином порушувало структуру взаємозв’язку досягнення цілей. 

Не менш важливою проблемою була повна відсутність або ж слабке залучення стейкхолдерів до 
розроблення і реалізації програмно-цільового інструментарію розвитку галузей. В підсумку такий підхід 
нівелював врахування інтересів ключових агентів розвитку секторів і галузей та не сприяв покращенню 
інвестиційного середовища.  

Необхідною умовою успіху промислової політики є її відповідність актуальному рівню 
організаційних можливостей і компетенцій держави - в особі, насамперед, органів влади, які 
безпосередньо беруть участь в її реалізації [3]. 

Передумови до реалізації успішної промислової політики відрізняються залежно від рівня розвитку країн. 
Так, в країнах з низьким рівнем доходів для успішної реалізації промислової політики важливі середня освіта і 
політичні інститути, тоді як в країнах із середніми доходами - технологічний розвиток і вища освіта [4]. 

Разом з тим, слід розуміти, що успішний досвід реалізації структурної політики в одних країнах може мати 
негативні ефекти в інших економіках. Оскільки, на результативність та ефективність структурної політики 
впливає цілий комплекс підходів, рішень та заходів, які є складовими системи державного управління. Це 
особливо актуально в умовах динамічних змін, асиметрії інформації, організаційних та ресурсних обмежень.  

Тому основними важелями державного регулювання розвитку промисловості й загалом структурного 
реформування в національній економіці мають бути наступні: 

- Митно-тарифне регулювання; 
- Фінансова підтримка (субсидії, пільгові кредити, пряме фінансування); 
- Стимулювання попиту, в тому числі через державні закупівлі, компенсацію частини вартості об’єкту; 
- Державні гарантії; 
- Розвиток інфраструктури; 
- Формування інститутів розвитку (спеціалізованих фондів, банків, агенцій тощо); 
- Цінове регулювання; 
- Експортне стимулювання (промоція вітчизняних виробників і продукції закордоном, допомога у 

сертифікації, укладенні договорів). 
Таким чином, удосконалення промислової політики є сьогодні стратегічним завданням України і не 

лише з тим, щоб забезпечити розвиток галузей промисловості, але й для того, щоб здійснити якісне 
структурне реформування усієї національної економіки на засадах сталого розвитку.  
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RESULTS OF SIMULTANEOUS TACTICS IN THE CASE OF TREATMENT 

OF ACUTE CHOLECYSTITIS IN COMBINATION WITH CHOLEDOCHOLITHIASIS 
 

Introduction  

Common bile duct stones (choledocholithiasis) are found in patients with acute cholecystitis between 5% and 

20%. When an acute inflammatory process in the gallbladder is combined with choledocholithiasis, there is a 

conflict in their treatment tactics among both surgeons and endoscopists, there is no clear definition of the time 

factor between laparoscopic and endoscopic interventions. 

Methods 

The study is based on the analysis of the treatment results of 65 patients with acute cholecystitis in combination 

with choledocholithiasis who were under treatment in the City Clinical Hospital No.4 of Almaty for the period from 

January 2019 to March 2020. The average age of patients was 64,6±4,3 years. In the group of patients there were 41 

women (63,9%) and 24 (36,1%) men. In all patients choledocholithiasis was accompanied by biliary hypertension 

and mechanical jaundice of different severity. The duration of acute cholecystitis attack was 29.4±11.3 hours. 

Depending on the surgical treatment tactics, the patients were divided into two groups.The main group consisted of 

28 (43,1%) patients, who underwent one-stage ERCP with papillosphincterotomy followed by laparoscopic 

cholecystectomy under single anesthesia.  37 (56,9%) patients were included into the comparative group. In this group 

retrograde endoscopic papillosphincterotomy with lithoextraction was performed on the first stage, and laparoscopic 

cholecystectomy was performed on the 3rd or 4th day. Patients aged 60 and older made up 30,1% in group I, while 

in group II - 37,0%. The main group consisted of 28 (43,1%) patients, who underwent simultaneous ERCP with 

papillosphincterotomy followed by laparoscopic cholecystectomy under single anesthesia.  37 (56,9%) patients were 

included into the comparative group. In this group retrograde endoscopic papillosphincterotomy with lithoextraction 

was performed on the first stage, and laparoscopic cholecystectomy was performed on the 3rd or 4th day.Patients aged 

60 years and over made up 30.1% in Group I, while in Group II - 37.0%.  The level of bilirubinemia in blood ranged 

from 27.2 to 343.5 mmol/l.   The treatment-diagnostic algorithm included clinical and laboratory data. Ultrasound 

investigation (ultrasound), endoscopic esophagogastroduodenoscopy (EGDS), magnetic resonance cholangiography 

(MRI) in pancreatic cholangiography mode were used as the main diagnostic methods. The main objectives of the 

latter two studies were to determine signs of destructive changes in the gallbladder wall, hepatoduodenal ligament, 

and paravesical region.  

Results 

In the main group, the average bed-days were 7.8 ± 1.7 days, while in the comparative group, the average hospital 

bed-days were 14.5 ± 3.5 days. In the I group in 7 (25%) cases after papillosphincterotomy there was spontaneous 

removal of stones; and in 16 (57,1%) observations for removal of concrements from the lumen of the common bile 

duct Dormia basket was used; in 3 (10,1%) cases of removal of stones mechanical lithotripsy was preceded.  

Discussion 

During the second stage of the operation, the patients of Group I had more extensive perivezicular infiltration, 

analyzing the results of observation. In 7 (25%) cases the perivezicular abscess was opened during the operation. 

Mirizi Syndrome was found in 2 (7.1%) cases, where common bile duct surgery with external drainage was 

performed. In one (3.6%) case, conversion was performed due to a severe inflammatory infiltration and difficult 

differentiation of elements of the hepatoduodenal zone.  In the I group in 6 cases (16,2%) on the 2nd day there was 

observed choledocholithiasis with repeated ERCPG with papillosphincterotomy followed by laparoscopic 

cholecystectomy, i.e. one-stage surgical tactics of treatment was used to prevent the following complications as a 

result of recholedocholithiasis. In the I group at endoscopic papillotomy the frequency of its complications made 

up 7,1% (2 observations), in one case there was an acute pancreatitis clinic with increase of amylase level in blood 

(up to 650 IU) and in one case there was a bleeding from the zone of the major duodenal papilla (MDB). These 

complications were controlled conservatively and the bleeding was stopped using endoscopic electrocoagulation. 

No fatal outcomes were noted. 
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Conclusion 

Our study shows that the simultaneous method of surgical treatment (ERCP with papillosphincterotomy 

followed by LCE), which can be used in most patients with acute cholecystitis in combination with 

choledocholithiasis, is the most preferable for this category of patients.  
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА ПОЛИТРАВМЫ, 

ИСПОЛЬЗУЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКАЛЫ ОЦЕНОК ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 
 

Актуальность: Необходима соответствующая система подсчета баллов для прогнозирования 

смертности и заболеваемости у пациентов с политравмой, поскольку политравма продолжает оставаться 

одной из ведущих причин смерти во всем мире, особенно среди пациентов до 45 лет, которыми является 

трудоспособный возраст. После завершения клинического обследования в большинстве случаев следует 

подсчитать бальную оценку тяжести повреждений. Эта оценка тяжести повреждения имеет влияние на 

тип и срочность дальнейших оперативных мер. При оценке тяжести политравмы общепризнанным 

считается учитывать анатомические критерии, определяющие тяжесть повреждений и физиологические 

параметры, характеризующие ответ функциональных систем организма на полученные повреждения. 

Если морфологический компонент политравмы относительно стабилен, то физиологические показатели 

лабильны и могут изменяться в процессе лечения и в разные периоды травматической болезни. Четкое 

определение понятия политравмы и формирование единой системы оценки степени ее тяжести позволят 

стандартизировать лечебную тактику, объективно решать вопросы организации и финансового 

обеспечения медицинской помощи пациентам с политравмой.            

Цель исследования: Используя современные методы оценки тяжести повреждений, анализировать 

исход пациентов с политравмой.                                                                                            

Материалы и методы исследования: Используя шкалу оценки тяжести (ISS, RTS, TRISS), нами 

было проведено ретроспективное аналитическое описательное исследование для прогнозирования исхода 

пациентов с политравмой, госпитализированных в ГКБ №4 и БСНП г. Алматы в период с января 2013 по 

декабрь 2017гг. Мы использовали шкалу тяжести травм (ISS — Injury Severity Score), которая была 

предложена с соавторами Becker в 1974 году, учитывающая анатомо-топографические повреждения, тем 

самым обеспечивающая общую оценку пациентов с множественными травмами; шкала RTS (Revised 

Trauma Score) - отражает функциональное состояние пациента и TRISS (Trauma and Injury Severity Score) - 

использует комбинацию как анатомических, так и физиологических систем оценки и дает более точную 

вероятность выживания. 

Результаты и обсуждение: За анализируемый период в ГКБ №4 и БСНП, 283 пациента с 

политравмой было выбрано для включения в исследование. Средний возраст пациентов с политравмой 

составил 37.7 ±15.1 лет, из них 192 (67.84%) мужчины, 91 (32.16%) женщины.  66 (22,32%) случаев из 

общего количества поступивших закончились летальным исходом на госпитальном этапе.                                                                                                              

Все пациенты поступили в приемный покой в тяжелом состоянии. По оценке шкалы тяжести травм (ISS) 

среднее значение из 283 случаев составил - 34 (24; 43)** баллов, а  среди летальных случаев – 50 (38; 75; 

OR-1.096; ДИ-1.07; 1.122) баллов. По классификации Bolorunduro с соавт. ISS= 34 – это крайне тяжелые. 

В таких ситуациях прогноз летальности достигает до 25%. Пересмотренная оценка травмы (RTS) из 

общих случаев составила - 6.9 (5.97; 7.84)**, среди летальных -5.44 (3.77; 6.9; OR-0.146; ДИ-0.08; 0.267); 

TRISS составила - 10.6 (3; 41)**, среди летальных случаев составил-72.95 (37.2; 92.4).  

Выводы: Результаты нашего исследования показывают, что все пациенты поступили в стационар в 

тяжелом состоянии. Полезность и применимость систем оценки тяжести травм у пациентов с 
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политравмами, использующих оценки ISS, RTS и TRISS, могут лучше помочь врачам в оценке состояние 

пациентов и прогнозировании прогноза. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕРОНТОЛОГІЇ, ГЕРІАТРІЇ 

ТА ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ І МЕДСЕСТРИНСТВА В ГЕРОНТОЛОГІЇ, 

ГЕРІАТРІЇ ТА ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ 
 

Важливою складовою успішного розвитку суспільства є здоров’я його населення, а одним із факторів 

збереження здоров’я – якісна медична допомога, яка надається професіоналами. Саме професіоналізм – 

основна вимога до підготовки майбутніх медичних працівників. 

Соціально-економічні перетворення в Україні вимагають активних змін у сфері освіти, і всі ці зміни 

можна звести до однієї проблеми – проблеми вдосконалення якості освіти, в тому числі і якості підготовки 

спеціалістів у вищих навчальних закладах [5]. 

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів, здатних до роботи згідно 

європейських і світових стандартів – це пріоритетне завдання сучасної вищої освіти. 

Професійне становлення можливе лише за умови наявності глибоких теоретичних знань, ґрунтовних 

практичних навичок та вмінь, отриманих на етапі здобуття медичної освіти та постійного безперервного 

підвищення кваліфікації в період самостійної професійної діяльності [2]. 

Показником ґрунтовно і різнобічно підготовленого спеціаліста є не лише сума знань, умінь і навичок, 

а синтез компетенцій, практичного досвіду та професійно-етичних якостей. 

Виконання пріоритетних завдань освіти можна досягти лише шляхом удосконалення навчального процесу. 

Одним з ключових чинників підвищення якості підготовки медичних  

кадрів, готових до самостійної практичної діяльності, є використання інноваційних методів 

викладання в процесі їх навчання, зокрема, використання інтерактивних методів[3]. 

Завданням вищого навчального закладу в умовах зростання обсягу інформації, зменшення часу на 

засвоєння навчального матеріалу являється формування у майбутніх медичних працівників творчого, 

неординарного мислення, здатності вирішувати складні професійні завдання, використовуючи знання, 

отримані під час занять та здобуті самостійно, а також брати на себе відповідальність за прийняті рішення.  

https://doi.org/10.1186/1471-10-406
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Одним зі шляхів удосконалення організації освітнього процесу є використання інтегративного 

підходу до навчання. 

Використання інтегративного підходу в освітній діяльності передбачає побудову логічних 

узагальнень при послідовному вивченні програмних дисциплін. Таким чином, знання однієї дисципліни 

стають фундаментом для вивчення іншої [4]. 

Одним із засобів формування професійних навичок є засвоєння навчального матеріалу на основі 

міжпредметних узагальнень. 

Інтеграція в освіті вирішує безліч завдань: розвиває ерудицію, логіку мислення і потенціал студентів, 

формує професійні та загальнокультурні компетенції, активізує всебічно [1, с. 97]. 

Інтеграція навчальних дисциплін тісно пов’язана з проблемою міжпредметних зв’язків. 

Міждисциплінарна інтеграція у вищій медичній школі є одним з факторів оптимізації навчання, де 

кожна наступна дисципліна спирається на попередню. 

Реалізація інтегративного підходу до навчання та міжпредметних зв'язків на заняттях з клінічних 

дисциплін – важливий фактор, що сприяє підвищенню якості навчання студентів в медичному коледжі. 

Вивчення навчальних дисциплін «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині» 

та «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина» здобувачі вищої освіти у коледжі починають на 

старших курсах і саме використання міжпредметних зв’язків є запорукою успіху в цьому процесі. Завдяки 

здобутим знанням з дисциплін науково-природничого циклу майбутні медичні сестри та фельдшера 

усвідомлюють поняття цілісності людини, її життєдіяльності, впливу способу життя, екології та інших 

чинників, спричинених виробничою діяльністю суспільства, на стан здоров’я і захворюваність населення. 

При системному підході до навчання з використанням знань суміжних предметів у майбутнього 

медичного фахівця формується нове мислення, з допомогою якого він може оцінити стан пацієнта, 

розуміючи етіологію та механізм розвитку патологічного процесу, вікові особливості його розвитку, 

компенсаторні механізми організму людини та надати допомогу, відповідно до його кваліфікаційного рівня. 

Розуміння та засвоєння знань, пов’язаних з проблемами та потребами людей похилого та старечого віку, 

вмираючих пацієнтів можливе при попередньому вивченні клінічних та допоміжних дисциплін. Засвоєння 

майбутніми медичними працівниками  паліативної та хоспісної допомоги неможливо уявити без ґрунтовних 

знань етики та деонтології, медичної психології, основ медсестринства та догляду за хворими, 

маніпуляційної техніки, медсестринства у внутрішній медицині, хірургії, онкології та ряду інших дисциплін. 

В процесі вивчення навчальних дисциплін «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній 

медицині» та «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина» для реалізації міжпредметної інтеграції в 

коледжі проводяться лекції-бесіди, проблемні лекції, інтегровані практичні заняття, інтегровані 

студентські наукові конференції. 

При проведенні занять, з метою поєднання теоретичних знань з практичною діяльністю, активізації 

творчих можливостей здобувачів освіти, формування аналітичних здібностей та критичного 

мислення,адаптації та дії у новій ситуації, використання інформаційних і комунікаційних технологій, 

використовується моделювання конкретних ситуацій (ситуаційні задачі, ситуаційні вправи) та ділової гри, 

а також розробка алгоритму дій у кожній з них. 

Найбільш ефективно фахові компетентності засвоюються на практичних заняттях при роботі у малих 

групах при створенні проблемних ситуацій, що спонукає здобувачів освіти до пошуку шляхів їх 

вирішення та логічного пояснення. 

Принцип міждисциплінарної інтеграції сприяє швидкому засвоєнню навчального матеріалу 

студентами, комплексному і повноцінному формуванню професійних навичок, посилює їх інтерес до 

знань та майбутньої професії, сприяє підготовці фахівців, здатних приймати рішення у своїй майбутній 

професійній діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСКУСЇЇ ПІД ЧАС АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ  В РЕЖИМІ ONLINE З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВЕРУ ZOOM 
     

Використання сучасних інформаційних технологій під час практичних аудиторних занять має низку 

переваг над традиційною формою навчання у вищих навчальних закладах. Зокрема, перевагами 

інформаційно-комунікаційних технологій є підвищення інтересу з боку студентів до навчального процесу 

в цілому, доступність до джерел інформації, додаткові можливості для забезпечення якісного навчального 

процесу, а також автономії студентів. Використання сучасних інформаційних технологій уможливлює 

перехід до особистісно орієнтованого навчання, що є необхідністю розвитку сучасної освіти.   

