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студентка  кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології 
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СКЛАД МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА У ПАЦІЄНТІВ З ДИСБІОТИЧНИМ 

СИНДРОМОМ. 
 

Дисбіоз - це зміни нормального видового складу мікрофлори  різних біотопів макроорганізму, що 

може бути наслідком впливу різноманітних факторів : розвиток захворювань, антимікробна терапія, 

стреси, стан імунної та ендокринної систем і інше. Проблема порушень мікробної екології кишечнику є 

найбільш актуальною в умовах промислово розвинених міст. При високому техногенному навантаженні 

в людській популяції відбувається формування різних варіантів норм мікробіоценозу, що представляють 

собою пристосувально-адаптаційну реакцію на вплив несприятливих факторів [1, с.37-40]. Актуальність 

цієї проблеми привертає увагу до вивчення явища дисбіозу шлунково-кишкового тракту та розробки 

методів своєчасної адекватної корекції складу мікрофлори при дисбіотичних порушеннях. 

У зв`язку з цим метою дослідної роботи  було проведення моніторингу змін мікробного пейзажу 

кишечника у дітей і підлітків - пацієнтів Державного закладу «Спеціалізована багатопрофільна лікарня 

№1» міста Дніпро. 

Під час дослідження до бактеріологічної лабораторії надійшло 82 зразки біологічного матеріалу від 

пацієнтів, 9 з яких мали клінічний діагноз, а інші 73 особи були спрямовані на обстеження. В результаті 

проведеного мікробіологічного аналізу у 89% осіб було виявлено відхилення у складі мікробіоценозу 

кишечника, як за кількісними, так і за якісними показниками.  

Референтні значення стосовно представників мікрофлори кишечника, встановлені для дітей і 

дорослих, відрізняються, тому в процесі дослідження визначали відхилення від відповідних нормативів в 

двох групах: у пацієнтів до 2 років та  віком від 3 до 16 років. 

Серед 33 обстежених дітей перших років життя у 3 осіб показано зниження титрів лактобактерій до 104 

при нормі >105. При цьому у 11 пацієнтів  виявлено високі титри бактерій p.Clostridium до 107 при нормі не 

більше 103 і бактерій виду Klebsiella pneumonia до 105-108, які у нормі відсутні; у 11 дітей в кишковій флорі 

зареєстрована значна кількість кандид - до 107 при нормативних значеннях – не більше 103.  

Зразків біологічного матеріалу, отриманих від дітей і підлітків віком від 3 до 16 років, всього було 

досліджено 49. Проведений мікробіологічний аналіз показав, що з невеликою частотою реєструвались 

відхилення у складі симбіотичної флори – знижений вміст біфідобактерій у 4% пацієнтів. У 30% осіб у 

мікробіоценозі кишечнику присутні анаеробні бактерії роду Clostridium у високих титрах 105-107 при 

нормі 103-105 та у 28% пацієнтів - високі показники наявності клебсієл (105-107), яких в нормі зовсім не 

повинно бути;  

Як відомо, дисбіотичний синдром часто супроводжує розвиток різних захворювань чи 

імунодефіцитних станів, або може виявлятись при різних обстеженнях навіть за відсутності скарг. Тому 

було доцільним проаналізувати частоту відхилень в мікробному пейзажі кишечнику у пацієнтів з різними 

діагнозами. Із 82 осіб у 73 були виявлені зміни у складі мікрофлори травного тракту.  

У 2 пацієнтів з діагнозом «дерматит» зареєстровано високі титри умовно-патогенних мікроорганізмів 

р.Сlostridium, Staphylococcus, Enterobacter, Candida, Klebsiella. 

У пацієнтів з гострою кишковою інфекцією (ГКІ) відзначено зниження кількості лактобактерій та 

підвищення титрів дріжджеподібних грибів, бактерій родів Escherichia, Enterococcus і Enterobacter.  

У пацієнтів з ГРВІ зафіксовано підвищені титри мікроорганізмів р.Proteus та грибів р.Candida. 

Виявлено  бактерії роду ентеробактер, які в нормі повинні бути відсутніми. 

У 4 пацієнтів з діагнозом «дисбактеріоз» відмічались підвищені титри клостридій, стафілококів, 

клебсієл і ентеробактерів, що потребує подальшого застосування пробіотиків.  

Найбільшу кількість осіб (n=73) було обстежено для постановки адекватного діагнозу, із яких у 65 

пацієнтів виявлено дисбіотичні порушення. Найбільшу кількість зразків було контаміновано 

мікроорганізмами р.Clostridium (n=26), p.Klebsiella (n=21), та дріжджеподібними грибами p.Candida, що 

зустрічалися у 16 зразках біологічного матеріалу.  
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На наступному етапі досліджень проводили порівняльний аналіз частоти виявлення відхилень у 

складі мікрофлори кишечнику в дітей і підлітків різного віку: перша вікова група – від 0 до 3 років, друга – 

від 4 до 8 років,  третя – від 9 до 16 років. Найбільші зміни в мікробному пейзажі травного тракту було 

зареєстровано відносно вмісту таких умовно-патогенних мікроорганізмів, як бактерій p.Clostridium у 54% 

дітей  до 3 років; 36% дітей 4-8 років; 11% у підлітків віком 9-16 років. Контамінація кишечнику 

бактеріями p.Klebsiella також була значною та складала 44% випадків - у дітей до 3 років, 28% - у дітей 

середньої вікової групи, 28% - у дітей старшого віку;  за показниками вмісту бактерій p.Staphylococcus 

відхилення зареєстровано у 58,82%  дітей першої вікової групи, у 35,29% дітей другої групи і у 5,88% 

дітей старшого віку. Кандиди найчастіше виявлялись в кишечнику  дітей 0-3 років у 55% випадків, у дітей 

2 і 3 вікової групи надмірний титр зареєстровано в 30% та 15% випадків відповідно. 

Такі значні  відхилення,  виявлені у дітей до  3 років можуть бути пов`язані з тим, що мікробіоценоз 

кишечника залишається ще не стабільним і його формування може тривати рік або більше, а також із занадто 

раннім вводом прикорму [2, с.288-289].  Протягом відносно тривалого часу після народження захисні 

системи організму залишаються або фізично незрілими, або якісно несформованими. Одержані дані свідчать 

про те, що найбільш враженою категорією відносно розвитку дисбіотичних порушень є діти перших трьох 

років життя, а підлітки мають стабільний мікробіоценоз кишечника. Одержані дані свідчать про значимість 

оцінки стану мікробіоценозу травної системи для постановки діагнозу та призначення адекватної терапії. 
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THE ROLE OF THE SONOGRAPHIC SIGNS IN CASES OF ADHESIVE INTESTINAL 

OBSTRUCTION 
  

Actuality of the research. Today adhesive intestinal obstruction is a serious problem, because the mortality 

comes from 7% to 25%. In addition, the frequency of diagnostic errors in the hospital reaches from 16 to 34%. 

Looking back at the great number of assets of the method (accessibility, possibility of use in cases of seriously ill 

patients, ease of execution, highly informative , non-invasive) ultrasound examination has recently become 

increasingly important in the diagnosis of small intestinal obstruction. 

Research aim: to analyze the role of ultrasound examination in the diagnosis and treatment algorithm of 

patients with adhesive intestinal obstruction. 

Materials and methods. The research is based on the analysis of the results of treatment of 38 emergently 

hospitalized patients to the surgical department. 

The diagnosis of adhesive intestinal obstruction was verified on the basis of the following clinical symptoms: 

pain - 38 (100%) patients; vomiting - 18 (47.8%); chronic constipation - 36 (94, 7%); violation of gas discharge - 

37 (97.4%); Valya's symptom - 33 (87.3%); Schlang's symptom - 29 (76.8%); Sklyarov's symptom - 32 (83.4%); 

Shimane-Danse symptom - 29 (75.8%); Grekov's symptom - 35 (92.6%) 

During hospitalization and dynamics, ultrasound was performed using an ultrasonic scanning portable digital 

device ULTIMA SM-50 with a convex high-density sensor with a frequency band from 1 to 5 MHz R60 mm 
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At the time of admission to the hospital revealed the following sonographic signs: dilated intestine more than 

4 cm - 11 (28.9%) patients, fixed loop of the small intestine with pendulum-like movement of the chyme, in the 

lumen of the immobilized loop was recorded stratification.– 15 (39.5%)  , pneumatosis - 20 (52.6%), sequestration 

of fluid into the lumen of the intestine - 16 (42.1%), heterogeneity of the liquid content due to intracavitary 

deposition of fluid - 23 (59.6%). 

The results. In the absence of signs of peritonitis, clinic of strangulation intestinal obstruction was performed 

conservative treatment (epidural blockade of the spinal cord, nasogastric decompression, infusion therapy with 

saline solutions with mandatory addition of potassium) and dynamic sonographic control after 12-24 hours. 

After treatment in 52.63% cases (20 patients) the phenomenon of intestinal obstruction regressed. The 

following ultrasound showed signs of positive dynamics of the disease: the diameter of the intestinal lumen 2.5 

cm - 18 (90%) patients, normalization of peristalsis - 17 (85%), Casey's negative symptom - 17 (85%), wall 

thickness up to 3 mm - 15 (75%), the content of the intestine is inhomogeneous in 7 cases (35%). 

There was a negative sonographic picture in 18 cases: the appearance of free fluid in the abdominal cavity - 5 

(27.7%) patients; increase in diameter of a intestine more than 5-6 cm - 10 (55,5%), thickness of a wall of a intestine 

from 3,1 mm to 6 mm - 12 (66%), Kerkring's folds - 12 (66%), dilatation of a stomach with sequestration more 

than 1 liters - 5 (27.5%), ischemic changes in the intestinal wall - 10 (55.5%), the difference in the mobility of the 

leaves of the peritoneum 1.5 ± 0.9 cm - 18 (100%). 

The conclusions. Conventional transabdominal ultrasound examination allows to diagnose acute small bowel 

obstruction confidently. It also allows to differentiate strangulation and obturation forms of adhesive obstruction. It is 

possible to determine the level of obstruction with the help of ultrasound. Compared with the radiological method in 

obstructive small bowel obstruction, transabdominal ultrasound allows to detect the nature of changes not only in the 

lumen of the intestine, but also in the surrounding tissues, which facilitates the establishment of the cause of obstruction. 
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ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 
 

В процесі виконання трудової діяльності відбувається обмін речовин в організмі людини, який тісно 

пов'язаний з тяжкістю і напруженістю праці і теплообмінними процесами, які протікають в організмі. 

Інтенсивність теплообміну організму з навколишнім середовищем визначається, в основному, 

параметрами мікроклімату, тобто температурою, вологістю, швидкістю руху повітря в робочій зоні і 

наявністю теплових потоків. 

Висока температура повітря сприяє швидкій стомлюваності працюючого, може привести до 

перегріву організму, теплового удару або професійного захворювання. Низька температура повітря може 

викликати місцеве і (або) загальне охолодження організму, може стати причиною простудного 

захворювання або обмороження. Вологість повітря значно впливає на терморегуляцію організму людини. 

Висока відносна вологість при високій температурі повітря сприяє перегріванню організму. При низькій 
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температурі повітря підвищена вологість підсилює тепловіддачу з поверхні шкіри і сприяє 

переохолодженню організму. Недостатній повітрообмін в приміщеннях підприємств послаблює увагу, 

викликає нервозність, дратівливість, і, як результат, знижує продуктивність і якість праці. У той же час 

висока рухливість повітря (протяги), викликає простудні захворювання. При різкій зміні температури 

навколишнього середовища (наприклад, при навантаженні-розвантаженні рефрижераторних вагонів в 

літню пору) організму людини потрібен певний час для адаптації до нових умов, а тривале перебування в 

умовах високої або низької температури пов'язано з акліматизацією, що також призводить до додаткового 

навантаження на механізми терморегуляції людини. Наслідок цього - зниження працездатності, прояв 

професійних захворювань (хронічні нежиті, хронічні запалення легенів і т.п.) і поява причин для 

можливих нещасних випадків на виробництві (обмороження, теплові удари). У працюючих тривалий час 

при підвищеній температурі відбувається порушення водно-сольового обміну, пов'язане з дефіцитом в 

організмі іонів калію. Втрата тепла за рахунок конвекції, тобто передачі тепла з поверхні тіла обтікаючому 

його менш нагрітому повітрю, пропорційна площі тіла, різниці температур тіла і повітря і швидкості 

повітряного потоку, який обдуває тіло. При нульовій швидкості потоку конвективний теплообмін 

підтримується за рахунок руху повітря, обумовленого різною щільністю повітря, яке нагрілось поблизу 

тіла і більш холодного повітря довкілля. 

Втрата тепла за рахунок випаровування пропорційна площі тіла, з якої відбувається випаровування 

поту, відносної вологості повітря і швидкості повітряного потоку, що обдуває. Однєю з ранніх ознак 

охолодження, які характеризують судинну реакцію на холодове роздратування, є зміна температури 

шкіри. Уже в перші хвилини охолодження значно знижується температура шкіри відкритих для 

холодового впливу ділянок тіла. 

У той же час температура шкіри закритих ділянок тіла завдяки рефлекторному розширенню судин 

навіть дещо підвищується. 

Теплові промені поглинаються тканинами людського тіла, викликаючи їх нагрівання. Інтенсивне і 

тривале теплове опромінення може призвести до опіків, перегріву тіла, порушення діяльності серцево-

судинної і нервової систем і захворювання очей. До гострих порушень органу зору відноситься опік і 

помутніння рогівки і кришталика ока. З урахуванням особливостей біологічної дії ІЧ-діапазон спектра 

поділяють на три області: ІЧ-А (780 ... 1400 нм,), ІЧ-В (1400 ... 3000 нм) і ІЧ-С (3000 нм ... 1000 мкм). 

Найбільш біологічно активно короткохвильове ІЧ-А випромінювання, так як воно здатне глибоко 

проникати в тканини організму і інтенсивно поглинатися водою, яка міститься в тканинах. 

Короткохвильова частина ІЧ-випромінювання може фокусуватися на сітківці ока, викликаючи її 

пошкодження. Крім органів зору найбільш уражається у людини є шкірний покрив. При гострому 

пошкодженні шкіри можливі опіки, різке розширення капілярів, посилення пігментації шкіри; при 

хронічному опроміненні зміна пігментації може бути стійким (червоний колір обличчя у робочих - 

склодувів, сталеварів і ін). Досліджуються рівні негативних впливів ІК-випромінювання на обмінні 

процеси в міокарді серця, водно-електролітний баланс, на стан верхніх дихальних шляхів, на мутагенні 

процеси в організмі. Випромінювання інфрачервоного діапазону може призводити до духу (протяги), 

викликає простудні захворювання. При різкій зміні температури навколишнього середовища (наприклад, 

при навантаженні-розвантаженні рефрижераторних вагонів в літню пору) організму людини потрібен 

певний час для адаптації до нових умов, а тривале перебування в умовах високої або низької температури 

пов'язано з акліматизацією, що також призводить до додаткового навантаження на механізми 

терморегуляції людини. Наслідок цього - зниження працездатності, прояв професійних захворювань 

(хронічні нежиті, хронічні запалення легенів і т.п.) і поява причин для можливих нещасних випадків на 

виробництві (обмороження, теплові удари). У працюючих тривалий час при підвищеній температурі 

відбувається порушення водно-сольового обміну, пов'язане з дефіцитом в організмі іонів калію. Втрата 

тепла за рахунок конвекції, тобто передачі тепла з поверхні тіла обтічні його менш нагрітому повітрю, 

пропорційна площі тіла, різниці температур тіла і повітря і швидкості обдуває тіло повітряного потоку. 

При нульовій швидкості потоку конвективний теплообмін підтримується за рахунок руху повітря, 

обумовленого різною щільністю нагрівшись поблизу тіла і більш холодного навколишнього повітря. 

Втрата тепла за рахунок випаровування пропорційна площі тіла, з якої відбувається випаровування 

поту, відносної вологості повітря і швидкості обдуває повітряного потоку. Одним з ранніх ознак 

охолодження, які характеризують судинну реакцію на холодовий роздратування, є зміна температури 
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шкіри. Уже в перші хвилини охолодження значно знижується температура шкіри відкритих для 

холодового впливу ділянок тіла. 

У той же час температура шкіри закритих ділянок тіла завдяки рефлекторному розширенню судин 

навіть дещо підвищується. 

Теплові промені поглинаються тканинами людського тіла, викликаючи їх нагрівання. Інтенсивне і 

тривале теплове опромінення може призвести до опіків, перегріву тіла, порушення діяльності серцево-

судинної і нервової систем і захворювання очей. До гострих порушень органу зору відноситься опік і 

помутніння рогівки і кришталика ока. З урахуванням особливостей біологічної дії ІК-діапазон спектра 

поділяють на три області: ІК-А (780 ... 1400 нм,), ІК-В (1400 ... 3000 нм) і ІК-С (3000 нм ... 1000 мкм). 

Найбільш біологічно активно короткохвильове ІК-А випромінювання, так як воно здатне глибоко 

проникати в тканини організму і інтенсивно поглинатися міститься в тканинах водою. Короткохвильова 

частина ІЧ-випромінювання може фокусуватися на сітківці ока, викликаючи її пошкодження. Крім 

органів зору найбільшому ураженню у людини піддається шкірний покрив. При гострому пошкодженні 

шкіри можливі опіки, різке розширення капілярів, посилення пігментації шкіри; при хронічному 

опроміненні зміна пігментації може бути стійкою (червоний колір обличчя у робочих - склодувів, 

сталеварів і ін). Досліджуються рівні негативних впливів ІЧ-випромінювання на обмінні процеси в 

міокарді серця, водно-електролітний баланс, на стан верхніх дихальних шляхів, на мутагенні процеси в 

організмі. Випромінювання інфрачервоного діапазону може призводити до зниження обмінних процесів 

в організмі, особливо до змін в серцевому м'язі, пов'язаних з розвитком атеросклерозу. 

Тривала дія на людину несприятливих метеорологічних умов різко погіршує її самопочуття, знижує 

продуктивність праці і призводить до професійних захворювань. 
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Кафедра мікробіології,вірусології з курсом інфекційних хвороб 

 

САНІТАРНО-БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗМИВІВ З ПРЕДМЕТІВ 

ШИРОКОГО КОРИСТУВАННЯ У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ М. УЖГОРОД 
 

Актуальність. Громадський транспорт – мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує 

широкий загал міського населення. Об’єкти сфери громадського транспорту мають високу контамінацію 

патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами, а чітко визначені сучасні санітарні норми чи 

правила щодо проведення дезінфекційних заходів на таких об’єктах відсутні. 

Вступ. Низька санітарна культура населення, його висока скупченість у містах, відсутність достатньої 

кількості місць загального користування для забезпечення дотримання правил особистої гігієни, критичне 

збільшення кількості осіб асоціальної та маргінальної поведінки впливають на збільшення кількості 

інфекційних захворювань. На сучасному етапі існує потенційна можливість реалізації майже всіх 

можливих механізмів передачі інфекції в громадських місцях (фекально-орального, повітряно-
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крапельного, парентерального (трансмісивного, контактно-побутового). У той же час проведення заходів 

з дезінфекції зазначених об‘єктів здійснюється безсистемно. 

Мета роботи. Бактеріологічна оцінка змивів з обладнання, інвентарю, поручнів, дверей, сидінь 

маршрутних автобусів на наявність  умовно-патогенної та патогенної мікрофлори. 

Матеріали та методи дослідження: мікроскопічний, класичні бактеріологічні методи виділення 

чистих культур. 

