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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Євдокимов В.В.,
д.е.н., проф., професор кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування,
Лисак С.П.,
здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
Державного університету “Житомирська політехніка”
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО БОРОТЬБІ З
ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ (FATF)
Беззаперечним є той факт, що міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансуванню
тероризму займає вагоме місце в ефективності даного процесу. Адже даний вид економічного злочину не
має національних кордонів. «Відомо, що боротьба зі злочинністю – внутрішня функція держави. Вона
здійснюється на підставі національних нормативно-правових актів спеціально уповноваженими на те
органами державної влади. Однак, умови боротьби з національною злочинністю у наш час суттєво
ускладнюються зростанням числа таких злочинів, які виявляються небезпечними не тільки для окремих
країн, але й для всього людства в цілому, і потребують об’єднання зусиль та щоденної співпраці.
Міжнародна спільнота з тривогою відмічає, що злочини міжнародного характеру стрімко поширюються.
Це пояснюється тим, що організована злочинність зростає і набуває транснаціональних масштабів.
Злочини вчинюються все новими та новими, до цього не відомими криміналістам, способами. Тому
проблема злочинності, яка ще до недавніх часів уважалась виключно внутрішньою справою держави,
наразі не може вирішуватись урядами лише на індивідуальній основі» [3, с. 12].
Приділимо більш детальну увагу питанню запобігання та протидії фінансуванню тероризму, що
здійснюються міжнародними організаціями, зокрема ФАТФ.
«Робоча група з фінансових дій (FATF) - це всесвітній орган контролю за відмиванням грошей та
фінансуванням тероризму. Міжурядовий орган встановлює міжнародні стандарти, спрямовані на
запобігання цій незаконній діяльності та шкоді, яку вони завдають суспільству. Як орган, що формує
політику, FATF працює над створенням необхідної політичної волі для здійснення національних
законодавчих та регуляторних реформ у цих сферах» [2].
Початковим завдання даного міжнародної інституції було протидія легалізації (відмиванню) доходів
отриманих злочинним шляхом. З розвитком загрози тероризму та тісного зв’язку між легалізацією
(відмиванням) доходів отриманих злочинним шляхом та фінансуванням тероризму дане питання стало
компетенцією FATF.
На сьогодні FATF має потужну мережу та поширення в країнах світу. Так, до складу FATF входить 39
постійних членів та потужна глобальна мережа регіональних органів – FSRB. Варто зазначити, що понад 200
юрисдикцій у всьому світі прийняли рекомендації FATF через глобальну мережу FSRB та членство в FATF.
Глобальна структура FATF, згідно даними офіційного сайту FATF [1], представлена наступними організаціями:
- APG. Метою Азіатсько-Тихоокеанської групи з відмивання грошей (АПГ) є забезпечення
прийняття, впровадження та застосування міжнародно прийнятих стандартів протидії відмиванню
грошей та фінансуванню тероризму, як це викладено в Сорока рекомендаціях FATF та Вісім спеціальних
рекомендаціях FATF;
- CFATF. Financial Action Task Force Caribbean (КЦГФМ) є організацією держав і територій
Карибського басейну, які погодилися реалізувати спільні контрзаходи по боротьбі з відмиванням грошей.
Цільова група була створена за результатами двох ключових зустрічей, скликаних на початку 90-х років
в Арубі та Ямайці;
- EAG. Була створена 6 жовтня 2004 року в Москві за рішенням установчої конференції і з ініціативи
Російської Федерації, при підтримці ФАТФ, МВФ, Світового банку та ряду інших країн. EAG є
регіональним органом у стилі FATF і став асоційованим членом FATF у червні 2010 року;
- ESAAMLG. Метою Групи боротьби з відмиванням грошей у Східній та Південній Африці (ESAAMLG) є
боротьба з відмиванням грошей шляхом реалізації Рекомендацій FATF. Ці зусилля включають координацію з
іншими міжнародними організаціями, які займаються питаннями боротьби з відмиванням грошей, вивчення
5

нових регіональних типологій, розвиток інституційного та людського потенціалу для вирішення цих питань, а
також координацію технічної допомоги, де це необхідно. ESAAMLG дає змогу враховувати регіональні
фактори при здійсненні заходів протидії відмиванню грошей;
- GABAC. Оперативна група з питань відмивання грошей у Центральній Африці ( Groupe d'Action contre le
blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)) є органом Економічної та валютної спільноти Центральної
Африки. Він був заснований у 2000 році та став регіональним органом у стилі FATF у жовтні 2015 року.
Асоційоване членство GABAC розширило охоплення глобальної мережі FATF до Центральної Африки;
- GAFILAT. Мета Робочої групи з фінансових дій у Латинській Америці, GAFILAT (раніше відома як
Робоча група з фінансових дій Південної Америки (GAFISUD)) має працювати над розробкою та
реалізацією всеосяжної глобальної стратегії боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму,
як зазначено в Рекомендаціях FATF. Ці зусилля включають заохочення створення злочину за відмивання
грошей стосовно тяжких злочинів, розвиток правових систем для ефективного розслідування та
притягнення до відповідальності за ці правопорушення, створення систем повідомлення про підозрілі
операції, сприяння взаємній правовій допомозі. GAFILAT також сприяє підготовці осіб, які беруть участь
у боротьбі з відмиванням грошей. GAFILAT дозволяє врахувати регіональні фактори при здійсненні
заходів протидії відмиванню грошей;
- GIABA. GIABA була створена 10 грудня 1999 року рішенням Адміністрації глав держав та урядів
ЕКОВАС. Мандат GIABA був переглянутий у січні 2006 року з метою повного включення та належного
відображення необхідності боротьби з фінансуванням тероризму;
- MENAFATF. Завданнями MENAFATF є: прийняти та впровадити Рекомендації FATF 40 щодо
боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму та розповсюдження; здійснювати відповідні
договори та угоди ООН та резолюції Ради Безпеки ООН; співпрацювати між собою з метою підвищення
відповідності цим стандартам у регіоні Близького Східного Східного Європи та співпраці з іншими
міжнародними та регіональними організаціями, установами та установами з метою покращення
відповідності у всьому світі; спільно працювати над виявленням питань регіонального характеру,
пов’язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, та обмінюватися відповідним досвідом
та розробляти рішення для боротьби з ними; вжити заходів у всьому регіоні для ефективної боротьби з
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму таким чином, щоб це не суперечило культурним
цінностям, конституційним рамкам та правовим системам країн-членів;
- MONEYVAL. Постійний механізм моніторингу Ради Європи, загальноєвропейської організації з 47
державами-членами, яка підпорядковується безпосередньо своєму головному органу - Комітету
міністрів. На MONEYVAL покладено завдання оцінки відповідності основним міжнародним стандартам
протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та ефективності їх впровадження, а також
завдання вироблення рекомендацій національним органам влади щодо необхідних удосконалень їхніх
систем . MONEYVAL також проводить тематичні дослідження типологій методів, тенденцій та методів
відмивання грошей та фінансування тероризму.
Основними завданнями діяльності ФАТФ є наступні:
– вироблення рекомендацій з подальшим їх переглядом і удосконаленням;
– здійснення оцінки національних систем запобігання та протидії фінансуванню тероризму;
– постійний моніторинг країн підвищеного ризику та на його основі формування «сірого» та
«чорного» списків кран;
– секторальні дослідження та аналіз існуючих та потенційних ризиків фінансування тероризму.
Важливе значення для України має власне як впровадження міжнародних стандартів ФАТФ так і
повна їм відповідності, що визначає рівень довіри до держави з боку міжнародної спільності. В цілому
діяльність ФАТФ та її вплив на державне управління в сфері запобігання та протидії фінансуванню
тероризму буде приставлений в контексті комплексного механізму міжнародної співпраці.
Література:
1. Emerging terrorist financing risks. FATF REPORT. 2015. 50 p. URL: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
2. Who we are. FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare/
3. Антонян Ю.М. Тероризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М, 1998.
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публічного управління та адміністрування,
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Питання застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в держаному управлінні системою
охорони здоров’я є особливо важливим в умовах сучасності через наступні причини: збільшення обсягів
інформації; укладення системи управління системою охорони здоров’я; збільшення ролі інформації в
суспільстві; потребою підвищення якості надання медичних послуг. Інформаційно-комп’ютерні
технології впливають на усі сфери суспільного життя та особливо охорону здоров’я як в частинні
реалізації медичної послуги так і в частинні управління. В частинні наукового дослідження особливо
актуальними є проблеми визначення місця інформаційно-комп’ютерних технологій в реалізації
державно-управлінських рішень та напрямів державного регулювання процесів впровадження
інформаційно-комп’ютерних технологій в реалізацію медичних послуг.
Важливість та значення застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в державному
управлінні системою охорони здоров’я полягає в наступному: по-перше, дозволяє налагодити взаємодію
між громадськістю та власне між суб’єктами державного управління та реалізації медичних послуг; подруге, дозволяє підвищити ефективність управління інформаційними потоками в умовах збільшення
обсягу медичної та управлінської інформації.
Важливе значення в цифровізації державного управління та реалізації медичної послуги має запровадження
в Україні eHealth. В сучасних умовах, eHealth, визначається всесвітньою організацією охорони здоров’я як
система безпечного та економічно-обґрунтованого обліку та обробки існуючих інформаційних та
комунікаційних технологій сфери охорони здоров’я, враховуючи особливості надання медичної допомоги,
організаційного процесу нагляду за здоров’ям населення, медичної освіти, поширення знань та використання
результатів дослідження. Впровадження цифрової трансформації в Українські реалії більшою мірою пов’язані
з візуалізацією повсякденного життя населення та перетворенням багатьох послуг в цифрову площину. Проте,
слід зауважити, що впровадження eHealth в систему охорони здоров’я вимагає досить ретельного
спостереження та налагодження комунікаційного процесу між працівниками медичної галузі, пацієнтами,
кінцевими споживачами медичних послуг. Використання цифрового обладнання в медичній галузі відкриває
можливості розвитку електронної системи взаємодії лікарів, пацієнтів та різних видів медичних установ за
допомогою eHealth, завдяки якій стає можливим облік укладених договорів. Доступ до інформації стає більш
зручним, дані про пацієнтів – доступні кожному лікарю. В процесі реформування медицини в Україні eHealth є
однією з обов’язкових складових, оскільки застосування цієї системи необхідне для підвищення якісного
впливу на сам рівень надання допомоги медичного характеру громадянам, які б наближали всі послуги до
стандартів високо розвинутих країн. Основним компонентом системи eHealth стає технологічний обліковий
інструмент який використовується для накопичення та обробки інформаційних даних про медичні заклади,
практична реалізація яких дозволить реалізувати основний принцип, задуманий реформою - «гроші йдуть за
пацієнтом» і «фінансування не ліжок, а наданих послуг».
Процес впровадження eHealth передбачає використання двох основних напрямків свого розвитку:
першим є використання спеціальних інформаційних технологій та продуктів програмного характеру які
стосуються виключно професійної діяльності лікарів; другим є надання інформаційних сервісів для
населення, за допомогою яких відбуватиметься підвищення якості медичного обслуговування потенційних
споживачів. Такі напрями позитивно впливають на процес реформування медицини в Україні, адже в
сучасних умовах пандемії всі послуги стають наближеними для громадян, доступна інформація про кожну
послугу скорочує час на вибір спеціаліста галузі ,який необхідний в певний момент часу.
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Аналіз певних наукових досліджень, в основі яких лежить оцінка ефективності електронної системи
охорони здоров’я, свідчать, що час, який лікар витрачає на оформлення однієї паперової виписки історії
хвороби займає не менше 4 хв, якщо порахувати цей час за рік – виходить 384 години робочого часу.