Вибір теми зумовлений необхідністю пошуку ефективних форм навчання в умовах сьогодення, а 

саме, при виникненні питання актуальності дистанційної  форми освіти за умов продовження карантину.   

Актуальною є перспектива використання  сучасних інформаційних технологій для формування 

англомовної компетентності у говорінні у майбутніх вчителів засобом  застосування методу дискусії. 

В умовах запровадження карантинного режиму використання новітніх комунікаційно-інформаційних 

технологій виявилось єдиним доцільним можливим засобом для забезпечення   синхронного 

дистанційного навчання.  

Забезпечення принципово нового рівня комунікації є можливим, а саме відеозв'язок через Інтернет 

між різними пристроями є доступним в режимі реального часу. Формування і розвиток комунікативних 

навичок  студентів - майбутніх вчителів під час карантину стало можливим за допомогою використання 

сервісів Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet та інших. 

Під час пандемії додаток для відеоконференцій Zoom набув  популярності у всьому світі, хоча і 

виникало питання щодо безпеки його  використання.  

В Україні за даними МОН, застосунок сервісу Zoom, став одним з найпопулярніших інструментів для 

освіти під час карантину, як і в багатьох інших країнах [1].  

Конференц-відеозв'язок дозволяє зібрати всіх учасників дискусії одночасно, що є надзвичайно 

важливим у організації дискусії.  

Внутрішній чат може використовуватись для спілкування. Студенти і викладач   мають можливість 

спілкуватись з допомогою текстових повідомлень персонально або одгочасно в загальному доступі. 

Таким чином, учасники дискусії можуть залишати коментарі та письмово реагувати на виступ 

попереднього учасника. Історія повідомлень із чату може буте збереженою. 

Zoom-сервіс надає можливість режиму роботи в групах або сесійних залах. Він забезпечує 

інтерактивну взаємодію не тільки викладача та студентів, а і роботу студентів без викладача у  малих 

групах  з обмеженням часу (функція “Breakout Rooms”), що є важливим у організації групових дискусій. 
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Учасники можуть бути об'єднані у групи   автоматично або за  вибором викладача.  Організатор 

конференції, а саме, викладач, має можливість бути присутнім під час обговорення у будь-якій групі. 

Учасники однієї групи взаємодіють і чують лише один одного в межах своєї групи в той час, як 

організатор конференції має змогу відвідувати і приймати участь в обговоренні питань будь-якої окремої 

групи або всіх груп почергово. Адміністратор Zoom - конференції має можливість модерувати відповіді 

його учасників [2]. 

Є функціонал, який  є зручним для занять. Функція  демонстрації екрану (Screen Sharing) надає 

можливість виводити питання до обговорення під час навчальної дискусії на інтерактивній дошці. Також 

за умовою надання організатором дозволу студентам вони можуть використовувати загальний екран для 

демонстрації слайдів та відео, приготовлених заздалегідь на підтвердження своєї думки. Організатор 

може заборонити учасникам доступ до функції демонстрації екрану.  

Проведення дискуcій можна фіксувати за допомогою режиму “Record” (“Запис”) з подальшим 

переглядом конференції викладачем та студентами.  Таким чином може здійснюватись оцінювання 

відповідей студентів  та виявлені слабкі місця організації проведення дискусії з метою покращення в 

подальшому якості форм організації навчального процесу.   

При проведенні дискусії в режимі Online на заняттях з англійської мови необхідно дотримуватись 

наступних рекомендацій: 

1. Повідомити учасників з чіткими правилами/вимогами до проведення дискусії під час першого заняття. 

2. Ознайомити учасників з функціями та можливостями обраного серверу та продемонструвати 

функції на першому занятті.  

3. Повідомити учасників про мету дискусії і очікування щодо роботи кожного учасника.  

4. Семантизувати та активізувати вирази і фрази, які слід використовувати під час ведення дискусій 

для вираження згоди, незгоди, для уточнення, пояснення тощо. 

5. Використовувати екран як дискусійну дошку.  

6. Повідомити про правила участі та ролі викладача та студентів під час ведення дискусії. 

7. Забезпечити зворотній зв'язок (feedback). Зворотній зв'язок здійснюється викладачем стосовно 

роботи студентів, а також студентами стосовно проведеного заняття. Викладач інформує, направляє, 

оцінює та заохочує учасників дискусії, мотивуючи їх до вищих результатів. Студенти, в свою чергу, 

висловлюють свої враження, зауваження  та побажання стовно навчального процесу.  

8. Підготувати релевантні теми/ питання для обговорення під час ходу дискусії. Участь у підготовці 

тем, питань, цитат, статей рекомендовано приймати як викладачу, так і студентам. 

9. Заохочувати студентів робити записи під час обговорення. 

10. В кінці заняття слід підвести підсумки стосовно  досягнення мети, проголошеної на початку 

заняття,  та роботи кожного учасника. 

Дотримання наведених рекомендацій забезпечує ефективне ведення дискусії, що, в свою чергу, 

робить процес навчання цікавим, захоплюючим та продуктивним. Завдяки можливості використання та 

швидкому розвитку технологій модель активного “студентоцентрованого” навчання і викладання є 

актуальною. Уміло організований  процес навчання засобом методу дискусії в режимі віддаленого 

коференц-зв'язку уможливлює забезпечення повноцінного навчального, під час якого студенти, 

зацікавлені в обговоренні питань, вмотивовані у виконанні завдань, вчаться вільно висловлювати свою 

точку зору та розвивають уміння критичного мислення та комунікативні навички . 

З використанням інформаційно-комунікаційних технологій застосування методу дискусії стає ще 

більш ефективним для розвитку навичок говоріння майбутніх вчителів.         
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МЕТОДОЛОГІЯ  МОДЕЛЮВАННЯ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  

СІМЕЙ У ПОДОЛАННІ ЖИТТЄВИХ  КРИЗ 
 

Проблема подолання життєвих криз родинами, які виховують дітей з особливими потребами, не 

мають бути у демократичному гуманному суспільстві зосереджені лише на неймовірних зусиллях членів 

цих сімей. Саме тому й наука, що повинна надавати людині способи покращення життя, намагається 

встановити закономірності того чи іншого процесу та створити нове конструктивне знання, здатне 

вирішити проблему, гармонізувати відносини або мінімізувати ризики у розвитку кризових ситуацій. 

Психологи, педагоги, медики, філософи, богослови, у першу чергу, вивчають антропологічні кризи, 

створюють теоретичні і практичні  проекти та програми допомоги родинам у проходженні кризових 

станів. Вітчизняна психолого-педагогічна наука накопичила значний потенціал у дослідженні 

особистісних криз, пов’язаних з певними природними і соціальними катастрофами, із сімейними та 

особистісними втратами близьких людей, з травмами фізичного і морального насилля (І.Бех, 

О.Бондаренко, П.Горностай, Л.Гридковець, Г.Мустафаєв, Т.Титаренко, О.Шепетяк та інші). У цих працях 

представлено багато теоретичних і практичних розробок щодо регулювання поведінки особистості у 

кризових ситуаціях, зокрема надано обґрунтування соціальних моделей колективного і родового 

несвідомого, моделей родини і сценарів сім’ї з різними взаємовідносинами, соціально-особистісних 

моделей тощо [1].  

Разом з тим, на нашу думку, по-перше, у більшості випадків мова йде про поведінку людини у 

життєвих кризах, що мають «ситуаційний » характер, тобто криза триває певний час; по- –друге,  у 

моделюванні психолого-педагогічного супроводу недостатньо використовуються методологічні засади 

світоглядно-ціннісного спрямування формування особистісної здатності людини жити в умовах криз; по 

третє, не завжди враховуються впливові чинники соціокультурного простору на  кожного члена родини. 

Саме тому ми спробуємо кристалізувати певні методологічні поради щодо моделювання психолого-

педагогічного супроводу гармонізації відносин у сім’ях, що виховують дітей з особливими потребами, а 

точніше – з фізичними і психічними вадами, у дослідженні цієї проблематики колективом 

держбюджетного дослідження проаналізовано певний теоретичний і практичний досвід [2]  

 Самим першим завданням моделювання зазначеного проекту є встановлення контекстуального 

характеру розвитку так званого «об’єкту»  життєвої кризи –  особистості батьків і дитини. Тому на рівні 

філософської методології, що надає ретельну характеристику підходам, принципам дослідження і ставлення 

до такого роду явищ,  слід провести  системно-наукову рефлексію усіх  проектних заходів на предмет їх 

відповідності комплементарному (доповнювальному) принципу використання аксіологічного, 

антропологічного, комунікативно- діалогічного, феноменологічного, праксеологічного підходів. Функції 

кожного з цих підходів у  проекті уможливлюють концептуалізацію психолого-педагогічної допомоги 

родинам , які потрапили у життєві негаразди. Якщо навіть умовно окреслити значущість окремого підходу, 

хоча, звичайно, вони діють комплексно, то варто зазначити, що антропологічний і праксеологічний підходи 

сприяють виявленню напрямів установлення гармонійних відносин у родинах та генеруванню 

конструктивних, ефективних стратегій  формування простору смислоутворення особистісної здатності 

подолання антропологічних  криз. Аксіологічний підхід до дослідження і до смислової діяльності стає базою 

до урахування  світоглядно-ціннісних зрушень у сучасному суспільстві [3], що суттєво впливають на 

поведінку людини в умовах «інформаційного буму» [4]. , а також визначенню  впливових ціннісно -

особистісних  екзистенціалів, психологічних особливостей характеру людини та сприйняття нею зовнішніх 

впливів у проходженні скрутних життєвих станів. Не можна у розумінні принципів гармонійних 

консенсуальних відносин усіма суб’єктами взаємодії не визначити роль комунікативно-діалогічного та 

феноменологічного підходів, які мають на меті порозуміння та спільну інтеракцію [5] . 

У такий спосіб вже на першому етапі дослідження буде  концептуалізована  орієнтація психолого-

педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими потребами, на створення платформи  

упровадження системи психолого-педагогічного супроводу  сімей у відповідній життєвій кризі;  розробку 

та апробацію інноваційних форм, методів, методик, технологій інтерактивного виховного впливу на 
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суб’єктів сімейного простору,  інклюзивного простору, на працівників інклюзивно-ресурсних центрів, 

практичних психологів, педагогів, соціальних працівників, логопедів та інших фахівців, що надають 

безпосередню допомогу цим родинам; на створення інтернет-ресурсу як платформи он-лайн 

спрямованого комунікативного тривекторного простору «вчитель-родина-фахівець», з метою 

покращення взаємодії, взаємодопомоги та взаєморозуміння між родинами (батьками, опікунами, членами 

родини), вчителем та фахівцями (психологами, соціальними педагогами, логопедами та представниками 

благодійних організацій); на розробку банку-практикуму тренінгової, консультативної, корекційної 

допомоги для батьків та інших членів сім’ї, що має на меті – покращення процесу ефективної діалогічної 

взаємодії, гармонізації родинних взаємовідносин, зниження почуття провини, сорому та інших 

деструктивних емоційних переживань особистості. 
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На сьогодні актуальність екологічного виховання не викликає сумніви. Наслідки змін клімату, 

виснаження земних надр та інші антропогенні фактори впливу на природнє середовище набули настільки 

загрозливого масштабу, що необхідність зміни поведінки людини розглядається на національному рівні 

багатьох держав. Цікавим є досвід Словацької республіки, із вступом до Європейського союзу рівень 

екологічної освіти якої значно виріс.  

Аналіз джерел вказує, що екологічна освіта та виховання в Словацькій республіці проводиться на 

багатьох рівнях: це освіта дошкільнят, учнів шкіл, студентів, а також дорослого населення. Серед 

науковців, що займаються дослідженням екоосвіти в Словаччині, цікавими є праці Павела Еліяша (Pavol 

Elias), Ладислава Міклоша (Ladislav Miklós), Сюзанни Галайової (Zuzana Gallayová), Емілії Гутманової 

(Emilia Huttmanova), Петера Адамішина (Peter Adamišin) та інших. 

Нами досліджено, що значний поштовх екологічна освіта в Словацькій республіці отримала з 

прийняттям Екологічного мінімуму в 1997 році. Надалі цьому сприяли нормативні акти Європейського 

союзу, а також ті, що прийняті на національному рівні. Зокрема, це Закон про освіту, Закон про 

навколишнє середовище, Концепції екологічного розвитку. Екологічна освіта формується як комплексне 

та різновекторне явище, забезпечується роботою Міністерства навколишнього середовища, Міністерства 

освіти, Міністерства культури, роботою громадських організацій. Важливу роль відіграють вищі учбові 

заклади та позашкільні інституції, зокрема Словацька екологічна агенція [1]. 

Хочемо звернути увагу на ті інтернет-ресурси, що мають значний вплив на екоосвіту та виховання і 

мають широку аудиторію. Зокрема, цікавими є:  

- Екостопа (http://www.ekostopa.sk/co-je-ekologicka-stopa). Ця навчальна програма заснована на 

роботі з Інтернет-калькулятором екологічного сліду школи. Він надає вчителям сучасні методи навчання, 

http://www.ekostopa.sk/co-je-ekologicka-stopa
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ідеї для проектного викладання та використання ІКТ у навчальному процесі. Для учнів цікавий тим, що 

надає нові знання завдяки ігровій діяльності під час самого навчального процесу. Програма реалізується 

в рамках проекту  «Поліпшення екологічної обізнаності в галузі охорони природи та ландшафту 

(включаючи «NATURA 2000»)» і фінансується за рахунок Європейського фонду регіонального розвитку.   

- Евобокс (https://www.ewobox.sk/) основна мета якого збір та обмін інформацією в галузі 

екологічної освіти, поінформованості та обізнаності через Інтернет-портал. 

- Зелена школа (http://www.zelenaskola.sk/), де можна ознайомитися з програмою «зелених шкіл» в 

напрямку зміни поведінки людини до сталого розвитку. 

Також є кілька мобільних додатків, що дають можливість розвивати навички, що сприяють 

екологічно свідомій поведінці. До прикладу, SMOPAJ, що використовується для перевірки знань з 

біології, зоології, ботаніки та генетики за навчальною програмою гімназій та середніх шкіл, що 

викладають біологію та екологію, а також навчальних програм вищих класів початкових шкіл.  Він був 

створений у співпраці Словацького музею охорони природи та спелеології і гімназією М.М. Ходжа в 

Ліптовському Мікулаші (https://www.ewobox.sk/aktivita/mobilna-aplikacia-k-expoziciam-smopaj). EcoUP – 

ще один цікавий мобільний застосунок, створений у партнерстві Словаччини, Чехії та Іспанії в 2016 році. 

Це доступний мобільний інструмент для навчання, орієнтований на ключові екологічні проблеми,  

розвиток проекологічного мислення та сучасного вивчення іноземних мов. База даних додатку 

складається з 527 тематичні вправи, складені у вигляді запитань та відповідей і зосереджених на 

екологічному вихованні з акцентом на місцеве середовище. Завдяки цьому користувачі, (зокрема, учні, 

студенти) перевірятимуть своє знання з семи тем, а саме: забруднення повітря, забруднення води, 

відходів, енергії, біорізноманіття, природна та культурна спадщина та людське середовище [2]. 

Отже, інтернет ресурси є вагомою складовою у розвитку екологічної освіти та виховання у Словаччині. 