Результати. Відбір проб для лабораторних досліджень проводили у лютому-березні місяцях 2020 

року в маршрутних автобусах, шляхом взяття змивів з поверхонь, дверних ручок, поручнів, сидінь до 

початку роботи та після її закінчення. Посіви на середовищі Ендо, ЖСА,Сабуро, уріселект-агарі, 

кров’яному агарі культивували в термостатах за температури 37°С. Виділено чисті культури 

дріжджеподібних грибів роду Саndida, Staph.aureus, Ps.aureginosa, E.coli,Pr.vulgaris, Klebsiellapneumonia, 

визначено їх антибіотикограми. Результати обстеження об`єктів показали незадовільний стан проведення 

дезінфекційних заходів на них як до початку, так і в кінці робочого дня. На основі результатів 

мікробіологічного моніторингу ми створили базу даних виділених мікроорганізмів з визначенням 

чутливості не тільки до антибіотиків, а й до антисептиків, дезінфектантів. 

Висновки. Як свідчать отримані результати, проведення моніторингу мікробіологічних досліджень 

украй необхідне не тільки для негайного вжиття дієвих заходів, а й для прогнозу епідемічної ситуації. Для 

забезпечення біологічної безпеки в громадському транспорті вкрай необхідним є перегляд діючих 

нормативно-методичних документів. Окрім того, велике значення в проведенні дезінфекційних заходів 

має навчання персоналу автобусних парків правилам проведення дезінфекційних робіт. Якісна 

дезінфекція поверхонь в громадському транспорті може вберегти пасажирів від інфікування. 
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Мир, 1997р. – Т.1 – 421с. 
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К.,1991 р. – 361с. 
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Режим доступу: http://biomedicina.com.ua/ 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 

Проблеми збереження й зміцнення здоров’я населення завжди були одними із ключових у 

суспільстві. Здоров’я нації виступає своєрідним  індикатором рівня успішності держави, а його 

збереження, відновлення та покращення є запорукою виживання населення та подальшого розвитку 

http://www.studfiles.net/
http://www.studopedia.com.ua/
http://biomedicina.com.ua/
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країни в цілому [1, с. 114]. Проблеми здоров’я населення вийшли уже за межі окремої  держави і належать 

до так званих глобальних проблем людства.  

У статуті ВООЗ визначено, що здоров’я ‒ це стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад [2]. Доцільно зауважити, що погіршення 

загального фізичного стану населення країни на тлі відсутності пріоритету здоров’я, як вищої людської 

цінності, дедалі частіше стає нормою нашого суспільства [3, с.223]. Науковцями і практиками доведено, 

що утвердження засад здорового способу життя є більш ефективною та економічно доцільнішою 

стратегією, ніж збільшення витрат на лікування наслідків нездорового способу життя [4, с.6]. 

Доцільно зауважити, що існуюча в Україні загрозлива  тенденція до погіршення стану здоров’я 

населення підсилюється низьким рівнем матеріального добробуту значної частини населення, 

погіршенням екологічної ситуації, зниженням рівня  доступності до якісних медичних послуг тощо [5, с. 

3]. За таких умов, проблема збереження здоров’я населення на фоні збільшення у  нього кількості серцево-

судинних захворювань, системного порушення постави, наявності різних  вад  опорно-рухового  апарату,  

зниження рівня фізичної підготовленості набуває вкрай особливої актуальності.  

Дослідження залежності здоров’я людини від різних чинників показало, що людське здоров’я  у 

більшій мірі залежить не від прийнятих ліків, а від способу її життя. За даними ВООЗ, здоров’я людини 

на 50-55 % визначається умовами і способом її життя, на 25 % ‒ екологічними умовами, на 15-20 % ‒ 

генетичними факторами і лише на 10-15 % – діяльністю системи охорони здоров’я [6]. Таким чином, 

здоровий спосіб життя можна вважати найсуттєвішим чинником впливу на  людське здоров’я, з однієї  

сторони, та дієвим засобом його збереження і зміцнення, з іншої.   

Здоровий спосіб життя – це поведінка людини, яка відображає певну  життєву  позицію,  направлену  

на  збереження  і  зміцнення здоров’я, а в її основі лежить виконання норм, правил і вимог особистої та 

суспільної гігієни. Під здоровим способом життя слід розглядати усі форми та способи повсякденної 

життєдіяльності людини, які сприяють удосконаленню  резервних можливостей організму, успішному 

виконанню соціальних і професійних функцій, профілактиці найбільш поширених захворювань [7].  

На сьогодні серед основних факторів ризику, які перешкоджають формуванню здорового способу 

життя людей, найбільш поширеними є: порушення опорно-рухового апарату; наявність хронічних 

захворювань; нервові перенавантаження; вживання тютюну, алкоголю, наркотиків; надлишкова  маса 

тіла; недотримання принципів здорового способу життя; низька фізична активність тощо.   

Формування здорового способу життя є тривалим процесом впливу на особистість з метою 

формування у неї здоров’язберігаючої компетентності.  До  системи забезпечувальних елементів 

здорового  способу  життя в усіх вікових групах належать:  раціональний  індивідуальний  режим  життя,  

що  сприяє  здоров’ю і передбачає заняття спортом,  здорове  харчування,  особисту гігієну, відмову від 

куріння і зловживання алкоголем; активну участь у формуванні таких соціальних відносин, що сприяють 

розвитку особистості; організація  таких умов  праці,  які  направлені на збереження  здоров’я  і  

підвищення  працездатності особи;   відповідальне ставлення до лікувальних заходів у випадку  

захворювання [8]. Дотримання наведених складових здорового способу життя не потребує додаткових 

матеріальних вкладень та затрат часу, а тому має важливий практичний сенс для кожної людини. 

Ураховуючи той факт, що близько 75% хвороб у дорослих людей є наслідком умов і способу життя 

людини у дитячі та молоді роки, то постійна фізична активність, дотримання принципів здорового 

способу життя, систематичне донесення інформації про цінність здоров’я і негативний вплив шкідливих 

звичок на здоров’я людини є вкрай необхідними заходами збереження та зміцнення її здоров’я в цілому.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ НЕВРОЛОГІЇ У 

КРИЗОВИХ УМОВАХ 
 

Головною метою підготовки майбутнього лікаря і набуття ним знань з неврології – набуття 

професійної компетенції по дисципліні. Практичні заняття націлені на те, що студенти повинні не тільки 

отримати певні знання, але й вміти застосовувати їх у конкретній практичній ситуації. Важлива роль 

відводиться позааудиторної самостійної роботи студентів, де студент займається дослідницькою 

роботою, вирішує тестові завдання, ситуаційні завдання та інші.  

Пандемія коронавіруса внесла свої корективи в педагогічний процес, особливо у викладання 

медичних спеціальностей. Зокрема, отримали активний розвиток дистанційні методики навчання.  

Як відомо, будь-яке навчання побудовано на трьох складових: когнітивному, практичному і 

емоційному. Когнітивна складова вивчення неврології в кризових умовах успішно вирішена з допомогою 

формату відеоконференцій на платформі Google Meet, Zoom, Skype. Також студентам пропонується 

інформаційний блок з включенням презентацій з гіперпосиланнями, що дозволяють розширити знання з 

досліджуваної теми. Контролюючий блок розміщується в Google class і включав тестові завдання 

відкритого і закритого типу. При цьому контроль здійснюється викладачем і дозволяє отримати проміжні 

оцінки. Дистанційні технології дозволяють підвищити творчий потенціал студента, а також стимулює 

самостійну роботу студентів, формує навички самоосвіти, розвиває мобільність і відповідальність, які 

необхідні сучасним фахівцям, а також дозволяє відійти від усталених стереотипів подачі і засвоєння 

навчального матеріалу у вищій школі, і по новому дивитися на можливість реалізації освітнього процесу.  

Практична складова навчання майбутнього лікаря в кризових умовах, що склалися, була вирішена з 

допомогою практико-орієнтованого підходу до навчання. При вивченні неврології використовується 

педагогічна технологія – кейс-стаді (від англійського «case-study» – вивчення ситуації), спрямована на 

аналіз і розв’язання конкретних клінічних ситуацій з неврологічною практики. При вивченні кейсів 

пропонується навчальні фото і відеоматеріали, результати додаткових методів досліджень (СКТ, МРТ, 

ЕЕГ, ЕМГ та інші). При роботі з кейсами акцент освіти переноситься не на оволодіння готовими 

знаннями, а на його вироблення. Відбувається розвиток системи професійних позицій майбутнього 

лікаря. При цьому результатом застосування технології кейс-стаді є не тільки знання, але і оволодіння 

професійними компетенціями. Згідно отриманого зворотного зв'язку від студентів, ця методика отримала 

найвищу позитивну оцінку і сприяє практико-орієнтованому підходу до навчання майбутнього лікаря.  

Таким чином, до позитивних сторін застосування дистанційних методик викладання неврології 

можна віднести наступні: 

1. змінюються ролі в освітньому середовищі: викладач перестає бути джерелом інформації і виступає 

в ролі тьютера, супроводжуючи і направляючи студента спонукає його до активних навчальних дій; 

https://www.bsmu.edu.ua/blog/6617-zdoroviy-sposib-zhittya-zaporuka-dovgolittya/
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2. студент може самостійно встановлювати собі план розвитку і планує свій робочий час, економить 

транспортні витрати.  

До недоліків використання дистанційних методик викладання неврології можна віднести наступні: 

1. малий відсоток третьою складової навчання– емоційної, так як відсутній живий особистий 

контакт між студентом і викладачем, який міг би внести додаткові емоції, розповісти «до речі» щось 

цікаве з лікарської практики; 

2. необхідно наявність високої самодисципліни студента; результат такого навчання залежить від 

самостійності і свідомості учня; 

3. потрібна хороша технічна оснащеність з обов'язковим доступом в Інтернет; 

4. недолік практичної роботи у лікарні з реальним пацієнтом. 

Дистанційні технології у вищий медичній освіті, зокрема у викладання неврології, – це можливість 

зробити процес навчання більш динамічним, можуть бути важливою складовою у самостійній підготовці 

студента. Однак, з урахуванням епідеміологічної ситуації в світі, потребує подальшої дискусії питання: 

який відсоток у гібридній системі навчання можуть становити дистанційні методики? 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ДЕТЕЙ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ 

ПОВЕДЕНИИ ИХ МАТЕРЕЙ В ГЕСТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Актуальность. В Украине за последние 10 лет наметилась тенденция к увеличению женского 

алкоголизма, в том числе и в репродуктивном возрасте. Повысилось так же и число алкоголической 

зависимости среди беременных женщин. Злоупотребление алкоголем во время гестационного периода, 

является одним из факторов риска не только тяжелого течения беременности и родов, а и рождения детей 

с различными аномалиями развития, психическими и соматическими нарушениями.  Все это в конечном 

итоге может приводить к увеличению младенческой смертности (перинатальной, неонатальной, 

постнеонатальной). Младенческая смертность уже является отражением развития социальной, 

экономической, медицинской сфер государства.  

Цель. Изучить влияние алкоголизма матери в эмбриональном, фетальном периодах на организм 

ребенка в различных периодах его жизни 

Алкоголь приводит к нарушениям развития плода еще в эмбриональном периоде. Наиболее опасным 

алкоголь будет в первом триместре беременности, когда происходит закладка жизненно важных органов. 

У женщин часто отмечают преждевременные роды. Еще в родзале можно увидеть первые признаки 

алкогольной эмбриофетопатии.  Алкогольная эмриофетопатия - это комплекс симптомов у детей, 

рожденных от матерей злоупотребляющих алкоголем до и вовремя беременности. В патологический 

процесс будет вовлечена ЦНС, будут врожденные аномалии и пороки развития, а так же мы будем 

наблюдать гипотрофия. Клиника будет зависеть, скажем так, от алкогольного «стажа» матери. Сразу 

после рождения ребенка, неонатолог при осмотре ребенка может заметить первые клинические 

проявления алкогольного синдрома плода – гипотрофию(отставание массы в сравнении с ростом). 

Степень гипотрофии мы будем устанавливать на основании массо-ростового индекса(отношение массы 

к длине тела), который у  новорожденных в норме равен 60 , а при гипотрофии 1-ой степени 59-55, 2-ой 

степени 55-50, 3-ей степени 50. 

После родов, при последующих осмотрах, неонатолог уже может отчетливо видеть черепно-лицевые 

аномалии. Будет наблюдаться типичное «лицо ребенка с  эмбриофетопатией». Врач обратит внимание на 

микроцефалию, гипоплазию верхней и нижней челюсти, блефарофизм (двусторонний птоз с 
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уменьшением размера век), сглаженный подносной желобок. Часто отмечается «волчья пасть» 

(расщепление неба) и «заячья губа» (расщепление верхней губы).   

В неонатальном или уже постнеонатальном периоде могут быть установлены врожденные пороки 

развития сердца (например: дефект межжелужочковой перегородки, дефект межпредсерной перегородки, 

тетрада Фало). Пороки со стороны почек (гипоплазия почки, расширение чашечек и лоханок, атрофия 

паренхимы почек, дивертикул мочевого пузыря) о которых будут свидетельствовать 

низкорасположенные уши у детей. У мальчиков будут наблюдаться неопущение яичка(крипторхизм), 

эписпадия, гипоспадия. У девочек- удвоение матки и влагалища, гипер- или гипотрофия клитера. 

Поражения ЦНС в эмбриональном периоде, будут проявляться  отчетливо уже в дошкольном или 

школьном периоде  в виде дисфункции нервной системы. Будут отмечаться нарушения в таких сферах, 

как: память (нарушаются усвоение, сохранение, воспроизведение информации); внимание 

(отвлекаемость, прикованность, истощаемость); эффекторно-волевой сферы; интелекта (может 

наблюдаться олигофрения). У подростков уже может наблюдаться синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, эпилепсия.   

Вывод. Алкоголизм беременной женщины является губительным явлением не только для нее и ее 

ребенка, а и для всего общества в целом. Дети рожденные от таких матерей могут рождаться мертвыми, 

с пороками , либо в будущем страдать синдромом дефицита внимания с гиперактивностью ( такие дети в 

будущем становятся асоциальными и опасными для окружающих). Если в обществе будет процветать 

алкогольная зависимость, то у подрастающего поколения будет наследственная отягощенность 

алкоголизмом и другими психическими заболеваниями.    
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ДЕЛІБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Розуміння специфіки функціонування громадянського суспільства потребує врахування його 

владного потенціалу. Проте трактування політичних аспектів громадянського суспільства відрізняється 

від проблематики влади у розрізі держави. Сутність громадянського суспільства можна розкрити через 

низку його характеристик, зокрема, йдеться про здатність до самоорганізації (самоврядування), а також 

те, що у ньому людина стає носієм влади і цілком усвідомлює це. 

Влада громадянського суспільства має системний характер. Серед важливих інструментів 

громадянського суспільства, завдяки якому забезпечуються здатність здійснювати контроль за владою, є 

постійна участь більшості членів громадянського суспільства у справах громадськості, які знаходять свій 

початок внаслідок всеохоплюючого обговорення важливих та нагальних суспільних проблем. У 

політичній культурі Америки та країн Західної Європи воно визначено словом деліберація [1].  

При деліберативному процесі прийняття рішень люди мають змогу бачити, що вони можуть 

погоджуватися один з одним, але можуть і не погоджуватись. Завдяки цьому, відбувається можливість визнання 

конфлікту інтересів, і відповідно зменшується поляризація суспільства. Організація процесу деліберації – не 

постає самоціллю, а її головною метою – є сприяння демократії, створення умов, для реалізації громадянами 

можливостей, будувати спільне майбутнє, та приймати при цьому обдумані і зважені рішення. 
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Функціонування владних ресурсів взаємодії деліберативної демократії і громадянського суспільства 

створює передумови для демократичного розвитку суспільства, його паритетної взаємодії з державою, 

визнає пріоритет суспільства у цих відносинах та слугує ствердженню у суспільній свідомості думки про 

те, що держава існує для суспільства, а не навпаки. А співвідношення громадянського суспільства і 

держави актуалізує теоретичну проблему відповідної концепції громадянського суспільств, головне 

питання якої полягає у тому, чи є держава складовою громадянського суспільства [5, с. 36]. 

При аналізі найбільш важливих моделей деліберативної демократії, А. Колодій виділяє саме вміння 

та можливість громадян реагувати на поведінку, яка є неделіберативною та, навіть, антиделіберативною. 

При деліберативному процесі людей спонукають працювати з розбіжностями, а не відкидати їх. До ще 

одного неписаного деліберативного правила відносять здатність діяти на основі спільно ухваленого 

рішення. Зусилля, які люди доклали щоб прийняти відповідне рішення, певною мірою, визначають їх 

поведінку, налаштовуючи на спільну роботу [2].  

Хоча громадські обговорення сприяють встановленню деліберативної демократії, основною метою 

таких обговорень – є вирішення того, що варто зробити в громаді, причому до даного процесу 

відбувається залучення як самих громадян, так і залучення влади та різних інституцій, школи й інші 

установи. Важливим таке обговорення буде для тих завдань, які варто вирішувати всією громадою, адже 

розв’язати проблема самостійно, не здатні ні одна група чи організація. 

При обговоренні питань, громадяни можуть і себе побачити в іншому світлі. Буває – вони розуміють, 

що в певній мірі теж несуть відповідальність за виникнення деяких труднощів, а, отже, в результаті, якщо 

вони можуть створити проблему, то вони і наділені можливістю її вирішити [2]. Окрім цього, навіть якщо 

учасники дискусії не змінюють свою позицію щодо певного питання, досить часто у них змінюється 

думка стосовно тих, у кого протилежні погляди. Саме це – завдає людям рух вперед, навіть якщо між 

ними не було досягнуто певного порозуміння. 

Найширші можливості для реалізації владних ресурсів взаємодії деліберативної демократії і 

громадянського суспільства існують у правовій державі, оскільки саме така держава забезпечує 

нормальне функціонування інститутів громадянського суспільства і сприяє вирішенню питань, що 

постають перед його членами. Правове поле надає можливість утворення і розвитку громадянського 

суспільства, яка може бути реалізована ініціативою знизу, діяльною і постійною позицією активних 

рядових громадян [3, с. 33].  

Таким чином, правова держава сприяє деліберації як всередині громадянського суспільства, так і за 

його межами. Зважаючи на те, що громадянське суспільство – явище багатогранне і вміщує у собі стільки 

людей і об’єднань, скільки й інтересів і форм їх втілення. Держава, у якій панує право, являє собою основу, 

а також частину офіційно встановлених характеристик громадянського суспільства. Громадські 

об’єднання як елементи громадянського суспільства без правової держави можуть витрачати свою 

енергію на з’ясування відносин, нескінченні суперечки і зіткнення [4]. 

Важлива перевага деліберативної демократії полягає в тому, що вона є відкритою для всіх. Аналіз 

проблем здійснюється крізь призму того, що постає важливим для громадян. Внаслідок громадських 

обговорень відбувається запобігання конфліктів, розгортання яких, відбувається по суто технічним 

причинам, коли насправді, проблемою є те, що на початкових етапах не було вироблено єдиного бачення 

даної проблеми. Найбільш корисним з усього визначеного є те, що завдяки громадянським обговоренням 

люди мають можливість зрозуміти, що вирішення проблеми не передбачає один варіант, а має декілька. 

Громадська думка являє собою синтез багатьох голосів, і відображає, як приймаються колективні рішення 

громадянами. Завдяки деліберації, громади можуть бути почуті, в тому числі політиками [2].  

Зокрема в Україні, громадянську ініціативу визначають події Майдану у Києві (2013–2014 рр.) – 

«Революція гідності». Ті події, що відбувались під час Єврореволюції з українським суспільством, 

залишили відбиток в історії України. Цей епізод має важливе значення для українців, а також для самої 

України, адже сфера масової свідомості, етичних і моральних норм в українській традиції відображає 

певні революційні прояви шляхом безпосередньої реалізації владного потенціалу громадянського 

суспільства. Саме тоді патріотизм набув особливої ваги як ствердження власної національної свідомості і 

гідності в Україні. Безпосередній вияв владного механізму громадянського суспільства в Україні 

зумовлений конфронтацією громадян із представниками влади як із головним суб’єктом держави. 