Таким чином, ми бачимо, що ведення електронної картки пацієнта дозволяє не лише наблизити доступ
персоналу до інформації про хворого, але й скоротити витрати часу на оформлення паперової
документації. Відвідуючи різні заклади охорони здоров’я система eHealth дозволяє аналізувати попередні
візити та лікування, а також оцінити попередній стан особи, яка звернулась за послугами. Як результат
вищезазначеного – працівники закладів охорони здоров’я всіх типів мають більше часу на роботу з
самими пацієнтами, а також зможуть обслуговувати більшу кількість людей, що впливає не лише якісне
але й кількісне збільшення числа відвідувачів певного закладу. Також, цей фактор значною мірою впливає
на підвищення економічних показників діяльності закладів медичного обслуговування.
Таким чином, використання системи eHealth як способу реформування існуючої системи охорони
здоров’я в Україні дозволить: визначити найбільш пріоритетні напрями подальшого удосконалення
існуючої системи охорони здоров’я; створити інформаційний простір який буде єдиним для всіх
медичних закладів; приймати ефективні управлінські рішення з боку Міністерства охорони здоров’я
України; налагодити ефективний облік даних між медичними закладами різних форм власності;
своєчасно ознайомлюватись з досягненнями в медицині; максимально використовувати всю інформацію
про пацієнтів з моменту їх народження до моменту звернення до конкретного спеціаліста.
Єдина електронна система охорони здоров’я eHealth буде єдиним медико-інформаційним простором,
що забезпечить достатній рівень управління системою охорони здоров’я та задоволення інформаційних
потреб щодо стану здоров’я населення відповідно до ресурсів охорони здоров’я згідно із вимогами
Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Важливими напрямами удосконалення процесу впровадження інформаційно-комп’ютерних
технологій в інформаційно-комунікаційну систему державного управління в сфері охорони здоров’я
різних рівнів є наступні:
1. Реалізація проекту розробки інноваційної інформаційно-комп’ютерної системи щодо комунікації між
закладами охорони здоров’я щодо лікування пацієнта. Таке програмне забезпечення направлене на
реалізацію взаємодії між лікарями різних закладів охорони здоров’я. В більшості випадків така взаємодія
буде полягати між закладами, що надають різні види медичної допомоги, наприклад: екстрена медична
допомога → вторинна медична допомога; первинна медична допомога → вторинна медична допомога
→третинна медична допомога; третинна медична допомога → реабілітаційна медична допомога. На рівні
органів центральної виконавчої влади (Міністерства охорони здоров’я України) має бути ініційована
розробка програмного забезпечення та її впровадження в медичну практику щодо обміну інформацією про
стан здоров’я пацієнта. Так, програмне забезпечення має забезпечити формування профілю пацієнта та
порядок передачі такої інформації лікарям інших закладів охорони здоров’я. Профіль пацієнта має містити
сукупність основної та додаткової інформації про стан здоров’я пацієнта. До основної інформації
відносяться: дані про громадянство пацієнта; місце роботи пацієнта; історія хвороби; порядок лікування; усі
види діагностики, які були застосовані; інформація про експериментальне лікування та усі посилання на
електронні ресурси, що стосуються такого виду лікування; дані про генетичні захворювання. До додаткової
інформації можуть відноситися дані про: додаткові фактори зовнішнього середовища, що можуть вплинути
на розвиток хвороби; психологічний стан пацієнта, що може вплинути на подальше лікування та інші дані.
2. Реалізація проекту розробки бази даних про лікарів та кадрові резерви різних рівнях. На сьогодні вкрай
важливим є формування бази даних про кадрові резерви. Це можливо через розробку програмного продукту,
який би містив профіль лікаря, що дозволив би отримувати уповноваженим особам наступну інформацію:
загальні дані про лікаря; освіта; підвищення кваліфікації; участь в міжнародних стажуваннях; досвід роботи;
участь в експериментальних лікуваннях; дані про порушення положень етичного Кодексу лікаря України;
дані про порушення медичної таємниці; інші дані. Доступ до такої бази даних варто надати уповноваженим
особам, відповідальних за формування та використання кадрового резерву відповідного рівня. Така база
даних дозволить оперативно отримати інформацію про лікарів та їх залучення до лікування пацієнтів.
3. Реалізацію проекту розробки та формування бази даних про стан громадського здоров’я. Дана база
є вкрай актуальною в умовах поширення епідемій різних захворювань. Так, кожен лікар в умовах
виявлення захворювань, що становлять особливу небезпеку для громадського здоров’я має вносити
відповідні дані до програмного продукту. В результаті це дасть можливість оптимізувати процеси
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дослідження стану здоров’я, а також отримання оперативної інформації результатами моніторингу стану
громадського здоров’я (особливо в частинні захворювань, що знаходяться під особливим контролем
держави: ВІЛ / СНІД; гепатит; туберкульоз) або призводять до епідеміє (пандемії), наприклад COVID-19).
Зазначенні напрями можуть бути реалізовані через такі механізми державного управління як:
інвестиційно-інноваційний, фінансовий, організаційний, правовий. В цілому застосування таких видів
програмних продуктів дозволять в повній мірі сформувати ефективну інформаційно-комунікаційну
систему державного управління системою охорони здоров’я.

Супрунова І.В.,
к.е.н., доц., доцент кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування
Державний університет «Житомирська політехніка»
ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Активний процес офшоризації глобальної економіки тісно пов'язаний з розвитком світової тіньової
банківської системи. В даний час у світі діють більше ста офшорних юрисдикцій. Визначити їх точну
кількість не представляється можливим, оскільки у світовому правовому полі відсутнє єдине та
загальноприйняте визначення поняття «офшорна юрисдикція». У Дохинській декларації про
фінансування розвитку, прийняту резолюцією 63/239 Генеральної Асамблеї ООН від 24 грудня 2008 року
та присвяченій проблемам світової економіки, термін офшор не використовується [1].
Кожна країна самостійно вирішує чи визнавати ту чи іншу офшорну зону, чи ні. Найбільш повний
список офшорних зон, що визнає Україна, приведений у “Переліку офшорних зон”, затвердженому
розпорядженням Кабінету Мiнiстрiв України від 23 лютого 2011 р. N 143-р. [2]. Загалом офшорні
юрисдикції можна умовно поділити на три види: стовідсоткові офшорні зони; країни з пільговим
оподатковуванням та адміністративно-територіальні утворення з низьким рівнем оподаткування.
Основними ознаками офшорних юрисдикцій є:
− пільгове оподаткування або його повна відсутність на території офшору;
− наявність спеціального пакету адміністративних послуг за спрощеним порядком, а нерідко і
анонімним, обслуговування нерезидентів;
− спрощений порядок ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності;
− низькі тарифи на реєстрацію та обслуговування офшорних компаній;
− високий рівень банківського обслуговування з відсутністю ряду обмежень, включаючи кількість
рахунків, які може відкрити клієнт;
− наявність адміністративних та фінансових преференцій для суб'єктів господарювання, які
фактично здійснюють господарську діяльність за межами території офшору;
− можливість анонімного зняття готівки у різних країнах світу за допомогою використанням
корпоративних банківських карт;
− відсутність у кримінальному законодавстві ряду офшорних юрисдикцій кримінальної
відповідальності за ухилення від сплати податків.
В Україні близько 80% отриманих інвестицій, що надходять через офшорні зони, зроблені
українцями. Для цього використовуються договори, кредитні лінії, дочірні та спільні підприємства.
Іноземні інвестиції також можуть відноситися у вигляді обладнання і технологій як зворотна фінансова
допомога. Проаналізуємо прямі інвестиції за країнами (рис. 1).
Аналізуючи динаміку інвестицій за 2019 році, можемо зробити висновок, що більше 90% інвестицій,
які надходять з України до зарубіжних країн, становлять інвестиції до Кіпру (близько 4757 млн. дол.
США). Отже, справедливим буде стверджувати, що переважна більшість усіх інвестицій, які надходять з
України, направлені в офшорні зони. Однак частина капіталовкладень до офшорних юрисдикцій
повертається назад у вигляді іноземних інвестицій. Так, станом на 2019 рік загальна сума прямих
іноземних інвестицій в Україну становила 3070 млн. дол. США [4].
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Рис. 1. Прямі інвестиції за країнами станом на кінець 2019 року,
% до загального обсягу [3, с. 17]
Отже, офшорні юрисдикції можуть бути з однієї сторони, фінансовими гаванями, податковими
укриттями (на території тих країн, де надаються пільги нерезидентам з метою залучення до таких країн
іноземних капіталів; це переважно європейські країни з прозорою економікою). З іншої сторони, офшорні
юрисдикції досить часто стають осередком тіньового капіталу, в яких отримати інформацію про
нелегальні потоки грошових коштів та власників фінансових таких нелегальних доходів є практично
неможливим. Тому сьогодні світове співтовариство активно обговорює проблеми офшорних юрисдикцій
в контексті необхідності їх ліквідації. Багато науковців та фінансових аналітиків відстоюють позицію, що
масштабне поширення офшорів спричиняє фінансові кризи, пов’язані з масових відтоком капіталів з
метою несплати податків і приховування тіньових доходів або доходів отриманих злочинним шляхом.
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laws/show/143-2011-%D1%80#Text.
3. Удосконалення статистики прямих іноземних інвестицій (ПІІ): передавання Національному банку
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THE MECHANISM OF FINANCIAL SUPPORT OF SUSTAINABLE ACTIVITY OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES
In an unstable market environment, the role of effective financial management of the enterprise through the
use of effective financial and economic mechanisms increases.
In developing a financial mechanism for a particular industry, it is necessary to take into account what phase
of the economic cycle the industry is, the features of supply and demand in major markets, and what the extent of
government support for the industry. The purpose of applying the mechanism of financial support for sustainable
development of agricultural enterprises is to obtain maximum profit with minimum investment and minimum risk.
In order to form a financial mechanism that would significantly improve the economic situation in the agricultural
sector, it is first necessary to determine the principles on which it should be based. There are principles of certainty
of the period for which the mechanism is being developed, coherence of its individual elements, minimum number
of regulatory measures, compliance with financial security and efficiency.
The way in which the company forms its resources, channels, forms and conditions under which they are
involved is important. Financial support of the enterprise can be carried out in three forms, which interact with
each other: the use of own resources for activities, i.e. self-financing; lending by mobilization and redistribution
of temporarily free funds; non-refundable budget funding from the state or local budgets.
The results of Ukrainian agricultural enterprises in recent years have been positive, but unstable. The most
profitable industry was in 2015, when the pre-tax financial result reached UAH 101 billion, and almost 90% of
enterprises made a profit. In general, over the past ten years, profits have increased 4 times, and the share of
enterprises that receive a positive financial result exceeds 80% (Fig. 1). Against the background of the difficult
situation in the financial system of Ukraine and other industries, the situation in the agricultural sector is quite
favorable, but with the improvement of financial security, the indicators could be much better.
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Fig. 1 Dynamics of the share of enterprises in the agricultural sector of Ukraine
which received profit or loss [1]

In general, for the period 2014-2019, the amount of direct state and financial support for agriculture from the
budget amounted to UAH 16.2 billion, of which UAH 5.9 billion was allocated in 2019, which is more than 10
times higher than in 2014 (UAH 431 million). Therefore, the policy of state support is becoming increasingly
important as a tool to influence the development of economic entities [2].
In recent years, there has been a trend of increasing lending to agricultural enterprises (Fig. 2). The amount of
loans granted to agricultural enterprises is gradually increasing, in 2019 this figure increased by UAH 8.2 billion
compared to 2014, the interest rate increased in 2.1 times.