Це і інтернет-портали, де зібрана інформація на екологічну тематику (конкурси, активності, наукова та 

загальна інформація, проекти, статистичні дані тощо), і мобільні застосунки, що використовуються у 

навчальній діяльності вчителями та учнями. Наразі, актуальним є змішане навчання, коли використовують 

онлай- та офлайн-навчання, або використання інтернет ресурсів для дистанційного навчання.   
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО 
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СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Соціальна компетентність є невід'ємною якістю сучасного професіонала. Вона є інтеріоризацією 

особистістю соціального досвіду, адекватного певній системі соціальних відносин і забезпечує людині 

можливості для самореалізації у цій системі, особливою здатністю знаходити баланс, компроміс між 

самореалізацією й соціальною адаптацією. Соціальну компетентність можна розглядати як системний 

прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, що формуються в процесі соціалізації, які ведуть 

до успішності особистості в умовах сучасного суспільства. Соціальна компетентність майбутніх фахівців 

соціономічних спеціальностей передбачає її здатність до забезпечення ефективного розв’язання 

професійних соціальних завдань, діапазон яких включає в себе вміння працювати в колективі, мотивацію 

https://www.ewobox.sk/
http://www.zelenaskola.sk/
https://www.ewobox.sk/aktivita/mobilna-aplikacia-k-expoziciam-smopaj
http://www.enviromagazin.sk/enviro2018/01_enviromagazin_2018.pdf
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на досягнення цілей, здатність здійснювати соціально перспективні перетворювальні впливи, аналізувати 

їх наслідки. 

Учені відзначають, що рефлексивний компонент – інваріантний структурний компонент будь-якої 

професійної взаємодії, представляє собою системоутворюючий компонент для мобілізації всіх 

особистісних ресурсів при розв’язанні життєвих, у тому числу професійних завдань. Рефлексия майбутніх 

фахівців соціономічних спеціальностей як відображення, система інформаційних зворотних зв'язків 

відіграє величезну роль у розвитку особистості, її професійної діяльності. У контексті формування 

соціальної компетентності рефлексію розглядаємо в широкому практичному сенсі – як «здатність людини 

до самоаналізу, осмислення й переосмислення своїх предметно-соціальних відносин з навколишнім 

світом, що представляють собою необхідну складову частину розвиненого інтелекту й корелює її з 

самосвідомістю особистості» [1]. 

Рефлексія як важливий аспект соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних 

спеціальностей проявляється у прагненні й умінні людини подивитися на себе очима інших людей, 

оцінити себе. Найбільш значущими є механізми цієї рефлексії у професійному мисленні представників 

соціономічних професій. Їхня соціальна рефлексія, тобто прагнення до сприйняття себе очима іншої 

людини, до аналізу і осмислення своїх дій, учинків, особистісних якостей, урахування уявлень про те, як 

вони сприймаються іншими, стає дієвим чинником особистісного і професійного становлення, 

саморозвитку, що дозволяє аналізувати вчинки й дії інших і свої власні. Така особистісно-орієнтована 

позиція є джерелом саморозвитку майбутніх соціономістів і допомагає їм розуміти внутрішній світ і 

мислити з позиції іншої людини. Отже, рефлексія в соціономічній сфері професійної діяльності включає 

співвіднесення своєї свідомості і цінностей з думками, цінностями і відносинами інших людей, колег, 

суспільства, нарешті – із загальнолюдськими.  

Для визначення рівня сформованості рефлексивного компоненту соціальної компетентності 

майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей проведено дослідження, для цього ми скористалися 

такими методиками: «Діагностична методика А. В. Карпова, В. В. Пономарьової визначення 

індивідуальної міри вияву рефлексивності», «Самооцінка «мудрої поведінки» в конфлікті», «Діагностика 

соціальної відповідальності». 

Результати формування рефлексивного компонента соціальної компетентності майбутніх фахівців 

соціономічних спеціальностей подано в табл. 1 та відображено на рис. 1. 
 

Таблиця 1 

Результати формування рефлексивного компонента соціальної компетентності майбутніх 

фахівців соціономічних спеціальностей 

 

Групи і 

КС 

 

Етап 

контролю 

Цифрові показники  рівнів сформованості рефлексивного компонента 

соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей 

Творчий Функціональний Репродуктивний Елементарний СП 

КС % КС % КС % КС % 

КГ-146  ВК 31 15,9 81 41,5 69 35,4 14 7,2 3,7 

КГ-195 ПК 39 20,0 88 45,1 59 30,3 9 4,6 3,8 

ЕГ-148  ВК 29 14,6 83 41,9 73 36,9 13 6,6 3,6 

ЕГ-198  ПК 49 24,7 109 55,1 40 20,2 0 0 4,1 
 

Аналіз цифрових показників, які презентують сформованість рефлексивного компонента соціальної 

компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, свідчить, що: 

– за показниками творчого рівня в КГ відбулося збільшення числа студентів від 15,9 % до 20,0 % (на 

4,1 %), а в ЕГ – від 14,6  % до 24,7 % (на 10,1 %), що на 6,0 % більше, ніж у КГ; 

– за показниками функціонального рівня число майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей КГ 

зросло від 41,5 % до 45,1 % (на 3,6 %), а в ЕГ – від 41,9 % до 55,1 % (на 13,2 %), що на 9,6 % більше, ніж в КГ;  

– за показниками репродуктивного рівня в обох категоріях груп відзначалося зменшення числа 

студентів: у КГ – від 35,4 % до 30,3 % (на 5,1 %), а в ЕГ – від 36,9 % до 20,2 % (на 16,7%), що на 11,6 % 

більше, ніж у КГ;   

– за показниками елементарного рівня в КГ число майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей 

зменшилося від 7,2 % до 4,6 % (на 2,6 %), а в ЕГ – від 6,6 % до 0 % (на 6,6 %), що на 4,0 % більше, ніж у КГ; 
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– середній показник у КГ зріс від 3,7 до 3,8 (на 0,1 бала), а в ЕГ – від 3,6 до 4,1 (на 0,5 бала), що на 0,4 

бала більше, ніж у КГ.  
 

 
Рис. 1.  Динаміка цифрових показників формування рефлексивного компонента соціальної 

компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей 
 

Резюмуємо, що соціальна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей 

визначається не тільки професійними базовими (науковими) знаннями і вміннями, а й адекватною 

оцінкою своїх достоїнств і здібностей (самооцінка); усвідомленням необхідності рефлексії у професійній 

діяльності, побудованій на уявленнях про власний внутрішній світ і світ іншої людини й причин її вчинків, 

поведінку і образ власного «Я. 
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ДЕЛІБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ВИКЛИК ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 

Сучасна політична наука значну увагу зосереджує на пошук ефективних механізмів втілення 

основного демократичного принципу – народовладдя. У другій половині ХХ ст. науковцями було 

виокремлено цілу низку концепцій демократії «учасницького» типу, а саме концепцію дорадчої 

(деліберативної) демократії, яка покликана доповнювати представницьку систему інструментами прямої 

взаємодії громадян, а також їх об’єднань з органами державної влади. 

Деліберація постає як певна повільність і неквапливість, зважування та вивчення причин «за» і 

«проти» вибору», крім того, це досить ретельні обговорення і експертиза [3]. На основі виокремленого в 

політичній науці з’явилась важлива складова демократичної теорії – «деліберативна демократія». 

Попередником нормативної моделі деліберативної демократії є Джон Дьюї, який трактував демократію 

не тільки як домінування позиції більшості, а зверталась увага на шляхи досягнення влади більшістю. 

Відповідно до його принципів, підкреслювалось значення та важливість громадських дискусій та дебатів, 

у процесі яких різні соціальні спільноти знаходять домовленості між собою. 

На противагу від лідируючої демократичної практики, де голосування постає важливим і основним 

елементом демократичних процесів (електоральна демократія) , прихильники деліберативної демократії 

запевняють, що справжня легітимність публічних рішень може виникнути тільки через їх попереднє 
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всебічне обговорення, відкритість, а також терпимість до іншої думки, готовність скорегувати 

першопочаткову позицію, якщо під час обговорення будуть знайдені «кращі аргументи», аніж ті, що були 

прийняті раніше [1]. 

Відповідно до основних принципів та положень деліберативної демократії передбачається найширша 

участь усіх зацікавлених осіб у розв’язанні тих чи тих суспільно значущих питань. Відкритий публічний 

дискурс постає як неодмінна універсальна процедура, що опосередковує всі важливі владні рішення та 

дії. Мається на увазі, особливий режим існування влади в суспільстві, основною умовою якого є 

постійний, відкритий, публічний діалог. У такому діалозі публічно обговорюються проблеми, в результаті 

чого, він постає як одна з ключових інституцій демократичного врядування, загалом здійснення влади у 

суспільстві і прийняття всіх важливих для спільноти рішень. 

За деліберативної демократії відбувається поєднання елементів представницької та прямої демократії, а також 

демократії участі. Деліберативна демократія не протиставляється традиційним демократичним інститутам, 

окрім того не замінює собою представницькі установи, а також безпосереднє волевиявлення громадян. 

Незважаючи на те, що в українському законодавстві не вживається термін "деліберативна 

демократія", існуюче муніципальне правове регулювання створює відповідну нормативну базу для 

впровадження та використання відповідної соціальної практики. Інструменти деліберативної демократії 

є досить важливими при здійсненні політики децентралізації, головним елементом якої об’єднання 

територіальних громад на добровільній основі. 

Зв'язок, що виникає між внутрішніми процесами, які відбуваються всередині громадянського 

суспільства, та процесом трансформації політичної системи - очевидний. Можна сказати, що набуття 

нових якісних ознак інститутами громадянського суспільства, з одного боку, чинить вплив на загальний 

процес демократизації політичної системи. Проте, з іншого боку, демократичні перетворення політичної 

системи відкривають нові межі та можливості для стрімкого розвитку та інституціоналізації 

громадянського суспільства [2].  

Отже деліберативна демократія здатна розв’язати кризу сучасної демократії двома шляхами : по-

перше, розширюються можливості участі громадян у врядуванні, створюються відповідні формати 

обговорення суспільно значущих питань та процедур впливу на прийняття рішень державними 

інститутами та органами місцевого самоврядування. В результаті цього, вона долає незаконну 

концентрацію влади в руках політиків і повертає справжній сенс демократії. По-друге, добре 

організований дискусійний демократичний дискурс може стати протиотрутою проти маніпулятивних 

технологій публічного спілкування. Ці механізми, завдяки своїм характеристикам, мають істотний вплив 

на розвиток громадянського суспільства. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВОЛОНТЕРСТВА 

В УКРАЇНІ 2014-2018 РОКІВ 
 

Волонтерство є важливим проявом прихованої політичної участі та громадської активності [13, с.295]. 

У 2014-2018 роках Україна стикнулась з низкою потреб, що держава не могла задовольнити самостійно: 

з потребами у належному забезпеченні та реформуванні збройних сил, у соціальній допомозі 

військовослужбовцям та їх сім’ям, у забезпеченні соціальних та житлових потреб внутрішньо 

переміщених осіб, у мінімізації руйнівних наслідків бойових дій. Усі ці потреби отримали відповідь у 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/dis_matiychyk.pdf
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діяльності українських волонтерів, і важливу роль у розвитку волонтерства в цей період відігравали 

соціальні мережи.  

Л. Чуприна вказує, що соцмережи стають інформаційним відбитком громадянської активності, 

оскільки саме вони використовується для поширення ідей, об’єднання однодумців у спільноти, організації 

заходів та координації зусиль. Більшість суспільно значущих процесів, подій та явищ залишають 

інформаційний відбиток у соціальних мережах [12]. Д. Горєлов та О. Корнієвсткий вказують, що діяльність 

«неформальних волонтерських груп» у соціальних мережах є особливою рисою волонтерського руху в 

Україні в період 2014-2015 років. Інформаційні технології покращили якість комунікації між ініціативними 

громадянами, та сприяли фактичній реалізації волонтерських проектів [7, с.17]. 

Розвиток сучасних комунікаційних технологій призвело до появи такого явища як «е-волонтерство» 

(чи віртуальне, цифрове, онлайн-, кібер-волонтерство). Це таке волонтерство, в якому використання 

мережі Інтернет відіграє ключову роль у виборі волонтерів, передачі та завершення добровільної роботи 

[9, с. 7]. Онлайн-волонтерство відкрило нові можливості волонтерського реагування: онлайн-волонтери 

можуть модерувати сайти та сторінки у соцмережах, координувати роботу команди волонтерів, 

створювати та оновлювати бази даних, зокрема вести бази даних отримувачів допомоги, збирати 

пожертви та шукати можливості фінансування [9, с.10]. 

Так, на своїх сторінках у мережі facebook висвітлюють діяльність та отримують підтримку громадян 

волонтерські організації, що надають допомогу армії, такі як «Армія SOS» (створена у 2014 році), 

«Всеукраїнське об'єднання Патріот» (2014), «Волонтерський Рух Автомобілістів України» (2014) [1; 2; 5; 

6]. Громадська організація Донбас SOS, створена у 2014 році, надає інформаційну допомогу 

постраждалим особам в районі проведення антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним 

особам, використовуючи при цьому окрім свого сайту сторінки у соціальних мережах facebook та twitter 

[8]. Л. Чуприна вказує, що волонтерське об’єднання «Кожен може допомогти» надало послуги близько 

16 000 осіб після реєстрації у 2014 році [3; 12]. У 2014 році у мережі facebook була відкрита сторінка 

«Волонтерство в Україні». Це сторінка Української Волонтерської Служби, неприбуткової організації, що 

займається формуванням культури волонтерства в Україні [4]. Після вибухів на військових складах в 

Калинівці на Вінниччині у вересні 2017 р. волонтери організовували евакуацію жителів селища, їхнє 

розселення, збір продуктів, надання медичної допомоги тощо. Для координації дій волонтерів була 

створена спеціальні група у мережі facebook – «SOS Вінниця - Калинівка» [10; 11, с.4]. 

Отже, соціальні мережі були важливим комунікативним інструментом волонтерства в Україні 2014-

2018 років, особливо – неформального волонтерства. Це свідчить про значний потенціал соціальних 

мереж у майбутньому, як інструмента швидкого реагування суспільства на різноманітні виклики та 

кризові ситуації. 
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CHINA’S CULTURAL DIPLOMACY IN AFRICA 
 

The current model of cultural diplomacy in Africa involves building a cultural mechanism and humanitarian 

cooperation between China and African countries. China is one of the most important geopolitical players in the 

modern world. 

The creator of the concept of “soft power”, Joseph Nye, believes that this concept can be associated with 

related concepts, including the attractiveness of the cultural background of the country, cultural and linguistic 

values, the legitimacy of the state [1] and public relations, as well as with the media and diaspora support policy. 

Education is a branch of the African economy that is an important object of Chinese aid and investment, and 

one of the important areas of China’s soft power policy. The development of human capital, which involves 

investment in education, science and training of qualified specialists for all sectors of the economy, plays an 

important role in Beijing’s strategy in Africa. Participation in the formation of African political and business elites 

(whose activities will focus not on the West but on China) is a long-term goal of Chinese policy. 

In the 1990’s, cooperation in the field of education entered a new phase, and some changes were introduced. 

On the one hand, the number of African students seeking degrees in China has increased as Beijing has increased 

quotas for applicants for educational and research programs. With growing financial and political support of the 

PRC Ministry of Education, Chinese universities are also increasingly cooperating with African ones. Chinese 

universities also continue to conduct joint research with African partners, to establish joint laboratories [2]. 

As early as at the first meeting of the China-Africa Cooperation Forum in Beijing in 2000, member countries 

made an important decision: which is to establish the African Human Resources Development Fund, where China 

undertook financing arrangements. The Foundation’s responsibilities included educating African students, 

providing them with scholarships, assisting African countries in establishing schools and laboratories, encouraging 

teachers and volunteers to work in Africa, teaching African citizens Chinese and much more. 

Through the instruments of the African Human Resources Development Fund, China has assisted 300,000 

Africans in obtaining specialized education in a wide range of specialties, namely, medicine and technology, 

history and political science, and many more. According to the Chinese government, of the African students 

educated in China, 6 became presidents and 15 became secretaries, prime ministers of African governments, more 

than 20 became ministers, and 128 became members of diplomatic missions. Many young African diplomats 

currently working in China have also studied in China [2]. It is important to note that the successful Chinese 

educational policy helped the new generation of African elites to become well aware of Chinese culture, traditions, 

and to recognize their roles in China’s development strategy. This fact contributes to further capacity building of 

China’s soft power in the African region. 

The promotion of Chinese language as a factor in the development of political relations at micro level and as 

a powerful tool in building China’s foreign policy image is of great importance in developing the potentials of soft 

power play. 

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/polzovateli-feysbuk-sozdali-gruppu-sos-vinnica-kalinovka-dlya-pomoshchipostradavshim-ot-vzryvov-1059091.html
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/polzovateli-feysbuk-sozdali-gruppu-sos-vinnica-kalinovka-dlya-pomoshchipostradavshim-ot-vzryvov-1059091.html
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:sotsialni-merezhi-yak-instrument-realizatsiji-gromadskikh-initsiativ&catid=127&Itemid=460
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:sotsialni-merezhi-yak-instrument-realizatsiji-gromadskikh-initsiativ&catid=127&Itemid=460
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In this context, educational initiatives and programs of the Confucius Institute centers are becoming 

increasingly important. They have opened 18 centers of the Confucius Institute in Africa to teach Chinese abroad. 