Актори громадянського суспільства в сучасних умовах можуть і повинні забезпечувати стійкий 

динамізм, якого надзвичайно потребує світ, адже влада та вплив громадянського суспільства зростають, і їх 
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потрібно використовувати для створення / підтримки довіри та забезпечення ефективності дій у різних 

сферах. Зміни, які відбуваються в громадянському суспільстві, свідчать про те, що його більше не варто 

розглядати як «третій сектор»: натомість, громадянське суспільство слід позиціонувати у якості інтегратора, 

що пов’язує суспільну та приватну діяльність в одне ціле заради зміцнення загального блага [6].  

Таким чином, деліберативна демократія слугує інструментом владного потенціалу громадянського 

суспільства, завдяки якому можна запровадити дієву систему стратегічних комунікацій. Вона вносить 

зміни та доповнення у сферу публічного управління, зокрема гуманітарною та соціальною складовою, 

здійснює формування нового підходу до аналізу належного врядування, що постає ефективним, 

відкритим і доступним механізмом реалізації владного потенціалу громадянського суспільства, а також, 

виявляє певну емпатію переважно до усіх вимог громадян та їхніх основних запитів і потреб. 
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THEORIES OF MEMORY AND AGING: A LOOK INTO THE PAST AND A LOOK INTO 

THE FUTURE 
 

In this article, we will review the main theories of aging and memory and how they came about over the past 

50 years. We begin from discussing some of the earliest empirical data on aging and memory, and then look at the 

initial theoretical explanations for these results. These early theories were surprisingly insightful, and many of their 

versions are still relevant. Modern models of memory decline are based on these early influential theories, and 

many have also begun to show a shift toward the brain. Consequently, we summarize the well-known mechanisms 

that were supposed to explain why memory decreases when we get older, noting the early theories that still 

dominate today, along with new theories that give extra attention to the neural contribution to memory impairment. 

We also discuss specific areas of memory that seem more age-related. Finally, we end up with modern trends in 

memory and aging, providing insights into what we expect from future research. 

Some of the earliest discoveries about age-related differences in memory come directly from the oral learning 

paradigms that dominated the study of human memory when psychology was dominated by behaviorism [1]. In 

1929, Willoughby documented gradual age differences in random memory for digit-symbol pairs, such that 
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memorization decreased from 20 to 70 years. In addition, using the deliberate training paradigm in paired 

associations, Ruch (1934) demonstrated that adults 60–82 years old had worse memory than adults 34–59 years 

old, and children 12–17 1years old had better indicators (for a detailed review, see Kausler, 1991). Some early 

works also evaluated the use of strategy and noted that older people are less likely to use images or create verbal 

mnemonics when trying to remember paired partners compared to younger people (Hulicka & Grossman, 1967). 

In addition, older people needed more time to learn newly paired paired partners according to the criteria in the list 

learning paradigm A - BA - C, which indicates either a large negative transmission (i.e., interference) for older 

participants, or a large positive transmission from repeated speeches in cues. young people [2]. 

Another important early discovery was that age-related memory effects were usually greater when participants 

were asked to recall a list of words rather than just recognize them (e.g., Schonfield, 1965; Smith, 1977). Schonfield 

(1965) reported that older people had equivalent recognition performance for young people, but markedly worsened 

recall (but see, for example, Erber, 1974; Harwood & Naylor, 1969, which report both worsened recall and poor 

recognition in older people). Also of interest is the fact that image memory is apparently protected from dramatic age-

related effects, as older people remember and recognize images better than words (e.g., Park, Puglisi, & Sovacool, 

1983). Perhaps the most widely accepted conclusion was that for almost any assignment that has a speed component, 

participants became slower with age (e.g., Brinley, 1965). Given these empirical results, scientists began to propose 

mechanistic theories to explain commonly observed age-related differences in memory [3]. 

Initial velocity theories were first proposed by James Birren, and then John Kerella and Timothy Saltuz (e.g., 

Birren, 1965; Birren, Woods and Williams, 1980; Sarella, 1985; Saltuz, 1996). In an early study, Birren noted that 

participants showed increasingly slow processing times for a wide range of cognitive tasks depending on age (Birren, 

1965), which led to the hypothesis that slow processing speeds are the fundamental mechanism that governs many 

age-related deficits, including memory . Cerella suggested that the slowdown occurred as a result of the removal of 

random links in the memory network, which created longer, more sophisticated memory processing paths (Cerella, 

1990.In a large body of work that began in the 1980s, Salthouse further validated and expanded this notion that data 

processing speed is fundamental to explain age-related differences in memory (Salthouse, 1985a, 1985b, 1996). His 

opinion is best set forth in an article where he suggests that older people lack two important mechanisms that explain 

age-related differences in attention, memory, and reasoning (Salthouse, 1996). 

In 1972, Crack and Lockhart introduced levels of memory processing theory that marked an important 

transition from basic verbal stimulus-response learning to the study of mental models. They provided evidence 

that the intention to learn was not the most important component for memorization. Rather, it was the quality of 

the encoding operation, and not the time taken to complete the task, that predicted memory best. 

In particular, they reported that the leadership of participants involved in deep semantic processing, even if they 

did not try to remember intentionally, led to a recall of memory that was equivalent or superior to the memories of 

participants who were actively studying [4]. Conclusion that the quality of processing may be more important than 

the intention to study, has greatly influenced the research community and has led older people to lack spontaneous 

participation in deep processing, as age These effects were especially significant when training was intentional. 

The inefficiency of older people who spontaneously implement higher-level coding strategies has been called 

the production deficit hypothesis (Kausler, 1970). If, however, older people are guided by semantic processing 

and participate in complex coding, memory can be restored to make it more like the memory of young people. 

The idea that knowledge can be restored has logically led to the concept of environmental support. 

Environmental support, also called contextual support, included the presentation of external cues or processing 

instructions that provided “mental crutches” that made it easier to remember stimuli, especially for older people 

(eg, Craik, 1986).For example, if during a list study experiment a person was asked to remember the word 

“feather”, providing the keyword “chicken” during coding would be one of the types of environmental support 

that would facilitate the recall of the word under study during testing. Experimental studies have shown that older 

people tend to have better memory when external signals are present (e.g., Craik & McDowd, 1987; Smith, 1977). 

However, even when environmental support is provided, age differences can be reduced, but not completely 

reduced (e.g., Park & Shaw, 1992). There is extensive literature suggesting that the amount of mental effort 

required to effectively use environmental support determines its effectiveness in minimizing age-related deficits. 

For example, in familiar situations, there is a smaller age deficit, while new experience requiring significant self-

processing is more difficult for older people (e.g., see Craik, 1994; Park & Gutchess, 2000). 

This brief review highlights the main theoretical problems in the study of memory and aging, as well as their 

changes over time. Without a doubt, this review is selective and somewhat subjective, but it offers organizational 



18 

principles for how memory and aging research has evolved. One broad topic evident in the article is that as research 

progressed, many variables were identified that contribute to age-related memory deficits. Continuous and 

sustained investment in this critical area of research is likely to lead to successes that can improve the quality of 

life of both age-related memory disorders and their families. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХО- ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОВІВ ПРОКРАСТИНАЦІЇ 
 

Аналіз наукових джерел свідчить, що прокрастинація сьогодні все частіше зустрічається серед 

активного молодого населення, що визначає проблему її дослідження як одну з найбільш актуальних. 

Дилаторна поведінка досить часто супроводжується не лише негативними емоціями чи апатією, а й 

значними матеріальним втратами, проблемами зі здоров’ям і т.п. Теоретичні узагальнення щодо причин 

та можливих шляхів подолання даного явища на сьогодні не є розробленими, а психофізіологічні 

предиктори даного конструкту описані лише в загальному. 

Як свідчать емпіричні дані П. Стіла, прокрастинація тісно пов’язана з імпульсивністю особистості [1]. 

Інші наукові джерела вказують на те, що аналіз феномену прокрастинації з точки зору когнітивних і 

афективних факторів дає можливість описати його як тимчасовий збій самоконтролю особистості, який 

може бути результатом гальмування мотивуючої сили емоцій [2].  

Важливим аспектом, що відмічається у ряді наукових робіт є те, що люди з синдромом дефіциту уваги 

поряд з іншими когнітивними чи мотиваційними факторами часто демонструють погане планування та 

організацію завдань і дій, що пов’язується зі зниженням рівня запам’ятовування віддалених намірів 

(проспективної пам’яті) та прокрастинацією. 

Варто відмітити, що поряд із зниженням рівня і концентрації уваги у прокрастинаторів відмічаються 

зміни ряду інших психофізіологічних особливостей: високий рівень нейротизму, особливості когнітивної 

сфери, що пов’язані зі змінами локусу контролю та сприйняттям часу, особливості емоційної сфери 

(тривожність, страх невдачі, почуття провини), а також поведінки (несформованість навичок 

саморегуляції, навичок навчання, ригідність поведінкових патернів, неорганізованість) [3].  

Ф. М. Сіруа запропонував гіпотезу когнітивної втечі [4], відповідно до якої прокрастинатори 

проявляють когнітивні тенденції реалізації невідкладних емоційних реакцій ціною переваг, які можуть 

бути отримані у довгостороковій перспективі.  

Дані гіпотези, які використовуються для інтерпретації суто психологічних механізмів прокрастинації 

актуалізуються на рівні активності нейронних структур, які можуть бути залучені у даний процес. Так, 

самоконтроль особистості підтримується двома активно взаємодіючими мозковими системами – 

системою когнітивного контролю та системою емоційної обробки [5]. Перша локалізується в 

префронтальній корі, а її функціонування пов’язане із полегшенням цілеспрямованої поведінки, шляхом 
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здійснення низхідних впливів. Афективна система процесингу відповідає за реагування на емоційні 

чинники та інформацію, що пов’язана з самим суб’єктом. Вона підтримується лімбічною системою та 

мережею пасивного режиму роботи мозку. 

Варто відмітити, що емпіричне підтвердження ролі обох систем в розвитку прокарстинації було 

запропоновано рядом науковців. Зокрема дані А. Д. Фабіо [6] та Ф. М. Сіруа [4] пов’язують розвиток 

відтермінування із порушенням саме системи когнітивного контролю. З іншого боку, розвиток 

прокрастинації має тісний зв’язок з негативними емоційними станами, а прокрастинатори, на думку Ф.М. 

Сіруа (2014) мають тенденцію до фокусування на короткостроковому відновленні настрою, 

демонструючи тимчасове розходження між теперішнім і майбутнім Я. 

Крім того В. Жан вперше довів, що саме парагіпокампальна звивина є однією із найбільш надійних 

нейронних основ, що лежить в основі явища прокрастинації, оскільки спонтанна нейронна активність в 

цій зоні кори позитивно корелює із рівнем прокрастинації. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ СТРЕСОРНИХ ФАКТОРІВ У СТУДЕНТІВ 

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ 
 

Вступ. Підготовка студентів у медичних закладах освіти є досить специфічною, що не виключає 

виникнення стресових станів, які обумовлені певними стресорами: тестовий контроль рівня знань, велике 

навантаження, що включає в себе - немалий обсяг матеріалу і замалий відрізок виділеного часу для 

вивчення, відставання у навчальному процесі та особисті проблеми. Хронічний вплив стресових факторів 

викликає тягу до шкідливих звичок, сприяє виникненню депресії, тривожних станів, відставанню у 

навчанні, що, в свою чергу, зменшує бажання до вивчення медицини. 

Актуальність. Полягає у визначенні рівню впливу стресорних факторів у студентів медичного факультету. 

Відомо, що вони найбільше піддаються стресовим станам, котрі зумовлені великим обсягом матеріалу для 

вивчення, важкими тестовими контролями знань та особисті проблеми. В сукупності, це призводить до 

складних фізіологічних змін, емоційного перевантаження та появи стресу чи навіть депресивних розладів. 

Мета. Проаналізувати рівень впливу стресорних факторів у студентів-медиків ІІ, III та V курсу 

залежно від статі. 

Матеріали та методи. У ході роботи було опитано 384 студенти (250 жіночої та 134 чоловічої статі) 

ІІ, III та V курсу медичного факультету віком від 17 до 24 років. Методом збору інформації було 

анкетування за допомогою стрес-опитувальника для студентів-медиків (MSSQ), який був розроблений 
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для виявлення стресорних факторів, а також для вимірювання інтенсивності напруги, спричиненої 

стресорами. Усі стрес-фактори поділені на групи, де 1 – це стресори, пов’язані із навчальним процесом, 2 – 

особистісні стресори, 3 – стресори, пов’язані з процесами викладання, 4 – соціальні стрес-фактори, 5 – 

обумовлені мотиваційною сферою та, останній, 6 – соціально-групові та робочі стрес фактори. 

Результати. У ході анкетування, були виявленні наступні результати: різниці між ІІ, III і V курсом у 

дівчат не виявлено. Вони відчувають сильний стрес стосовно навчального процесу, легкий – щодо 

мотиваційної сфери та помірний – відносно інших груп. Є відмінності між курсами у чоловічої статті: 

ступінь стресу зменшується з роками, II курс відчуває сильний стрес, пов’язаний із навчальним процесом, 

III – уже помірний, а V курс – легкий. Незмінне тільки відношення до мотиваційної сфери – хлопці із усіх 

курсів відчувають легкий стрес. Порівнюючи III курс із V, можна побачити закономірну особливість: III і 

V курс відчувають легкий стрес стосовно всіх груп, різниця тільки в групі 6, обумовлена робочою сферою, 

що викликає помірний стрес у V курсу, це і не дивно, адже більшість - вже працюючі студенти. II курс 

відзначається помірним стресом стосовно інших груп. 

Висновки. В житті студента-медика багато надзвичайних і стресогенних ситуацій, тому вони часто 

відчувають стрес і нервово-психічне напруження. 

Проаналізувавши результати, можна дійти до висновку, що стрес у дівчат - незмінний з роками, він 

не залежить від темпу навчання, обсягу матеріалу, особистих проблем. Це обумовлено їхньою натурою. 

Хлопці відрізняються флегматичним ставленням, що яскраво показує група 1, обумовлена 

навчальним процесом, адже з роками зменшується навантаження на студентів, разом з ним і стрес. Тобто, 

стрес у хлопців залежить від курсу навчання, обставин. 
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РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ, ЩОДО РІЗНИХ 

АСПЕКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

ТЕХНІЧНОГО СПРАМУВАННЯ. 
 

На сьомому тижні дистанційного навчання, мною було проведено соціологічне опитування  серед студентів 

шести інститутів Одеського національного політехнічного університету. Студентам було запропоновано 

відповісти на дев’ять питань. Що в тій чи іншій мірі мають відношення до навчального процесу. Крім основного 

питання,  в опитувані були присутні контактні питання, головна задача яких підвести студента до правдивої 

відповіді на основне питання. яке дослівно має таку форму “Під час складання тестів на дистанційному навчанні 
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ви використовували пошук відповідей на питання  в інтернеті?” результати відповідей не були неочікуваними, 

а лише підтверджували загальне розуміння проблематики дистанційного навчання. 66% опитуваних зізнались,  

що списували з Інтернету під час складання тестів, ще 10% зазначили, що списували, але не з Інтернету, а з 

конспектів. І лише 24% опитуваних стверджують, що не використовували протиправні методи під час 

вирішення тестових завдань.   

При цьому на питання “Ваше ставлення до дистанційного навчання?” понад 54% відповіли, що 

відносяться до дистанційного навчання позитивно, 38% висловились, щодо дистанційного навчання в 

негативному руслі, а 8% ставляться до такої форми отримання знань нейтрально.  

На питання «На якій мові ви краще сприймаєте навчальний матеріал» 12% зазначили, що  для них однаково 

прийнятна і українська і російська,  28% відповіли, що на українській та 60% віддали перевагу російській. 

 На друге питання пов’язане з мовою «Яку мову ви використовуєте у повсякденному житі?» 78% 

обрали російську, 12% українську і 10% використовують у повсякденному житті обидві мови на рівні без 

надання переваги якій би то з них.  

Схожа ситуація пов’язана з відповідями  на питання «Чи читаєте ви художню літературу, якщо так то 

на якій мові?» тут  майже 60% обрали російську і лише 18 українську, решта повідомила, що не читає 

художню літературу взагалі. 

Питання про ставлення до рівня сучасної української культури показало, що 46% опитуваних 

відносяться до її рівня позитивно, 22% відповіли, що їм байдуже, 32% зазначили своє негативне ставлення 

до її  сучасного рівня. 

Доволі неочікувані виявились результати відповідей на запитання «Представником якої етнічної 

групи ви себе вважаєте», лише 40%  опитуваних відносять себе до українців. 

Серед відповідей які дали студенти на прохання назвати основні проблеми дистанційного навчання, 

найчастіше зустрічається проблема зв’язку з викладачами, а в деяких випадках їхня повна відсутність в 

інформаційному просторі. В свою чергу це пояснюється, тим що значна частина викладачів вишу давно 

перейшла пенсійну межу, але продовжує працювати в класичній формі не використовуючи новітні 

технології. В інших випадках, далеко не у всіх викладачів є матеріально технічне забезпечення для 

продуктивної роботи вдома. 

Найбільшого консенсусу думок вдалось досягнути на питанні про Вищий навчальний заклад в якому 

навчаються опитувані студенти «Чи погоджуєтесь з твердженням  що ОНПУ -  найкращий технічний ВУЗ 

на півдні України?» на це питання відповіли позитивно  понад 95% опитуваних, інші  не заперечували, а 

просто не дали відповіді. 

Отже, соціологічне опитування проводилось виключно за ради відповідей на питання про списування 

під час складання тестів на дистанційному навчанні. Абсолютна більшість опитуваних студентів зізнались, 

що списували під час складання тестових завдань з інших предметів. Все це пояснюється відсутністю 

контролю з боку викладача, який при класичній формі навчання може контролювати хід складання тестового 

зрізу знань, а при дистанційній, ні. А це в свою чергу говорить про необхідність розробки нової методики 

роботи зі студентами, направленої на застосування творчих завдань задля перевірки знань. Адже головна 

мета викладача полягає у досягнені засвоєння студентами пройденого матеріалу, а не в виконанні 

бюрократичної тяганини з тестами, які до того ж складаються не чесним шляхом. 
 

Використані джерела: 
 

1. Яковлєв І.В. соціологічне опитування щодо різних аспектів у вищому навчальному закладі 

технічного спрямування /Яковлєв І.В.// Одеса 2020. 
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АМІНОКИСЛОТНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗБОРУ 

«ФІТОГАСТРОЛІН» 
 

Амінокислоти є основною частиною для структурним елементів білків. Амінокислоти вважаються 

найважливішим будівельним матеріалом людського тіла. Ці кислоти сприяють росту клітин та тканин 

організму людини. 

Організм людини отримує амінокислоти, в результаті перетравлення білків. Білки це продукти 

рослинного та тваринного походження. 

Білки тваринного походження мають всі незамінні амінокислоти. Які містяться у м'ясі, рибі, молоці 

та молочних продуктах. 

Рослинний білок (дефектний білок) ― не має всіх незамінних амінокислот чи містить у недостатній 

кількості. Вони знаходяться у фруктах, овочах, насіннях, зернових та бобових. 

Ми розділяємо амінокислоти на: 

 незамінні амінокислоти – це кислоти, які не можуть сам по собі вироблятися та повинні бути 

отримані з їжею. Наприклад, це: лейцин, ізолейцин, лізин, триптофан, фенілаланін, треонін, валін. Ця 

група включає в себе амінокислоти BCAA. 

 замінні амінокислоти – це кислоти, які тіло може виробляти їх в достатній кількості. Це тирозин, 

цистеїн, гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), серин, глутамін, гліцин, цитрулін.  

Якісний склад та кількісний вміст амінокислот у досліджуваному зборі «ФІТОГАСТРОЛІН» 

визначили за допомогою методу іонообмінної хроматографії на колонках з автоматичним аналізатором 

амінокислот Т339.   