Factors influencing the relatively high cost of lending are: lack of stable long-term liabilities and liquid
collateral in most enterprises, difficulties in forecasting financial results due to their dependence on climatic
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conditions and sharp fluctuations in prices, undeveloped criteria and methods for assessing the creditworthiness of
the enterprise taking into account the peculiarities of the industry.
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Fig. 2 Dynamics of lending to enterprises of the agricultural sector of Ukraine [3]
The main problem of agricultural enterprises is the proper use, accumulation and formation of financial resources
during economic activity which is the basis of effective financial policy. The best option is to develop ways to attract and
use financial resources in the future to achieve tactical and strategic goals, in which: revenues should be generated and
used in accordance with the scale of production and actual objectives, taking into account the dependence of financial
revenues on internal and external factors; costs must take into account their economic feasibility and minimization,
confirmed by the relevant financial calculations, and the distribution of the degree of importance and areas of use.
Thus, given that the activities of agricultural enterprises are risky due to industry specifics, the use of effective
financial mechanisms will help reduce the threats and risks caused by the loss of opportunities to increase the
financial potential of the enterprise and improve the situation in the industry. The effectiveness of financial
mechanisms depends on a well-defined financial policy of the enterprise and the state as a whole, which contributes
to the coincidence of economic interests of agricultural enterprises and the state.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Активізація малого підприємництва є одним із стратегічних завдань соціально-економічного розвитку
України, адже саме малі підприємства здатні наповнити ринок вітчизняними товарами та необхідними
послугами, забезпечити збільшення кількості робочих місць та податкових надходжень до бюджетів різних
рівнів; саме власники малих підприємств є основою формування в країні середнього класу.
Усім підприємствам, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, у тому числі й
малим, необхідно вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність. Успішне функціонування
будь-якого підприємства, в тому числі і малого, забезпечення рентабельної діяльності в умовах ринкових
взаємовідносин з партнерами з постачання виробничих ресурсів, реалізації виробленої продукції чи
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товарів, а також необхідність точних і своєчасних взаєморозрахунків з ними і фінансово-кредитними
установами, вимагає організації чіткої системи бухгалтерського обліку і звітності [4].
Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за:
-простою формою (без використання реєстрів обліку майна підприємства);
-за формою бухгалтерського обліку із використанням реєстрів обліку майна підприємства [1].
Проста і спрощена форми бухгалтерського обліку мають рекомендований характер ведення
бухгалтерського обліку на малих підприємствах. При застосуванні даних форм мале підприємство
повинне використовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку.
Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає систематизацію облікової інформації у
Відомостях з № 1-м по 5-м, а узальнюючим регістром є Оборотна-сальдова відомість [2]. Відмінністю
спрощеного Плану рахунків від загального є використання тільки синтетичних рахунків. Спрощену
форму бухгалтерського обліку з використанням реєстрів обліку майна підприємства застосовують на
малих підприємствах, які володіють майном (власні основні засоби, виробничі запаси, товари) і
здійснюють за місяць більше, ніж 100, але менше, ніж 300 господарських операцій.
Книга обліку господарських операцій (форма № К-1) містить усі застосовувані малим підприємством
бухгалтерські рахунки, є комбінованим регістром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого є
можливість визначити наявність господарських засобів та їх джерел на визначену дату і скласти
бухгалтерську звітність. Книга має бути прошнурована й пронумерована. На останній сторінці зазначається
кількість пронумерованих сторінок, що засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера, а також
печаткою. Книга відкривається записами сум залишків на початок року (початок діяльності підприємства) за
кожним видом засобів і джерел. У графі 3 "Зміст операції" в хронологічній послідовності позиційним
способом відображуються на підставі первинних документів всі господарські операції поточного місяця.
Суми по кожній операції, зареєстрованій у Книзі, відображуються методом подвійного запису одноразово у
графах "Дебет" і "Кредит" рахунків обліку відповідних видів коштів та їх джерел [6].
Особливостями спрощеного Плану рахунків можна вважати такі: використання синтетичних рахунків
першого порядку для обліку цілого класу активів, зобов’язань або капіталу (наприклад рахунок 10 "Основні
засоби" спрощеного плану замінює рахунки 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні
активи", 12 "Нематеріальні активи" основного плану рахунків); при застосуванні спрощеного Плану
рахунків рахунки 8 класу не використовуються в процесі обліку; для обліку доходів та витрат передбачено
використання рахунків 7 і 9 класу [3]. Але бухгалтерія підприємства все одно повинна розробляти ряд
субрахунків для окремих синтетичних рахунків. Це зумовлено необхідністю деталізації інформації про
доходи та витрати з метою подальшого складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.
Тому під час розроблення облікової політики підприємствам, що застосовують спрощений План
рахунків, доцільно передбачити відповідні субрахунки для деталізації доходів та витрат. Зокрема,
необхідність заповнення у Балансі (форма № 1-м) статті "Резерв сумнівних боргів" вимагає введення
однойменного субрахунку до рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", наявність статей "Статутний
капітал", "Додатковий капітал", "Резервний капітал" і "Неоплачений капітал" - відповідних субрахунків
до рахунку 40 "Власний капітал" [7].
Основними перевагами спрощеної системи обліку є:
1) відомості спрощеної форми обліку, регламентовані Методичними рекомендаціями № 422, забезпечували
систематизацію інформації про наявність і рух ресурсів малого підприємства та джерел їх утворення;
2) регістри цієї форми є уніфікованими, що дає змогу їх використовувати малим підприємствам різних
форм власності, видів та обсягів діяльності;
3) з’явилася можливість вибіркового використання облікових регістрів у залежності від особливостей
діяльності підприємства;
4) на відміну від простої форми обліку, регістри спрощеної форми дозволяли групувати інформацію
при проведенні однотипних господарських операцій;
5) склад відомостей цієї форми можна змінювати в залежності від зміни обсягу діяльності або статусу
підприємства;
6) використання даних синтетичного обліку у регістрах відповідало потребам складання річної та
квартальної фінансової звітності [8].
На перший погляд застосування спрощеного плану рахунків може здаватися привабливим: за логікою –
все просте, зручне, але на практиці, навпаки, більшість малих підприємств застосовує для організації
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обліку так званий загальний план рахунків, ігноруючи можливість застосовувати спрощений план
рахунків. Основною причиною такої практики є методична проблема застосування на практиці
спрощеного плану рахунків, яка саме і полягає у відсутності об’єктивно необхідної деталізації.
Окрім розглянутої методичної причини, перевага на користь застосування на малих підприємствах
загального плану рахунків може бути також пояснена низкою організаційних причин. Так, по-перше,
більшість програмних продуктів, що використовуються для автоматизації обліку, в тому числі на малих
підприємствах, передбачає використання загального плану рахунків, по-друге, фахівці з обліку зазвичай
надають перевагу загальному плану рахунків, чому сприяє навчання і досвід роботи на великих і середніх
підприємствах, по-третє, використання спрощеного плану рахунків на багатьох малих підприємствах
здатне спричинити проблеми у разі, якщо масштаби бізнесу збільшаться і підприємство втратить статус
малого підприємства і, відповідно, право застосовувати такий спрощений план рахунків.
Висновки. Застосовувати спрощений план рахунків є правом для підприємств. Скорочена фінансова
звітність малого підприємства дещо спрощує процес її складання, порівняно з фінансовою звітністю великого і
середнього підприємства. Таким чином, для належної організації бухгалтерського обліку на малому
підприємстві уповноваженим органам потрібно обрати оптимальну форму бухгалтерського обліку залежно від
характеру та обсягу виробництва. Проте на підприємстві керівництво має право розробляти власні регістри з
дотриманням вимог чинного законодавства. Однак застосування спрощеного плану рахунків не набуло широкої
популярності. Це пояснюється як методичними, так і організаційними причинами. Тому спрощений план
рахунків має ряд своїх переваг і недоліків, а вибір уже належить самому підприємству.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Сучасний банківський бізнес є сферою діяльності в якій конкурують не стільки пропоновані
банківські послуги, скільки наявні системи управління розвитком банків. Ефективні внутрішні системи
забезпечення спроможності банків відстежувати ринкову ситуацію, робити вірні висновки і на цій основі
приймати обґрунтовані рішення дають незаперечну перевагу над конкурентами. Особливо виразно це
проявляється в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, пришвидшення процесів
глобалізації в економіці, що відтак спричиняє суттєве посилення конкуренції на фінансовому ринку не
тільки між банками, а й зі сторони небанківських фінансових установ.
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В Україні головні засади формування системи управління розвитком банківського бізнесу визначаються
законодавством. Відповідно до ст. 37 Закону України “Про банки і банківську діяльність” [1] вищим органом
управління банку є загальні збори учасників банку. Виконавчим органом банку, що здійснює поточне
управління, є правління банку. Органом, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу
(правління), захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників банку, є наглядова рада банку. Вона не
бере участі в поточному управлінні банком. Разом ці три органи є вищими органами управління банку, а
розподіл функцій між ними має забезпечувати ефективну систему внутрішнього контролю.
Як вищий орган управління банку загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання
діяльності банку, крім тих, що віднесені законом або статутом до виключної компетенції наглядової ради.
У той же час, наглядова рада банку має право включити до порядку денного загальних зборів учасників і
таким чином виносити на їх розгляд будь-яке питання, яке законом або статутом віднесене до виключної
компетенції наглядової ради, для його вирішення загальними зборами учасників банку. У такому випадку
загальні збори учасників мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
Повноваження з вирішення питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів учасників,
не можуть бути передані іншим органам банку.
Наглядова рада банку є органом, який діє від імені власників банку для забезпечення захисту їх прав
та проведення фахового контролю і регулювання діяльності правління. Її членами можуть бути незалежні
фахівці, учасники та представники учасників банку. Члени наглядової ради не можуть входити до складу
правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку або надавати послуги банку за цивільноправовими договорами. Ці обмеження забезпечують незалежність членів наглядової ради від правління
банку. На додачу до цього ст. 39 Закону України “Про банки і банківську діяльність” [1] також визначено,
що наглядова рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних (від банку, його
афілійованих осіб та ін.) членів, що ще більше підсилює об’єктивність роботи наглядової ради банку.
Третім органом управління розвитком банківського бізнесу, є правління банку. У своїй діяльності
воно діє від імені банку, але підзвітне загальним зборам учасників та наглядовій раді банку, і забезпечує
виконання рішень загальних зборів учасників та наглядової ради банку. До компетенції правління банку
належить вирішення усіх питань з управління поточною діяльністю банку, крім тих, що належать до
виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради банку [2, с. 136]. Правління
здійснює формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, і в межах своїх компетенцій
несе відповідальність за ефективність роботи банку.
Правління банку керує всією діяльністю банку, яка не входить до компетенції загальних зборів учасників
банку або наглядової ради банку. Разом ці три вищі органи управління забезпечують повне управління
розвитком банку. Вони визначають стратегію розвитку банку і реалізують її, а також контролюють фінансовий
стан банку та відповідність його поточної діяльності чинному законодавству України і визначеним напрямам
розвитку банку. Ці три органи вищого управління поділяючи між собою весь обсяг стратегічних, тактичних і
оперативних функції з управління розвитком банківського бізнесу, доповнюють і зрівноважують один одного,
забезпечуючи цілісність системи управління банківським бізнесом загалом і його розвитком зокрема. Чітка
організація, координація діяльності та розподіл функцій цих суб’єктів управління розвитком банківського
бізнесу утворюють єдину систему управління розвитком банківського бізнесу, яка забезпечить стабільне та
ефективне функціонування банку, розвитку фінансового ринку країни загалом.