China’s assistance to African countries is provided not only in education, but also through the development 

of infrastructure, technology, energy, investment, trade, cooperation in the cultural sphere, and agriculture. 

Developing African countries consider China as a partner in solving a number of serious problems in the region. 

It is important to note that one of the main tasks of soft power is to create a positive image of China in Africa. 

Unlike a number of European states, the People’s Republic of China is not associated with the colonial past of African 

states. At the same time, a number of Western researchers are convinced that China is receiving significant political 

and economic dividends in Africa due to the success of its foreign policy. According to T. Deitch, China provides 

new opportunities to African countries, meeting the needs of its own economy among other things [3, p. 89]. China’s 

soft power in Africa is an alternative to Western aid to developing countries, which is somewhat politicized. 

Today, Beijing is successfully pursuing its foreign policy goals through soft power, actively using all possible 

forms of exchange and cooperation to create a pleasant image of China as a friendly country and reliable partner 

in the international community. 

China-Africa relations are seen as strategic investment in the sustainable development of the African region, 

which in many ways also contributes to international stability and building foundation for global long-term 

strategic programs. China’s foreign policy in Africa is based on diversification of influence and lines of 

development, and the specific “soft” expansion does not have a pronounced vector (there are processes of 

symbolization of geopolitical proximity of these countries, common future, investment friendship, 

institutionalization of culture of friendship, and generosity as Confucian truths). 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА 
 

Зміни у сучасному суспільстві, системі управління ставлять нові вимоги перед менеджерами 

виробничої (невиробничої) сфери. Ринкове майбутнє України тiсно пов’язане з проблемою пiдготовки 

високо квалiфiкованих кадрiв у галузi менеджменту та психологiї управлiння, гострою нестачею 

професiйних менеджерiв. Значимість професії менеджера посилюється тенденцією до зростання 

залежності життєздатності організації від ефективності управління, спонукає до уточнення і 

систематизації уявлення про те, яким повинен бути професійний менеджер. Тому вивчення смислового 

простору особистості менеджера сьогодні є актуальним. 

Менеджером є людина, яка займається керівництвом людьми і виробництвом, що дозволяє 

виконувати поставлені завдання найбільш гуманним і економічним шляхом [1, 4]. Менеджер займає 

ключове положення у системі управління організації. Ця важлива роль менеджера визначається тим, що 

він наділений повноваженнями приймати рішення, вирішує що, кому, коли і як робити; несе за це 

відповідальність перед власником майна організації. 

Менеджер впливає на трудовий колектив, а через нього на характер і результати функціонування самого 

об'єкту управління. Він підбирає, розставляє і використовує персонал за своїм розумінням. Високопрофесійний 

менеджер оточує себе кваліфікованими, знаючими справу колегами, а слабкий — ще більш слабкими 
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підлеглими. Знаючий свою справу менеджер чітко формулює завдання колективу, ясно розуміє свою роль у їх 

вирішенні, здатний задіяти внутрішні стимули до самостійних дій, передбачити можливі труднощі, 

попереджати невдачі й знаходити найкраще рішення проблем у кожній конкретній ситуації. 

Щодо психологічних особливостей менеджера, то необхідно відзначити, що для правильної, 

раціональної й ефективної організації праці, менеджер незалежно від організації, у якій він працює, 

повинен мати відповідні психологічні та професійні навики, відповідати визначеним кваліфікаційним 

вимогам. Менеджер завжди повинен бути психологічно готовий до виконання поставлених завдань з 

управління будь-яким процесом. Усі командні і робітничі групи під керівництвом менеджера повинні 

ефективно працювати – як єдиний злагоджений колектив.  

Менеджери повинні мати спеціальні психологічні знання і володіти здатністю використовувати їх у 

повсякденній роботі управління організацією. Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких 

розумних особистих цінностей і чітких особистих цілей як: здатність управляти самим собою, уміння 

навчати і розвивати підлеглих, формувати ефективні робітничі групи. 

Різноманітні вимоги до фахової компетенції менеджерів умовно можна об'єднати в дві групи [3]: 

1. Розуміння природи управлінської праці і процесів управління. 

Здатність мислити масштабно, перспективно. Менеджери можуть демонструвати прекрасні 

результати і водночас погубити всю компанію, якщо їхня робота не орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, 

компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше. 

Мислення менеджера постійно повинно тренуватися на масштабність.  

Перша група вимог охоплює знання і вміння менеджерів, необхідні для виконання фахової роботи 

менеджера або мистецтва управління. Вони включають: вміння обгрунтовувати і приймати рішення в 

ситуаціях, для яких характерні висока динамічність і невизначеність; висока інформованість з питань 

розвитку галузі, у якій працює підприємство, стани досліджень, техніки, технології, конкурентності, 

динаміки попиту на продукцію і послуги; вміння ефективно управляти ресурсами, планувати і 

прогнозувати роботу підприємства, оволодіння засобами підвищення ефективності управління; уміння 

використовувати сучасні інформаційні технології, засоби комунікацій і зв'язку. 

Менеджер, який працює професійно, обов'язково використовує всі досягнення науки з метою 

удосконалювання процесів, методів, форм управлінської діяльності, що підвищують ефективність 

підприємництва. 

2. Вміння вирішувати нестандартні управлінські проблеми. 

Знання посадових і функціональних обов'язків менеджерів, засобів досягнення цілей і підвищення 

ефективності діяльності організації. Вміння використовувати сучасну інформаційну технологію і засоби 

комунікацій, що необхідні для здійснення управлінського процесу, тобто для організації праці менеджера. 

Друга група охоплює: вміння працювати з людьми, володіння мистецтвом управління людськими 

ресурсами; володіння мистецтвом налагодження зовнішніх зв'язків; здатність до самооцінки, уміння 

приймати правильні рішення і безупинно підвищувати кваліфікацію, знання і вміння. 

Професія менеджера потребує також відповідних особистих якостей. Менеджеру необхідно мати [5]: 

- професіоналізм, новаторство і творчий підхід до роботи;  

- завзятість, впевненість у собі і відданість справі;  

- нестандартне мислення, винахідливість, ініціативність і здатність генерувати ідеї; 

- психологічні здібності впливати на людей; 

- комунікабельність; 

- емоційну врівноваженість і стійкість проти стресу;  

- відкритість, проявляти гнучкість до змін, що відбуваються;  

- ситуаційне лідерство й енергію особистості в корпоративних структурах; 

- внутрішню потребу до саморозвитку і самоорганізацію; 

- енергійність і життєстійкість; 

- схильність до успішного захисту і настільки ж ефективного нападу; 

- відповідальність за діяльність і за прийняте рішення; 

- потребу працювати в колективі і з колективом. 

Робота менеджера характеризується високою інтенсивністю, насиченістю, частим втручанням 

зовнішніх чинників, численними соціальними контактами різного рівня, переважанням безпосереднього 
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спілкування з людьми. Діяльність менеджера наповнена безліччю економічних, організаційних і 

соціально-психологічних стресів [6]. 

Керування вимагає від менеджера високих особистих професійних якостей. При виконанні 

підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень менеджер повинен [2, 5]: 

1. Знати своїх підлеглих, які безпосередньо їм підпорядковані. Він може розпоряджатися невеликою 

кількістю підлеглих — до шести чоловік. Тільки менеджер нижчого рівня іноді може розпоряджатися до 

20 працівниками, коли вони виконують однорідні роботи. Тому йому неважко вивчати і знати їх здібності, 

який ступінь довіри їм надавати. 

2. Для того, щоб утримувати єдність і правильність функціонування, менеджер повинен підбирати 

висококваліфікований персонал, здатний виконувати покладені на нього завдання. 

3. Досконало знати умови, які складаються на конкурентному ринку для прийняття відповідних 

рішень. Це спонукає його до подвійної ролі: захищати інтереси власника підприємства перед його 

працівниками і захищати інтереси працівників перед власниками. Щоб виконати цю подвійну задачу 

менеджеру необхідно знати умови функціонування підприємства, мати відчуття обов'язку, 

справедливості, такт і енергію. 

4. Подавати хороший приклад відданості підприємству та своїй роботі. Приклад керівника завжди є 

могутнішим стимулом для підлеглих, ніж страх покарання. 

5. Періодично розглядати стан соціального організму. Це загальний огляд складових частин 

адміністративного механізму. 

6. Проводити наради з працівниками колективу для прийняття складних рішень з урахуванням думки 

учасників, які виконують завдання. Це у декілька разів швидше, ніж досягти таких результатів без 

скликання наради. Нарада є найкращим засобом для менеджера ближче пізнати своїх підлеглих. 

7. Не давати дрібницям відволікати свою увагу. Рішення незначних питань делегувати підлеглим працівникам. 

8. Менеджер повинен все знати, але він не може все бачити і все робити сам. Він повинен делегувати 

підлеглим всю ту роботу, в якій не обов'язкова особиста участь. У нього ніколи не буде зайвого часу і сил 

для питань, що вимагають постійного вирішення  

Отже, менеджер завжди повинен бути психологічно готовий до виконання поставлених завдань з 

управління будь-яким процесом. Усі командні і робітничі групи під керівництвом менеджера повинні 

ефективно працювати як єдиний злагоджений колектив. Керування вимагає від менеджера високих особистих 

професійних якостей таких як прагнення до лідерства, здатність до керівництва, сильні вольові якості, 

готовність до розумного ризику, прагнення успіху, честолюбство, здатність брати на себе відповідальність в 

екстремальних ситуаціях, самодостатність особистості, комбінаторно-прогностичний тип мислення 

(варіативність, темп, гнучкість, інтуїтивність, логічність, прогнозування), уміння протистояти стресу, 

адаптивність, тобто швидка пристосовуваність до нових умов, комунікабельність та впевненість у собі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
 

Сучасний світ – це світ інтерактивних обмінів, взаємодій, трансформацій, котрі витворюють мобільні 

та гнучкі віртуальні єдності.  

 Сучасне українське суспільство потребує активної інформаційної діяльності з боку органів публічної 

влади, тому що в демократичному суспільстві одним з елементів підвищення довіри населення до неї є її 

позитивний імідж [1]. 

 Впровадження нових форм комунікативної діяльності органами публічної влади  та наявність 

зворотного зв’язку з громадськістю сприяють формуванню позитивного іміджу влади та розумінню 

населенням демократичних перетворень у суспільстві. 

Постановка проблеми. Сьогодні можна констатувати, що інформаційно-комунікативний 

інструментарій горизонтальної взаємодії публічного управління динамічно оновлюється. Одним з таких 

напрямів є розвиток соціальних мереж, які є унікальною Інтернет-платформою для комунікації різних 

груп суб’єктів на основі спільності їх інтересів. Влада і суспільство змушені домовлятися і виробляти ті 

правила в публічних відносинах, які максимально влаштовували б обидві сторони, вони приречені на 

взаємодію і не можуть ігнорувати один одного. В сучасних умовах створення механізмів діалогу влади і 

суспільства здійснюється на основі передових технологій Інтернет як одного з найдоступніших і 

демократичних засобів масової комунікації. 

Найбільш ефективні і соціально затребувані в час web-технології – соціальні медіа, які дозволяють 

реалізувати соціально-політичну активність громадян і тому стають важливим фактором комунікації з  

владою, одночасно стаючи критерієм демократичності політичного процесу і запорукою успішного 

розвитку інститутів громадянського суспільств.  

Дослідження проблем щодо форм і методів комунікації органів публічної влади з громадськістю з 

допомогою соціальних мереж є новим напрямком у галузі науки «Державне управління».  

Мета і завдання статті: зумовлена активізацією в Україні суспільних процесів, що ведуть до 

формування засад громадянського суспільства, і зростанням ролі соціальних мереж як одного з  

ефективних  інструментів для підвищення результативності комунікативної діяльності між органами 

публічної влади та громадськості.  

Україна уже сьогодні достатньо глибоко інтегрована у міжнародні мережні онлайн-спільноти й 

вітчизняна аудиторія соціальних медіа збільшується рекордними темпами. Це зумовлює необхідність 

проаналізувати і оцінити динаміку, напрямки й тенденції даних процесів в Україні в контексті 

глобального розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Є багато  праць  вітчизняних вчених, в яких акцентується 

увага лише на загальноприйнятих формах комунікації влади і громади. Різні аспекти комунікативної 

діяльності органів публічної влади вивчали: Коноплицький С. М., Пісоцький В., Руднєва В. Ю., Третяк О. А., 

Штурхецький С. В.. В той час майже не вивчаються аспекти комунікативної активності громади та влади 

за допомогою соціальних мереж.  

Щодо  західних науковців, найвідомішими і найавторитетнішими є теоретичні розробки засад 

мережевого суспільства в працях М. Кастельса. Автор вважає, що становлення і трансформація глобального 

громадянського суспільства немислимі без розвитку мережевих ресурсів в технічному, організаційному і 

правовому полі. «Онлайн мережі, – зазначає М. Кастельс, – стають формами «спеціалізованих спільнот», 

тобто формами комунікабельності, побудованим навколо специфічних інтересів…» [3, с. 132].  

Одне з перших значних колективних досліджень взаємодії мережевого і громадянського суспільства – 

праця під редакцією Дугласа Шулера і Пітера Дея «Формування мережевого суспільства: нова роль 

громадянського суспільства в кіберпросторі». Автори здійснили спробу описати природу мережевих 

тактик і зрозуміти механізми впливу мереж на формування громадянського суспільства та державної 
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політики в глобалізованому світі. Основним напрямом дослідження експертів є нові форми демократії та 

їх забезпечення мережевими технологіями в інформаційну епоху [6]. Ця тематика в різній мірі відбита і в 

працях Дж. Барлоу, Р. Барбрука, Е. Камерона, Н. Крістакиса і Дж. Фаулера, Дж. Хайтцмана, П. Тейлора.  

Виклад основного матеріалу. Як ми можемо констатувати сьогодні, соціальні мережі є унікальною 

платформою для консолідації різних груп суб’єктів на основі спільності їх інтересів, при цьому в 

результаті комунікативної взаємодії виникає масштабний синергетичний ефект. Соціальні мережі 

сприяють структуризації  комунікативного простору, створенню віртуальних співтовариств, які часто на 

практиці перетворюються на громадські об’єднання. А громадським інституціям дають можливість 

поширювати свої ідеї, залучати до своїх лав нових членів та координувати їх дії. 

 Співпраця органів публічної влади  з громадянами в соціальних мережах відкриває додаткові шляхи 

до побудови ефективних комунікативних майданчиків між суспільством, владою та громадянином. 

Зокрема, утворення співтовариств, де держструктури контактують з громадянами; створення блогів, де 

представлені і обговорюються державні послуги; залучення суспільства до роботи з поліпшення 

законодавства – доступ громадян в режимі он-лайн до інформації державного сектору, чинних законів та 

тих, що розробляються; пряма звітність чиновників перед громадянами; оперативне обговорення і 

вирішення в режимі он-лайн проблем, що виникають у країні і регіонах [4 ].  

Таким чином, розвиток соціальних мереж в Україні є об’єктивним динамічним процесом, який 

дозволяє забезпечити конструктивний діалог між владою та суспільством. Цьому може сприяти 

формування інституту громадянського суспільства, трансформація соціальних мереж з елемента 

приватних комунікацій і політичних технологій в інструмент залучення громадян до державотворчих і 

самоврядних процесів, ефективність соціальних мереж як «засобу оповіщення» максимальної кількості 

населення та платформи для обговорення актуальних питань суспільного розвитку тощо.  

Висновки. Отже, на тлі поєднання і взаємопроникнення інформаційних і нових соціальних 

технологій, соціальні мережі дають змогу громадянам та громадським рухам, громадянському 

суспільству, що формується, досягати ефективнішої і швидшої комунікації з органами публічної влади. 

Завдяки цьому зростають ресурси контролю за владними структурами та окремими високопосадовцями, 

підвищуються шанси реалізації громадських ініціатив.  