Принцип роботи автоматичного аналізатора амінокислот полягає в тому, що елюент із ємкості за 

допомогою насосу, проганяють через хроматографічну колонку. На виході з колонки до елюату 

мікронасосом підкачується нінгідриновий реактив у визначеному співвідношенні. Суміш по капілярній 

трубці направляється в реактор, що нагрівається до температури 95-98оС та іде у проточну кювету.  

Інтенсивність фарбування вимірюється фотоколориметрируванням. Сигнали фотоелемента 

підсилюються та реєструються самописним потенціометром у вигляді хроматограми. Площа піків на 

хроматограмі підраховується та порівнюється з площею піків амінокислот з відомою концентрацією. З 

порівняння цих площ робиться обчислення абсолютної кількості амінокислоти в зразку. 

Дослідження амінокислот з результаті вивчення якісного складу та кількісного вмісту у даному 

багатокомпонентному зборі «ФІТОГАСТРОЛІН» можна побачити у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Амінокислотний склад збору «ФІТОГАСТРОЛІН» 

№ п/п Амінокислота Кількість в мг Кількість у % 

1 2 3 4 

1 Аланін 0,150 3,75 

2 Аргінін 0,287 7,14 

3 Аспаргінова кислота 0,295 7,81 

4 Валін* 0,105 3,12 

5 Гістидин 0,025 2,30 

6 Гліцин 0,430 12,73 

7 Глутамінова кислота 0,564 14,87 

8 Ізолейцин* 0,124 3,46 

9 Лейцин* 0,345 11,50 
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10 Метіонін* 0,139 3,67 

11 Пролін 0,247 6,85 

12 Серин 0,245 6,67 

13 Тирозин 0,123 3,35 

14 Треонін* 0,234 6,06 

15 Цистин 0,110 2,95 

16 Фенілаланін* 0,189 3,77 

 Разом 3,612 100,00 

Примітки: «*» – незамінні амінокислоти 

 

Згідно даних, ми бачимо, що у зборі «ФІТОГАСТРОЛІН» було ідентифіковано 16 амінокислот, з яких 

6 є незамінними (валін, ізолейцин, лейцин, метіонін, треонін та фенілаланін). 

Згідно наведених даних, загальний вміст незамінних амінокислот у дослідженому зборі становить 

1,136 мг (31,58 % відповідно). В найбільшій кількоcті виявлено лейцин (11,50 %) та треонін (6,06 %). 

Лейцин має здатність впливати на секрецію інсуліну, посилюючи його виділення та допомагає 

збільшенню синтезу білка. 

Треонін провокує зростання скелетних м’язів та є невід`ємною складовою частиною білків та 

багатьох травних ферментів. Важлива його функція саме в синтезі гліцину. Він є важливим джерелом 

енергії та бере участь у регулюванні накопичування їжі. 

Згідно наведених даних, загальний вміст замінних амінокислот у дослідженому зборі 

«ФІТОГАСТРОЛІН» становить 2,476 мг, (68,42 % відповідно). У більшій кількості виявлено глутамінову 

кислоту (14,87 %), гліцин (12,73 %) та аспаргінову кислоту (7,81 %). 

Глутамінова кислота являється нейромедіатором, посилює передачу імпульсів в синапсах ЦНС. Солі цієї 

кислоти входять до складу лікарських препаратів, які використовують при лікування психічних захворювань. 

Гліцин є також нейромедіатором, який гальмує та регулює метаболічні процеси у ЦНС. Зменшує 

психоемоційне напруження, посилює розумову працездатність, а також виявляє: нейропротекторну, 

антистресову та седативну дію. Покращує метаболізм мозку, нормалізує сон та зменшує токсичну дію 

алкоголю. Не спричиняє токсичних дій та звикання. 

Отже, у досліджуваному зборі «ФІТОГАСТРОЛІН» в найбільшій кількості було виявлено 

глутамінову та аспаргінову кислоти, гліцин, лейцин, треонін. 
 

Література: 
 

1. Ісюк М. В. Дослідження амінокислотного складу герані сибірської / М. В. Ісюк, І. Л. Бензель, Л. В. 

Бензель // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – Т. 10. – № 3. – С. 4–6. 

2. Амінокислотний склад трави Polygonum hydropiper L. та Polygonum persicaria L. флори України / 

І. А. Лукіна, О. В. Мазулін, Г. П. Смойловська [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної 

науки та практики. – 2015. – № 1 (17). – С. 56–59. 
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Т.М. Гонтова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – Т. 12, № 2. – С. 4–5. 
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5. Использование нингидриновой реакции для количественного определения б-аминокислот в 
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ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗКУ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З 

УЗАГАЛЬНЕНОЮ ПОХІДНОЮ ІЗ СТАЛИМ ЗАПІЗНЕННЯМ 
 

Розглянемо систему нелінійних диференціальних рівнянь з узагальненою похідною з запізненням виду 

{
𝐷𝑋

ℎ
𝛷(−𝜑(𝑡))𝐹1(𝑡, 𝑌(𝑡), 𝑌(𝑡 − Δ)) = 𝛷(𝜑(𝑡))𝐹2(𝑡, 𝑌(𝑡), 𝑌(𝑡 − Δ)),

𝐷𝑌
ℎ

𝛷(−𝜑(𝑡))𝐹1(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝑋(𝑡 − Δ)) = 𝛷(𝜑(𝑡))𝐹2(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝑋(𝑡 − Δ)),

        (1) 

𝑋(𝑠) = 𝜌(𝑠), 𝑌(𝑠) = 𝜔(𝑠), 𝑠 ∈ [−𝛥, 𝑡0] 
де 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇], 𝑋(∙), 𝑌(⋅): [𝑡0, 𝑇] → 𝑐𝑜𝑛𝑣(ℝ𝑛), 𝑡0 = 0, 𝛥 > 0 − постійне  

запізнення, 𝜌(∙), 𝜔(⋅): [−𝛥, 𝑡0] → 𝑐𝑜𝑛𝑣(ℝ𝑛), 
𝐹1, 𝐹2(∙,∙,∙): [𝑡0, 𝑇] × 𝑐𝑜𝑛𝑣(ℝ𝑛) × 𝑐𝑜𝑛𝑣(ℝ𝑛) → 𝑐𝑜𝑛𝑣(ℝ𝑛) − багатозначні  

відображення, 𝜑(∙): [𝑡0, 𝑇] → ℝ - неперервна функція. 

𝛷(𝜑) = {
1, 𝜑 > 0,
0, 𝜑 ≤ 0.

 

Такі системи вимагають розробки нових теоретичних результатів щодо властивостей розв’язків, тому 

іх будемо розглядати у якості експерименту. 

Нехай розмірність простору 𝑛 = 2. Запишемо формулу «ламаних» Ейлера для рівняння (1): 

1) 𝑋𝑚(𝑡) = 𝑋𝑚(𝑡𝑘) + (𝑡 − 𝑡𝑘)𝐹2(𝑡𝑘, 𝑌(𝑡𝑘), 𝑌(𝑡𝑘 − Δ)), 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1], 

𝑌𝑚(𝑡) = 𝑌𝑚(𝑡𝑘) + (𝑡 − 𝑡𝑘)𝐹2(𝑡𝑘, 𝑋(𝑡𝑘), 𝑋(𝑡𝑘 − Δ)), 𝑡 ∈ [𝑡𝑘 , 𝑡𝑘+1], 

𝑘 = 0, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑋𝑚(𝑠) = 𝜌(𝑠), 𝑠 ∈ [−𝛥, 𝑡0], 𝑌𝑚(𝑠) = 𝜔(𝑠), 𝑠 ∈ [−𝛥, 𝑡0],  
якщо 𝜑(𝑡) > 0; 

2) 𝑋𝑚(𝑡) = 𝑋𝑚(𝑡𝑘)
ℎ

(𝑡 − 𝑡𝑘)𝐹1(𝑡𝑘 , 𝑌(𝑡𝑘), 𝑌(𝑡𝑘 − Δ)), 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1],  

𝑌𝑚(𝑡) = 𝑌𝑚(𝑡𝑘)
ℎ

(𝑡 − 𝑡𝑘)𝐹1(𝑡𝑘, 𝑋(𝑡𝑘), 𝑋(𝑡𝑘 − Δ)), 𝑡 ∈ [𝑡𝑘 , 𝑡𝑘+1], 

𝑘 = 0, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑋𝑚(𝑠) = 𝜌(𝑠), 𝑠 ∈ [−𝛥, 𝑡0], 𝑌𝑚(𝑠) = 𝜔(𝑠), 𝑠 ∈ [−𝛥, 𝑡0],  
якщо 𝜑(𝑡) < 0; 

3) 𝑋𝑚(𝑡) = 𝑋𝑚(𝑡𝑘), 𝑌𝑚(𝑡) = 𝑌𝑚(𝑡𝑘), 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1],  𝑘 = 0, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 
𝑋𝑚(𝑠) = 𝜌(𝑠), 𝑌𝑚(𝑠) = 𝜔(𝑠), 𝑠 ∈ [−𝛥, 𝑡0], 
якщо 𝜑(𝑡) = 0. 

 

 
 

Рис.1. Побудова граничних точок чисельного наближення 

опуклої множини 
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Для побудови апроксимації (Рис.1), використовуючи апарат опорних функцій, знайдемо точки перетину 

опорних гіперплоскостей до множин 𝑋𝑚(𝑡𝑘), 𝑌𝑚(𝑡𝑘)  в напрямках векторів 𝜓𝑖 і 𝜓𝑖+1, 𝑖 = 0, 𝑝 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝜓𝑝 = 𝜓0: 

{
(𝑥, 𝜓𝑖) = 𝐶(𝑋𝑚(𝑡𝑘), 𝜓𝑖),

(𝑥, 𝜓𝑖+1) = 𝐶(𝑋𝑚(𝑡𝑘), 𝜓𝑖+1);
 

{
(𝑦, 𝜓𝑖) = 𝐶(𝑌𝑚(𝑡𝑘), 𝜓𝑖),

(𝑦, 𝜓𝑖+1) = 𝐶(𝑌𝑚(𝑡𝑘), 𝜓𝑖+1).
 

Це лінійні системи відносно невідомих векторів 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ2 з визначниками 

𝛥 = (
cos 𝛾𝑖 sin 𝛾𝑖

cos 𝛾𝑖+1 sin 𝛾𝑖+1
) = sin(𝛾𝑖+1 − 𝛾𝑖) = 𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑝
≠ 0, де 𝛾𝑖 =

2𝜋𝑖

𝑝
. 

Позначимо розв’язки систем через 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑖 = 0, 𝑝 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Побудуємо два багатокутника з вершинами в 

точках 𝑥0, 𝑥1, . . . , 𝑥𝑝−1 та 𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑝−1, які позначимо 𝑄𝑘
𝑝
 та 𝑊𝑘

𝑝
. Критерієм закінчення рахунку є 

|площа 𝑄𝑚+1
𝑝+1

− площа 𝑄𝑚
𝑝 | < 𝜀 або |площа 𝑊𝑚+1

𝑝+1
− площа 𝑊𝑚

𝑝| < 𝜀, 

де 𝜀 - наперед задане число. 

За допомогою пакету Octave був побудований розв’язок системи диференціальних рівнянь з 

узагальненою похідною із сталим запізненням з різними початковими множинами 𝑋0, 𝑌0, розбиттям 𝑚, 
кількістю «ламаних» Ейлера 𝑝 та запізненням Δ на відрізку часу 𝑡 ∈ [0; 30]. Треба зазначити, що 

запізнення Δ повинно бути кратним кроку по часу ℎ =
𝑇−𝑡0

𝑚
. Нижче наведені приклади роботи цієї 

програми (Рис.2.-Рис.5.). 

Розглянемо систему диференціальних рівнянь з узагальненою похідною з запізненням виду: 

{
𝐷𝑋

ℎ
Φ(−𝜑(𝑡))

1

2
𝑌(𝑡 − Δ) = Φ(𝜑(𝑡))𝑋(𝑡), 𝑌(𝑠) = 𝑌0(𝑠), 𝑠 ∈ [−Δ; 0]

𝐷𝑌
ℎ

Φ(−𝜑(𝑡))
1

2
𝑋(𝑡 − Δ) = Φ(𝜑(𝑡))𝑌(𝑡), 𝑋(𝑠) = 𝑋0(𝑠), 𝑠 ∈ [−Δ; 0]

    (2) 

Нехай 𝑋0 = (
100 0

0 200
) 𝑆1 (

sin 𝑡
2 cos 𝑡

), 𝑌0 = (
100 0

0 50
) 𝑆1 (

20𝑡
𝑡

),  тоді 𝑐(𝑋0, 𝜓) = sin 𝑡 𝜓1 +

2 cos 𝑡 𝜓2 + ‖(
100 0

0 200
) 𝜓‖, 𝑐(𝑌0, 𝜓) = 20𝑡𝜓1 + +𝑡𝜓2 + ‖(

100 0
0 50

) 𝜓‖, 𝜑(𝑡) = 8 − 𝑡. 
 

 

 
 

Розглянемо систему диференціальних рівнянь з узагальненою похідною з запізненням виду: 

{
𝐷𝑋

ℎ
Φ (−𝜑(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡)))

1

2
𝑌 = Φ (𝜑(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡))) 𝑋

𝐷𝑌
ℎ

Φ (−𝜑(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡)))
1

2
𝑋 = Φ (𝜑(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡))) 𝑌

    (3) 

1) Нехай 𝑋0 = 𝑆100 (
0
1

) , 𝑌0 = 𝑆100 (
𝑡

10𝑡
) тоді 𝑐(𝑋0, 𝜓) = 𝜓2 + 100‖𝜓‖, 

𝑐(𝑌0, 𝜓) = 𝑡𝜓1 + 10𝑡𝜓2 + 100‖𝜓‖,  

𝜑(𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡)) = 10000 − 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑋(𝑡)) − 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑌(𝑡)) 

Рис.2 Графік розв’язку системи рівнянь (2) при 𝒎 = 𝟑𝟎, 𝒑 = 𝟑𝟎, 𝚫 = 𝟑𝟎 
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2) Нехай 𝑋0 = 𝐾100 (
100
200

), 𝑌0 = 𝐾200 (
500
500

) тоді 𝑐(𝑋0, 𝜓) = 100𝜓1 + 

+200𝜓2 + 100|𝜓1| + 100|𝜓2|, 𝑐(𝑌0, 𝜓) = 500𝜓1 + 500𝜓2 + 

+200|𝜓1| + 200|𝜓2|, 10000 − 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑋(𝑡)) − 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑌(𝑡))  
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Рис.4 Графік розв’язку системи рівнянь (3) при 𝒎 = 𝟏𝟎, 𝒑 = 𝟏𝟎, 𝚫 = 𝟏, 𝑻 = 𝟏𝟎 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ 
Безручко Л.С., 

Викладач І категорії з біології та хімії Запорізького  гуманітарного  коледжу 

Національного Університету «Запорізька політехніка» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 

«Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля,  
постійні і значні. Замінити їх не можна нічим». 

М.М. Амосов 
 

Актуальність. Сучасний стан здорового способу життя є актуальною проблемою серед студентів 
спортсменів, оскільки правильне її вирішення сприяє підтриманню здоров’я та життєвих функцій організму 
під час тренувань та змагань. Здоровий   спосіб  життя  передбачає  дотримання виконання певних правил, 
що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу та здоров’я людини. Саме 
щоденне раціональне харчування спортсменів є запорукою здорового організму [1].    

Харчування спортсменів-підлітків сприяє правильному фізичному та розумовому розвиткові, зміцненню 
їхнього здоров’я, підвищує стійкість організму до несприятливих факторів довкілля та інфекційних захворювань. 

Харчування забезпечується правильним розподілом їжі протягом дня. Добовий раціон повинен 
розподілятися на декілька прийомів для кращого засвоєння харчових речовин, збереження відчуття 
ситості протягом дня і внеможливлення надмірного наповнення шлунково-кишкового тракту великою 
кількістю їжі. Між уживанням їжі й тренуваннями мають витримуватися певні інтервали. 

Дотримуватися всіх правил здорового раціону – нескладно, якщо пам'ятати, що добиватися 
результатів в спорті стане легше [2]. 

Мета. Вивчити обізнаність, знання, уміння та навички студентів третього курсу Запорізького 
гуманітарного коледжу в дотриманні та організації раціонального харчування.  

Матеріали та методи. Для дослідження слугували матеріали результатів опитування 43 студентів 
(серед них 27 хлопців та 16 дівчат) 3 курсу віком від 17-20 років (середній вік складав 18 років) 
Запорізького гуманітарного коледжу Національного Університету «Запорізька політехніка» на предмет 
обізнаності, знань, умінь та навичок у організації та дотриманню раціонального харчування.  

Результати дослідження. За результатами даних анкетування 13 студентів (30,23 %) щодня 
додержуються правил свого раціонального харчування, 15 студентів (34,88 %) не слідкують за своїм 
раціоном харчування, вживають їжу із McDonalds, різних типів фастфуду, жирну та солодку їжу, газовані 
та алкогольні напої не більше 4 разів на тиждень, 9 студентів (20,93 %) нерегулярно харчуються, близько 
2 рази на день, та 6 студентів (13,95 %) додержуватися низькокалорійних дієт.  

Основними причинами таких результатів, які пояснюють низький рівень раціонального харчування студентів 
спортсменів 3 курсу є  відсутність часу протягом навчальних занять, харчуються їжею з кіосків  - 13 студентів (30,23 %), 
власні вподобання при виборі їжі, які не відповідають нормам раціонального харчування — 7 студентів (16,28 %), 
відсутність мотивації, стреси — 18 студентів (41,86 %) та відсутність грошей — 5 студентів (11,63 %).  

Висновок. Отже, за даними результатами опитування студентів  спортсменів 3 курсу на предмет дотримання 
та організації здорового раціонального харчування було встановлено, що більшість студентів не додержуються 
правил раціонального харчування, лише 44,18% активно слідкують за своїм раціоном та активно займаються 
спортом. Основними причинами, які заважають студентам додержуватися норм правильного харчування були 
відсутність часу протягом навчання (30,23%), та відсутність мотивації, а також стреси (41,86 %). 

Аналіз харчової поведінки студентів свідчить про те, що у більшості студентів відсутня мотивація 
дотримання правил здорового способу життя, яка призводить до змін та погіршення стану здоров’я 
студентської молоді в цілому, адже зміни харчової поведінки дуже часто відображаються на фізичному 
та особливо психічному стані особистості. 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
Бублик Надія Сергіївна, 

старший викладач кафедри кримінального  процесу 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

Діденко Крістіна Дмитрівна, 

                                                                    Котов Владислав Сергійович, 

курсанти навчальної групи КП-931 факультету підготовки фахівців  

для підрозділів кримінальної поліції, 1-й рік навчання,  

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 
На сьогоднішній день Україна продовжує розвиватися у різних сферах законодавчої та політичної 

діяльності. Реформування судової системи стало неабияким важливим досвідом, що надало вагому кількість 
позитивних результатів. Як відомо, для кожної галузі судоустрою існував свій відповідних історичний розвиток.  

Метою даної праці є висвітлення сучасного розвитку та законодавчого закріплення місцевих та 
загальних судів, а також порівняльний аналіз і проведенням паралелей із судами цієї інстанції в часи СРСР. 

Використовуючи історичні праці, спостерігається, що перший законодавчий акт радянської влади про 
суд, який було прийнято 22 листопада 1917 року. Він увійшов в історію як Декрет про суд. Ним було 
скасовано всі існуючі судові установи та було створено місцеві суди, які були наділені правом розглядати 
всі цивільні, а також кримінальні справи [1]. 

Наступним кроком було проголошення та введення в дію постанову «Про введення народного суду 
на Україні» від 4 січня 1918 року, відповідно до якого створювалися дільничні, повітові та міські суди [2]. 