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНІСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Успішність функціонування банківських установ в сучасних умовах господарювання значною мірою
залежить від ефективності використання персоналу та його мотивації, що є одним із вирішальних чинників
у конкурентній боротьбі. Саме тому в умовах посилення конкуренції за перерозподіл ринку банківського
капіталу особливо актуальною є проблема управління трудовими ресурсами банківської установи і
забезпечення умов для постійного підвищення ефективності використання праці банківського персоналу.
Проблеми ефективності використання персоналу та його мотивації в банківських установах і вибір з
них основних для обґрунтування доцільності конкретної системи управління персоналом для підвищення
його ефективності та відповідні ризики досліджували науковці та практики [1-4].У роботах даних вчених
визначено сутність проблем ефективності використання персоналу в банківських установах, наведено їх
класифікацію, розроблено показники якісної оцінки, від яких безпосередньо залежить успішність
виконання поставлених завдань, особливо в умовах сучасних цифрових трансформацій та необхідності
реалізації технологічних нововведень [5].
В сучасних концептуальних підходах ефективність розглядається в різних аспектах: економічному,
комерційному, бюджетному, технічному, соціальному (у вузькому сенсі), політичному, адміністративному,
організаційному, етичному, екологічному тощо. У системах управління ефективність видається не тільки як
наслідок рішень і дій, а й як конфігурація (стан) системи, межа між сукупністю станів, операція щодо
забезпечення необхідного виходу продукції (послуг) при мінімумі витрат, властивість капітальних вкладень,
здатність ресурсів економити працю, спосіб використання ресурсів, якість економічних відносин, успішність
розвитку суспільства, результат взаємодії компонентів управління. Ефективним може вважатися як єдиний
оптимальний результат, так і безліч можливих станів стійкої рівноваги.
Інтерпретація ефективності неоднозначна і в системі ефективності використання персоналу в
банківських установах. В американському прожект-менеджменті розрізняють два поняття ефективності:
«efficiency» і «effectiveness». Ефективність як efficiency висловлює вигідність або прибутковість проекту
для невеликої групи осіб, які мають статус-кво. Вона характеризує те, як виконати що-небудь з
мінімальними зусиллями при мінімальних витратах часу і фінансів. Ефективність як effectiveness– це
дієвість способу вирішення будь-якої проблеми. Вона висловлює доцільність або корисність виконати
що-небудь для всіх. Ці відмінності в оцінках ефективності знаходять відображення і в системі
ефективності використання персоналу в банківських установах.
Мотивація банківських працівників полягає в тому, щоб створювати в банку комфортні умови для
ефективної роботи, упроваджувати передові форми і методи управління, надавати співробітникам інформацію
про все, що відбувається в банку, з метою збільшення їх внеску в результати діяльності установи [6].
На основі аналізу літературних джерел [7-8] cформулюємо правила здійснення ефективної мотивації
працівників у банківській сфері: «мотивування тоді приносить результати, коли підлеглі відчувають
визнання свого вкладу в результати роботи, володіють відповідним статусом; несподівані, непередбачувані
і нерегулярні заохочення мотивують краще, ніж прогнозовані, коли вони практично стають незмінною
частиною заробітної плати; позитивне заохочення результативніше негативного; заохочення має бути
невідкладним, що виражається в негайній і справедливій реакції на дії співробітників».
В даний час методику визначення результатів і створення механізмів визначення грошової
винагороди називають системою мотивації на базі KPI (скорочення від англ. Key Performance Indicator) –
ключового індикатора виконання. Мотивація (грошове стимулювання) персоналу на базі KPI, на відміну
від базової заробітної плати (окладу), орієнтована на досягнення довгострокових і короткострокових
цілей установи, «мотивуючої на виконання посадових обов’язків» самого працівника. А оклад – це
фіксована щомісячна зароблена плата.
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Методи вдосконалення системи оцінки і стимулювання персоналу дозволяють припустити
поліпшення економічного і соціального ефекту діяльності. Економічна ефективність прогнозується
отриманням високих результатів діяльності, як головних показників ділової активності. Показник
ділового успіху, безумовно, прибуток. При оцінці економічної ефективності визначається вплив на
результативність діяльності банку працівників: зростання індивідуальної продуктивності праці, зростання
якості виконуваних функцій, підвищення якості надання банківських послуг [9].
Отже, в наш час ситуація характеризується усвідомленням високої значимості не просто людського
ресурсу, а ефективно діючої людини. Розвиток банківських установ, який вимушений реагувати на
виклики часу, можливо, тільки за умови високої компетентності працівників, оскільки найчудовіші ідеї
та починання можуть бути програні через відсутність професіоналізму персоналу, що становить основу
установи. Таким чином, за рахунок збільшення внутрішньої ефективності (особливо в розрізі
використання персоналу та його мотивації), як правило, підвищується ефективність функціонування
банківської установи у зовнішньому середовищі.
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МИТНІ РИЗИКИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
Динамічний розвитокк сучасного економічного простору вимагає від учасників економічних
відносин своєчасного реагування на ризики, з якими вони стикаються у своїй діяльності. Особливо це
стосується зовнішньоекономічної діяльності, тісно пов’язаної з інтеграційними і глобалізаційними
процесами та економічними особливостями країн-контрагентів.
Рівень і кількість митних ризиків залежать не тільки і не стільки від діяльності підприємств та
митниць, а скоріше від ефективності їхньої взаємодії. Активна взаємодія дає змогу обрати адекватну
форму контролю, яка, з одного боку, зводить до мінімуму адміністративні процедури та бюрократію, а, з
17

іншого, дає змогу з високою ймовірністю спростувати або виявити порушення під час перетину митного
кордону країни товарами машинобудівних підприємств.
Ризики, які виникають у взаємодії між митними органами та підприємством, можна поділити за
рівнем довіри до представлених документів суб’єктом контролю на: ризик надмірної довіри та ризик
недостатньої довіри.
Ризик надмірної довіри у системі «підприємство-митниця» виникає тоді, коли один із суб’єктів,
використовуючи, зазвичай, одне джерело інформації, довіряє іншому суб’єкту.
Ризик недостатньої довіри – це відхилення у звичній діяльності суб’єктів взаємодії «підприємствомитниця», пов’язане з тим, що закрадаються сумніви щодо правдивості наданої та підтвердженої інформації.
Також у практичній діяльності виникає ризик помилкового підтвердження, який характеризується як
ймовірність настання негативних наслідків в результаті дії ризику, за умови настання якого підтверджуючі
документи, які надало підприємство на митницю, свідчать про відсутність перекручень у офіційних
документах, про що змушений засвідчити і працівник митниці, а насправді такі перекручення існують.
Сам процес управління ризиками потребує додаткових ресурсів і, інколи, витрати, спрямовані на виявлення
та управління ризиків, значно перевищують отриманий соціально-економічний ефект від їх виявлення,
управління та зниження. Тому у системі взаємодії як підприємство, так і митні органи змушені ризикувати.
Відповідно ризики можна поділяти за прийнятністю на: ризик прийнятний та ризик неприйнятний.
Ризик прийнятний тоді, коли збитки та негативні наслідки, отримані від взаємодії у системі
«підприємство-митниця», не становлять істотної загрози для діяльності кожного із суб’єктів такої взаємодії.
Дослідження у сфері ризик-менеджменту показують, що ризики тісно пов’язані між собою,
створюючи довгий ланцюжок різних видів економічних та господарських ризиків у підприємств
зовнішньоекономічної діяльності. Тому за місцем у ланцюжку ризиків митної діяльності Тодощук А. В.
пропонує виокремлювати такі ризики: причинні (первинні), наслідкові (вторинні) та поєднувальні [4].
Причинні митні ризики – це ті ризики, які стали причиною виникнення системи інших економічних та
господарських ризиків діяльності машинобудівних підприємств. Вторинні митні ризики – такі ризики, які
виникли внаслідок дії інших видів економічних та виробничо-господарських ризиків у діяльності
машинобудівного підприємства. Поєднувальні митні ризики за розміщенням у ланцюжку
ризикотворення перебувають між причинними та вторинними ризиками, фактично є таким собі містком,
поєднувальною ланкою, без якої не виникали та/або не змінювали своїх властивостей (знижувались або
підвищувались) вторинні ризики діяльності машинобудівного підприємства.
Загалом класифікація митних ризиків та причин їх виникнення допоможе підприємствам, які
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, сформувати основу для розроблення ефективної системи
ризик-менеджменту у вигляді мапи ризиків, груп домінуючих та домінованих ризиків, причинних та
наслідкових ризиків, виокремити митні ризики за групами товарів та особливостей діяльності цих
підприємств і, як наслідок, добрати найоптимальніші методи для запобігання та зниження негативних
наслідків від діяльності митних ризиків.
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МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТА ЇЇ ВИДИ
Медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними
працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання
медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями,
які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з
цими закладами у цивільно-правових відносинах. Медична допомога за видами поділяється на екстрену,
первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну, медичну реабілітацію.
У статті подано відомості про першу медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях,
опіках, електротравмах, переломах
1. Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпростішими засобами врятувати
життя потерпілому, полегшити його страждання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити
тяжкість перебігу травми чи захворювання.
Перша медична допомога може бути надана на місці ураження самим потерпілим (самодопомога) чи
його товаришем (взаємодопомога). Це - тимчасова зупинка кровотечі, накладання стерильної пов'язки на
рану або опікову поверхню, штучне дихання, непрямий масаж серця, уведення заспокійливих ліків,
гасіння одягу, що загорівся, транспортна іммобілізація, надівання протигаза, виведення (винесення)
потерпілого із зараженого місця, часткова санітарна обробка.
2. Раною називається пошкодження шкіри, слизової оболонки чи глибокої тканини, що
супроводжується болем та кровотечею і має вигляд зяючого отвору.
Рани бувають:
 вогнепальні,
 різані,
 рубані,
 колоті,
 вдарені,
 рвані,
 вкушені,
 розміжчені.
Вогнепальні рани виникають внаслідок кульового або осколкового поранення. Вони бувають:
наскрізні, якщо є вхідні і вихідні ранові отвори; сліпі, якщо куля або осколок застряє у тканині тіла; дотичні,
якщо куля або осколок, пролітаючи по дотичній пошкоджує шкіру і м'які тканини тіла, але не застряє в них.
Різані і колоті рани мають невелику зону пошкоджень, рівні краї, стінки ран зберігають
життєздатність, дуже кровоточать, менше піддаються інфікуванню. Колоті проникаючі рани при
невеликій зоні пошкодження шкіри чи слизової оболонки можуть мати значну глибину і бути дуже
небезпечними через пошкодження внутрішніх органів і занесення до них інфекції.
Рубані рани бувають різної глибини, з удареними місцями і розміжченими м'якими тканинами тіла.
Вкушені рани завжди інфіковані слиною.
Усі рани, крім операційних, вважаються первісно інфікованими. Мікроби потрапляють до рани разом
із предметом, яким заподіяно рану, а також із землею, шматками одягу, повітрям і при дотиках до рани
руками. Найнебезпечніші ті мікроби, що розвиваються в рані за умови відсутності повітря і спричиняють
газову гангрену. Небезпечним ускладненням ран є зараження їх збудником стовбняка.
3. Кровотечами називають вихід крові з ушкоджених кровоносних судин. Кровотечі бувають
зовнішні і внутрішні.