Сьогодні інтерактивні технології дозволяють нам створити модель прозорого державного управління, з 

метою подолання інертності влади та забезпечити реальний діалог органів публічної влади і громадськості. 
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ПІДВИЩЕННЯ РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ 

КОКСОВИШТОВХУВАЧА 

 
Вступ. Коксохімічна промисловість є однієї з найважливіших галузей металургії. Вона забезпечує 

коксом чорну й кольорову металургію, ряд інших видів промисловості, є джерелом різноманітної хімічної 

сировини, у тому числі сировини для вуглеграфітових матеріалів і технічного вуглецю.[1] 

Коксове виробництво є важливою складовою частиною горнометалургійного комплексу, продукція якого 

відіграє вирішальну роль у розвитку всіх галузей промисловості й сільського господарства України. [1] 

Актуальність досліджень Одержуваний при високотемпературній переробці вугілля твердий 

залишок – кокс є найважливішим компонентом шихти, що використовується в доменних печах для 

виробництва чавуну. При цьому кокс виконує роль розрихлювача шихти, технологічного палива та 

відновлювача заліза. Незважаючи на певні успіхи в освоєнні технології прямого відновлення заліза, 

більша частина чавуну й сталі в недалекому майбутньому буде проводитися, за прогнозами фахівців, на 

основі доменного процесу, що вимагає до 450-470 кг коксу на кожну тонну чавуну. [2] 

Коксування вугілля є твердофазним високотемпературним процесом, здійснюваним у печах 

періодичної дії. Ці особливості коксового виробництва вимагають розробки спеціального устаткування, 

затруднення механізації й автоматизації технологічних операцій, обумовлено виділенням великої 

кількості шкідливих газів та пилу в атмосферу. Тому актуальним завданням вчених і проектувальників є 

удосконалювання конструкцій коксових печей, а відповідно й обслуговуючого їхнього устаткування. [2] 

Постановка задачі. Двері коксових печей призначені для герметизації камер коксування з машинної 

й коксової сторін. Вони повинні задовольняти наступним вимогам: висока герметичність; мінімальні 

теплові втрати; міцність в умовах високих температур і великих перепадів температур, які викликають 

значні температурні напруження; зручність експлуатації, мала матеріалоємність. [3] 

Необхідний хід дверезнімної штанги до печі для зняття й відводу дверей, підведення механізму 

чищення рам і броні, а також створення достатніх зусиль при установці дверей у коксову піч, 

забезпечується механізмом пересування. Підведення дверезнімної штанги до печі повинно бути плавним, 

без удару ущільнюючої рамки дверей об дзеркало армуючої рами. [3] 

На основі вищесказанного можно сформулювати основні вимоги до приводу дверезнімного 

пристрою коксовиштовхувача: 

а) надійність у роботі, зручність при ремонті й нагляді; 

б) мінімальне й у всякому разі стабільне тертя у всіх елементах системи; 

в) максимально твердий кінематичний зв'язок двигуна зі дверезнімною штангою, що виключає вплив 

еластичності ланок на якість процесу регулювання; 

г) мінімальні зазори кінематичної передачі; 

д) максимально можливий ККД і мінімальне розходження в статичних моментах навантаження при 

зриві та встановленні дверей, що дозволяє знизити потужність регульованого двигуна й істотно 

поліпшити динамічні властивості системи регулювання; 

Результати  досліджень. Щонайкраще всім цим вимогам відповідає гідропривод, що пояснюється 

наступними його перевагами перед електромеханічним приводом: 

 плавне безступінчасте регулювання швидкості руху робочих органів машин; 

 більша перевантажувальна здатність;  

 менша маса й розміри, що доводяться на одиницю переданої потужності;  

 мала інерційність привода;  

 порівняльна простота здійснення автоматизації керування й захисту; висока надійність і довговічність. [4] 

Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що одним зі шляхів підвищення надійності та 

ремонтопридатності конструкції коксовиштовхувача, є використання гідравлічного приводу переміщення 

дверезнімної штанги, але перш ніж приступати до розробки моделі з гідравлічним приводом, необхідно 
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зробити дослідження оптимізації основних параметрів механізму, тобто виконати обґрунтування його 

раціональної конструкції та оптимізацію габаритних розмірів обраного гідроциліндра.  
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РОЗРОБКА ГАЛУЗЕВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ  

ISO 45001: 2018 НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Забезпечення безпеки виробничих об'єктів нафтової і газової промисловості - основна умова 

успішного функціонування і розвитку нафтогазової галузі. Ефективність заходів щодо забезпечення 

безпеки виробничих об'єктів, що реалізуються державними наглядовими органами та нафтогазовими 

компаніями, залежить від безлічі факторів. Серед різноманіття аспектів, що впливають на загальний стан 

справ, слід зазначити наявність стандартів.  

Чинний в Україні стандарт OHSAS 18001: 2007 встановлює вимоги до системи менеджменту безпеки 

праці та охорони здоров'я і дозволяє організації розробити і реалізувати політику в галузі охорони праці, 

та досягти цілей щодо забезпечення безпеки праці та охорони здоров'я. [1,2].  

Міжнародний стандарт ISO 45001: 2018 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці» 

(введений замість OHSAS 18001: 2007) встановлює вимоги до системи менеджменту безпеки праці та 

охорони здоров'я. Цьому напрямку менеджменту на підприємствах нафтогазової галузі приділяється 

велика увага, оскільки часто персонал виконує роботу в зонах підвищеної небезпеки (наприклад, на 

території родовища нафти і газу), крім того, небезпечним може бути і характер робіт (наприклад, робота 

на буровій вишці) [3]. 

В основі підходу нового стандарту ISO 45001, як і в OHSAS 18001 лежить цикл «Плануй-Виконуй-

Перевіряй-Дій» (PDCA), який вимагає від співробітників організації прояву лідерських якостей, 

прихильності і обов'язкової участі, незалежно від займаних ними посад і виконуваних обов'язків [4]. 

Існує багато відмінностей, але основні зміни полягають в тому, що ISO 45001 концентрується на 

взаємодії між організаціями та бізнес-середовищем, в той час як OHSAS 18001 фокусується на запобіганні 

можливих загроз для здоров'я і інших внутрішніх проблемах. Але відмінності існують і в інших аспектах: 

Система менеджменту визначена в ІСО 45001 як «Сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих 

елементів організації для встановлення політики, цілей і процесів для досягнення цих цілей» [6]. Елементи 

системи включать в себе організаційну структуру, розподіл відповідальності та повноважень, планування 

і управління виробничими процесами, оцінку результатів, досягнутих в ході роботи системи і її 

поліпшення. В системі менеджменту присутні і процеси, які безпосередньо пов'язані з основною 

діяльністю організації, а також ті, які об'єднані з функціонуванням системи менеджменту професійної 

безпеки та охорони здоров'я. Щоб система менеджменту професійної безпеки та охорони здоров'я була 

ефективною, її елементи повинні бути застосовні до всіх процесів на всіх етапах, від прийняття рішень 

вищим керівництвом і перенаправлення їх до наступної ланки ланцюжка процесів тощо. 
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Рис. 1. Основні відмінності проекту стандарту ISO 45001 та OHSAS 18001 

*сформовано автором на основі [5] 
 

Аналіз накопиченого на даний час досвіду підприємств нафтогазової галузі таких, як Саратовський 

нафтопереробний завод, Рязанська нафтопереробна компанія, «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (дані 

про етапи переходу трьох підприємств різних областей однієї галузі представили видавництва: 

«Роснефть», «Рязанський відомості» і «ЯРНОВОСТІ») показав наявність проблем як технічного, так і 

організаційного характеру [7]: 

1. Технічна. Пов'язана з недостовірністю перекладу стандарту.  

2. Організаційна. Полягає у відсутності розуміння, що саме потрібно зробити для переходу і яким 

чином застосувати нововведення до своєї організації [7]. 

3. Функціональна. Проблема інтегрування ІСО 45001 з іншими наявними стандартами.  

Тому галузевими рекомендаціями щодо впровадження ISO 45001: 2018 на підприємствах 

нафтогазової промисловості, що були сформовані на базі порад комітету ISO/PC 283, є: 

- здійснити аналіз зацікавлених сторін, а також зовнішніх і внутрішніх факторів, здатних вплинути на організацію; 

- визначити як цими ризиками можна керувати за допомогою системи менеджменту компанії; 

- по-новому визначити область застосування СМБПіОЗ і ідентифікувати цілі, яких повинна досягати система; 

- використати зібрану інформацію для розробки нових процесів і перетворення старих, оцінки 

обробки ризиків, розробки і впровадження KPI до процесів [8]. 

Отже, проведений аналіз показав, що проблеми, з якими стикаються підприємства при впровадженні 

ISO 45001, носять в цілому типовий характер і можуть бути обумовлені неточністю перекладу вимог 

стандарту, складністю інтеграції нових вимог з наявними в інших системах менеджменту, 

документуванням інформації та проведення аудитів системи. 

Таким чином, стандарт ISО 45001 визначає необхідність для управлінського складу організації 

інтегрувати відповідальність за здоров‘я та безпеку у загальну стратегію розвитку, а не перекладати її на 

певну посадову особу (наприклад, службу або спеціаліста з охорони праці). Таке бачення забезпечить 

високу ефективність системи безпеки на робочих місцях та поставить питання охорони праці на одне з 

ключових у функціонуванні підприємства, що є питанням гострої необхідності для підтримки безпеки 

праці нафтогазових підприємств. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГУВАННЯ СТАЛІ 
 

Бурхливе зростання металургійної промисловості в світі в останні десятиріччя призвело до різкого 

збільшення цін на легуючі матеріали і виникнення дефіциту ряду важливих складових сталі. Вартість і 

дефіцитність легуючих в кожній країні різна і визначається природними запасами елемента, масштабами і 

технологією його промислового виробництва і споживання, кон'юнктурою на світовому ринку. Так, великі 

запаси марганцю і кремнію в Україні зробили їх найбільш дешевими і широко використовуваними елементами 

в металургії. А в США, навпаки, марганець в більшій мірі імпортується і є одним з дефіцитних елементів. 

При великих масштабах виробництва і застосування особливого значення набуває раціональний 

вибір технологій і типу легуючих елементів, враховуючи їх вартість і дефіцитність. У зв'язку з цим можна 

виділити кілька тенденцій розвитку технології легування в сталеплавильному виробництві: 

- розробка нових марок сталей, так званих, економно легованих, в яких введенням мінімуму легуючих 

елементів досягається найкраще поєднання експлуатаційних характеристик; 

- мікролегування сталей в поєднанні зі спеціальними режимами термообробки, що дозволяє досягати 

високих значень міцності при збереженні високої в'язкості і хорошою зварюваності; 

- залучення в практику виробництва нових комбінацій легуючих елементів або нетрадиційних легуючих; 

- розширення номенклатури легуючих композицій на ринку; 

- розробка нових нетрадиційних технологій легування, що забезпечують в кожному конкретному 

випадку необхідні властивості сталі при мінімальному і економному легуванні. 

На сьогодні активно вивчаються і використовуються можливості процесів легування і модифікування 

сталі природними і техногенними матеріалами - марганцевими рудами різного складу [1-3], конвертерним 

ванадієвим шлаком [4], барій-стронцієвими модифікаторами, отриманими з комплексних руд [5], 

відпрацьованими ванадієвими каталізаторами [6] тощо.  

Отож, ефективність технології прямого легування сталі і ливарних сплавів природними і техногенними 

матеріалами не викликає сумнівів, але для реалізації даних технологій необхідно розробити ряд організаційних 

заходів, які забезпечать їх впровадження на підприємствах машинобудівного комплексу України. 

http://www.pqmonline.com/assets/files/
https://www.iso.org/ru/news/ref2271.html
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Колективом авторів [7] було розроблено і запатентовано новий метод позапічної обробки сталі - 

вторинне електротермічне легування і рафінування (ВЕЛР). 

Спосіб ВЕЛР включає нагрів рідкої сталі в модернізованій установці піч-ківш. Розплав, що піддається 

обробці, знаходиться під шаром рівноважного шлаку, температура підтримується електродами змінного 

струму. На додаткові графітовані електроди, що розташовані в шлаку, подається  постійна напруга заданої 

величини від джерела живлення. При цьому система «метал-шлак» починає працювати як 

електролітичний конденсатор. Компоненти системи «метал-шлак-газ» перерозподіляються між двома 

рідкими та газовою фазами залежно від полярності напруги, що подається на електроди. Метал в печі-

ківші постійно перемішується шляхом продувки інертним газом. 

Підвищення вмісту в металі елементів з позитивною валентністю (Si, Mn, Al, Cr) відбувається за 

рахунок їх переходу зі шлаку в металевий розплав. Надання шлаку негативного заряду дозволяє провести 

окислювальне рафінування, яке супроводжується переходом катіонів кисню в метал і зустрічним 

переходом аніонів, в тому числі фосфору, в шлак. 

Як в позитивному, так і в негативному процесі можна досягти суттєвого зниження вмісту сірки. У 

позитивному процесі спостерігається перехід катіонів кисню і сірки в шлак в результаті зсуву рівноваги в 

підсистемі «метал-шлак». У негативному процесі зниження вмісту сірки можливо за рахунок збільшення 

маси шлаку і його сульфідної ємності. Однак після негативного процесу слід видаляти насичений 

домішками шлак і далі проводити позитивний процес з новим шлаком для видалення з металу 

надлишкового кисню. 

При проведенні практичного випробування способу ВЕЛР як об'єкт дослідження використовували 

розкислену рідку сталь марок 09Г2С, 12ГС і 30ГС при температурі 1600 °С, покриту шаром рівноважного 

шлаку [8]. Експерименти показали, що використання методу ВЕЛР при обробці низьколегованої сталі в 

модернізованих установках піч-ківш дозволяє отримати наступні основні переваги [9]: 

- економія феросплавів, синтетичних шлаків и порошкоподібніх модифікаторів; 

- підвищення ступеню засвоєння високоактивних легуючих добавок; 

- можливість утилізації рядових шлаків мартенівського, конвертерного и доменного виробництва; 

- можливість проведення зневуглецювання, десульфурації и дефосфорації з досягненням 

залишкового вмісту в металі 0,003% [S], 0,005% [P], 0,03% [C] та розкислення з остаточним вмістом 

 0,003% [O] без введення реагентів , що підвищують в металі кількість неметалевих включень; 

- зменшення газовиділення и пилоутворення в порівнянні з існуючими методами легування і 

розкислення сталі.  
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ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ ЛІНИ КОСТЕНКО 

 
Односкладні речення здавна привертали увагу мовознавців. Детальному аналізу односкладних речень у 

формально-граматичному, семантико-синтаксичному, власне семантичному та комунікативному аспектах 

було присвячено чимало досліджень провідних науковців, серед яких В. М. Брицин Л. А. Булаховський, 

І. Р. Вихованець, М. А. Жовтобрюх, Н. Л. Іваницька, О. С. Мельничук, В. М. Русанівський та ін. Лінгвіст 

В. М. Брицин стверджує, що односкладні речення залишаються найменш вивченими серед інших 

реченнєвих об’єктів [1, с. 81].  

У лінгвістичній науці односкладні речення традиційно розуміють як «прості речення, моделі яких 

мають лише один головний член для нероздільного вираження суб’єкта, предиката й предикативних 

відношень» [3, с. 110], «речення з одним головним членом, яке для вияву повноти і своєрідного характеру 

своєї синтаксичної будови та обʼєктивно-субʼєктивного змісту не потребує доповнення другим головним 

членом» [2, с. 34]. Традиційно серед односкладних речень виділяють дієслівні та іменні. Односкладні 

дієслівні речення з головним членом, співвідносним із присудком, класифікують на означено-особові, 

неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові та інфінітивні. 

Аналіз поетичного доробку Ліни Костенко свідчить про те, що односкладні речення є характерною 

особливістю її індивідуального стилю. У своїх віршах поетеса часто вживає односкладні особові речення 

(означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові). Найуживанішими серед них є означено-

особові речення: Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за втому! [4, с. 168]. Головний член 

односкладних означено-особових речень у поезіях Ліни Костенко найчастіше виражений дієсловом 

першої особи однини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу: Виходжу в ніч. Іду назустріч 

долі [4, с. 126]. Отак пройду крізь твій великий подив, не зачеплюсь об лагідні слова [4, с. 288].  

Активно функціонують у поезіях односкладні речення, у яких головний член виражений дієсловом 

наказового способу 2-ї особи однини, наприклад: Зіграй мені мелодію любові, ту, без якої холодно словам 

[4, с. 26]. Будь щедрою, хай плаче твоє листя, Роздай плоди і знову зацвітай [4, с. 81]. 