А Законом УРСР «Про судоустрій» від 5 червня 1981 року, передбачалося створення районних 
народних судів у районах, містах та районах у місті з покладенням на них повноважень розглядати всі 
цивільні та кримінальні справи, за винятком справ, віднесених законом до віддання іншим судам [3]. 

Після проголошення незалежності України народні суди було перейменовано на районні(міські) суди, 
окрім цього до їхньої компетенції, поміж розгляду цивільних та кримінальних справ, віднесли право на 
розгляд справ стосовно адміністративних правопорушень.  

На сьогодні на базі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» -місцевими загальними судами 
є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у 
районі (районах) і місті (містах). [4] 

Вони відносяться до судів першої інстанції і здійснюють правосуддя у порядку, встановленому 
процесуальним законом. До їхньої компетенції відноситься право розглядати цивільні, кримінальні, 
адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, 
визначених процесуальним законом.[4] 

Якщо порівнювати статус та повноваження місцевих судів за роки Української РСР, то можна 
стверджувати, що вони зберегли декілька своїх рис, зазнали модифікацій та набули нового значення. 
Припускається, що місцеві суди зазнаватимуть більших змін в умовах судово – правової реформи в 
Україні для зменшення навантажень на дану ланку самоврядування та зміцнення їхньої незалежності.  

Отже, підбиваючи підсумки можна стверджувати, що сучасний період розвитку місцевих загальних судів 
розпочався після проголошення незалежності. Він мав декілька етапів, які полягали в переході від радянського 
типу до більш демократичнішого і сучасного, що продовжується і на сьогодні. Для покращення системи судів 
та зміцнення незалежності у розгляді справ різних сфер життєдіяльності, доцільним було б прослідкувати 
історію розвитку юстиції зарубіжних країн, що могло б надати більше позитивних результатів.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
 

1. Семенов В.М. Суд и правосудие в СССР. В.М. Семенов 2-е изд. – М.:Юридическая литература, 
1984. -  320с. ( Дата звернення 11.04.2020) 

2. Сусло Д.С. Організація судових органів Української РСР в період 1917-1925 рр. Д.С. Сусло. – К: 
Вид – во Київ. ун-ту, 1968. – 87 с. 

3. О судоустройстве СССР, союзных и атономных республик: Закон Союза ССР от 16 августа 1938 
года / Ведомости Верховного Совета СССР. 1938. № 11. (втратив чинність) 

4. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 №1402-VIII . URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (Дата звернення 11.04.2020)   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19


29 

Бублик Надія Сергіївна,  

старший викладач кафедри кримінального  процесу 

Дніпропетровський державний універмитет внутрішніх справ. 

Котов Владислав Сергійович,  

курсант навчальної групи КП-931 факультету підготовки фахівців  

для підрозділів кримінальної поліції, 1-й рік навчання,  

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
 

Документообіг у державі - це система, яка матеріалізує процеси збору, перегляду, збору інформації, а 

також процеси управління: підготовка та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. Швидке 

збільшення обсягу інформації, яку можна побачити в управлінні економікою, її суворість та швидке 

оновлення документа, означає, що документ є неактивним. 

Електронне управління документами, яке забезпечує рух електронних документів, ґрунтується на 

використанні технологій, сервісів, інструментів Інтернету та інших електронних каналів зв'язку, змушує 

електронний документообіг «технократизувати», але не дозволяє обмежувати себе дослідженням 

програмного та апаратного забезпечення для обробки та передачі електронних документів у просторі та часі. 

Об'єктом електронного документообігу є електронний документ як явище та сутність, має 

«технотронний» характер походження та функціонування якого у соціальному просторі забезпечується 

відповідним нормативним регулюванням [1]. 

На сучасному етапі електронний обмін даними діє або впроваджується практично в усіх країнах. 

Питання розвитку електронного простору України наразі є дуже актуальним. 

22 травня 2003 року Верховна Рада України прийняла Закон України  «Про електронні документи та 

електронний документообіг», однак існує проблема, яка полягає у відсутності єдиних стандартів та 

правил функціонування системи електронного документообігу та обмежених можливостей електронних 

систем управління документами державними органами та органами місцевої влади. 

Як зазначає Й. В. Кудрицька, управління електронними документами - це високотехнологічний та 

прогресивний підхід до значного підвищення продуктивності державних органів та органів місцевого 

самоврядування. Більше того, це забезпечується низкою технологій, які не тільки значно оптимізують, але 

й суттєво змінюють роботу [2]. На думку дослідника, основною і основною проблемою впровадження 

такої системи є її масштабність: неможливо реалізувати систему з нуля, оскільки це стосується двох 

основних аспектів діяльності. Одночасне впровадження може спровокувати тривалий зупинку в 

діяльності влади, помилки та несправності в роботі підвідомчих установ. 

Головне призначення систем електронного документообігу (СЕД), або систем автоматизованого 

документообігу – це організація збереження електронних документів, а також роботи з ними (зокрема, 

їхнього пошуку як за атрибутами, так і за змістом). У СЕД повинні автоматично відслідковуватися зміни 

в документах, терміни виконання документів, рух документів, а також контролюватися всі їхні версії і 

підверсії. Комплексна СЕД повинна охоплювати весь цикл діловодства підприємства чи організації (від 

постановки завдання на створення документа до його списання в архів), забезпечувати централізоване 

збереження документів у будь-яких форматах, у тому числі, складних композиційних документах. СЕД 

повинні поєднувати розрізнені потоки документів територіально віддалених підприємств у єдину 

систему, а також забезпечувати гнучке керування документами як за допомогою жорсткого визначення 

маршрутів руху, так і шляхом вільної маршрутизації документів. У системах електронного 

документообігу має бути реалізоване тверде розмежування доступу користувачів до різних документів 

залежно від їхньої компетенції, займаної посади і призначених їм повноважень. Крім того, СЕД повинна 

налаштовуватися на існуючу організаційно-штатну структуру і систему діловодства підприємства, а 

також інтегруватися з існуючими корпоративними системами.  [3]  

Таким чином, можна виділити завдання, які слід вирішити за допомогою електронних систем 

управління документами для наукової установи: висвітлення всього циклу оформлення документів: від 

постановки завдання створення документа до списання документа в архів, забезпечення централізованого 

зберігання документів; масштабування, тобто застосування для установ різних розмірів; підтримка 
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роботи з найрізноманітнішими видами та категоріями документів, що використовуються в діяльності 

наукової установи, включаючи додавання власних типів і категорій; можливість поєднання розрізнених 

документообігів географічно віддалених підрозділів, кафедр та лабораторій в єдину систему; 

відповідність певним стандартам робочого процесу: вітчизняним, галузевим, ГОСТом, міжнародним 

стандартам; забезпечення гнучкого управління документами, використовуючи як жорстке визначення 

маршрутів руху, так i для довільної маршрутизації; забезпечення автоматичного контролю документів та 

термінів їх виконання, моніторинг дій користувачів, відстеження історії руху документів, інтеграція з 

існуючими системами; відповідність вимогам безпеки (шифрування, організація доступу тощо) [4]; 

створення та супровід конкретних документів, пов'язаних з управлінням та плануванням наукових 

досліджень (довгостроковий тематичний план, журнал реєстрації тощо). 

Одним із найскладніших напрямків впровадження в Україні автоматизованих інформаційних систем є 

перший робочий процес урядових установ. І це суттєва проблема, адже система управління документацією 

в нашій країні, яка забезпечує роботу з документами, отриманими органом і готуються в межах установи, в 

першу чергу реєструється, передається працівникам організації, допомагає контролювати виконання певних 

робіт , вести довідкову роботу і в кінцевому підсумку зберігати тощо. [5] 

Потік документів є дуже важливою складовою процесів управління та прийняття управлінських 

рішень [6]. Сьогодні без добре організованої системи управління документами жодна установа не може 

ефективно працювати, оскільки це впливає на ефективність та надійність апарату управління 

організацією, культуру роботи управлінського персоналу та якість самого управління, воно займає досить 

важливе місце у робота державних органів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що електронне управління документами займає важливе місце 

в інформаційному суспільстві. Електронне управління документами значно скорочує час, необхідний для 

створення та роботи з документами (використовуючи нетрадиційні канали зв'язку), контролює поточні 

технологічні показники (тобто швидко використовує необхідну інформацію про стан виробництва) та значно 

покращує роботу установа в цілому. Але на цьому етапі система електронного документообігу потребує 

вдосконалення, і для якісної роботи вона повинна бути впроваджена у великих масштабах. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

На сьогоднішній день Україна продовжує підтримувати свою політичну активність притримуючись 

Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу»[1], який полягає у дотриманні всіх політико – правових документів, які полягають 

з євроінтеграційними процесами, вдосконаленні зовнішньоторговельних відносин між країнами 

Центральної та Східної Європи та Україною. Одним із ключових пунктів є введення в Україну 

європейських стандартів у всіх сферах життєдіяльності. Основна структура, яка повинна повною мірою 

приймати нові реформи задля цього – є правоохоронна система. Однією із таких структур можна виділити 

Службу безпеки України (далі – СБУ). 

Варто звернути увагу, що обраний державний орган спеціального призначення потребує в своєму 

реформуванні, адже в сучасних умовах необхідно зосереджувати всі його зусилля на безумовному захисті 

прав і свобод людини та громадянина. Звідси, зважаючи на всю складність сучасного періоду переходу 

від найбільш репресивної системи до справжнього гарантування прав кожного члена суспільства, що є 

одним із головних принципів та європейських стандартів, необхідно вирішити низку теоретичних, 

практичних, організаційних та інших питань [2]. 

Насамперед, слід почати діяльність по проведенню реформ законодавчої сфери, тобто тих, які будуть 

керувати та зосереджувати діяльність СБУ не лише на бездоганній охороні та підтримці суверенної та 

територіальної безпеки, але й визначенні прав громадян як найвищої цінності. Зрозуміло, що варто продумати 

кожен крок діяльності даної служби та надати їй більших повноважень задля покращення функціонування.  

Тому, однією з основних напрямків діяльності залишається зміцнення держави в Україні, захист прав, 

свобод та законних інтересів громадян, забезпечення верховенства права у всіх сферах суспільного життя, 

розвиток державного будівництва [2].  

Навіть попри ті відмінності, які стосуються різних поглядів зовнішньої політики України на саму 

країну, загальна орієнтація продовжується на інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури, тому 

це є визначеним та законодавчо закріпленим. А для того, щоб Україна мала успіх у цьому плані, вона 

повинна виконати вимоги, які полягають в узгодженні свого законодавства, структурній організації 

державних органів з дотриманням відповідних стандартів.  

У цьому контексті правоохоронні органи мають особливе значення, оскільки їхня робота базується 

на залежності від здатності державних інституцій країни нормально функціонувати та забезпечувати 

політичну стабільність. Тому, на основі використання цього факту випливає твердження, що Служба 

безпеки України посідає особливе місце в цій системі саме через специфіку питань, що підпадають під її 

юрисдикцію та безліч можливостей, які можуть бути використані для правоохоронних органів задля 

охорони закону та національної безпеки, а також захисту інтересів політиків та звичайних громадян. 

Звідси, варто виокремити, що завдання, які покладаються на діяльність Служби безпеки України, мають 

вагому різницю в порівнянні з іншими правоохоронними органами. Тому не дивно, що і статус СБУ викладено 

в законі так: "спеціальний правоохоронний орган, що забезпечує національну безпеку України" [3]. 

Діяльність цієї спецслужби, як правило - це контррозвідувальна діяльності, яка полягає у захисті 

суверенітету, конституційного ладу, протидії розвідувальним, розвідувально-підривним та іншим 

протиправним діянням, протидія та запобігання тероризму, а також боротьба зі злочинами, які можуть 

підірвати територіальну цілісність. Ці всі специфічні особливості суттєво відрізняються від головних 

завдань та методів діяльності Національної поліції України [3]. 
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Тож, реформа СБУ наразі є надзвичайно актуальним питанням, адже воно є частиною вдосконалення 

практичного функціонування всієї системи правозастосування, задля бездоганного дотримання та 

запровадження європейських стандартів. Постійний конституційний процес в Україні вимагає 

насамперед чіткого визначення місця діяльності правоохоронних органів у державній владі, а отже, місця 

та ролі правоохоронних органів на основі захисту та втілення законодавчої бази в системі органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 
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Згідно зі статтею 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ, і саме він здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Якщо спосіб здійснення влади народом через державні інституції досить чітко 

регламентований і закріплений на законодавчому рівні, то питання здійснення влади народом 

безпосередньо не має законодавчого регулювання.  

На тлі бурхливого розвитку інститутів громадянського суспільства, поштовхом якого стали політичні 

події 2014 року та конфлікт на Сході України, а також  проведення реформи місцевого самоврядування зі 

створенням об’єднаних територіальних громад, таке законодавче «непорозуміння» є досить серйозною 

проблемою на шляху становлення України як правової держави. Ця ситуація позбавляє народ права 

вирішення важливих питань територіальних громад шляхом прямої демократії, що сприяє росту 

соціальної напруги в країні і, як наслідок, досить частими є спроби окремих представників народу 

вплинути на органи місцевого самоврядування шляхом мітингів, демонстрацій, протестів. 

Згідно з ст. 72 Конституції України народ має право користуватися владою, наприклад, у вигляді вияву 

референдної ініціативи, застосовувати владу, зокрема, у вигляді обов’язкових референдумів (щодо питань про 

внесення змін до Конституції України та зміну території України), надавати владу органам державної влади та 

органам місцевого самоврядування тощо. Основний Закон передбачив можливість реалізації влади народом як 

у цілому, на загальнонаціональному рівні, так і в особі його територіальних спільностей – територіальних 

громад як пріоритетних суб’єктів системи місцевого самоврядування. При цьому йдеться не лише про місцеві 

вибори, а й про місцеві референдуми, громадські слухання, зібрання та інші форми локальної демократії. Всі ці 

форми безпосереднього народовладдя покликані забезпечити ефективний вплив народу на управління 

державними і суспільними справами на всіх рівнях від місцевого до загальнонаціонального [3]. 

Щодо законодавчого закріплення поняття місцевого референдуму, наразі воно міститься в окремих 

актах, які не мають предметом свого регулювання референдум, а лише згадують його як форму участі 

народу в управлінні державою, закріплену в Конституції із загальними положеннями щодо його реалізації 

в межах основного предмету акту. Зокрема, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а 

саме в ст. 1 зазначено, що «місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з 

питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування [5]».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
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Ст. 7 цього ж Закону зазначає, що предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, 

віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування, а також 

те, що порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що 

вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми [5].  

З огляду на зазначене вище можна зробити висновок, що цим Законом надаються досить широкі 

можливості щодо вирішення питань в межах окремої територіальної одиниці, проте увесь зміст цієї статті 

нівелюється бланкетною диспозицією ч. 5, що посилається на закон, якого не існує і цим самим 

створюється ситуація, коли «за замовчуванням» не існує й питань, які можуть вирішуватися за допомогою 

цього механізму, бо немає закону, який їх визначає. 

При тому, що наразі можливості проведення місцевого референдуму немає, в незалежній Україні 

суспільство має досвід здійснення народовладдя у цей спосіб, зокрема в період з 1991 року по 2012 рік, коли був 

чинним Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми». За цей період було зареєстровано 178 

ініціатив щодо проведення місцевих референдумів. Більшість питань, винесених на місцеві референдуми, була 

присвячена змінам адміністративно-територіального устрою та перейменуванню населених пунктів – по 45 

референдумів [4]. Як показує практика, більшість місцевих референдумів була проведена з ініціативи місцевої 

влади щодо рішень, ухвалення яких можливе виключно шляхом місцевого референдуму, і лише незначна їх 

частина стосувалася використання референдуму як форми контрольної діяльності [1]. 

Такий аналіз практики реалізації механізму проведення місцевого референдуму свідчить про 

готовність українців брати участь в управлінні державою, хоч і щодо досить незначних питань, а з огляду 

на помітний ріст самосвідомості, що відбувся після подій 2014 року і продовжується зараз, лише посилив 

ініціативність нації, необхідну для повноцінного функціонування цього інституту для досягнення 

позитивного результату. Місцевий референдум може стати легітимним способом консолідації 

територіальної громади не лише у процесі прийняття шляхом голосування важливих муніципальних 

рішень, а й під час реалізації цих рішень [1]. 

Питання щодо подолання прогалини в законодавстві, що створює стільки проблем, неодноразово 

піднімалося представниками громадянського суспільства і навіть були спроби щодо його вирішення з 

боку народних депутатів. Зокрема, на даний час, маємо один законопроект, що станом на 6 травня 2020 

року знаходиться на доопрацюванні (був відправлений на доопрацювання ініціатору внесення 4 квітня 

2020 року), проте його прийняття, на жаль, поки ще не стоїть на порядку денному у Верховній Раді [2]. 

Прийняття законопроекту в даному разі є необхідністю, обумовленою часом і потребами суспільства, 

проте, щоб не звести новим законом передбачене Конституцією право народу на безпосереднє здійснення влади 

на місцевому рівні, при його розробці необхідно звертати увагу на відповідність його положень конституційним 

принципам та, що не менш важливо, положенням Європейської Хартії місцевого самоврядування (1995).  

Також необхідно забезпечити виконання наступних вимог: максимальне спрощення процедур ініціювання, 

підготовки та організації місцевих референдумів; усунення осіб, щодо припинення повноважень яких 

оголошується референдум, від процесу організації і проведення таких референдумів; чітка регламентація 

процесу підготовки та проведення місцевого референдуму по строках, деталізація роботи комісій з референдуму 

(голосування, кворум, рішення); гласність і демократичність усіх процедур; акцентування уваги не просто на 

встановленні прав і обов’язків, а й на механізмах їх реалізації, введення таких інститутів, як офіційні спостерігачі 

за проведенням референдуму, деталізація норм щодо агітації у процесі референдуму [1]. 

З дотриманням цих вимог при прийнятті відповідного законопроекту стане можливим повноцінне 

функціонування інституту місцевого самоврядування і досягнення бажаного результату.   

Також це може призвести до зниження рівня політичної напруги в суспільстві, оскільки, по-перше, 

легітимність рішення за звичайних умов не викликатиме сумнівів, так як більшістю жителів, що взяли 

участь у волевиявленні, підтримуватимуть його прийняття. По-друге, відповідальність за негативні 

наслідки нестиме вся громада, оскільки рішення приймається усім загалом, а отже кожен має можливість 

повпливати на його зміст, а, отже, може завадити настанню небажаних наслідків. По-третє, органи 

місцевого самоврядування матимуть надзвичайно сильний і всеохоплюючий контроль з боку 

громадськості, оскільки громадяни-мешканці територій, де вони здійснюють діяльність, могтимуть в 

будь-який момент відправити їх у відставку шляхом винесення відповідного питання про розпуск ради чи 

звільнення з посади голови на місцевий референдум. 

Отже, місцевий референдум - це механізм реалізації громадянами передбаченого Конституцією 

України права народу на здійснення влади шляхом безпосереднього народовладдя. Цей механізм наразі 
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не має чіткого законодавчого врегулювання, що повністю нівелює передбачені іншими законами 

можливості щодо його реалізації, оскільки в цих актах міститься посилання на закон, якого не існує, а 

отже, по суті утворюється мертва норма. Для вирішення цієї ситуації необхідно прийняти закон, що 

врегулював би ці питання і вирішив би ряд проблем, пов’язаних з ним. Для цього необхідно, щоб цей 

закон відповідав певним вимогам і принципам, передбаченими Конституцією, а також положеннями 

міжнародних правових актів. 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ - 

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 
 

Заходи, що мають превентивну функцію та направлені на забезпечення кримінального провадження, 

з метою підтримання належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого повʼязані з 

обмеженням певних прав, позбавленням та обмеженням свободи, називають запобіжними заходами. 

Лише суд має повноваження на обрання до особи будь-якого запобіжного заходу. 