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При зовнішній кровотечі кров витікає через рану в шкірі та у видимих слизових оболонках або з
порожнин.При внутрішній кровотечі кров виливається в тканини й органи тіла; це називається
крововиливом. Швидка значна втрата крові є дуже небезпечною, оскільки супроводжується зниженням
кров'яного тиску, порушенням кровопостачання мозку, серця і всіх інших органів. Капілярна кровотеча
виникає навіть при незначному пораненні. Оскільки кров по капілярах тече повільно і під невеликим
тиском, то капілярні кровотечі не призводять до значної втрати крові і легко зупиняються. Артеріальна
кровотеча особливо небезпечна для життя. Вона буває у вигляді пульсуючого струменя подібно до
фонтану. Кров має яскраво-червоний колір. У цьому разі треба діяти негайно. Перш за все вище місця
поранення треба швидко притиснути пальцями ушкоджену судину в точках, де прощупується пульс і
накласти джут.Внутрішні кровотечі - кровотечі в черевну порожнечу, порожнину грудей, черепа
надзвичайно небезпечні. Встановити наявність внутрішньої кровотечі можна тільки за зовнішнім
виглядом людини. Вона стає блідою, виступає холодний піт, пульс частішає і слабне.
4. Пов'язка - це перев'язувальний матеріал, яким закривають рану. Процес накладання пов'язки на
рану називають перев'язкою.
Накладаючи пов'язку, треба намагатися не завдати зайвого болю. Бинт тримають у правій руці і
розкручують його, не відриваючи від пов'язки, яку підтримують лівою рукою. Бинтують зліва направо,
кожним наступним обертом (туром) перекриваючи попередній наполовину. Пов'язку накладають не дуже
туго (за винятком тих випадків, коли потрібна спеціальна туга), щоб не порушити кровообігу, проте й не
слабка, щоб не сповзала з рани.
5. Переломи виникають внаслідок різник рухів, ударів, падіння з висоти, інших причин. Бувають
закритими і відкритими. При закритих переломах не порушується цілісність шкірного покриву, при
відкритих - у місцях перелому залишається рана. Найнебезпечніші відкриті переломи.
Травматичний шок - це загрозливе для життя ускладнення важких уражень, що характеризується
розладом діяльності центральної нервової системи, порушенням кровообігу, обміну речовин, інших
важливих функцій організму.
6. Опіки шкіри - це ушкодження, які виникають внаслідок дії сонячного проміння, високої температури,
електричного струму, їдких речовин (кислоти, лугу) стикання з вогнем або сильно нагрітими предметами.
7. Відмороження - це пошкодження тканин організму внаслідок дії на них низьких температур.
Обморожують переважно ніс, кінчики пальців рук і ніг. Ознаки обмороження: обморожена частина тіла
втрачає чутливість, немовби її не існує, шкіра стає блідою, температура її знижується.
За глибиною ураження розрізняють обмороження 4 ступенів.
 І ступінь - шкіра стає блідою.
 ІІ ступінь - з'являються пухирі, шкіра навкруги них має синювато-червоний колір.
 ІІІ ступінь - часткове змертвіння м'яких тканин.
 IV ступінь - поряд із змертвінням м'яких тканин настає змертвіння кістки.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Екстремальні умови, пов’язані з введенням карантинних обмежень, призвели до стрімкого
впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Активне застосування інформаційнокомунікаційних і цифрових технологій у мережі вимагає пошуку відповідних форм викладання. Особливо
гостро ця проблема постає при вивченні мови, накладає відбиток на комунікативну складову процесу
навчання, адже традиційний акт комунікації у межах аудиторного «живого» спілкування, переформовується,
набуваючи позааудиторного характеру, та повністю переміщується у зону мережевого спілкування, яке має
свої суттєві недоліки, які заважають впровадженню високоефективних комунікативних методик навчання.
"Люди – соціальні істоти, вони краще вчаться і засвоюють інформацію під час звичайного спілкування, а не
перед комп'ютером. Це штучне середовище. У будь-якому невіртуальному класі створюється певне
соціальне середовище, де студентам хочеться спілкуватися і дружити. Вони заохочують одне одного
висловлювати свої думки. Через інтернет таке середовище не створиш» [3].
Обмеження «живого» спілкування вимагає створення його «імітації». Інтерактивний навчальний
процес компенсує нестачу живого спілкування. Особливо ефективним прийомом є залучення елементів
гейміфікації. Почуття, породжені грою, ігровою взаємодією учасників додають емоційності заняттю,
створюють атмосферу подієвої насиченості, динамізму. Крім того, застосування ігрових методів при
онлайн навчанні мові вирішує низку інших проблем:
1. Роз’єднані просторово учасники навчального процесу об’єднуються у команду, що сприяє
поліпшенню стосунків у групі, посилює відчуття згуртованості.
2. Переможцем гри може стати і слабкий студент (викладач навіть може штучно спроектувати таку
ситуацію), таким чином, підвищується самооцінка та мотивація студентів з низьким рівнем успішності.
3. Учень-гравець має право на помилки, в процесі гри вони не сприймаються гостро, а навпаки
стимулюють до повторних спроб, якщо мова йде про виконання індивідуального завдання. Але слід
пам’ятати, що при роботі у команді помилка одного призводить до програшу всієї команди, тому
командні ігри треба давати з обережністю, бажано на відпрацьованому матеріалі.
4. Характер активності, який виключає виконання завдань «за шаблоном», підживлює мотивацію до
спілкування, розвиває творче мислення, креативність.
5. Активізується увага, адже підчас роботи за комп’ютером, її концентрація швидко слабшає.
6. Через позитивне емоційне підкріплення, характерне для процесу гри, підвищується ефективність засвоєння
матеріалу, поліпшується його запам’ятовування. («Сприйняття й запам’ятовування інформації при презентації
матеріалів з елементами гейміфікації дорівнює засвоєнню інформації, застосованій на практиці або навіть шляхом
використання у реальному житті, та дає від 75 до 90% ефективності засвоєння навчального матеріалу» [2]).
7. Гра дає змогу ефективно відпрацьовувати ті пласти лексики та граматики, які відносяться до
пасивного запасу та зазвичай не використовуються підчас основної фази онлайн уроку (наприклад, як
завдання на бонусні бали учасникам).
8. Правильно побудована гра дає змогу систематизувати вивчений матеріал.
9. Гра є ефективним інструментом викладача для визначення прогалин у знаннях, як альтернатива
фронтальному опитуванню, яке часто є стресом для учасників навчального процесу.
10. Нарешті, в певних видах ігор студент може наочно бачити свій прогрес (у вигляді рейтингових
таблиць, накопичених балів, нагород, бонусів), що сприяє росту мотивації та самоорганізації, що є
надзвичайно важливим при онлайн навчанні.
У той же час використання елементів гейміфікації має бути дозованим, адже гра покликана
підживлювати навчальний процес, а не стати його сурогатом.
Cьогодні існує багато корисних ресурсів для проведення онлайн уроків в ігровій формі, наприклад
Nearpot, Plickers, Quizalеt, Mentimeter, Kahoot. Підбір певного типу гри залежить від характеру роботи у
групі, особливостей взаємозв’язку її учасників, часових обмежень вивчення певної теми тощо. Викладач,
орієнуючись на контингент конкретної групи, обирає той відсоток введення ігрових елементів до
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навчального процесу, який дозволить ситуативно активізувати увагу студентів при онлайн навчанні, не
відходячи від традиційної організації уроку, яка сьогодні все ще є панівною в системі освіти.
Отже, застосування ігрових методик в онлайн навчанні мові є продуктивним при дозованому використанні
та чітко визначених цілях та концепції уроку. Подальший розгляд питання може відбуватися у напрямку
вивчення доцільності використання тих чи інших ігрових онлайн ресурсів на кожному з етапів уроку.
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СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СВІДОМОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЧНІЙ
ТРИВОЗІ СЛУХАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Пандемія COVID-19 стала серйозним викликом не тільки для слухачів вищої школи України, а й для
всього світу. У зв’язку з наростанням ситуації невизначеності актуалізувалися переживання,
дезорганізованість, невпевненість у майбутньому, панічні атаки [6; 8]. Щодо слухачів вищої школи, окрім
гострих проблем, зазначених нами вище, у період карантинних обмежень та локдаунів студенти постали
перед іншими викликами: адаптація до нових умов навчання, формування та розвиток необхідних умінь
і навичок для роботи на навчальних дистанційних платформах, недостатня сформованість навичок
самостійної роботи, відсутність «живого» спілкування тощо [1; 2; 5]. До того ж, орієнтованість на технічні
засоби, на віртуальне середовище, постійна концентрація на екрані монітора, тривале включення у
віртуальний світ не може не відобразитися на внутрішньому стані студента [9].
Як бачимо, на сучасному етапі одна з найактуальніших проблем – це пандемія коронавірусу та адаптація
до життя у постпандемічному суспільстві. Проте проблема пошуку стратегій і тактик свідомої психологічної
протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи не була висвітлена у наукових працях раніше. Вирішення
проблеми залежить від швидкого реагування на загрози та виклики. Досягнення результатів вимагає
розробки науково обґрунтованих стратегій і тактик свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі,
особливо слухачів вищої школи – майбутніх спеціалістів, які мають бути конкурентоспроможними у
сучасних реаліях. Їх успішна реалізація можлива у разі усвідомленості проблеми пандемічної тривоги та
розробки методики успішної психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи.
Так, тривожність, характерна для більшості студентів, посилюється в умовах адаптивного карантину або
локдауну. В умовах, які склалися сьогодні, не лише слухачі вищої школи, а й інші верстви населення, постають
перед новим випробуванням з назвою «пандемічна тривога» від англ. COVID-19 anxiety syndrome. Поняття
«пандемічна тривога з’явилося завдяки науковим дослідженнням професорів А. Нікчевич та М. Спада з
Лондонського університету, які виокремили його особливості: посттравматичний стрес, загальний стрес,
тривога, занепокоєння здоров’ям; знижена інтелектуальна працездатність, надмірна емоційна напругу,
формування у студентів низької самооцінки, розчарування, фрустрація, втрата спокою, роздратованість, втрата
впевненості в майбутньому тощо [7] . Найбільш відомими психологічними ознаками карантину як форми
ізоляції є сенсорна депривація, монотонія, одноманітність інтер’єру приміщення, дозвільний характер,
гіподинамія, нудьга, похідними від яких може стати певний душевний дискомфорт і навіть депресія [3].
Розглянемо методику свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи, яка
базується на наступних стратегіях: розвитку екологічної свідомості людства, актуалізації духовного
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потенціалу особистості; усунення ціннісно-смислових дисонансів, усвідомлення власних здібностей та
нахилів, життєвих і професійних цілей, найбільш важливих потреб самореалізації; подолання негативного
впливу фантомного мислення, прийняття ефективних рішень у боротьбі з пандемією; досягнення
емоційної рівноваги та опанування новими траєкторіями емоційного реагування; встановлення
оптимальної комунікації в умовах фізичної і соціальної ізольованості; дотримання тактики свідомої
психологічної протидії вірусним захворюванням [4, с. 17-30].
Детальний аналіз ситуації представлений у науковому доробку колективу авторів Ковтун О. В.,
Султанова Л. Ю., Гринюк С. П., Желуденко М. О., Зайцева І. В., Заслужена А.А., які в рамках конкурсу
"Наука для безпеки людини та суспільства" працюють над проєктом «Потенціал вищої освіти в умовах
пандемії: глобальний, європейський, національний виміри» (реєстраційний номер Проєкту: 2020.01/0172).
Фінансування проєкту здійснюється Національним фондом досліджень України за кошти державного
бюджету. Конкурс, ініційований Міністерством освіти і науки України разом із Національним фондом
досліджень у травні 2020 року, спрямований на підтримку найкращих наукових проектів із вирішення
питань безпеки людини, зокрема безпеки в умовах COVID-19.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку вбачаємо у впровадженні методики
використання свідомої психологічної протидії пандемічній тривозі слухачів вищої школи у навчальний
процес та психологічного тренінгу уміння виходу зі стресового стану, який спричинений умовами
вимушеної соціальної дистанції.