Означено-особові речення в поезіях Ліни Костенко мають широкі експресивно-виражальні 

можливості. Головний член речення виступає не тільки структурним, а й семантичним центром речення, 

наприклад, за рахунок стилістичного прийому повторення дієслова: Маю день, маю ніч, маю вічність 

тобі на остачу, Мала щастя своє, проміняла його на біду [4, с. 17]. 

Менш поширеними в поезіях Ліни Костенко є неозначено-особові речення. Через неозначеність 

суб’єкта дії, увага максимально зосереджується на самій дії.  

Неозначеність особи може бути зумовлена різними причинами: суб’єкт невідомий мовцю, наприклад: 

А сьогодні передавали, що у Греції випав сніг [4, с. 30]; суб’єкт відомий авторові, але він не вважає за 

доцільне назвати його, оскільки це не важливо: Скільки цвіту з мене обтрусили... Скільки з мене яблук 

продали [4, с. 69]; суб’єктами є багато осіб: Клюють мене в тім’я, в мозок, в потилицю [4, с. 128]. У  своїх 

поезіях поетеса використовує неозначено-особові речення для того, щоб акцентувати увагу на описуваних 

подіях, а дійову особу відсунути на задній план.  

Узагальнено-особові речення можна виділити в поезіях Ліни Костенко за двома ознаками: 1) 

головний член зазвичай виражений дієсловом 2-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу, 

наприклад: Невимовне віршами не скажеш [4, с. 31]; 2) дія, виражена цим дієсловом, відноситься до будь-

кого, тобто суб’єкт дії мислиться узагальнено, наприклад: Уже собі нічого не пробачиш. Уже не йдеш 

наосліп, навмання [4, с. 56].  

Окрему групу становлять безособові конструкції, де семантичною основою є відсутність носія ознаки, 

а головний член безособового речення виражає не діяльність суб’єкта, а його психічний та фізичний стан, 

настрій, бажання, прагнення тощо. 

Різновиди безособових речень у творчому доробку Ліни Костенко: 1) безособові конструкції, головний 

член яких виражений особовими дієсловами в безособовому значенні: Збиралось на грозу [4, с. 89]; 2) 
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безособові речення, головний член яких виражений безособовою дієслівною формою на -но, -то, що 

передають семантику результативності стану особи чи предмета: І чутно – перегукуються люди за сірою 

гіркою пеленою [4, с. 54]; 3) конструкції, у яких головний член виражений дієсловом бути у формі минулого 

часу (третя особа однини) з часткою не, а також словом немає: І не було на вербах телефону… [4, c. 37].  

Отже, односкладні речення активно функціонують у поетичному доробку Ліни Костенко.  
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НОМІНАЦІЯ ОСОБИ В МОВЛЕННІ МОЛОДІ 
 

Культура будь-якої держави містить не лише нормативні та офіційні вияви, а й ілюструє складну гаму 

субкультурних елементів. Ретельно розроблена система стандартів, що є нормативною у конкретному 

суспільстві, може підпадати впливу інших мов, розмовної мови, підмов професійних і соціальних груп 

населення. Складова субкультури сучасної української молоді – це та територія, на якій молоді люди 

можуть відчути себе дорослими, граючись у мовні новоутворення. Необхідність комплексного вивчення 

номінацій, які застосовує молодь у повсякденному мовленні, дає можливість установити ціннісні 

орієнтири цього прошарку сучасного суспільства та, відповідно, виявити тенденції розвитку української 

загальнонаціональної мови, що свідчить про актуальність нашого дослідження. 

Із другої половини ХХ століття і до сьогодні питання номінації є центром уваги багатьох мовознавців. 

Наукові розвідки А. Уфімцевої, Н. Арутюнової, О. Кубрякової, В. Телії, О. Ахманової, Н. Мігіріна, 

В. Гака, О. Тараненка, М. Рут, О. Приймак, А. Нелюби, Л. Ставицької, Г. Хмари, З. Валюх та ін. стали 

фундаментальною основою для розвитку теорії номінації в мовленнєвій діяльності, ономастиці, при 

вивченні неофіційних називань. Поступово номінація стає не лише об’єктом дослідження, а й засобом 

виявлення жанрових особливостей, вікової специфіки номінативної діяльності, національно-культурної 

своєрідності та вираженням лексичного складу спілкування молоді. Так виникає зацікавленість 

молодіжним мовленням – одним із найважливіших соціальних різновидів мови. 

Більшість учених під мовною номінацією розуміє процеси найменування явищ дійсності, що відбуваються 

в мовленні (О. Тараненко, О. Ахманова, Г. Колпанський, В. Гак та ін.). Мовна номінація, на їхню думку, – 

одночасно і процес найменування, і його результат, при цьому елементи мовної системи відображають факти 

екстралінгвістичної дійсності, фрагменти та явища навколишньої дійсності, реальні та вигадані її об’єкти. Серед 

значень номінації колектив авторів праць «Языковая номинация (Общие вопросы)» та «Языковая номинация 

(Виды наименований)» виділяють результат номінації. Досліджуючи особливості мовної номінації, 

Г. Колпанський наголошує на співвіднесеності мовних одиниць і реального предмета. 

Термін «номінація особи» ми розуміємо як номінативну одиницю зі значенням особи, що є 

синонімічною до таких понять, як «називання особи», тобто в цьому твердженні розглядаємо таке 

найменування у статичному плані, як результат процесу створення мовних одиниць, що 

характеризуються номінативною функцією.  

Мовлення молоді сьогодні розглядають у синхронії та діахронії. Крізь призму першого виміру 

лексика групується навколо сфери діяльності, що призводить до появи особливого лексикону школярів, 

студентів, курсантів, військових, поповненню якого сприяють захоплення, наприклад, музикою, танцями, 

спортом тощо. У діахронії молодь вивчають із точки зору вікової приналежності, називаючи молодими 
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особами людей від 15 до 30 – 35 років. Мова молоді не має чітких вікових меж, при цьому кожна вікова 

група використовує різноманітну лексику, по-своєму кодуючи одні й ті самі смисли. 

Слід зауважити, що номінації особи є неоднорідними за своїм значенням, оскільки можуть називати 

людину за родом її діяльності, зовнішніми ознаками, віком, статевою приналежністю, характером, станом 

здоров’я, різними звичками, ступенем кваліфікації, соціальною позицією, різноманітними відносинами з 

іншими людьми, національними та расовими спільнотами тощо. Номінації, які висловлюють 

ономасіологічну категорію особи, що, своє чергою, входить до складу більш широкої категорії субстанції, 

характеризуються сукупністю таких категоріальних понять: предметність, конкретність, істота, особа. 

Переважна більшість номінацій особи ілюструє зовнішні якості людини, маніфестує як негативні, так 

і позитивні поведінкові якості людини, виокремлюючи з-поміж інших маркер «популярний», 

«сексуальний», «багатослівний / небагатослівний». Наприклад: літературне слово хлопець у мовленні 

молоді в різних контекстах перетворюється на чува́к (неформальне звернення до особи чоловічої статі з 

позитивним відтінком, «молодий чоловік», «парубок», «юнак»), пацик, кадр, бой, гай (від англ. boy, gay – 

хлопець), покемон, мачо (сексуальний чоловік), вася (незнайома людина), ботан (людина, яка багато 

вивчає), флудераст (людина, яка флудить (продуцент великої кількості беззмістовних повідомлень на 

форумах). До дівчини можуть звертатися такими словами: герла (від англ. girl – дівчина), чика, чикуля (ОТ 

АНГЛ. CHICK – ЦИПОЧКА), няшка (мила дівчина), клюшка (молода дівчина), сорока – жінка, яка багато 

та швидко говорить. 

Також молодь послуговується іменами мультиплікаційних персонажів, називаючи чебою людину з 

великими вухами, бурьонкою відмінницю в навчанні, а покемоном – молоду людину. Необхідно 

зауважити, що запозичення до молодіжного сленгу надходять не лише з англійської мови, а й, наприклад, 

з японської. Так, тян – це красива дівчина, оскільки в японській мові є ввічливою приставкою до імені 

дівчини, кун – красивий хлопець. 

Таким чином, більшість номінацій осіб в українському молодіжному мовленні мають зневажливе, 

негативне чи іронічне забарвлення. Функціонування молодіжного сленгу зумовлено рядом причин, серед 

яких: тяжіння до експресивності, конспірація, створення особливої атмосфери зневажливо-іронічного 

ставлення до навколишньої дійсності, а також прагнення простоти та стислості мовлення.  
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Останні події світового суспільного співжиття обумовлюють поступовий рух від процесу глобалізації 

до політики мультилатералізму, ширшої замкненості в межах державних утворень, домінування 

національних інтересів над загальними. У цьому напрямку розвивається й українська наукова думка. 

Проблематика нашого дослідження викликана двома різночитаннями біографічної довідки Уласа 

Самчука. Так, у російському варіанті Вікіпедії значиться, що У. Самчук – український прозаїк, журналіст 

і публіцист, колабораціоналіст з нацистською Німеччиною [9]. Натомість в Енциклопедії історії України 

А. Жив’юк і Т. Комаренко характеризують У. Самчука як письменника, журналіста, громадського і 

політичного діяча, редактора та публіциста, який зіграв особливу роль у формуванні української 

національної свідомості в період ІІ світової війни на території Рейхскомісаріату Україна, коли він 
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очолював газету «Волинь» (1941‒42 рр.). Діяльність У. Самчука і керованої ним редакції стала однією з 

важливих передумов для початку антинацистського руху Опору на Волині 1942‒43 рр [1, с. 437‒438]. 

Покажемо достовірність другої характеристики, проаналізувавши деякі редакторські передовиці 

газети «Волинь» за 1941‒42 рр, які знаходяться у фондах Тилявського літературно-меморіального музею 

У. Самчука Тернопільської області. Зауважимо, що публіцистику У. Самчука вивчали Н. Буркалець, 

А. Власенко-Бойцун, В. Гінда, А. Жив’юк, Р. Радчик, Ю. Шаповал та ін. Ми ж акцентуємо увагу на 

національних мотивах у його редакторських статтях, опублікованих на сторінках часопису. 

Вимогою наших днів, називається у редакційній колонці «Господарство і праця» за 21 вересня 1941 

року «розбудова національного господарства, всіх його галузей» [3]. Серед актуальних завдань – 

інтенсифікація і поліпшення сільського господарства, удосконалення та підвищення сільсько-

господарської культури, закладання баз збуту, підприємств для переробки сировини, розбудова 

банківництва, промислу і т. п. Автор вважає господарство однією з «основних підстав потужності і сили 

народу». Засобом розбудови народного господарства виступає «розумна цілева і конкретна праця, праця 

у всіх відношеннях, себто організуюча, удосконалююча, творча праця, що в конечному висліді приносить 

великі тривалі реальні наслідки», а філософським законом – поєднання особистих інтересів з інтересами 

загальними. Резюмуючи він стверджує, що не може бути «ані національної, ані політичної зрілості так 

довго, поки вона не буде спочивати на міцних і трівких основах, всебічно розбудованого і доцільно 

використовуваного народного господарства». 

Аналізований контекст розвивається у публіцистичній замітці «Героїзм наших днів», опублікованій 

у часописі за 14 грудня 1941 року [6]. У ній У. Самчук стверджує, що «героїзм нашої доби – це праця. 

Чорна й біла. Мозку й рук… Це творчість як у лабораторії хіміка так і в кузні. Героїзм наших днів – бути 

ковалем. Ковалем всіх необхідних речей, часом зовсім малоефективних, але в загальній сумі національно-

суспільного будівництва життєво необхідних». 

Зважаючи на ситуаційну політичну заангажованість, зумовлену включеністю українського народу до 

німецької політичної системи, у передовиці «Війна» за 23 листопада 1941 року [4] У. Самчук зазначає, що 

не варто історично легковажити в оцінці нашої недавньої історії, адже «ясний погляд назад дає нам більше 

сили пережити сучасність» і, з рештою, перемогти. Війна для українців, розпочата у 1914 році 

продовжилася «нечуваною зморою комунізму», «міліонами людських жалів, болів, заслань, розстрілів і 

нарешті страшних голодних днів у 1933‒34 роках» на Сході і кошмарним сном «пацифікацій, 

ревіндикацій та Картузьких берез» на Заході. Наш фронт, стверджує автор, «ще незліквідований і, як 

довго живе український народ, зліквідований не може бути». Для того щоб перемогти «дійсність змушує 

нас усіх без винятку бути чуйними, а головне витривалими. Витривалими не лише фізично… Передовсім 

витривалими духом…». 

Стурбованість населення окупованих територій припиненням навчання в українських школах У. Самчук 

передає у статті «Наша школа», опублікованій у газеті «Волинь» за 4 грудня 1941 року [5]. Не конфронтуючи 

з німецькою окупаційною адміністрацією він намагається пояснити закриття українських шкіл війною, 

«браком відповідного прохарчування, тяжкими умовами гігієни» і надіється, що «закриття наших шкіл є 

тимчасове й, що, як настануть кращі часи, школи будуть негайно урухомлені». Автор не погоджується з 

думкою, що «з тимчасовим припиненням нашого шкільництва має припинитись навчання нашої дітвори». 

Він пропонує напрямки такого навчання: «Кожний може вчитися у себе дома, а коли не у себе дома, то в 

сусіда, чи свата, чи дядька. Вчитися читати й писати. Вчитися арифметики. Вчитися рідної історії, 

краєзнавства. Розвивати у наших дітях фізичні їх здібності, господарське користування». Відсутність 

українських державних і недержавних освітніх організацій треба тимчасово замінити тим, чим можна й що 

є у наших селах. «Бо це тепер наша школа… Єдина. І це треба розуміти» ‒ проголошує публіцист. 

Не залишилися поза увагою колективу часопису «Волинь», очолюваного У. Самчуком героїчні дати в 

історії українського народу – День Соборності України і річниця битви під Крутами, яким присвячені передові 

статті «22 січня» за 22 січня [7] і «Крути» за 25 січня 1942 року [2]. Про першу із них головний редактор зазначає, 

що вона вписана раз і назавжди «дуже тривалими літерами в душі й серця усіх нас без винятку, всіх у кого в 

жилах пливе кров українця і хто батьківщину свою вбачає як основу буття взагалі». Прочитаний 22 січня 1919 

року на площі Св. Софії документ стерджено декларує, що «український народ, як великий він у часі і просторі, 

виявляє і твердо документує свою волю бути незалежним і вільним… Незалежним і вільним у всіх 

відношеннях, так, як це розуміє мешканець найсвідомішого континенту Європи… Бути вільним і суверенним 

у правах і обов’язках, це не мрія, це конечність кожкої людини». Широко оперуючи поняттям «український 
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народ» в аналізованій та інших публіцистичних працях письменник не скупиться на різні епітети, означення та 

характеристики: «… в глибину душ мільйонів і мільйонів наскрізь молодого, здорового, амбітного народу», 

«…жила, живе й буде жити наша земля та її великий, чесний, працьовитий народ» [7], «… свідома організована 

й здисциплінована національна одиниця» [5]. 

Вершиною публіцистичної творчості У. Самчука у часописі «Волинь» стала редакційна стаття «Так 

було – так буде», яка вийшла в номері за 22 березня 1942 року [8]. Наслідком публікації стало звільнення 

автора з посади головного редактора і його арешт. 

Ми українці, зазначає письменник у згаданій статті, «яскравий приклад того, як родяться, як 

формуються, і як творяться народи». Впродовж історії нікому не вдавалося нас скреслити: ні Чингісханам, 

ні Батиям, ні володарям Російської імперії. Правда, було за це дорого і солоно заплачено. Ніхто не скаже, 

що ми боргуємо історії. Тому й любимо свою землю, чуючи кожним атомом нашої душі її запах. Любимо 

землю наших предків, горимо бажанням для неї жити, хочемо для неї працювати. 

Ми свідомі того, аналізує У. Самчук, що Україна в даний момент не відіграє ролі вирішальної, особливо 

на фронті. Всі плани, пов’язані з війною нічого для нас не міняють. «Можливо міняють зовнішні ознаки. Чи 

навіть форми. Але основна суть залишається та сама. Та сама наша життєва сила, те саме хотіння». Він 

стверджує, що «історія вписує нову сторінку. На мапі Європи закреслюється новий простір з назвою 

Україна». «Народ України був, є, і вічно буде! Так!» ‒ проголошує, без сумніву, національний лідер. 