Однак, запобіжний захід – це ніяк не покарання за вчинений злочин, а лише запобігання вчинення ризиків, 

які зазначенні в ст. 177 Кримінального процесуального кодексу ( далі – КПК ) України такі, як: руйнування або 

пошкодження будь-яких речей чи документів, що мають вагоме значення для з'ясування необхідних обставин 

вчиненого злочину; переховування від органів слідства або суду; неправомірний вплив на будь-яких учасників 

кримінального провадження; перешкоджання ходу слідства щодо злочину у будь-який інший спосіб; вчинення 

іншого злочину або продовження того щодо якого певна особа підозрюється. [1]      

Крім того, застосування вищезазначеного заходу може мати місце лише тільки за наявності  певних 

підстав, таких як: обґрунтована підозра у вчиненні злочину, або вірогідність вчинення підозрюваним 

ризиків, які передбачені законодавством. Якщо відсутня хоча б одна із вищезазначених підстав, прокурор 

та слідчий ні в якому разі не мають права пропонувати застосування запобіжного заходу.  

Для наближення кримінального процесуального законодавства України до європейських правових 

стандартів, було введене поняття «обґрунтована підозра». Зазначений термін безпосередньо міститься в 

пункті «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проте, необхідно зазначити, 

що дана Конвенція, як, до речі, і чинний КПК України, не дає роз’яснень щодо цього терміна. Однак, 

Європейський суд з прав людини вказав, що під поняттям «обґрунтована підозра» слід розуміти існування 

фактів або інформації, які доводять, що правопорушення могло бути вчинене особою, про яку йдеться, Але, 

слід зазначити, що ступінь «обґрунтованості» підозри визначається в кожному окремо взятому випадку та 

щодо кожної окремої особи індивідуально на розсуд слідчого судді або суду.   [2, с. 80]. 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66590
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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Варто наголосити на тому, що до однієї особи може бути обраний тільки один запобіжний захід.  

Тримання під вартою – найсуворіший запобіжний захід. Питання позбавлення волі в понятті 

застосування зазначеного запобіжного заходу  на стадії досудового слідства є одним з най обговорюваних 

та спірних в контексті кримінального процесуального законодавства. Протягом останніх років свої 

позиції щодо норм Кримінального процесуального кодексу, якими врегульовано означені питання, 

висловили Конституційний Суд, а також Європейський суд з прав людини. [3]. Отже, це доводить 

актуальність даної теми.  

Застосування даного запобіжного заходу має місце тільки в тому  випадку, якщо прокурором або слідчим 

буде достатньо доведено, що застосування якогось іншого наявного запобіжного заходу не дасть потрібного 

результату та не буде достатнім. [1]. Проте, варто звернути увагу, що вищезазначений запобіжний захід може 

бути застосований безпосередньо тільки до вичерпного переліку осіб, який зазначено у ст. 183 КПК України. 

Що ж стосується строків, то існує встановлений перелік: 60 днів - це строк який не може перевищуватись. 

Тобто особа не може знаходитись під вартою більше ніж 60 днів. Сукупний строк ні в якому разі не може 

перевищувати 2 місяців (йдеться про злочини невеликої або середньої тяжкості) або 12 місяців (щодо тяжких 

або особливо тяжких злочинів). Дата, коли відбудеться закінчення строку тримання певної особи під вартою 

має бути чітко вказана в обовʼязковому порядку в ухвалі суду.  

Отже, підводячи підсумки, на нашу думку, зазначений запобіжний захід, є вкрай необхідним та 

достатньо дієвим у своїй практиці. З його поміччю правоохоронні органи мають змогу забезпечити повне 

та всебічне досудове розслідування кримінального провадження без неправомірного втручання 

підозрюваної особи, а також не дасть змоги підозрюваному переховуватись від органів  слідства, а загалом 

безсумнівно допоможе запобігти вчиненню підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим дій, 

зазначених у ст. 177 КПК України, а це і є його головною метою. 
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Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) традиційно 

процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні є показання, речові докази, документи 

та висновки експертів. Але в юридичній науці існує така правова категорія як «нетрадиційні методи 

розслідування злочинів», яка сформувалася наприкінці 80-х років минулого століття. Під вказаними 

методами розуміють прийоми та засоби, які використовуються лише для вираження одиничних ситуацій 

з метою розслідування злочину. До таких засобів відноситься і поліграф. 

Так, поліграф (polygraph – детектор брехні) є різновидом психофізіологічної апаратури і являє собою 

комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь 

на пред’явлення за спеціальною схемою певних психологічних стимулів. Аналіз змін, що відбуваються в 

процесі опитування за допомогою поліграфа, дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну інформацію та 

виявляти ту, яку людина приховує [3]. Основними причинами використання поліграфа в кримінальних 

провадженнях є те, що він: – забезпечує отримання додаткової інформації, яка прямо чи побічно пов’язана із 

напрямом або об’єктом розслідування; – прискорює хід розслідування при відносно невисоких витратах; – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zib.com.ua/ua/138273-trimannya_pid_vartoyu_yak_forma_%20zabezpechennya_prava_na_zahi.html
https://zib.com.ua/ua/138273-trimannya_pid_vartoyu_yak_forma_%20zabezpechennya_prava_na_zahi.html
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характеризується високою ефективністю у перевірці доказів сторін та можливістю виявити нові фактичні 

обставини, що не були досліджені в минулому; – встановлює намір та рольову участь особи у правопорушеннях, 

факт усвідомлення особою можливих наслідків правопорушень та бажання їх настання; – дає змогу 

стверджувати про причетність або непричетність цієї особи до конкретних правопорушень; – встановлює факт 

вчинення особою юридично значущих діянь (дії або бездіяльності) в минулому. 

Впровадження поліграфа у вітчизняне кримінальне судочинство зіткнулося з низкою проблемних 

питань, які потребують ґрунтовного аналізу та відповідної фахової оцінки. Одним із цих питань є 

практична неврегульованість процедури застосування поліграфа в кримінальному процесі.  

Своєрідними правовими основами, що регулюють діяльність із використання поліграфа у 

кримінальному судочинстві є Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. 

Стаття 8 цього акту закріплює право органів, що здійснюють ОРД, опитувати осіб за їх згодою (п. 1 ч. 1 

ст. 8). Відповідно використання поліграфа тлумачиться як різновид опитування. Разом із тим, отримані у 

такий спосіб відомості не можуть бути прийняті судами як докази у справі, вони є лише орієнтирами для 

збирання офіційних доказів [1]. Аналогічний висновок можна зробити з нормативних положень п. 8 ст. 

95 КПК: сторони кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, мають право отримувати від учасників кримінального провадження та інших 

осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів [2].  

Також дане питання частково врегульовано у наказі Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 

«Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз 

та експертних досліджень». У пункті 6.8 цього наказу зазначено, що використання детектора можливе 

тільки у рамках призначеної судової експертизи (у форматі опитування) з метою отримання 

орієнтувальної інформації. Тобто результати такого опитування, отримані за допомогою поліграфа, не 

можна вважати висновком експерта і використовувати у кримінальному провадженні як доказ [4]. 

Слід відмітити, що в цілому суди не заперечують проти використання поліграфа в процесі досудового 

розслідування, але у переважній більшості, у тому числі Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ (справа № 5-2095км15), спираються на те, що опитування особи, проведене з 

використанням поліграфа, не відноситься до висновків експерта чи документів в розумінні глави 4 КПК «Докази 

і доказування». Крім того, беручи до уваги відсутність нормативно-правового акту, що врегульовує питання 

проведення експертизи (психофізіологічного дослідження з використанням поліграфу (детектору брехні) для 

цілей кримінального провадження, зокрема, із визначенням основних принципів використання поліграфа, 

випадків, в яких це заборонено робити, кола осіб, які не можуть бути піддані такій перевірці, часових рамок, 

протягом яких після скоєння інкримінованого злочину особа може бути піддана такій перевірці, ВССУ не 

вбачає підстав для визнання вказаного документу доказом наявності чи відсутності фактів та обставин, що 

мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню [6]. 

З огляду на це, вважаємо за доцільне закріпити у чинному КПК норму стосовно можливості використання 

поліграфа у кримінальному провадженні як засобу доказування. Наприклад, зважаючи на сформовану 

нормативну базу раціональною є зміна статусу експертизи за допомогою поліграфа з опитування на 

повноцінний висновок експерта та поширення дії положень глави 5 КПК «Висновок експерта» та «Інструкції 

про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 

рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» на вказаний 

висновок. Це, у свою чергу, дозволить використання поліграфу як повноцінного засобу доказування. Крім того, 

експерт-поліграфолог повинен володіти спеціальними знаннями у цій сфері та відповідати вимогам, що до 

нього пред’являються Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. 

Важливою складовою при проведенні слідчих (розшукових) дій є гарантії, що забезпечать реалізацію 

прав учасників кримінального судочинства, їх захист, відновлення у разі порушення, а також охорону 

законних інтересів. При використанні поліграфа можуть бути забезпечені гарантії, передбачені проектом 

Закону України «Про захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі» від 

17.02.2016 р. № 4094. У цьому проекті передбачено перелік прав і обов’язків осіб, які проходять 

опитування та гарантії їх правового захисту. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 5 названого документу особам, щодо 

яких проводиться опитування (дослідження) на поліграфі, відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних» гарантується: 1) проведення обробки їх персональних даних, за результатами 

виконаного поліграфологом опитування (дослідження) на поліграфі, лише з письмової згоди особи, яка 
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проходить таке спеціальне тестування; 2) отримані дані за результатами проведеного опитування 

(дослідження) особи на поліграфі надаються виключно його замовнику (ініціатору), правоохоронним та 

судовим органам влади відповідно до вимог чинного законодавства України, а також особі, яка проходила 

опитування; 3) зберігання отриманої поліграфологом інформації, наданої опитуваною (досліджуваною) 

особою, в тому числі зафіксованої на відео- та/або аудіо носіях, та передача її іншим особам здійснюється 

лише в порядку та спосіб, встановлені чинним законодавством України. Також законодавцем визначені 

умови, за яких опитування на поліграфі взагалі не проводиться або є обмеженим (наприклад, медичні 

протипоказання чи недосягнення особою повноліття) [5]. Крім того, у проекті розроблено механізм 

використання даних, здобутих шляхом використання поліграфа, та запропоновано прирівняти результати 

дослідження на поліграфі до результатів призначених судових експертиз. 

Отже, можна констатувати, що необхідність використання поліграфа у кримінальному процесі Україні 

вимагає законодавчих змін, розробки наукових та методичних рекомендацій. Разом із тим, слід детально 

розробити та запровадити процедуру його використання експертами та експертними установами; 

проаналізувати завдання, що будуть досягнуті при його впровадженні; визначитися з колом питань, які 

можуть бути поставлені перед експертами; дослідити позитивний досвід зарубіжних країн, де поліграф 

використовується десятками років та є вагомим джерелом доказів. У вітчизняному кримінальному 

судочинстві найбільш доцільним варіантом використання інформації, отриманої за допомогою поліграфа, на 

нашу думку, є застосування результатів проведеного дослідження як висновку експерта.   

Науковий керівник: кандидат юридичних наук , доцентка кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності Давиденко С.В. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

Аналіз ефективності і шляхи вдосконалення механізму надання публічних послуг органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування має важливе значення у зв’язку з активними 

демократичними перетвореннями, впровадженням нових інституцій та розвитком уже існуючих. Тому 

питання що стосуються ефективності цього механізму набувають дедалі більшої актуальності. Останні 

зміни у законодавстві дещо посприяли реалізації основоположних принципів надання публічних послуг, 

але залишається ряд питань щодо їх реалізації. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511


38 

У вітчизняній науці дослідженню механізму та системи надання адміністративних послуг присвячено 

чимало праць таких науковців як: К.Афанасьєв, А. А. Хлєбников, В. Долечек, Р. Калюжний, В. Кампо, 

О. Люхтергандт, В. Авер’янов, В. Кудря, І. Коліушко, Є. Куріний, Р. Куйбіда, М. Лахижа, І. Лопушинський, 

Н. Нижник, В. Євдокименко, В. Тимощук, В. Ципук, А. Чемерис, Т. О. Паутова, О. Крутій, О. Радченко, 

Н. Калинець, Б. Шльоер. Проте дослідження даної проблематики все ще потребує детального аналізу та 

внесення певних корективів. 

Згідно з Законом України про адміністративні послуги надається наступне визначення  терміну 

«адміністративна послуга» - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. [1] Однак в науці є достатньо 

популярним інше визначення цього терміну, так Ю. Шаров стверджує, що адміністративні послуги – дія 

органу чи його апарату із забезпечення інтересів і свобод фізичних і юридичних осіб у контексті 

законодавчо визначених порядків реалізації своїх повноважень, що конкретизовані нормативно-

правовими актами, зареєстрованими в законодавчо визначеному порядку [2]. 

Інститут адміністративних послуг було запроваджено Концепцією адміністративної реформи, 

затвердженою Указом Президента України від 22 липня 1998 р. [3]. У 2006 р. схвалено Концепцію 

розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, яка дала сучасне 

визначення адміністративних послуг як важливої складової державних і муніципальних послуг. У 2012 

році був прийнятий Закон України «Про адміністративні послуги». Закон увів такі нові поняття як 

«інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги», «Центр надання адміністративних 

послуг», «Єдиний державний портал адміністративних послуг», «Реєстр адміністративних послуг». 

Важливим напрямком покращення стану надання публічних послуг є реалізації Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020». «Стратегія – 2020» складається з чотирьох векторів руху: сталий розвиток 

країни; безпека держави, бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна справедливість; гордість за 

Україну в Європі та світі [4, 5]. 

Процес впровадження стратегії включає в себе: повноцінна децентралізація базових 

адміністративних послуг (спростити доступ для їх отримання для ширшого кола громадян); надання 

адміністративних послуг через ЦНАП; поширення практики впровадження системи управління якістю за 

міжнародними стандартами; запровадження критеріїв оцінювання якості: результативність, простота, 

строковість, оперативність, своєчасність, зручність, чутливість, відкритість, рівність та мінімальна 

(справедлива) вартість; зниження корупційних ризиків у роботі органів публічної влади в сфері надання 

адміністративних послуг шляхом впровадження надання послуг в електронному вигляді, для того щоб 

мінімізувати кількість органів, залучених до надання адміністративної послуги та кількість документів, 

що вимагаються від особи [4 ,6].  

Але на думку О. Крутій і О. Радченко залишається ряд проблем, що потребують вирішення, що у 

свою чергу призведе до ефективнішого надання відповідних послуг: по-перше, модернізація існуючої 

нормативної бази у сфері надання публічних послуг з урахуванням європейських стандартів, а по-друге, 

зміна організаційного забезпечення обслуговування громадян органами публічного управління, де 

організаційними інструментами виконання цього завдання можуть стати не тільки державні органи, а і 

спеціально утворені громадські ради та управлінські структури, що діють на основі підприємницької 

діяльності в публічній сфер[5,7]. 

У той же час експерти  Центру політико-правових реформ, вважають, основними недоліками Закону 

України «Про адміністративні послуги» неповне визначення кола реальних суб’єктів надання 

адміністративних послуг. 

Отже, можна стверджувати, що дана проблематика залишається актуальною для дослідження і 

подальшого реформування, оскільки як зазначалось вище, існують досить вагомі прогалини в 

законодавстві, які можуть створюють неоднозначне трактування правових норм, зокрема, щодо субєктів 

реалізації адміністративних послуг. Також законодавство потребує внесення подальших змін і внесення 

відповідних доповнень для його наближення до європейських стандартів. Окрім того залишається 

відкритою проблема, щодо повноти надання таких послуг в різних ЦНАП, коли певна послуга може не 

надаватись у певному з територіальних центрів. Однак, варто зазначити, що реформування все-ж таки дає 

результат, оскільки досить великий перелік послуг можна отримувати дистанційно не відвідуючи ЦНАП, 
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що є досить ефективним механізмом надання адміністративних послуг, оскільки, це є успішною 

реалізацією одного з принципів реформування, щодо запобігання корупційним ризикам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З 

ВИПРОБУВАННЯМ 
 

Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням з’являється у системі кримінального 

права разом з чинним Кримінальним кодексом (КК) України у 2001 році, трансформувавшись з раніше 

відомого інституту засудження з випробуванням. Порівнюючи КК 2001 року та 1960р. слід звернути увагу 

на те, що перелік покарань, при призначенні яких можливо звільнення від відбування покарання з 

випробуванням став значно ширшим. Сьогодні звільнення засудженого за умови, що він протягом 

визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки 

може призначатися при засудженні до виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, 

обмеження волі, позбавлення волі строком не більше п'яти років. Раніше – тільки при призначенні 

покарання у виді позбавлення волі і виправних робіт. Реформування власного кримінального 

законодавства є важливим для України, як демократичної держави про це свідчить і тенденція 

розширення сфери застосування покарання без позбавлення волі, його альтернативною заміною. 

Дослідивши сучасну судову практику неможливо не помітити, що правозастосування звільнення від 

відбування покарання з випробуванням є доволі популярним. Застосування цієї правової норми, 

передбаченої ст. 75 ККУ, дає змогу перевірити особу на щирість, а також її здатність до виправлення.  

Передумовою для застосування зазначеного типу звільнення є засудження особи за злочин до 

позбавлення волі на строк не більше п'яти років. Застосовуючи граматичне тлумачення закону (ч. 1 ст. 75 

КК України), можна зробити висновок, що звільнення від випробувального терміну не виключається у 

разі вчинення тяжких та навіть особливо тяжких злочинів. Адже призначеним покаранням є те, яке 

визначає суд, а не те, що встановлене певною санкцією статті Особливої частини КК України. Хибною є 

думка деяких фахівців, які стверджують, що ст. 75 ККУ передбачає можливість застосування даного виду 

звільнення від покарання виключно при призначенні покарання у виді позбавлення волі строком до п’яти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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років і більш м'яких видів покарання, тобто при вчиненні злочинів, що відносяться до категорій невеликої 

і середньої тяжкості [1, с. 240]. 

Вивчення судової практики демонструє, що суди першої інстанції при обгрунтуванні рішень про 

застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі злочини, незалежно від 

сфери посягання, обмежуються лише формальними вказівками на те, що вони взяли до уваги «ступінь 

тяжкості вчиненого злочину». У цьому випадку суди зазвичай не пояснюють у своїх рішеннях, які 

конкретно обставини характеризують індивідуальну тяжкість вчиненого злочину, яким чином вони 

вплинули на рішення. Такі обставини знаходять своє місце, серед інших, що зазначають суди при 

особистісній  характеристики винного [2, с. 86]. 

Вид злочину, характер та спосіб діяння, мотив і мета, місце, час та обстановка злочину, ступінь вини, 

а також важливість об’єкта чи предмета посягання є тими обставинами, які має врахувати суд у своєму 

рішенні при звільненні засудженого від відбування покарання з випробуванням. 

Дещо краща ситуація з оцінкою ступеня тяжкості злочину спостерігається в рішеннях апеляційних і 

касаційних судів. Змінюючи рішення нижчестоящих судів і застосовуючи ст. 75 КК, вищі суди зазвичай 

прямо вказують на ті обставини, які були невірно оцінені нижчими судами в контексті обліку тяжкості 

вчиненого злочину. Більш того, обставини, що характеризують тяжкість злочину, якими суди апеляційної 

та касаційної інстанцій обґрунтували застосування ст. 75 КК, є однаковими [2, с.87]. 

Врахування обставин, що характеризують особу винного, переважно не викликає складнощів у 

правозастосуванні. Суди посилаються майже на сорок обставин, котрі позитивно характеризують особу винного. 

Найпоширенішими є такі обставини: щире каяття (72,7 %), вчинення злочину вперше (52,7 %), позитивна 

характеристика засудженого за місцем проживання (51,4 %), визнання вини (43,4 %), активне сприяння розкриттю 

злочину (34,2 %), утримання винуватим дітей (25,3 %), стан його здоров’я (16,4 %), зайнятість працею чи 

підприємництвом (10,1 %), молодий вік засудженого (7,2 %), втрата ним суспільної небезпечності (4,0 %). 