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ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВМІННЯ ЯК ПОТРЕБА
УСЬОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Фізика як наука є синтезом теоретичних здобутків та експериментальних надбань. Природно, що це
поєднання має відобразитись упродовж усього навчання фізики в школі. Навчальний фізичний експеримент
став органічною складовою методичної системи навчання фізики. З його допомогою здійснюється
формування в учнів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок і досвіду експериментування.
Форми набуття згаданих умінь, навичок і досвіду реалізуються різними шляхами; зокрема, з допомогою
демонстраційного експерименту, фронтального експерименту, лабораторних робіт, розв’язування експериментальних
задач, фізичного практикуму, проектів розробки експериментального устаткування, домашніх дослідів і іншого.
Чинна програма з фізики орієнтує кожного вчителя на формування узагальненого експериментального
вміння, структурними елементами якого є:
а) уміння планувати експеримент;
б) уміння підготувати експеримент;
в) уміння спостерігати; г) уміння вимірювати фізичні величини;
ґ) уміння обробляти результати експерименту;
д) уміння інтерпретувати результати експерименту [1, с.13-14].
Оскільки вивчення фізики у загальноосвітніх навчальних закладах розпочинається з 7 класу, то над
розумінням і засвоєнням елементів структури узагальненого експериментального вміння готуємо учнів з
перших днів вивчення предмету. Виправданою виявилась практика проведення уроків, на яких
розв’язуються експериментальні задачі з фізики.
Як правило, експериментальні задачі виконуються парами учнів або групами по 3-4 учня. Ці задачі
розв’язуються протягом короткого інтервалу часу (біля 10 хвилин). У кінці розв’язання обов’язково підводимо
підсумок роботи учнів. Якщо всі учні виконують однакове експериментальне завдання, то виправданим є
підведення підсумку шляхом обговорення окремих елементів узагальненого експериментального вміння: «Як
планувався експеримент?», «Як пояснити перебіг фізичного явища (факту)?».
Якщо ж кожна група виконує різні експериментальні задачі з розглядуваної теми, то основна увага
звертається на пошуку методу дослідження. Це і визначає тему обговорення.
Сказане дає підґрунтя стверджувати, що підготовка учнів до засвоєння елементів узагальненого
експериментального вміння повинна реалізуватись, під час розв’язання експериментальних задач, двома шляхами:
як через їх фронтальне виконання, так і через виконання різних експериментальних задач в учнівських групах.
Нами розроблена система експериментальних задач з фізики по кожній її темі. Підібрані такі експериментальні
задачі, які не потребують надто складного устаткування, що дає змогу учням здійснювати домашній експеримент.
У випадку, якщо експериментальна задача задається додому, обов’язково ставимо завдання розкрити
суть одного із елементів експериментального вміння. Наприклад: «Опишіть характерні ознаки перебігу
фізичного явища, яке спостерігалось», «Як збиралась дослідна установка?» та інші.
Підбір експериментальних задач з фізики нами здійснюється як з власного досвіду, так і на основі
методичних джерел [2; 3; 4].
Література:
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В СІМЕЙНОМУ ЖИТТІ
Найбільш яскравим і ефективним механізмом формування традиційної гендерної поведінки і
соціальних ролей є - гендерні стереотипи. Більшість науковців приходять до того, щоб об'єднати
літературу про гендерні стереотипи в три групи.[1,c.245]
Перша група гендерних стереотипів включає в себе маскулинность-фемінінність. Жінкам та
чоловікам приписуються цілком певні психологічні якості і властивості особистості.
Друга група стосується саме закріплених професійних та сімейних ролей відповідно до статі. Для
жіночої статі головними соціальними ролями є сімейні (мати, господиня), для чоловіків - професійні ролі.
За професійними успіхами прийнято оцінювати чоловіків, жінок - за наявністю сім'ї та дітей. Традиційно
склалося так, що «нормальна» жінка повинна вийти заміж та народити дітей своєму чоловікові
насамперед всі інші інтереси, які вона може мати, є вторинними по відношенню до цих сімейних ролей.
Жінці пропонується знаходження в приватній сфері життя - будинок, народження дітей,
відповідальність за взаємини в сім'ї. Чоловікам пропонується професійна успішність, відповідальність за
забезпечення сім'ї. Найбільш значущими ролями для чоловіка є саме професійні ролі.
Третя група гендерних стереотипів пов'язана з відмінностями у змісті праці. Традиційно вважається,
що жіночий праця повинна носити виконавчий, обслуговуючий характер і становить експресивну сферу
діяльності. [2,c.56]
Виходячи з того, що для більшості жінок і чоловіків життя проходить в основному в рамках сім'ї та
на роботі, а також з огляду на той факт, що сім'я все ще є основним осередком суспільства, спробуємо на
окремих прикладах розглянути вплив гендерних стереотипів на життєдіяльність в даній сфері.
Серед найбільш поширених стереотипів в сфері сімейних відносин є твердження, що «світ жінки - будинок,
а будинок чоловіка - весь світ ». Традиційний поділ праці всередині сім'ї закріплює за чоловіком провідну роль
- глави сім'ї, годувальника, добувача, а дружині відводиться підпорядкована роль - «берегині домашнього
вогнища». В результаті задоволеність сімейним життям подружжя значною мірою обумовлене характером
розподілу їх гендерних ролей, набором очікуваних зразків або норм поведінки для чоловіків і жінок.
Гендерні стереотипи мають далекосяжні наслідки і для чоловіків, і для жінок. Одним з ефективних
способів їх подолання може бути активне залучення чоловіків у виховання дітей і участь в домашній
роботі, що неодмінно поліпшить відносини в особистому житті та сприятиме поліпшенню їх психічного
здоров'я. Гендерний підхід не конструює єдину схему оцінки чоловіком і дружиною ступеня
задоволеності сімейним життям. Разом з тим численні наукові дослідження і соціальні практики свідчать
про те, що в більшості сімей обмін ресурсами відбувається в умовах гендерної асиметрії —
нерівноправного поділу сімейних обов'язків, статусів, послуг за статевою ознакою, що призводить до
нерівноцінних обміну ресурсами та, як наслідок, незадоволення якістю сімейного життя.
Отже, рівність статей, як принцип, полягає в тому, щоб вивчати і усувати соціальні бар'єри, що заважають
людині проявлятися як особистості, а також створювати рівні соціальні можливості для реалізації особистості
чоловіків і жінок у всіх сферах життєдіяльності в залежності від уподобань автономної особистості.
У контексті вищевикладеного представляється вкрай необхідної організація гендерного освіти
чоловіків і жінок, перегляду їх традиційного статусу, взаємовідносин, норм поведінки і т.д. Особливу
увагу слід приділити молоді.
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ
ПРОФЕСІЙ
Сьогодні збільшилася кількість стресових ситуацій, які в свою чергу, негативно впливають на наш
емоційний стан. Також збільшився перелік професій, представники яких схильні до небезпеки професійного
вигорання. До цих професій належать соціальні працівники, лікарі, адвокати, вчителі, політики, менеджери. В
результаті, синдром професійного вигорання перетворився на "хворобу" соціальних і комунікативних професій.
Специфіка роботи людей даних професій відрізняється тим, що в них присутня велика кількість
ситуацій з високою емоційною насиченістю і когнітивною складністю міжособистісного спілкування, і
це вимагає від фахівця значного внеску до встановлення довірливих відносин і уміння управляти
емоційною напруженістю ділового спілкування.
Термін «професійне вигорання» введено американським психіатром X.Дж.Фрейденбергером у 1974
році [1]. Фрейденбергер ввів це поняття для характеристики психічного стану здорових людей, які
інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно перебувають в емоційно навантаженій
атмосфері при наданні професійної допомоги. Це люди, які працюють у системі "людина - людина":
лікарі, юристи, соціальні працівники, психіатри, психологи, вчителі; менеджери тощо.
Дослідження синдрому "професійного вигорання" розпочалося зі співробітників медичних установ та
різних громадських організацій. Ф. Сторлі - професор Школи догляду при Університеті штату Невада проводила дослідження цього феномена на медсестрах, які працюють у кардіології. Вона зробила висновок,
що цей синдром є результатом конфронтації з реальністю, коли людський дух виснажується в боротьбі з
обставинами, які важко змінити. Як наслідок розвивається професійний аутизм. Необхідна робота
виконується, але емоційний внесок, який перетворює завдання па творчу форму, відсутній.
Професор психології Каліфорнійського університету К. Маслач деталізувала це поняття, окресливши
його як синдром фізичного та емоційного виснаження, що складається з розвитку негативної самооцінки,
негативного ставлення до роботи та втрати розуміння й співчуття щодо клієнтів. Доктор К.Маслач
підкреслює, що "професійне вигорання" - це не втрата творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а скоріше
емоційне виснаження, що виникає на фоні стресу, викликаного міжособистісним спілкуванням [2; 3].
Перший підхід розглядає "професійне вигорання" як стан фізичного, психічного і передусім
емоційного виснаження, викликаного довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених
ситуаціях спілкування. А відтак "професійне вигорання" тлумачиться як синдром "хронічної втоми".
Другий підхід розглядає "професійне вигорання" як двовимірну модель, що складається, по-перше, з
емоційного виснаження та, по-друге, - з деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе.
Але найпоширенішим є третій підхід, запропонований американськими дослідниками К. Маслач і
С. Джексон. Вони розглядають синдром "професійного вигорання" як трикомпонентну систему, котра
складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції власних особистісних досягнень [3].
Особливістю професійної діяльності в системі "людина - людина" є те, що вихователь, учитель, викладач
вищої школи окрім професійних знань та умінь в значній мірі використовує інтелектуальні та емоційно-вольові
ресурси власної особистості і є свого роду емоційним та інтелектуальним донором для вихованців. [5]
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Х. Фреденберг опираючись на власний досвід визначив «вигорання» як синдром, який включає
симптоми виснаження, при нехтуванні власними потребами, за умов довготривалої і важкої роботи, до
цього додавалося відчуття тиску ззовні та всередині себе, а також занадто велика віддача нужденним
клієнтам. Він дійшов висновку, що фахівці соціальної сфери сплачують "зависоку ціну" за "високі
досягнення" і в особистому, і в професійному житті.
Характерними симптомами для потерпілих від вигорання було те, що їхнє життя, здавалося, втратило
сенс. Часто вони не могли вживатися з сім'єю, друзями і колегами, вони відчували втому від життя, і їх
переповнювало розчарування у своєму шлюбі і кар'єрі. Тому вони висували перед собою все більші
вимоги і завдання, та не знаходячи в собі сил для їх вирішення ще більше «перегорали» [3].
Вигорання, як правило, розпочинається внаслідок безуспішних спроб впоратися з цілою низкою
негативних подій, проблем. Це найчастіше відбувається в результаті психологічного навантаження
протягом відносно короткого періоду часу, коли людина не отримує підтримки. Переважно під час
вигорання люди відчували себе ніби в пастці до того ж їх охоплювали емоції безвиході і приреченості. Як
і будь-яка хвороба синдром «професійного вигорання» має свої умови та фактори.
Вигорання є причиною взаємодії зовнішніх (пов’язаних з роботою) і внутрішніх (індивідуальних)
чинників. До зовнішніх факторів відносять:
 Особливості організації праці - надмірне робоче навантаження, незрозумілі (неповні) посадові
інструкції, невизначені обов’язки, рольовий конфлікт, невизнання на роботі – всі ці фактори можуть
посилити ймовірність вигорання;
 Робота, що вимагає постійної концентрації і відданості клієнту, який в той же час потребує
ретельного догляду, часто призводить до психічного перевантаження;
 Відсутність професійної мотивації, монотонна робота, низька заробітна плата.