Підсумовуючи висловлене можна зробити висновки: 

1. Редакторські статті У. Самчука до часопису «Волинь» строго структуровані, зрозумілі, написані 

колоритною українською мовою. 

2. Об’єктивність фактажу забезпечується широким використанням історичного і сучасного матеріалу, 

аналітикою дослідження і викладу. 

3. Включення у німецьку політичну систему допускало творчу, редакційну та ін. діяльності тільки у 

лояльності до окупаційного режиму, пор. співіснування українських наукових і літературних діячів з 

Радянською владою. Разом з тим у кожній з публіцистичних праць У. Самчука можна виділити українські 

національні мотиви, які еволюціонують від обережних фраз «наша (тобто українська) школа», «наша 

дітвора», «наша життєва сила» до філософських висловів «національне господарство», «національна 

зрілість» і, нарешті, до відкритих узагальнень типу: «ми українці», «український народ», «Україна як частина 

Європи». Позитивними є методичні рекомендації публіциста щодо життя українців під час окупації, 

навчання й акумуляції фізичних, творчих сил й українського духу для подальшої боротьби за незалежність. 
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ТОПОС ЧИТАЧА В ПОСТМОДЕРНИХ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИКАХ: 

ВИБІР НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 
 

Протягом всієї історії людства спостерігалась зміна суперпозицій елементів класичної для 

мистецьких практик тріади «автор-твір-аудиторія» (або «автор-текст-читач»). Починаючи з кінця ХІХ ст. 

ситуація змінилась. Так, якщо мистецькі практики кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. засвідчили 

симбіоз автора і його твору, тим самим актуалізувавши питання зміни тріади на систему відношень 

«автор / твір – аудиторія», то постмодерні культурні практики взагалі не визнавали жодної залежності 

твору від автора. Навпаки, стала очевидною залежність автора від твору, бо лише останній в постмодерні 

мав ознаки іманентного існування. Ситуація ж із читачем, пошуком його топосу в постмодерних 

культурних практиках, особливо в постмодерній літературі, потребує більшої уваги. Це пов’язано з 

вибором наративної стратегії читача. Оскільки у постмодерні автор «помер», а читач «народився» (Р. Барт 

«Смерть автора»), то важливо визначити: постмодерн – це «гра в читача» чи «гра з читачем». 

За твердженнями В. Малахова, ситуація постмодерну в культурі має онтологічні, гносеологічні, історико-

культурні та естетичні особливості [6, с. 238], культивуючи які адепти постмодерну (Р. Барт, Ж. Дерріда, 

Ж. Дельоз, У. Еко, М. Фуко та інші) утвердили мозаїчну картину світу. Домінантою цього світу є безперервний 

процес конструювання знаків, завдяки якому розкривається фрагментарність, невизначеність, поверхневість, 

іронічність, деканонізованість та гібридність постмодерного світу (І. Хассан). 

У постмодерні нічого не існує поза текстом: «ми міркуємо лише за допомогою знаків» [3, с. 61], 

«реальності немає, є текст, позбавлений меж та ідеологій» [8] і є читач, який знаходить власний сенс в 

компілюванні текстів, бо він – «людина без історії, без біографії, без психології, він лише дехто, хто 

поєднує воєдино всі знаки, що утворюють текст» [1].  

«Смерть» автора та «народження» читача пояснюється природою творчого процесу. Утвердження 

рецептивної естетики, відмова від будь-яких бінарних опозицій, хаотичність у побудові сюжету, 

дисгармонія і деструкція художнього світу – все це позбавило творчий процес індивідуального характеру 

автора. У постмодерні автор розуміється «не як індивід, що говорить, або той, що висловив, або написав 

текст, а як принцип групування дискурсів» [9, с. 21]. Його смерть «означає попередню умову аналізу 

словесного артефакту, який розглядається не як «твір» цілісної «свідомості», але як текст, де немає 

«запису про Батьківство», а «Автор» існує лише як «Автор на папері»» [7]. Автор перестав бути мірилом 

моральності, пророком істини та цінностей. Він не відчуває «мук творчості». Його немає ні до тексту, ні 

після. Він розщеплений у просторі культурних кодів.  

Для постмодерних культурних практик, на думку К. Ісаєнко, властива «жанрова домовленість» між 

автором та читачем, варіацією якої є «гра з читачем». Створюється ілюзія існування якихось конвенційних 

правил жанру, керуючись якими автор «будує» текст, а читач «розшифровує» та осмислює його [4, c. 51]. 

Утім, на наше переконання, для постмодерну, навпаки, характерною є деміфологізація будь-яких 

домовленостей, особливо – між автором та читачем. Цьому є дві причини. По-перше, постмодерний твір 

не є замкнутою структурою. Його існування не обумовлено естетикою самовираження автора. 

Постмодерний твір – це твір який залежить від читача, його очікувань і мистецьких уподобань. Читач має 

справу з текстом, а не автором. Лише завдяки читачеві кожен знак тексту набуває ситуативного значення. 

Навіть в цьому випадку не передбачено наявність фіксованого значення тексту. Адже коли читають текст, 

то його відразу й «переписують». Різні читачі – різні смисли одного тексту. Прихильники постмодерних 

культурних практик часто послуговуються поняттям «пастиш» на позначення безперервного, а відтак – 

вічного життя тексту. Принципова незавершеність значень написаного та множина смислів прочитаного 

руйнує «міф про філіацію» тексту, тобто його приналежність до конкретного простору та часу написання.  

Постмодерний текст «виникає та реалізується лише у процесі зустрічі, [його] контакту <…> з 

читачем» [4, c. 49]. Утім, як нам видається, це не дає достатніх підстав аби ставити існування тексту у 

залежність від можливостей його прочитання читачем. І це є друга причина. Вже згадана нами праця 
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Р. Барта «Смерть автора» чітко фіксує властиву постмодерній літературі деперсоналізацію автора і 

читача. І якщо перший просто «помер», то другий – це той «простір, де існують всі цитати, з яких 

складається тест» [1]. Читач, подібно до автора, не творить текст, як щось автономне. Він його 

доопрацьовує, або, як зазначає Л. Руденко, реінтерпретує шляхом компіляції множинності 

інтертекстуальних зв’язків попередніх текстів [8]. Спостерігається поєднання постмодерного 

світобачення із постструктуралістською ідеєю про знак і значення як джерело мови, що реалізується у 

тексті. Це повертає нас до питання топосу читача у постмодерних культурних практиках.  

Отже, «гра в читача» чи «гра з читачем»? Дослідники постмодерну не дають однозначної відповіді на це 

питання. З одного боку, позиція «гри в читача» є виправданою для автора. Адже так він отримує змогу хоч 

якось зберегти своє «я», повністю не розчинившись в просторі деконструйованих смислів. З іншого – позиція 

«гри з читачем» властива тексту. Оскільки читач, як і автор, є суб’єктом без суб’єктивності, то підставою 

його існування є приналежність до процесу гри-реінтерпретації тексту. Тобто читач більше потребує тексту, 

ніж текст конкретного читача. Для постмодерного тексту важливим є читацький інтерпретаційний простір, 

а не біографія читача. Теза Р. Барта про те, що на зміну автору приходить скриптор (читач), який «несе в собі 

не пристрасті, настрої, відчуття або враження, а тільки неосяжний словник, з якого він конструює письмо» 

[1] має своє продовження. Стверджуючи, що народження читача доводиться оплачувати «смертю» автора, 

Р. Барт доходить до висновку, що «смерть читача так само неминуча» [7]. 

На наше переконання, постмодерним культурним практикам більш властива наративна стратегія «гри 

з читачем». Але з читачем грає не автор. Не він запрошує його «до трансформації і / або творення 

художнього тексту: дописування фіналу, початку, фрагмента, розвиток ліній персонажів тощо» [5]. У 

постмодерні з читачем грає сам текст. Як зауважує Ц. Тодоров: «текст – це пікнік, на який автор приносить 

слова, а читач – сенс» [Цит. за: 5].  

Граючи з читачем, постмодерний текст «виховує» його. Термінологію Г. Гессе, постмодерний текст 

типізує читача. За його вміння розпізнавати та слідувати правилам гри щодо розбудови текстуальних 

значень, читач у постмодерні може осягатися як «наївний», «активний» або «ідеальний (вільний)» [Дет.: 

2]. При цьому гра тексту з читачем відбувається таким чином, що ця типологія є відносною. Залежно від 

того, як швидко читач опанує правила гри, він може перебувати як в єдиній ролі, так і пройти всі три стадії 

читання, і не обов’язково, що це буде лінійний прогрес. 
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SOME PRINCIPLES OF REALIZATION OF LEGAL AID ON CIVIL CASES IN THE 

REPUBLIC OF BILARUS 
 

The study of problematic issues of international legal regulation of legal aid provided in the cases considered 

in civil proceedings, it is primarily the need to study the normative law base and practice of  realization this right 

in different countries of Europe and the world. In this regard, the scientific research of the principles of providing 

the right to legal aid deserves attention, as well as the peculiarities of the functioning of the Bar, which is designed 

to assist in the realization of this right in the Republic of Belarus. 

It should be noted that the following well-known lawyers were engaged in the study of a number of issues of Bar, 

as well as the peculiarities of providing legal aid in cases considered in civil proceedings in the Republic of Belarus: 

M. I. Pastukhov, I. I. Martinovich, A. A. Demidov, S. V. Kurylov, O. N. Zdrok, E. E Tsvetkova, V. P. Skobelev, 

I. G. Skorokhod and other lawyers.  

Before researching the issue of legal aid in civil cases in the Republic of Belarus, it is  should be paid attention 

to judicial statistics of this country. 

The Chairman of the Supreme Court of the Republic of Belarus V. Sukalo points out that about 700 thousand 

cases of various categories are considered annually in the country, only about 20 % of decisions are appealed to 

the highest instance [1]. 

During the studying of principles of legal aid, it is necessary to pay attention to the norms of the Constitution 

of the Republic of Belarus, Article 62 which provides that everyone has the right to juridical aid to exercise and 

protect rights and freedom, including the right to use at any time by lawyers and representatives in court, other 

state bodies, local government bodies, enterprises, institutions, organizations, public associations and in relations 

with officials and citizens. In cases provided by law, juridical aid is provided at public expense. Opposition of 

providing legal aid in the Republic of Belarus is prohibited [2].  

It should also be noted that the Civil Procedure Code of the Republic of Belarus indicates, in Article 14, that 

in civil proceedings, citizens and judicial bodies have the right to juridical aid from lawyers and other 

representatives. This article also states that the procedure for providing juridical aid to citizens and judicial bodies 

is determined by the CPC of the Republic of Belarus and other legislative acts [3].    

There is an important point of view of M. I. Pastukhov, who emphasizes in a scientific publication, «Advocacy 

in Republic of Belarus: legislation and practice» (2017), that in Belarus there are 7 territorial boards, 160 legal 

consultations, including 14 specialized, 66 law bureaus. According to this author, about 300 lawyers work 

individually in the form of a lawyer office. Legal consultations remain the main form of association of lawyers. 

All lawyers (about 2,000 people) are united by the Republican Bar Association [4 , p. 23] 

E. E. Tsvetkova (Minsk, Republic of Belarus) has a logical opinion that the norms of international legal aid 

are closely connected with various procedural branches: civil, criminal, arbitration proceedings [5, p. 350]. It is 

also logical that   I. G. Skorokhod (Minsk, Republic of Belarus) believes that the right to legal aid for the exercise 

and protection of rights and freedom has always been fundamental for both individuals and collectives bodies. 

According to this author`s thought, each period of state and legal development of Belarus provided its specificity 

in explaining its content and realization practice [6, p. 61–62]. 

In the context of the study of providing legal aid (including in civil cases) in the Republic of Belarus, it is also 

necessary to pay attention to the position of the Constitutional Court of the Republic of Belarus, which is set out 

in the Decision of 5 October 2000 № Р-103/2000. The Constitutional Court of the Republic of Belarus stated in 

this decision that the right to juridical aid, provided in Article 62 of the Constitution, based on generally defined 

principles of international law (Article 8 of the Constitution), for the exercise and protection of citizens' rights and 

freedom, it is guaranteed by the state providing qualified juridical aid on a professional basis (lawyers or other 

persons who have a right on providing juridical aid) [7].   
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Consequently, comparing the main features of the organization of legal aid in civil cases in Ukraine and the 

Republic of Belarus, it is clear that the system of these procedural legal relations has similar features, but also has 

a number of differences that are unique. For example, speaking about the institute of Bar, which is designed to 

assist in the providing legal aid (including in civil cases), in the Republic of Belarus one of the requirements for 

access to the lawyer’s profession is the need for at least three years of experience in specialization. And in Ukraine 

a similar requirement for admission of a candidate to the qualifying (bar) exam is at least two years of experience 

in the field of law. It is also worth noting that in these countries the total number of persons who have the legal 

status of a lawyer differs significantly. 

Therefore, in our opinion, it is necessary to improve international legal cooperation between Ukraine and the 

Republic of Belarus on the providing legal aid (including in civil cases). The issues of upgrading qualification 

deserves a special attention in this direction, subjects who provide legal (juridical) aid, the exchanging of positive 

experience in the field of cooperation of the Bar of these countries, improvement of standards of providing legal 

(law, juridical) aid in civil cases.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ 

СПОРІВ В УКРАЇНІ 
 

За сучасного стану речей, мається на увазі (1) негативних: настання ситової кризи, всесвітньої 

пандемії, абсолютна політизації багатьох бізнес процесів та (2) одночасно позитивних: стрімкого розвитку 

існуючих моделей ринків, появи нових економічних явищ та ідей, як ніколи важливо вчасно та швидко 

вирішувати поточні спірні процеси, які можуть негативно вплинути, як на фінансову сторону будь-якої 

бізнес моделі, так і на transparency бренду такої моделі. 

Зазначене і стосується податкових спорів. Зокрема, наразі наявна велика кількість податкових спорів, 

у яких топ-компанії, що є найбільшими наповнювачами бюджету в України намагаються нівелювати 

неправомірне втручання у право мирного володіння своєї власності з боку податкових органів, в той час 

http://court.gov.by/ru/justice/%20press_office/%20e4d307b59d644a0a.html
http://court.gov.by/ru/justice/%20press_office/%20e4d307b59d644a0a.html
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як останні навпаки намагають втрутитись у таке право та стягнути на користь держави додаткові кошти 

у вигляді недоотриманих податкових платежів, штрафів, пені. 

Зазвичай протиборство таких протилежних сил закінчується затяжними та довгими судовими процесами. 

З одного боку процес судового оскарження рішень податкового органу є досить демократичним та 

дієвим способом захисту платників податків, та своєрідним фільтром, який нівелює контролюючу 

(податкову) упередженість й дає змогу, в більшості випадків, залишатись в силі лише дійсно 

справедливим, та такими, що гуртуються на беззаперечних доказах, рішенням контролерів. 

Однак, судовий спосіб захисту у податкових спорах рідко використовується в розвинутих, 

інвестиційно привабливих країнах. Судовий порядок вирішення адміністративних спорів не є 

найуспішнішим способом вирішення податкових спорів у зв’язку з таким: 

- строковістю – надзвичайно  довгими строками розгляду податкових спорів, що можуть сягати і 

більше 5 років; 

- висока вартість правової допомоги, що може і не надати позитивного результату, при відсутності, принаймні 

в Україні, дієвого механізму відшкодування вартості правової допомоги в адміністративному судочинстві; 

- низька довіра до судової системи в Україні; 

- безумовна наявність однієї “переможеної” сторони; 

- можливі негативні, в контексті «brand name», наслідки для міжнародних компаній у разі програшу у справі, 

що можуть виплисти у негативний вплив на фондових біржах щодо капіталізації глобальних компаній, тощо. 

Зазначені негативні наслідки нівелюють можливість вчасного, швидкого та об’єктивно правильного 

прийняття рішень підч час вирішення податкових спорів, що не дає можливість швидко адаптуватись до 

сучасних кризових ситуацій та day to day викликів. 

На заміну зазначеному, вважаю, що однією із найбільш успішних моделей вирішення податкових 

спорів є укладення мирових угод, що вже багато років є дієвим для обох сторін конфлікту механізмом під 

час вирішення таких спорів. 