Проаналізовані найпоширеніші негативні характеристики особи винного, які в судовій практиці унеможливлюють 

застосування ст. 75 КК. Під час вирішення питання про застосування ст. 75 КК суди враховують такі «інші 

обставини справи»: думку потерпілого (49,5 %); факт призначення судом винуватому більш м’якого покарання, 

ніж передбачено законом (8,6 %); факт вчинення винуватим злочину під час іспитового строку (3,1 %); вказівки 

суду касаційної інстанції щодо застосування ст. 75 КК (досить рідко) [3, с.130]. 

Наприклад, Куйбишевський районний суд Запорізької області ухвалив рішення про те, що слід 

визнати особу В. винною у вчиненні тяжкого злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України, та 

призначити йому покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, а відповідно до ст. 75, 76 КК 

України звільнити обвинуваченого В. від відбування покарання з випробуванням, встановив йому 

іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців і поклав на нього певні обов`язки, врахувавши 

при цьому такі обставини, як характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного ним злочину, мотиви 

вчиненого, спрямованість умислу, наслідки вчиненого ним діяння, позицію сторони обвинувачення та 

захисту, думку представника потерпілого. Також суд враховує характеристику особи обвинуваченого, яка 

полягає в тому, що він раніше не судимий, не працює, одружений, має на утриманні малолітню дитину, 

не перебуває на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра, щиро розкаявся у скоєному, вину визнав. 

Учасники судового провадження визнали недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних 

обставин справи, які обвинуваченим не оспорюються, спираючись тільки на те, що покази В. є 

послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння 

обвинуваченим змісту обставин злочину, добровільності та істинності його позиції [4]. 

Як особливість, варто виокремити певні обов'язки, які суд покладає на особу при звільненні від 

відбування покарання шляхом випробування, вони є важливим елементом такого спеціального режиму, 

який дозволяє здійснювати кримінально-правовий вплив на засудженого і контролювати його поведінку. 

У той же час кримінальне законодавство, що встановлює ці зобов'язання, вимагає певного вдосконалення, 

задля підвищення ефективності застосовуваного виду звільнення від покарання [5, с.148].  

Дослідивши питання звільнення від покарання внаслідок застосування випробування, можна зробити 

висновок, що воно певною мірою відображає принцип гуманності та дозволяє уникнути кримінальної 

відповідальності, шляхом заохочення особи до законослухняності за допомогою іспитового строку. 

Випробування вважатиметься успішним тільки у разі, якщо засуджений не вчинить нового злочину 

протягом визначеного судом терміну,  будуть виконані покладені на нього обов'язки, підтверджено факт 

того, що така особа бажає стати на шлях виправлення. Дотримання зазначених умов свідчитиме про те, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2020_04_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#958
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2020_04_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911618/ed_2020_04_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#911618
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911618/ed_2020_04_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#911618
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що засуджений довів своє виправлення. Проте проблемним у застосуванні ст.75 КК України є те, що при 

призначенні покарання українськими судами слід звертати увагу не тільки на гуманістичне спрямування 

такого рішення, але й на неактуальність побудови санкцій, інколи їх невідповідність ступеню 

небезпечності злочину чи взагалі недієвість. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ 
 

Науковий потенціал та постійний розвиток новітніх технологій щодня дають нові можливості для 

дослідження космічного простору та удосконалення космічних об’єктів з метою отримання більш детальної 

інформації та всеохоплюючих знань щодо Всесвіту та його порядку. Тому актуальним є ознаменування 

проблеми визначення правового режиму космічного простору в рамках міжнародного космічного права. 

Поняття «космічний простір» сьогодні не можна вважати до кінця усталеним ні в космічно-правовій 

доктрині, ні в міжнародному праві, ні в практиці космічної діяльності її суб’єктів. Однак, зазвичай під ним 

розуміють простір за межами земної атмосфери, правовий режим якого визначений міжнародним 

космічним правом [3].  

Питання правового режиму космічного простору регулюється чималою кількістю міжнародних 

нормативно-правових актів. До них, насамперед, варто віднести: Конвенцію про міжнародну 

відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами від 1 вересня 1972 року; Конвенцію про 

реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір від 15 вересня 1976 року;  Договір про 

принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць 

та інші небесні тіла від 10 жовтня 1967 року;  Угоду про діяльність держав на Місяці та інших небесних 

тілах від 11 липня 1984 року тощо.  

Відтак, з доктрини міжнародного публічного права відомо, що космічні простори (включаючи Місяць 

та інші небесні тіла) належать до режиму міжнародної (недержавної) території. Підтвердженням цього є 

положення ст.2 Договору про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного 

простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, де встановлено, що космічний простір, включаючи 

Місяць та інші небесні тіла, не підлягає національному присвоєнню ані шляхом проголошення на них 

суверенітету, ані шляхом використання або окупації, ані будь-якими іншими засобами. Водночас, згідно 

з ст. 1 цього ж Договору космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, відкрито для 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/89047306
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дослідження і використання всіма державами без будь-якої дискримінації на основі рівності і згідно з 

міжнародним правом, при вільному доступі у всі райони небесних тіл [1].  

Відповідно до ст. 7 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, проводячи 

дослідження і використання Місяця, держави-учасниці вживають заходів для запобігання порушенню 

сформованої рівноваги його середовища внаслідок внесення несприятливих змін у це середовище, його 

шкідливому забрудненню внаслідок доставки сторонніх для цього середовища речовин або якимось 

іншим чином. Держави-учасниці вживають також заходів для уникнення внесення несприятливих змін у 

навколишнє середовище Землі внаслідок доставки позаземної речовини або якимось іншим чином [4]. 

Тобто, саме ці норми характеризують космічний простір як територію, що не може привласнюватись 

тою чи іншою державою, встановлюючи її міжнародно-правовий режим, та декларуючи рівність усіх 

держав у дослідженнях цього простору (включаючи Місяць та інші небесні тіла), при цьому 

дотримуючись правил та стандартів такого дослідження, аби не зашкодити природньому середовищу ні 

космічного простору, ні власне Землі. 

Варто зауважити, що наразі дослідження і використання космічного простору, включаючи його 

об’єкти – Місяць та інші небесні тіла здійснюється в країнах:  

а) які мають розвинуту космічну інфраструктуру (США, РФ, Великобританія, Франція, останні 

десятиріччя – досить посилено Китай);  

б) які проявляють чи мають свій інтерес у комічній сфері та є учасниками міжнародних та інших 

космічних програм (Україна),  

в) інші, незалежно від ступеня їх економічного чи наукового розвитку [5]. 

Зрозуміло, що так званні космічні держави, які за своїм географічним розташуванням можуть 

здійснювати польоти у космос та мають значний вплив на Міжнародній космічній станції (МКС) , як-от 

США і РФ, по факту мають більший потенціал та можливості для дослідження космічного простору. 

Однак, потужність таких держав у сфері дослідження космосу може призводити і до певних 

зловживань. Так, Президент США Дональд Трамп підписав указ, який декларує право Америки на 

комерційне використання ресурсів Місяця та інших космічних тіл, де зазначено, що американці повинні 

мати право вести комерційне дослідження, видобуток і використання ресурсів в космічному просторі 

відповідно до чинного законодавства. При цьому в документі наголошується, що космос як юридично, 

так і фізично служить «унікальним простором для діяльності людини, і США не розглядають його як 

загальне надбання», тому політика країни має бути спрямована на те, щоб «стимулювати міжнародну 

підтримку видобутку і використання ресурсів у космосі». Зокрема, США не визнають Угоду про 

діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [2].  

На нашу думку, така позиція США як потужної космічної держави є деструктивною, оскільки порушує 

загальні принципи міжнародного права у контексті юридичної рівності усіх держав щодо дослідження 

космічного простору, а також конкретні норми Конвенцій, Договорів та Угод щодо міжнародно-правового 

режиму космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла та заборону на його присвоєння чи 

використання. Крім того, видобуток води та інших ресурсів на Місяці може завдати непоправної шкоди 

екосфері не лише супутнику Землі, а самій Землі і всьому людству. Використання невипробуваних методів 

добування ресурсів у космічному просторі може призвести до справді глобальної катастрофи. 

Таким чином, дії деяких суб’єктів міжнародного права ставлять під сумнів усталені норми 

міжнародного космічного права, призводять до дестабілізації ситуації в світі, можуть завдати непоправної 

шкоди космосу та космічним об’єктам, що в свою чергу може вплинути на процеси життєдіяльності і на 

планеті Земля, а тому повинні нести міжнародно-правову відповідальність за порушення підписаних 

Конвенцій, Угод та Договорів.  
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ПРОБЛЕМИ ВВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ 
 

Трудовий шлях кожного робочого відображається в трудовій книжці - одному з найважливіших 

особистих документів громадянина, характеризує всю його професійну біографію: освіту і кваліфікацію, 

просування по службових сходах, відношення до праці. На її основі встановлюються всі види трудового 

стажу для призначення державних пенсій (в тому числі на пільгових умовах і в пільгових розмірах), 

допомоги по соціальним страхуванням, а також посадових окладів (у випадках, коли це залежить від 

тривалості трудового стажу), виплати винагороди за вислугу років. 

Офіційною датою появи перших трудових книжок в Україні можна по праву вважати 20 грудня 1938 

року в зв'язку з прийняттям постанови «Про запровадження трудових книжок».  

Починаючи з 1938 р трудові книжки ведуться на паперовому носії, правила їх оформлення 

встановлюються Урядом. Однак «цифрова революція», що зробила суттєвий вплив практично на всі 

сфери суспільного життя громадян, що не змогла обійти і сферу трудових правовідносин.  

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив урядову концепцію розвитку цифрової 

економіки в державі на 2018—2020 роки, основна мета якої впровадження цифрових технологій у всіх 

сферах життя, а як наслідок – поліпшення життя громадян шляхом підвищення якості послуг і товарів, 

вироблених з використанням сучасних цифрових технологій. Основною ідеєю законопроекту є поступове 

переведення трудових книжок на електронний носій. Реалізовуючи перехід від традиційної трудової 

книги до більш нового, високотехнологічного формату, в цілому сутність трудової книжки не зміниться, 

вона залишиться головним документом працюючого громадянина. 

На відміну від діючих правил, регулюючих «трудовий» документообіг, відомості про трудову 

діяльність працівника будуть зберігатися в електронному вигляді у роботодавця і в Пенсійному фонді. 

Облік даних буде вестися в спеціалізованій комп'ютерній базі і заповнюватися. Бланк буде відтепер тільки 

в друкованому, а не в рукописному вигляді. Необхідно відзначити, що Міністерство праці та соціального 

захисту не планує повністю відмовитися від паперу. Роботодавець повинен буде видавати працівникові 

на паперовому носії завірені відомості: в період роботи по зарахуванню співробітника (крім тих, кому 

продовжують вести звичайну трудову книжку) і в день звільнення.  

Для того щоб здійснити послідовний перехід на електронні трудові книжки, Міністерство праці та 

соціального захисту пропонує певний алгоритм переходу. Зокрема, називаються такі заходи, як:  

1. Впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі потребує внесення 

зміни до низки законодавчих актів, що регулюють відповідні суспільні відносини. Зокрема, до КЗпП та 

Закону про ЄСВ. Так, у новій редакції буде викладено ст. 48 КЗпП. За нею, облік трудової діяльності 

працівника здійснюватиметься в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом про ЄСВ. 

2. Змінити угоди і колективні договори. 

3. Письмово повідомити працівників про прийдешні зміни. 

4. Визначити відповідальних осіб, які здійснюватимуть ведення електронної трудової книжки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482#Text
file:///C:/%20Users/Ð�Ð°Ð½Ñ�%20Ð¥Ð¾Ð²Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ðº/Downloads/8546-21694-1-SM.PDF
file:///C:/%20Users/Ð�Ð°Ð½Ñ�%20Ð¥Ð¾Ð²Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ðº/Downloads/8546-21694-1-SM.PDF
file:///C:/%20Users/Ð�Ð°Ð½Ñ�%20Ð¥Ð¾Ð²Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ðº/Downloads/8546-21694-1-SM.PDF
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5. Забезпечити технічну готовність до передач відомостей про трудову діяльність робітників в 

електронному вигляді до Пенсійного фонду. 

Резюмуючи вищесказане, пропонуємо виділити переваги і недоліки запровадження електронних 

трудових книжок для того, щоб зробити висновки про можливі ризики введення і запропонувати шляхи 

мінімізації ризиків. 

Перерахуємо гідності. По-перше , роботодавцям перехід на електронну трудову книжку дозволить 

скоротити витрати на адміністрування, забезпечити надійне зберігання інформації в силу можливості 

резервного копіювання, простоти дублювання. По-друге, підуть в минуле судові спори з приводу 

затримки видачі трудової книжки, терміни її оформлення та необґрунтованого внесення до трудової 

книжки з боку роботодавця неправдивих відомостей. По-третє, економія матеріальних ресурсів, мова тут 

йде про кошти, які постійно йдуть на створення і заміну книжок.  

Серед недоліків можна виділити наступне: По-перше, гостро постає питання про захист персональних 

даних працівника, які містяться в трудовій книжці, як в силу неправомірного доступу до даної інформації, 

так і в силу можливих збоїв програмного забезпечення і зараження інформації шкідливими елементами. 

По-друге, не кожен працівник, наприклад трудящі передпенсійного віку, вміють користуватися 

електронними ресурсами (комп’ютером, ноутбуком, телефоном). По-третє, не у кожного є доступ до 

мережі Інтернет, що також може ускладнити впровадження електронного формату трудових книжок.  

Виходячи зі сказаного пропонуємо наступне: при прийомі на роботу зобов'язати роботодавця 

з'ясовувати у працівника відомості про те, чи може він користуватися технічними засобами, які надають 

доступ до електронних ресурсів (комп'ютер, ноутбук). В разі негативної відповіді працівника 

роботодавець зобов'язаний самостійно завести на працівника електронну трудову книжку і забезпечити її 

кваліфікованим електронним підписом. 

Ввести зміни в закон «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, прописавши там 

можливість, зокрема, на вимогу працівника до оператора надавати суб'єкту персональних даних такі відомості. 

У частину 1 ст. 4 даного закону доцільно внести поправки, оскільки суб'єкту персональних даних за цими 

положенням надається право вимоги від оператора знищення персональних даних у випадку їх старіння. 
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РОЛЬ ТА РОЗВИТОК ДИСЦИПЛІНИ “СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

УКРАЇНИ” В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
 

Дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» (далі - СПОУ)  відіграють важливе значення у 

діяльності правоохоронця, бо саме ці органи допомагають поліцейському сформувати уявлення про роботу 

не тільки його структури, але й структури інших органів з якими в подальшому він може співпрацювати. 

Саме тому, в МОН України та МВС України було прийнято рішення започаткувати дану дисципліну для 

викладання саме у профільних закладах вищої освіти (далі –ЗВО). Однак, нам цікаво з’ясувати, коли ж саме 

розпочала своє існування дисципліна «СПОУ» та чи була насправді необхідність в її введенні. 

Отже, почала існування вказана навчальна дисципліна в період з 1900 по 1917 рік. Приблизно в такий 

же період часу вона формувалася та накопичувала свою правову основу. До 1917 року дисципліна 

«СПОУ» як самостійна, в ЗВО України не вивчалася, однак, входила до курсів цивільного та 

кримінального процесу, що  вказує на малозначність даної дисципліни на той час. 
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В перші роки після Жовтневої революції дисципліна, яку ми знаємо як «Судові та правоохоронні 

органи України», почала викладатися під назвою «Судоустрій» вже як самостійна дисципліна. У процесі 

зростання ролі органів прокуратури та нової адміністративно-територіальної системи її назву було 

змінено на «Організація суду і прокуратури СРСР». Наступний етап - 70-ті роки XX століття, де отримала 

назву «Суд  і правосуддя СРСР» [1]. 

Однак, навіть на цьому пошук назви дисципліни не закінчився. У 1998 році було здійснено нове 

перейменування дисципліни на «Правоохоронні органи СРСР». У 1992 році вона стала називатися 

«Організація судових та правоохоронних органів України». Та вже на початку 2010 року дисципліна 

здобула свою звичну для нас назву “Судові та правоохоронні органи України” [1]. 

Дисципліна «СПОУ» не має в своїй основі чіткого правового регулювання, бо вона полягає у вивченні 

нормативно-правових актів різного рівня та значення. Її призначення: в наданні майбутнім студентам, курсантам, 

слухачам, необхідної інформації щодо структур, систем та завдань різних правоохоронних органів [2]. 

Навчальна програма дисципліни «СПОУ» включає в себе певні елементи компетенції, які повинні 

бути сформовані у майбутніх правників. Один з основних елементів – це формування суджень. Саме 

формування суджень та застосування їх у конкретних випадках допоможе поліцейському дати конкретну 

оцінку будь-якій ситуації. Також, немаловажними елементами є: тлумачення чинного законодавства, що 

допоможе правоохоронцям зрозуміти ту чи іншу правову норму у всьому її обсязі та розібрати з різних 

точок зору, а також готовність до правового самовиховання впродовж життя (саме спостереженням за 

змінами та доповненнями до чинного законодавства та його вдосконалення). Поліцейський повинен 

розвиватися, бо велику кількість свого часу йому доводиться стикатися з законодавчою базою, тлумачити 

правові норми громадянам, пояснюючи їм свої права та обов’язки [3]. 

Таким чином, знання дисципліни «СПОУ» надасть змогу поліцейському в процесі своєї трудової 

діяльності не тільки працювати у поліції, але й належним чином взаємодіяти з іншими структурними 

підрозділами, установами, організаціями, а у випадку вибору в подальшому іншого напрямку своєї 

діяльності, знаючи структуру, завдання, повноваження та критерії, бути обізнаним у тій сфері, яку обере, 

та куди буде прагнути розвиватися. 

Отже, дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» відіграє важливу роль у діяльності 

поліцейського. Поліцейський в процесі вивчення   дисципліни формує своє уявлення про правоохоронні органи 

та стає на рівень вищим у правовому колі. Ознайомлення з різними нормативно-правовими актами накопичує 

у правоохоронця нормативну базу та сприяє можливості рухатися вперед та досягати нових вершин. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СЛІДЧИМ 
 

Знання психології під час проведення слідчих дій є  допоміжним засобом, який використовує слідчий 

для отримання необхідного результату, так як між різними людьми існують істотні відмінності, що 

стосуються психоемоційної сфери. Вони зумовлені соціальними умовами, в яких відбувається 

формування особистості, віковими критеріями, рівнем розвитку чи освіти людини, наявністю чи 

відсутністю в неї тих чи інших професійних навиків, вмінь тощо [1]. 
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Аналізуючи наукову літературу, можна виділити таких вчених як: В. Андросюка, П. Біленчука, 

В. Васильєва, В. Гончаренка, Ю. Грошевого, А. Дулова, А. Зелінського, О. Ейсмана, Л. Казміренко, 

Н. Клименко, М. Костицького, М. Коченова, Й. Кудрявцева, М. Міхеєнка, О. Михайленка, Г. Нагорного, 

В. Нора, Ю. Орлова, О. Ратінова, Б. Романюка, Т. Сахнову, О. Сітковську, М. Строговича, В. Тертишника, 

В. Циркаля, В. Шибіка, які присвятили свої праці питанням використання спеціальних психологічних 

знань в кримінальному судочинстві. 

Встановлення з потерпілими, підозрюваними, обвинуваченими та свідками психологічного контакту 

вимагає застосування слідчим спеціальних психологічних знань на стадії досудового слідства. Такі знання 

є важливими в багатьох аспектах. По-перше, дані знання мають велике значення для порозуміння з 

людьми, з якими працює слідчий під час проведення досудового слідства. По-друге, психологічний вплив 

є невід’ємною частиною роботи з особою, яка безпосередньо порушила закон. І по-третє, знання 

психології є необхідними як і для самого слідчого, щоб налаштувати себе до можливих слідчих ситуацій, 

так і  до правильного сприйняття подій, до роботи в умовах підвищеної складності тощо [2]. 