Внутрішні фактори, що можуть призвести до вигорання:
 Особисте ставлення до роботи - гіперболізована професійна етика, надмірне переживання щодо
проблем клієнтів;
 Недостатня компетентність;
 Високі особисті амбіції і недоліки в підтримці особистого психічного балансу [3].
Щодо працівників соціальної сфери, то з одного боку емоційні якості такі, як співчуття і переживання
є вкрай необхідними при роботі в секторі охорони здоров’я. З іншого боку, ці ж якості можуть посилити
емоційний стрес і призвести до вигорання [1]
Серед факторів професійного вигорання, вчені виділяють ще декілька, які спричиняють розвиток синдрому
професійного вигорання у фахівців соціальної сфери. Вони були встановленні в ході ряду досліджень. Перш за
все, виявилась відсутність соціальної підтримки, яка є дуже важливою для будь-якого працівника. Соціальна
підтримка полягає в: професійній, емоційній підтримці, професійних викликах та обміном досвідом [3].
Низька самооцінка. В процесі роботи страждає самооцінка фахівця. Наприклад, коли на його думку
докладаючи значні зусилля з боку колег, керівництва, пацієнтів немає належного визнання. Тоді
з’являються сумніви в своїх силах і компетентності, а від цього страждає самооцінка.
Тиск на фахівця, який може здійснюватись будь-якими зацікавленими особами, провокуватиме
психологічну нестабільність в соціального працівника, адже адміністративний тиск, взаємини з
керівництвом в будь-якій організації є одним із визначальних чинників гармонійних відносин між
працівниками і загалом в організації.
Симптоматика «професійного вигорання» є широкою і проявляється вона комплексно. Це, перш за все,
негативні емоції, які характеризуються почуттями розчарування, гніву, депресії, незадоволеності і тривоги. Хоч
це досить звичайні життєві переживання, проте якщо не викоренити їх на початковому рівні, в подальшому
вони переростають в хронічний стан, виникає душевна тривога, почуття провини, страху, депресія, відчай.
Іншою ознакою є розчарування через те, що ми не завжди можемо отримати те чого бажаємо. І коли
людина не знаходить варіантів досягнення своїх цілей, втрачає життєвий «заряд» і будь які надії на
успішність розв’язання проблем, подолання перешкод, – розчарування переростає в безнадію.
Як вже зазначалось одним із симптомів вигорання є негативні емоції, відповідно вони впливають
деструктивно на міжособистісні стосунки. Емоційна спустошеність перетворює спілкування з людьми на
важкий конфліктогенний процес і на роботі, і вдома. Коли ж виникають конфлікти, неминучі агресивні
спалахи ворожості, що свідчить про вигорання фахівця.
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Отже, «вигорання» як синдром, який включає симптоми виснаження, при нехтуванні власними
потребами, за умов довготривалої і важкої роботи, до цього додавалося відчуття тиску ззовні та всередині
себе, а також занадто велика віддача нужденним клієнтам. Фахівці соціальної сфери сплачують "зависоку
ціну" за "високі досягнення" і в особистому, і в професійному житті.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
Соціально-економічна ситуація в Україні сьогодні вимагає конкуретоздібних, ефективних та
вмотивованих працівників. Тому становлення особистості, її професійне зростання, ціннісне орієнтування
високо цінуються в суспільстві, а отже, є й дуже важливими для майбутніх фахівців. Зокрема роботодавці
звертають увагу на професійну компетентність, особистісну зацікавленість людини, її мотиваційний
компонент, ціннісні орієнтації, потенціал.
Питання кар’єрних орієнтацій вже деякий час є актуальною темою для досліджень. Ним займалися
такі вчені, як С. Рубінштейн, С. Джанерян, Ф. Зефф, Є. Клімов, Л. Почебут, А. Маркова, Ю. Бурмакова,
А. Гусєєва, Л. Карамушка, Д.Холланд та багато інших.
Варто зазначити, що поняття кар’єрних цінностей є відносно новим і часто плутається з поняттям
самої кар’єри. Тому варто їх розтлумачити.
Кар’єра – це просування по посадах, що забезпечує особистості професійне та соціальне
самоствердження відповідно до її кваліфікації, тобто професійний рух від оволодіння фаховими знаннями
до досягнення професійної майстерності [1]; просування вперед по обраному шляху діяльності, яке може
передбачати отримання повноважень, вищого статусу, престижу, влади, фінансів [2].
Кар’єрні орієнтації – сенс, який особистість вкладає під час реалізації кар’єрних цілей та який
визначає шлях саморозвитку й професійного зростання [3]; ціннісні орієнтації у професійній діяльності,
якими особистість керується при виборі та реалізації свого професійного шляху [4].
Американський психолог створив концепцію «якорів кар’єри», звідки й взялося поняття «кар’єрна
орієнтація». Він говорив про те, що кар’єрні якорі – це уявлення працівника про себе, його основні
цінності, навички та мотиви, які визначають вибір кар’єри. Ця «якорі» допомагають передбачити вид
кар’єри, який стане для людини задовільним відповідно до її цінностей. Отже, теорія Шейна також
передбачає вивчення професійної мотивації людини. Він також зазначає, що мотивація до професійної
діяльності буде найвищою при виконанні тих функцій і завдань, які збігаються з цінностями людини [5].
Шейн виділив наступні цінності, або якорі [6]:
- Техніко-функціональний якір. Це означає професійну компетентність, що полягає в зацікавленні
фахівця у своїй професії, бажанні докладно вивчити спеціальність. Людина з такою спрямованістю не бажає
бути керівником, а мотивує себе приналежністю до професійної асоціації та можливістю стати експертом;
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- Загальне керівництво. Мотивація для фахівця з цією спрямованістю виникає при виконанні
загальних керівничих функцій. А приналежність до професійної спільноти не є настільки важливою, як
можливість контролю. Таким людям важливо аналізувати й вирішувати професійні проблеми;
- Самостійність і незалежність. Даний якір полягає в прагненні робити все по-своєму, у власному
стилі. Співробітник не має на меті зовнішню оцінку, а лише досягає поставлених цілей, через що можуть
бути проблеми з роботою в колективі. До речі, люди з такими ціннісними орієнтаціями часто стають
художниками, письменниками, відкривають свій малий бізнес;
- Почуття безпеки й стабільність. Новаторські нововведення, вирішення проблемних завдань тощо
не підходять для людей з такими орієнтаціями. Для них найважливішим є стабільність робочого місця й
заробітку та безперервна робота, гарантія зайнятості. Вони не звикли до ризику, тому, скоріш за все,
виберуть менш високооплачувану посаду, але стабільну;
- Підприємницька жилка. Це стосується людей, які хочуть втілювати своє бачення діла в реальність
і створювати власні підприємства. Вони не схильні до рутини й передбачуваних ситуацій, а навпаки,
шукають можливості самореалізації;
- Прагнення бути корисним і відданість справі. Така орієнтація означає бажання співробітника
бути корисним і цінним у професійній діяльності. Часто така мотивація переважає в людей, які обирають
медицину, навчання й викладання, консультування, тобто професії типу «людина – людина», хоча
незалежно від вибору сфери діяльності вони прагнуть допомагати іншим. Також ці люди націлені на те,
щоб зробити свій внесок у вирішення соціальних проблем;
- Випробування сил у чистому виді. Ця орієнтація полягає в постійному випробування себе через
складні завдання та обов’язки в професії та житті. Такі люди обирають ризиковані завдання, важкі посади,
складні та критичні проблеми, а щоденна рутина знижує їхню мотивацію;
- Стиль життя. Цей якір передбачає бажання досягти ідеального стилю життя. Часто люди з цим
якорем дуже цінують свій особистий час та не стануть витрачати його на вирішення професійних
ситуацій, тому що вони прагнуть досягти балансу між роботою та власним життям. Також вони високо
цінують організаційну гнучкість роботи.
Також американський дослідник Д. Осгуд займався вивченням кар’єрних орієнтацій. Він виділив
наступні етапи трансформації індивідуальних кар’єрних орієнтацій і установок особистості [7]:
1.
Ідеалізація дійсності. Це початковий етап, який характеризується очікуванням, ентузіазмом,
амбіційністю та покладанням великих надій;
2.
Катастрофа надій. Даний етап спрямований на те, щоб показати людині реальні обставини, які
не збігаються з великими очікуваннями, в результаті чого можуть з’явитися тривожність та переживання;
3.
Непокора й виклик. Після етапу катастрофи надій людина починає усвідомлювати, що якщо
вона не почне діяти, то результатів діяльності теж не буде;
4.
Відхід від справ. Він наступає, коли людина розуміє, що немає сенсу навіть намагатися змінити
хід подій;
5.
Усвідомлення. Людина починає розуміти відповідальність за своє життя й бажає змінитися;
6.
Рішучість. Цей етап передбачає розвиток вольових якостей, завдяки яким людина переходить
до реальних дій;
7.
Переконаність. Даний етап характеризується активним бажанням покращувати свої справи,
знаходити щось нове, розвиватися.
Таким чином, завдяки аналізу різнобічної інформації, узагальненню актуальних психологічних знань,
теорій та концепцій можна зробити висновок, що кар’єрні орієнтації – це цінності й смисли, які людина
вкладає у свій кар’єрний розвиток. Вони залежать від мотивації особистості, її цілей та вимог як від себе,
так і від професії та життя загалом. Кар’єрні орієнтації є дуже важливим психологічним джерелом
професійного натхнення та невід’ємним компонентом професійного становлення особистості.
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ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН НА САМОАКТУАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ В
ОСНОВНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДАХ
Проведений аналіз стану проблеми впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію особистості в
сучасній вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі дає підстави вважати, що існує
декілька суттєвих підходів до поняття ролі та значення подружніх та дитячо-батьківських взаємин у
процесі розвитку особистості, які можна умовно поділити на дві групи.
У першій групі, що включає в себе психоаналітичний, неофрейдистський та біхевіористичний
підходи, вплив сімейних взаємин на розвиток особистості являється визначальним, особистість виступає
об’єктом формування і корекції зі сторони, що виключає його самоаткуалізацію, як процес самозміни та
актуалізації свого природнього потенціалу.
У другій групі, яка включає екзистенціальний та гуманістичний підходи, сімейні взаємини мають
супроводжуючу функцію у процесі становлення особистості та її значення полягає у сприянні розвитку
самоактуалізації особистості на основі особистісно-орієнтованого підходу (ООП). Це дало можливість
вибрати у якості методологічної основи нашого дослідження основні принципи. Дані висновки були нами
систематизовані та представлені у вигляді табл.1.
Таблиця 1
Вплив сімейних взаємин на самоактуалізацію особистості в основних психологічних підходах
Психологічний
Мета впливу Значення впливу
Механізм впливу
Результат впливу
підхід
Виправлення,
Задоволення
«-» відхилення у розвитку
Психоаналіз
компенсація
біологічних потреб
особистості
«+» адекватні
форми
Виправлення,
Задоволення
Неофрейдизм компенсація,
біологічних
потреб, саморегуляції та адаптації до
Визначальне
соціалізація
допомога у соціалізації суспільства
Управління поведінкою «наслідувальна» орієнтація
Формування,
Біхевіоризм
та
свідомістю
за особистості
на
модель
корекція
допомогою підкріплень поведінки іншого члена сім`ї
«-»особистість орієнтована на
Д-потреби (нижній пласт
Гуманістична Допомога в
ієрархії потреб)
психологія
актуалізації
«+» особистісне зростання,
самоактуалізація
Супроводжуюче
Фасилітація
Свобода
особистісного
Екзистенційна Допомога у
вибору,
персональна
психологія
виборі
відповідальність за зовнішній
та внутрішній вибір
Джерело: авторська розробка
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Для відповіді на запитання про те, які типи сімейних взаємин відповідають вищеперерахованим
сімейним умовам самоактуалізації особистості вчителя початкової школи, здійснено аналіз сучасних
досліджень сімейних взаємин.