Аналізуючи закордону практику розвинутих країн, зазвичай у США, судові спори закінчуються 

укладенням мирової угоди, менше 2% спорів закінчуються судом: 

“З моменту створення 90 років тому, Апеляційному органу вдалося досягти взаємних домовленостей 

у переважній більшості спорів».1 

Більш того, навіть регламент ЄСПЛ, найбільш демократичного суду, з найбільшою довірою та 

об’єктивністю рішень вказує, що ЄСПЛ повинен здійснити низку дій для намагання досягнути 

примирення між сторонами. Зокрема, відповідно до ч. 1 правила 62 Регламенту ЄСПЛ: 

«1. Як тільки заяву визнано прийнятною, Секретар, діючи за вказівками палати або її голови, налагоджує 

зв'язок зі сторонами з метою забезпечення дружнього врегулювання спору, відповідно до пункту 1 (b) статті 

38 Конвенції. Палата вживає заходів, які вважаються доцільними для сприяння такому врегулюванню.  

… 

3. Якщо Секретар повідомить палату про те, що сторони погодилися на дружнє врегулювання, 

палата, пересвідчившись у тому, що врегулювання було досягнуте на основі поваги до прав людини, як 

визначено в Конвенції та протоколах до неї, вилучає справу» 

З зазначеного випливає, що укладення мирових угод, зокрема, і у податкових спорах є буденною 

практикою у процесі вирішення спорів США та розвинутих європейських країн. 

Вважаю, що перевагами такого способу вирішення податкових спорів є: 

- короткі строки вирішення спорів; 

- зазвичай укладення мирових угод закінчується надзвичайно великим зменшенням податкових 

нарахувань. Таким чином і платник податків зменшує свої витрати, і держава отримує додаткові 

надходження у разі виявлення податкових порушень; 

- можливість вирішення спору без залучення сторонніх юристів, із збереженням суттєвої частини 

фінансів та із збереженням конфіденційної інформації в межах «кухні» суб'єкта господарювання; 

- підвищення довіри до найменування суб'єкта господарювання, у зв'язку із його готовністю до 

співпраці з державними органами та відсутністю низки судових процесів, за участі такого суб’єкта. 

Підсумовуючи вказане зазначу про проблеми, які на мою думку, перешкоджають введення такого 

інституту в Україні: 

                                                           
1 дані з офіційного сайту Податкової служби США 
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- відсутність практики відшкодування реальних витрат на правову допомогу; 

- відсутні процедури притягнення притягнення посадових осіб за скасування та визнання 

незаконним податкового-повідомлення рішення; 

- можливі випадки притягнення до відповідальності працівників за нібито «перевищення 

повноважень» у разі укладання мирових угод; 

- головне – небажання податкових органів чітко та об’єктивно досліджувати відповідні ситуації. 

Таким чином, впровадження інституту мирових угод у податкових спорах є нагальною та важливою 

потребою для функціонування демократичного та інвестиційно-привабливого бізнес-клімату в Україні.  

На завершення зазначу, що у 2019 році, в Україні вперш і єдина, була прийнята мирова угода за 

участю групи компаній Philip Morris, яка здобула всесвітнє схвалення юридичної та бізнес спільноти, 

однак, ка також і була розкритикована заполітизованими учасниками ринку, що не зацікавленні у 

розвитку розумної конкуренції, та пошуку новітніх та дієвих механізмів вирішення податкових спорів.  

Зважаючи на всесвітній досвід, наважусь спрогнозувати, що упровадження інституту мирного 

врегулювання податкових спорів в Україні буде здійснено та принаймні у наступні 5 років та стане одним 

із кроків успішної спів праці на рівні держава-бізнес, від якого «виграють» усі. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ ОРГАНІВ 
 

Проблема науково-технічного забезпечення діяльності правозастосовних органів не є новою для 

криміналістики, проте її складність й інноваційні зміни, що постійно відбуваються в будь-якій сфері 

суспільного життя: зміна ідей, знань, технологій – потребують нових досліджень для розроблення наукових 

рекомендацій, з метою оптимізації та підвищення якості діяльності органів досудового розслідування. 

Як видається, інформаційне забезпечення діяльності правозастосовних органів характеризується, 

перш за все, наявністю певної системи надійних джерел інформації, а його стан – наявністю науково-

технічних і спеціальних засобів обробки та використання інформації, в тому числі сучасних 

інформаційних технологій і відповідної їх потенційним можливостям організації функціонування 

створюваних на їх основі АІПС, що забезпечують рух інформації між носіями – джерелами й 

споживачами, її обробку, зберігання і видачу відповідно до запитів [1, с. 24]. Отже, одним з пріоритетних 

напрямів науково-технічного забезпечення діяльності органів досудового розслідування є впровадження 

новітніх інформаційних систем і технологій, під  якими прийнято розуміти організаційно впорядковану 

сукупність масивів інформації про об’єкти та інформаційні технології, у тому числі засоби сучасної 

комп’ютерної техніки, програмне забезпечення і мережі зв’язку, що забезпечують процеси введення, 

опрацювання та видачі інформації [2, с. 195, 196]. Впровадження сучасних технологій в роботу 

інформаційних систем дозволяє підвищити їх продуктивність, перш за все це пов’язано з покращенням 

якості самої послуги (швидкості та зручності отримання необхідних відомостей), крім того, змістове 

наповнення автоматизованих інформаційних систем оновленими даними, структурна організація 

інформації, що відповідають сучасному стану наукових досліджень і потребам судово-слідчої практики 

також матиме важливе значення.  
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Ще один важливий момент удосконалення інформаційного забезпечення органів досудового розслідування 

пов’язаний з використанням потенціалу ДНК-ідентифікації – створенням банку даних криміналістичного 

обліку генетичних ознак людини на основі ЄДДР і впровадження загальної «біоелектронної» генетичної 

паспортизації населення. Доповнення вже існуючих ідентифікаційних біометричних систем даними (ознаками), 

посилаючись на позитивний досвід країн Західної Європи [3, с. 222]. Дана система надасть можливість 

використовувати відповідну інформацію для оперативної ідентифікації жертв злочинів, аварій та техногенних 

катастроф і осіб, що причетні до їх вчинення (виникнення). 

Розроблення і використання нових науково-технічних засобів для виявлення, збирання, попереднього 

дослідження та фіксації доказів також вважається сучасним напрямом впровадження науково-технічних 

засобів та інноваційних продуктів в діяльність органів досудового розслідування [4, с. 86]. 

Як продукт прогресивних інформаційних технологій, що може слугувати універсальним знаряддям 

забезпечення діяльності з виявлення, розкриття, розслідування та запобігання злочинам, а також протидії 

злочинності в повітряному просторі доцільно розглядати БПЛА. Інноваційні технології у вигляді БПЛА 

дозволяють досягати широкого переліку цілей: 1) виявлення й попереднього дослідження слідів і 

предметів – речових доказів, пошуку людей, тварин і речей у важкодоступних чи небезпечних місцях, у 

т. ч. в нічний час доби та в інших несприятливих умовах; 2) фото- та відеофіксації певних обставин 

правопорушень (подекуди в режимі реального часу), протиправних наслідків останніх, їх учасників, 

знарядь і залишених ними слідів; 3) відібрання зразків, закріплення та вилучення об’єктів; 4) 

дистанційного провадження слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) і судових дій на 

відкритій місцевості та у великогабаритних приміщеннях; 5) наукової організації праці уповноважених 

суб’єктів; 6) забезпечення особистої безпеки учасників кримінального провадження; 7) фіксації 

правопорушників на місці події, припинення й запобігання злочинним посяганням; 8) відстеження та 

фіксації місцезнаходження підозрюваного або обвинуваченого. Отже, запорукою кардинального 

підвищення якості й ефективності науково-технічного забезпечення діяльності органів досудового 

розслідування може слугувати впровадження в повсякденну практику не так розрізнених БПЛА, як 

безпілотних літальних систем і комплексів [5, с. 170, 171, 173]. 

Науково-технічним засобом, який забезпечує комплексну фіксацію оточуючої обстановки зі 

здійсненням точного відображення зовнішнього вигляду, форми, вимірюванням відстаней між об’єктами, 

їх взаємного розташування та розмірів, є лазерний 3D-сканер. За допомогою відповідного програмного 

забезпечення, використання 3D-сканеру дозволяє протягом невеликого проміжку часу створити точну 

фотореалістичну модель ділянки місцевості, розглянути її з будь-якого ракурсу та відстані як в цілому, 

так й окремі об’єкти. Важливим є й те, що дане програмне забезпечення дає можливість проводити 

реконструкцію об’єкту та здійснювати різного роду операції з окремими об’єктами як у 3D-моделі, так і 

окремо від неї, імпортувати у 3D-модель місця, що скановано, інші тривимірні об’єкти для ілюстрації їх 

розташування в певні проміжки часу тощо [6, с. 50].  

Одним з перспективних напрямків докладання зусиль криміналістів представляється вивчення та 

використання в діяльності правозастосовних органів електронних слідів, що залишаються в різних 

інформаційних базах даних засобами мобільного зв’язку, кредитними, дисконтними картами, проїзними 

документами, забезпеченими магнітним кодом, персональними комп’ютерами, підключеними до 

Інтернету, іншими пристроями, асортимент яких стрімко розширюється. Виявлення, фіксація, 

розшифровка таких слідів будуть сприяти розкриттю і розслідуванню самих різних, в тому числі й 

комп’ютерних злочинів, що здійснюються в Інтернеті [7, с. 203].  

Сьогодні використання новітніх технологій дозволяє підвищити рівень активності співробітників 

органів досудового розслідування завдяки швидкому отриманню інформації про протиправні дії, що 

відбуваються в даний момент. Наприклад, технологія виявлення пострілу ShotSpotter, значення якої у 

розслідуванні та розкритті злочину полягає в тому, що докладні дані про місцезнаходження інциденту 

забезпечують повноту при збиранні доказів, допомагають швидко встановлювати свідків та затримувати 

підозрюваних, оперативно отримувати відомості про подію злочину. Крім того, важливу роль технологія 

ShotSpotter відіграє у попередженні злочинної діяльності – її використання дозволяє знизити рівень 

вбивств і скоротити кількість інцидентів з використанням вогнепальної зброї [8]. 

Таким чином, вважаємо за необхідне виокремити два основні напрями науково-технічного 

забезпечення правозастосовних органів: 1) модернізація, розробка сучасних інструментальних засобів та 

найефективніших технічних прийомів, методів їх застосування для оптимізації роботи з доказами; 2) 
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інтеграція інформаційних технологій і використання їх потенційних можливостей уповноваженими 

суб’єктами органів досудового розслідування.   
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Юридичний факультет , спеціальність правоохоронна діяльність  

 

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК ОДНОГО ІЗ НАПРЯМІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ 
 

Організована злочинність характеризується високим професіоналізмом і транснаціональним характером 

відносин. Його діяльність має особливо серйозні наслідки і становить небезпеку не тільки для національних 

інтересів окремої держави, а й для всієї світової спільноти. Організована злочинність зачіпає цілий ряд 

найважливіших соціальних цінностей, таких як життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

людини, безпека державного суспільства, приватна і державна власність і так далі. Кримінальні угруповання, 

проникаючи в законодавчі і державні органи, правоохоронні та судові органи, лобіюють свої незаконні 

інтереси, завдають значної шкоди суспільству і державі, а також конкретній особі, яке згідно з Конституцією 

України визнано вищим соціальна цінність в державі [1, с. 115]. 

У сучасному світі одноосібне зайняття гральним бізнесом малоймовірне. Досить складний механізм 

скоєння цього злочину передбачає ряд послідовних підготовчих дій, в тому числі придбання (оренда) 

спеціального грального обладнання, облаштування приміщень для азартних ігор, підбір і 

«працевлаштування» обслуговуючого персоналу. У той же час не у всіх випадках дії осіб, залучених до 

різних етапів такої злочинної діяльності, об'єднані спільним умислом. Це, перш за все, прямі виконавці 

(адміністратори, касири, круп'є, оператори і т. д.), а також так звані «номінальні» організатори грального 

бізнесу. Дуже часто «номінальні» організатори не знають реального власника грального бізнесу, а 

спілкуються тільки зі своїми співробітниками (охоронцями, особистими помічниками і т. д.) іотримати 

всі інструкції від них. Особи ж, що займаються технічною роботою в групі, далеко не завжди 

поінформовані про її злочинний характер. 

Сьогодні азартні ігри є однією з найприбутковіших галузей організованої злочинності в світі. 

Наприклад, сучасний легальний гральний бізнес в США перевершує шоу-бізнес за розмірами, причому 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5
https://www.shotspotter.com/
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ця сфера є найбільш привабливою для організованої злочинності і корупції (за даними ФБР, всього через 

9 років з моменту відкриття першого казино в Нью-Джерсі в 1977 році), рівень злочинності в гральному 

бізнесі виріс на 138%). Правоохоронні органи США щорічно реєструють не тільки численні порушення 

організації або проведення азартних ігор, а й інші пов'язані з ними злочини, такі як вимагання, лихварство, 

шахрайство (в тому числі з використанням кредитних карт), проституція, поширення порнографії, 

відмивання грошей, ухилення від сплати податків порушення, пов'язані з вживанням алкоголю, 

наркотрафіком і т. д. [2, с.60]. 

Організована злочинна група, яка створюється для участі в азартних іграх, зазвичай складається з:  

1) власник грального бізнесу - глава ОЗГ; 

2) особа, яка є особистим помічником власника грального бізнесу і від його імені дає вказівки і формує 

групу; одна і та ж особа самостійно або через співробітників шукає фіктивних осіб, які згодом 

реєструються як суб'єкти підприємницької діяльності і стають «номінальними» організаторами грального 

бізнесу, а також здійснює пошуки касирів, круп'є, барменів, охоронців і т.д.; 

3) особа, яка веде офіційний і неофіційний облік, представляє звіти і управляє всіма фінансовими 

питаннями - «фінансовий директор»; 

4) особи, які є номінальними директорами компаній-партнерів, які орендують гральне обладнання, 

приміщення для гральних закладів і т. д., Але самі не грають в азартні ігри. У цій групі кожному 

призначена роль, причому кожен з цих людей наймає співробітників, які можуть не знати справжню мету 

своєї діяльності і не знати власника організації. 

За даними МВС України, в грудні 2016 року було оголошено місяць боротьби з гральним бізнесом. У 

той же час, як заявив т. в. о. начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України 

Сергій Вязмікін: «Протягом місяця поліція припинила діяльність 789 гральних закладів». Поліція 

конфіскувала 8 125 одиниць грального обладнання, в тому числі близько 7,8 тис. системних блоків, 313 

ігрових автоматів, 50 платіжних терміналів і 12 покерних столів. Вартість вилученого обладнання сягає 24 

мільйонів гривень. Крім того, було вилучено понад 2,6 мільйона гривень, отриманих злочинним шляхом. 

Як правильно зауважив М.В. Корнієнко, традиційними сферами організованої злочинності, крім 

азартних ігор, є рекет, бандитизм, нелегальний секс-бізнес, а члени цих груп дисципліновані, зазвичай не 

вживають наркотики і алкоголь [3, с. 49] А.В. Савченко визначає, що шахрайство (стаття 190 

Кримінального кодексу України), підробка банкнот і державних лотерейних квитків (стаття 199 

Кримінального кодексу України), легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (стаття 209 

Кримінального кодексу України), ухилення від сплати пов'язані з незаконними азартними іграми з 

сплатою податків (ст. 212 КК України), втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність у вигляді 

причетності до азартних ігор (ст. 304 КК України) та т. д. Таким чином, азартні ігри, які здійснює ОЗГ, 

часто супроводжується вчиненням таких злочинів, як ухилення від сплати податків, відмивання грошей, 

шахрайство, підробка документів і т. д.  

Тому при проведенні оперативно-розшукових заходів або розслідуванні скоєння цих злочинів 

організованими групами правоохоронні органи можуть отримувати інформацію про їх вчинення азартних 

ігор. У той же час організована злочинність в гральному бізнесі зазвичай характеризується її 

глобалізацією, зв'язками з організованою злочинністю за кордоном, використанням новітніх технологій, 

Інтернетом для створення ігрових порталів і реєстрацією доменного імені за кордоном і так далі. 

Правоохоронні органи (зокрема, правоохоронні органи) часто не мають необхідних інструментів для 

боротьби з цими злочинами, і це створює труднощі при їх виявленні і розкритті. Це робить практично 

неможливим переслідування членів ОЗГ в Україні. 
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