 Науковці виокремлюють дві форми використання слідчим спеціальних психологічних знань - 

непроцесуальна форма та процесуальна форма. 

Щодо непроцесуальної форми, то вона полягає в тому що знання психології використовуються 

слідчим безпосередньо для вирішення окремих завдань розслідування, що не знаходить відображення в 

процесуальних документах. Положення психології використовуються на початковому етапі 

розслідування для встановлення особи невідомого злочинця шляхом складання його так званого 

«соціально психологічного портрету». Такий портрет не є доказом у кримінальному провадженні, але 

застосовується для відшукання осіб, причетних до вчинення злочину [3]. 

Психологічні положення утворюють наукові основи проведення окремих слідчих (розшукових) дій, 

особливо допиту. З психологічної точки зору у допиті виділяють три психологічні процеси:  

а) діагностику особистості допитуваного (визначенні психічних особливостей цієї особи, які 

використовуються для встановлення з нею психологічного контакту);  

б) систему психологічних прийомів, що сприяють отриманню інформації (одержання правдивих і 

повних показань);        

 в) оцінку інформації, отриманої у ході допиту (аналіз з урахування особливостей допитаної особи) [4]. 

Щодо процесуальної  форми, то вона полягає в тому, що знання психології використовуються слідчим 

шляхом призначення судово-психологічної експертизи, що знаходить відображення в процесуальних 

документах (ухвалі слідчого судді, висновку експерта) [5]. Психологічна експертиза встановлює ті 

особливості психічної діяльності особи та такі прояви в її поведінці, які мають юридичне значення та 

викликають певні правові наслідки. Основними завданнями психологічної експертизи є визначення: 

 1) індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості, 

поведінки (наприклад, встановлення індивідуально-рольового статусу особи у злочинній групі (лідер); 

 2) емоційних реакцій та станів (наявності або відсутності у суб’єкта в момент вчинення протиправних 

дій фізіологічного афекту або інших емоційних станів, здатних суттєво вплинути на його поведінку); 

 3) закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних 

властивостей особи (наприклад, визначення рівня розумового розвитку особи, усвідомлювання реального 

змісту власних дій та повною мірою свідомо керувати ними і передбачати їх наслідки); 

 4) моральної шкоди та визначення її грошової компенсації [5, 6]. 

Отже, підсумовуючи викладене, зазначимо, що використання знань психології слідчим на етапі 

досудового розслідування поєднується в непроцесуальній і процесуальній формах, що спрямоване на 

дослідження психологічних процесів учасників кримінального провадження з метою забезпечення 

об’єктивного і всебічного розслідування злочину . 
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ПРОБЛЕМА КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ДЕЯКИХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, 

ЗАПРОВАДЖЕНИХ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  

“ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГОСТРОЇ 

РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ  

КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2” ВІД 11 БЕРЕЗНЯ 2020 Р. № 211 
 

Введення карантинних обмежень на всій території України 11 березня 2020 року дійсно були 

необхідними і своєчасними, оскільки на той момент у світі почалась пандемія коронавірусної хвороби, 

про що оголосила ВООЗ. Проте чи можна вважати запровадження заходів, що обмежують конституційні 

права людини і громадянина з використанням механізму правового режиму надзвичайної ситуації 

такими, що відповідають положенням Конституції чи необхідним було застосування інших механізмів, 

що передбачені чинним законодавством? - питання відкрите і в цій роботі буде проаналізовано зміст 

нормативних актів з метою дати на нього відповідь. 

Постановою Кабінету Міністрів “Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 11 березня 2020 р. № 211 

(надалі-Постанова) у п.2 встановлено, що забороняється перебування в громадських місцях без вдягнутих 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених 

самостійно, переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності 

та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, 

прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми 

родичами дитини [1]. Так, на нашу думку, такі заходи є обмеженням свободи пересування.  

Згідно зі ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території 

України, гарантується свобода пересування, за винятком обмежень, які встановлюються законом [2]. 

Зміст свободи пересування визначений у Законі “Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні”, згідно зі статтею 3 якого свобода пересування – це право громадянина України, а 

також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно та 

безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-

який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом [3]. У статті 12 Закону 

чітко визначено перелік осіб, свобода пересування яких обмежується, проте серед них не зазначено 

здорових осіб, які не дотримуються карантинних норм.  

Так, заборона пересування без захисних масок є своєрідною “перешкодою” реалізації цього права, а 

обмеження щодо кількості осіб, які можуть пересуватись разом, що передбачено підпунктом 2 п. 2 

Постанови, може трактуватись як обмеження у способі пересування. При цьому, і Конституція і Закон 

визначає можливість обмеження цього права лише на підставі закону, а таке обмеження були введенні на 

підставі Постанови, що за своєю правовою природою є підзаконним актом.  

У своїй постанові Кабмін посилається на статтю 29 Закону України “Про захист населення від 

інфекційних хвороб”, відповідно до ч. 1 якої карантин встановлюється та відміняється Кабінетом 

Міністрів України. Згідно ч. 4 цієї статті у рішенні про встановлення карантину встановлюються 

тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них 

[4]. При цьому чіткого переліку прав і свобод, які можуть бути обмежені в умовах карантину, ні в цьому 

Законі, ні в інших не міститься, а вважати це загальне положення таким, що дозволяє Кабміну обмежувати 

конституційно закріплену свободу пересування громадян, навряд чи можна, оскільки формулювання цієї 
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норми не дає чітко зрозуміти, що цим Законом Кабмін уповноважений на обмеження прав фізичних осіб. 

В цій нормі лише зазначається, яка інформація має міститись у відповідному акті уповноваженого органу 

щодо запровадження карантину. На виконання цієї вимоги закону наявність відповідних повноважень у 

Кабміну не є обов’язковою, адже рішення про запровадження карантину може бути прийняте й іншим 

органом на підставі інших положень українського законодавства. Згідно зі статтею 64 Конституції такі 

обмеження можуть встановлюватися введенням режиму надзвичайного стану [2].  

Стаття 1 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» визначає, що надзвичайний 

стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її 

місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче 

загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, 

створюють загрозу життю і здоров’ю громадян і допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у 

здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних 

осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [5].  

Відповідно до ч. 3 ст. 83, п. 31 ч. 1 ст. 85, п. 21 ч. 1 ст. 106 Конституції України, а також ст. 5 вищезгаданого 

Закону надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який 

підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента 

України. У такому Указі Президента України обов’язково має бути вказано час, з якого вводиться надзвичайний 

стан, і строк, на який він вводиться, а також вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, та інші питання, що 

випливають із Закону «Про правовий режим надзвичайного стану» [6]. 

Згідно п.1 ч.2 ст.4 цього Закону надзвичайний стан може бути введений в разі виникнення зокрема 

пандемій[5], тобто підстави запровадити надзвичайний стан в Україні, що надав би відповідні 

повноваження Кабміну, були, проте його так і не було запроваджено. Натомість було запроваджено 

режим надзвичайної ситуації по всій території України [7].  

Правовий режим надзвичайної ситуації регулюється Кодексом цивільного захисту України, 

положеннями якого не передбачено жодних обмежень прав і свобод людини і громадянина у разі його 

запровадження.  

Отже, можна сказати, що обмеження зазначені в підпункті 1 і 2 п.2  Постанови  обмежують 

конституційне право на свободу пересування, передбачену статтею 33 Конституції України. Цією статтею 

передбачена можливість обмеження цієї свободи лише на підставі Закону. Тому виникають певні сумніви 

щодо законності Постанови, оскільки, по-перше, Постанова Кабміну - це підзаконний правовий акт, по-

друге, він ухвалений на підставі статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, 

яка надає повноваження на ухвалення акту про запровадження карантину, визначає, що у змісті цього акту 

має міститися перелік прав і свобод. що обмежуються, проте не визначає право Кабміну на підставі 

запровадження карантину обмежити свободу пересування осіб без захисних засобів.  

По-третє, Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” 

чітко визначено перелік осіб і випадки, коли свобода пересування може бути обмежена, проте підстав, що 

надавали б право Кабміну на обмеження свободи пересування у цьому випадку в законі немає.  

По-четверте, стаття 64 Конституції України визначає можливість надання таких повноважень шляхом 

запровадження надзвичайного стану, проте було запроваджено лише режим надзвичайної ситуації, який, 

згідно положень Кодексу цивільного захисту, обмежень прав і свобод не передбачає. Звісно, 

запровадження відповідних заходів є цілком логічним і обґрунтованим з точки зору доцільності, тому їх 

скасування може порушити інші конституційні права громадян.  

Тому в подальшому, на нашу думку, для запровадження таких протиепідеміологічних заходів 

необхідним є введення режиму надзвичайного стану, в іншому разі такі рішення органів державної влади, 

у разі їх оскарження, призведуть до ситуації, коли суд буде вимушений вибирати між правомірним 

рішенням і раціональним, а це є неприпустимо для правової держави, як і факт прийняття органом 

державної влади рішень і застосування правових механізмів, що не відповідають нормам Конституції, 

якими раціональними, необхідними і своєчасними ці рішення не були б. 
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ОКРЕМІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Люди повинні діяти відповідно до встановлених законом норм. Правомірною поведінкою називають 

ту, яка відповідає цим нормам закону. Однак у реальному житті непоодинокими є й зовсім інші випадки. 

Наприклад: водій перевищує швидкість, яка встановлена на вулицях міста. Робітник виносить з 

підприємства певні деталі. Хлопець розбив камінням вікно сусіду. В наведених випадках спільне те, що 

особа порушила певну правову норму [1]. 

Дослідженням причин вчинення правопорушень займається кримінологія. Причин правопорушень 

багато. Є серед них як об’єктивні, так і суб’єктивні. Об’єктивні причини не залежать від особи, а зумовлені 

обставинами. Складні економічні умови життя більшості громадян України об’єктивно сприяють 

зростанню злочинності. Криза в економіці, недостатній життєвий рівень, затримки з виплатою заробітної 

плати, низький рівень оплати праці, безробіття підштовхують окремих осіб до скоєння злочину. 

Сприяють правопорушенням також низький рівень охорони громадського порядку, недостатня 

ефективність діяльності правоохоронних органів [2]. 

Суб’єктивні причини пов’язані з самим громадянином. В Україні рівень правосвідомості громадян 

залишається достатньо низьким, що негативно впливає на можливість правоохоронних органів ефективно 

запобігати вчиненню правопорушень. Це значною мірою сприяє збільшенню їх кількості. 

Також вчинення правопорушень можуть зумовити темперамент людини (наприклад, підвищена 

збудженість чи імпульсивність), наявність певних психічних відхилень тощо.  

Достатньо поширеними в Україні залишаються такі соціальні лиха як алкоголізм, наркоманія, 

токсикоманія. Зловживання алкоголем є однією з найстаріших причин вчинення правопорушень. Звичайно, 

мова йде не про вживання алкогольних напоїв з нагоди особистого чи державного свята, не про причастя, 

що є складовою релігійного ритуалу. Йдеться про зловживання алкогольними напоями за яких особа втрачає 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
https://lexinform.com.ua/v-ukraini/karantynni-obmezhennya-superechat-konstytutsiyi-tsppr/
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-po-vsij-teritoriyi-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-po-vsij-teritoriyi-ukrayini
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контроль над собою. Люди, хворі на алкоголізм (захоплення алкоголем на певній стадії перетворюється саме 

на хворобу), часто не контролюють свої дії і саме в стані сп’яніння скоюють багато злочинів. 

Наркоманія поширилася в Україні порівняно нещодавно, але сьогодні завдає великої шкоди державі 

і суспільству. Людина, яка вживає наркотики, хвора, її організм поступово призвичаївся до наркотиків і 

вона фізіологічно не може самостійно відмовитися від їх вживання. У таких випадках потрібна допомога 

досвідчених лікарів. Оскільки наркотики – дорогий товар, наркоману доводиться постійно шукати кошти 

на їх придбання. Для цього використовують різні засоби, нерідко стаючи на злочинний шлях.  

Іноді, не маючи коштів для придбання наркотиків, підлітки намагаються дістати задоволення від 

вдихання запаху клею, інших хімічних речовин, що сприяють появі галюцинації, запамороченню. У 

цьому випадку йдеться про токсикоманію. 

Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія є фоновими явищами, які сприяють скоєнню злочинів, 

залученню молодих людей до злочинних угрупувань. Саме тому боротьба з ними є складовою боротьби 

з правопорушеннями. 

Загалом правопорушення можна класифікувати за ступенем їх соціальної небезпеки, а також за 

ознакою протиправності, передбаченою різними нормативно-правовими актами. Найнебезпечнішим 

правопорушенням є злочин – діяння, відповідальність за яке передбачена Кримінальним кодексом 

України. До інших правопорушень (проступків), які можуть вчинятись під впливом наведених 

детермінантів, відносяться дисциплінарні, адміністративні та цивільні. 

З наведеного можна зробити висновки, що завдяки кримінології ми маємо змогу досліджувати 

причини правопорушень і, тим самим, вчасно на них реагувати і сприяти поліпшенню криміногенної 

ситуації в нашій країні. 
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Право, як своєрідне явище соціальної дійсності має характерні форми (джерела) свого зовнішнього 

вираження. Джерело права є досить важливим у вивчені для майбутніх юристів. 

Джерела (форми) права — вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми 

вираження і закріплення норм права, які надають їм юридичного, загальнообов'язкового значення. 

Дослідники-правники, зокрема Тополевський Р.Б. та Скакун О.Ф., класифікують джерела права на 

загально-соціальні та спеціально-соціальні. Загально-соціальні джерела права, такі як економічні, 

соціальні, політичні, морально-культурні та інші — породжують або об'єктивно зумовлюють виникнення 

правових норм. Юридичні (спеціально-соціальні) джерела права (нормативно-правовий акт, правовий 

прецедент, правовий договір, правовий звичай, правова доктрина, релігійно-правова норма, міжнародний-

правовий акт) виступають як офіційна форма вираження і закріплення правових норм [1, с. 308-309]. 

Волинка К.Г. визначає правовий звичай як звичай, який отримав санкцію держави і визнаний 

унаслідок цього джерелом права. Тобто правовий звичай —  правило поведінки, яке в результаті 

багаторазового повторення в часі і просторі набуває певної стійкості, закріплюється у практичному 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2016_3_23
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досвіді і психології людей, санкціоноване державою шляхом посилання на нього в нормі закону або 

використання його як основи судового рішення [2, с. 123]. 

Правовий прецедент — акт-документ, що містить нові норми права в результаті вирішення 

конкретної юридичної справи судовим або адміністративним органом, якій надається 

загальнообов’язкове значення при вирішенні подібних справ у майбутньому. Є одним із провідних 

джерел права англо-американського типу правових систем — Англія, США, Індія та ін. Станом на 

сьогоднішній день ми виділяємо такі види правового прецеденту як судовий та адміністративний 

прецеденти. Скакун О.Ф. визначає дефініцію нормативно-правового договору, як нормативно-правовий 

договір — спільний акт-документ, що містить нові норми права, які встановлюються за взаємною 

домовленістю між правотворчими суб’єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) із 

метою врегулювання певної життєвої ситуації, і забезпечується державою [1, с. 309]. 

Tonja Jacobi and Emerson H. Tiller model legal doctrine as an instrument of political control by higher courts 

over lower courts and the case outcomes they produce. They focus on the choice between determinate and 

indeterminate doctrines within a hierarchy of courts where political–ideological alignment between lower and 

higher courts varies [3].  

Скакун О.Ф.  розуміє дефініцію релігійно-правової норми,  як акт-документ, що містить церковний 

канон або іншу релігійну норму, яка санкціонується державою для надання їй загальнообов'язкового 

значення і забезпечується нею [1, с. 311].  

Кельман М.С. та Мурашин Г.О. вказують на те, що міжнародно-правові акти — норми міжнародного 

співтовариства, які із санкції держави поширюються на її території [4, с. 320]. 

Крестовська Н.М. у своїх дослідженнях визначає нормативно-правовий акт, як офіційний документ, 

прийнятий або виданий в установленому законодавством порядку компетентним органом держави або 

іншим уповноваженим на це суб’єктом правотворчості, що містить правові норми і розрахований на 

багаторазове застосування [5, с. 39].  

Основним джерелом права в країнах континентальної Європи та Америки науковці визначають 

нормативно-правовий акт. Він є найбільш досконалим джерелом права  (дозволяє чітко і доступно для 

населення викласти основні правові приписи). 

Нормативно-правовий акт є найпоширенішим на сьогодні джерелом завдяки здатності формулювати 

ясні, точні, зрозумілі людям юридичні правила. 

Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і 

функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. При цьому він є найбільш 

досконалим серед усіх форм (джерел) права. Ознаки нормативно-правового акту, на думку Скакун О.Ф.:  

1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) 

або народом (через референдум); 

2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних 

прав і обов’язків; 

3) приймається з дотриманням певної процедури; 

4) має форму письмового акту-документа і точно визначені реквізити:  а)  вид акту (закон, указ, 

постанова); б)  найменування органу, який ухвалив акт (парламент, президент, уряд, місцевий орган 

влади); в)  заголовок (деякі акти, наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються без 

заголовка);  г) дата ухвалення акту;  ґ) номер акту; д) дані про посадову особу, яка підписала акт;  

5) публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності 

тексту офіційного зразка [1, с. 313]. 

Зокрема, Мурашин О.Г. виділяє таку класифікацію нормативно-правових актів: 

1) за суб’єктами ухвалення — на акти органів держави, народу в процесі референдуму, 

територіальних громад, громадських об’єднань, трудових колективів, посадових осіб, спільні акти органів 

держави і недержавних формувань та ін.; 

2) за юридичною силою — на закони і підзаконні нормативні акти;  

3) за сферою дії — на загальнообов’язкові, спеціальні, локальні;  

4) за ступенем загальності правових норм — на загальні і конкретизаційні; 

5) за характером волевиявлення — на акти встановлення, зміни та скасування норм права; 

6) за галузями законодавства — на цивільні, кримінальні, кримінально-процесуальні та ін.;  

7) за часом дії — визначено-строкові й невизначено-строкові [4, с. 321-322].  
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Отже, ми дійшли до думки, що джерела права мають винятково велике значення для зміцнення 

законності у правовій державі. Більшість науковців поділяють джерела права на загальносоціальні та 

спеціально-соціальні (юридичні). Зокрема, серед юридичних джерел права виділяють правовий звичай, 

нормативно-правовий акт, правовий прецедент, міжнародно-правовий акт, правовий договір, правову 

доктрина, релігійно-правова норму. Під час дослідження нормативно-правового акту ми дійшли 

висновку,  що нормативно-правові акти відіграють важливу роль в системі джерел права.  
 

Література 
 

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. / Пер. з рос.  Харків: Консум, 2001. 656 с. 

2.  К.Г. Теорія держави і права: Навч. посіб.  Киів: МАУП, 2003. 240 с. 

3. Tonja Jacobi, Emerson H. Tiller. Legal Doctrine and Political Control. Retrieved April 15, 2020 

from:  https://doi.org/10.1093/jleo/ewm022  

4. Кельман М.С., О. Г. Мурашин О.Г.   Загальна теорія держави та права: Підручник. Київ: Кондор, 2005. 609с. 

5. Правознавство: Підруч. /  за заг. ред.  Крестовської Н.М.,  Кулініч О.О., Романадзе Л.Д. Одеса:  

Атлант, 2015. 554 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

Українською, англійською та російською мовами 

 

 

 

 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ» 

 

(м. Київ, 14 – 15 травня 2020 року) 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до видання 19.05.2020 р. 
 

https://doi.org/10.1093/jleo/ewm022