Діяльність вчителя початкової школи − складна за своїм психологічним змістом праця, що вимагає
від нього вираженого професійного спрямування, міцних знань і стійких інтересів, знання законів, теорії
і практики навчання і виховання. Всі ці якості об'єднуються і функціонують у складній структурній
сукупності, яка характеризує особистість вчителя.
Сімейні взаємини вчителів початкової школи впливають на формування особистості, особливо
потребно-мотиваційну сферу та систему відносин до себе і оточуючих. В ході становлення родинних
зв’язків в цілому змінюються відносини між чоловіком і дружиною, між дітьми і батьками, що може
привести до серйозних конфліктів в системі сімейних взаємин. В результаті виникнення конфліктів і
батьки, і діти переживають цілий комплекс особистісних проблем, який перешкоджає особистісному
зростанню та розвитку сприятливих сімейних взаємин.
Здійснивши теоретичний аналіз типів сімей було виявлено, що на сьогодні найбільшого поширення
мають традиційні (патріархальні), дитячоцентричні та демократичні сім`ї (Е. Арутюнян, Д. Боумрід,
А.І. Захаров, Н.А. Орлов та ін.). Також ми дійшли до висновку, що з позиції становлення
самоактуалізованої особистості, найбільш сприятливим типом сімей є демократичний. Високі можливості
самоактуалізації особистості із таким типом сім`ї підтверджують роботи А.І. Захарова, Л.В. Кондрацької,
І.Г. Кошлань, М.І. Мушкевич, А.С. Співаковської.
Вчений А.І. Захаров у своїх дослідженнях звертає увагу на те, що у таких сім`ях переважає емоційний
потяг її членів один до одного: повага, відданість, симпатія, любов, − це викликає відчуття цінності
особистісного «Я», що сприяє становленню гармонійної особистості, позбавленої стресових деформацій [2].
Згідно з дослідженнями А.С. Співаковської демократичний напрям спроможні створити лише
самоактуалізовані батьки, які подолали власний егоцентризм, орієнтовані на вищі цінності, творчу
діяльність, знаходяться у постійному русі особистісного зростання [4].
В якості суттєвих відмінностей сім'ї вчителя початкової школи, яка направлена на самоактуалізацію
особистості, А.Б. Орлов виділяє гуманістично орієнтовані принципи сімейних взаємин [3]:
- підвищена чутливість до інтересів та потреб своїх членів, і перш за все, дітей;
- розуміння розвитку як «індивідуалізація», а не «соціалізація»;
- комунікативні установки на прийняття іншого, емпатію, активне слухання іншого,
самоприйняття та саморозвиток.
Тому дослідження особливостей сімейних взаємин вчителів початкової школи може допомогти глибше
зрозуміти особистість, яка перебуває у шлюбних стосунках, а отже, попередити потенційні проблеми або
підвищити ефективність особистісного зростання, тобто розвиток самоактуалізації [1, с. 133].
Таким чином, на основі аналізу зарубіжних і вітчизняних досліджень, можна зробити висновок, що вплив
сімейних взаємин на самоактуалізацію особистості у сучасній психолого-педагогічній науці описаний в
екзистенційно-гуманістичному підході (ЕГП). Сімейними умовами самоактуалізації вчителя початкової школи
є направленість (вчителя та шлюбного партнера) на психолого-педагогічне супроводження, як один одного, так
і дітей у саморозвитку на основі фасилітації. Вказані принципи властиві взаєминам у демократичному типі сім`ї.
Також з позиції цього підходу значення сімейних взаємин полягає в сприянні розвитку
самоактуалізованої особистості на основі ООП. Зміст особистісно-орієнтованого підходу розуміється
нами як гуманістично-орієнтована психолого-педагогічна концепція, яка: 1) розглядає особистість як
проактивну, саморозвиваючу, гуманітарну систему; 2) заперечує доцільність і правомірність
нав`язування їй ззовні та шляхів розвитку; 3) визнає за особистістю, що розвивається відповідальну
свободу життєвого самовизначення; 4) реалізується на основі рівноправних і діалогічних взаємин.
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GLOBAL SHIPPING DEVELOPMENT
Introduction. Global world marine transportation is a go-getter market that is constantly evolving. Tankers,
bulk carriers and container ships are now the most significant means of shipping. Every year they move billions
of tons of goods along several key trade routes. Containerization has revolutionized global freight transportation,
significantly increasing the effectiveness of the industry. The marine boom may continue despite the ongoing
pandemic economic crisis.
Main part. All the way through history, the oceans have been very considerable to human beings around the universe
as a purpose of transportation. Unlike a few decades ago, ships have begun transporting goods rather than people.
Following the growth of worldwide air travel, maritime travelling has develop into shorter interval (ferry crossings
between the Baltic and North Seas, the Mediterranean Sea, Japan and Southeast Asia), and sea cruises, which have
recently experienced tremendous growth and represent a very lucrative source of income for tourists, are also common.
As markets become more globalized, the reach of maritime shipping is increasing. Because of the
extraordinary growth in trade relative to economic activity, world trade has nearly tripled since the 1950s, reaching
a share of 45% of world GDP, while transportation of goods for production has actually nearly quadrupled [1].

Figure 1 – Global shipping development in different countries [2]
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As discussed above, the main reason for the significant increase in transportation was the growth of world
trade. However, institutional and technological factors also played a role. The revolution in information and
communication technology has greatly reduced communication costs. This has enabled new networks and
production processes and given a huge boost to logistics. As a result of increased demand, transportation costs
went down. Ships have increased in size. There were also technological and organizational improvements in port
management, such as the movement of general cargo. Containerization became very important and was the biggest
revolution in transportation in the 20th century. The growth of profitable ship registration opportunities, especially
in Panama and Liberia, allowed shipping companies to combine the relatively low cost of capital in developed
countries with the low cost of paying seafarers in developing countries such as the Philippines. It became possible
to offset the rapidly rising cost of labor, especially in developed countries. In addition, by switching to open
registers, shipowners can avoid costly legal regulations (such as national labor laws).
Today's Top Fleet Owning Countries as of early 2019 include Greece (17.79%), Japan (11.47%), China
(10.51%), Singapore (6.19%) and Hong Kong (5%). These five states own almost half of the world fleet.
The leading states by the value of the fleet are Greece, Japan, USA, China and Norway. The vessels owned
by owners from these countries together account for 45% of the value of all ships in the world [2].
Conclusion. In conclusion we can make the following.The composition of the world transport fleet is also
growing annually, during the same period the composition of the world fleet increased by 2.2 times.Compared to
2001 there have been serious structural shifts in the merchant fleet: tankers, bulk carriers and container ships
occupy almost 93% of the total deadweight in the composition of the fleet. The geography of the world transport
shipbuilding industry is focused in one region of the world - East Asia, in the "Big Three" countries (China, Korea
and Japan). These three countries annually ensure 92-94% of all world supplies of new transport fleet.
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ХРОМОТИТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ
Аннотация. Исследованы фазовый состав и грузоподъемность хромотитанового покрытия на стали
25X5MA. Приведены сравнения с покрытиями на деталях из стали ШХ-15 и 12XH3A. Установлено, что
на поверхностных слоях покрытий отсутствуют фазы карбидов хрома и основной фазой является нитрид
хрома. По сравнению с диффузионным покрытием, ионно-плазменные покрытия не обеспечивает грузоподъемность деталей при их малой толщине.
Abstract. The article deals with the investigation of phase composition and capacity of chromotitanazing
surface of steel of 25X5MA. Components made of steel with the coatings applied ШХ-15 and 12XH3A were
taken as comparison. Absence phase of coatings Cr23 C6 and Cr7 C3 on the surface layer was determined. Main
phase of the layer is textured structure of Nitride chrome Cr2N. As compared with diffusion coatings applied Ion
plasma coatings do not provide capacity of components at their low thickness.
Ключевые слова: диффузионное покрытие, фазовый состав, грузоподъемность, карбиды и нитриды
Key words: diffusion coating, phase composition, capacity, carbides, nitrides
Введение. Диффузионная металлизация является самым практичным способом восстановления
изношенных поверхностей деталей топливных насосов, работающих под высоким давлением. Более
высокая твердость, следовательно, и высокая износостойкость достигается на поверхности деталей при
азотировании, хромировании и хромотитанировании. Однако при азотировании вследствие малости слоя
после механообработки толщина покрытия резко уменьшается и даже исчезает.
Поэтому наиболее рациональным вариантом может быть принято первичное азотирование и
последующее хромотитанирование. Исследование фазового состава и грузоподъемности таких
поверхностей представляет несомненный интерес [1,2].
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Исследование фазового состава покрытия. Результаты рентгенографического исследования
поверхностей после диффузионной металлизации деталей, изготовленных из стали 25X5MA, приведены
в таблице. Видно, что на азотированной стали 25Х5МА после хромирования образуется слой из
карбонитридов состава Cr2N, Cr23C6, Cr7C3.
Установлено, что хромотитанирование (образец №2) не изменяет фазовый состав стали, однако
образуется нитриды хрома (таблица). В слоя наблюдается очень малое содержание хрома, что
подтверждается рентгеновским снимком, полученным на аппарате YPC-55.
Образцы из стали 25Х5МА, подвергнуты хромотитанированию в течение 4 часов смесью, состоящей
из 50% (94% Cr+6% FeTi) + 5% (95% NH4Cl + 5%NaF) + 45% Al2O3 (%, по массе).
Фазовый состав и микротвердость азотированной стали марки 25X5MA
Метод
Толщина слоя
Режимы
№
диффузионной
отделенного от Микротвердость
Фазовый состав
образцов металлизации после Т, 0C t, час азотированного
MPa
азотирования
слоя, мкм
1
Хромирование
1000
6
20
16500
Cr2N, Cr23C6,
2.
Хромтитанирование 980
4
20
16500
Cr2N1/, Cr23C62/,
3.
Хромтитанирование 980
4
80
16000
Cr2N1/
4.
Хромтитанирование 980
6
60
15000
Cr2N, TiN
5.
Титанирование
1000
6
60
19500
TiN3/
6.
Хромтитанирование 1000
8
23000
Cr23C6, TiC
7.
Титанирование
1000
8
32000
TiC, TiCr2,
Основная фаза на поверхности образца состоит из Cr2N. Однако, некоторые линии интенсивности
отличаются от результатов картотеки ASTM. Самой интенсивной была линия d/n=2,21A, хотя по
картотеке должна быть равной d/n=2,12 A.
Это связано как условиями рентгеновский фотографии, так и большой направленностью
составляющей фазы. В образце №3 перед хромотитанированием был снят азотированный слой толщиной
80мкм. Поэтому в поверхностном слое отсутствуют фазы Cr23C6 и Cr7C3. Основной составляющей слоя
является нитрид хрома текстурированного строения.
С увеличением количества титана в смеси увеличивается его количество в покрытии (образец №4).
После титанирование азотированной стали 25Х5МА основной составляющей структуры является нитрид
титана TiN (образец №5).
На образование фаз в покрытии определенную роль играет титан, входящий в состав насыщающей
смеси. На основании результатов микрорентгеноспектрального анализа, проведенного на аппарате
CAMECA, было определено распределение хрома по всей глубине слоя.
Концентрация хрома в среднем составляет 75% (по массе). В диффузионном слое покрытия хром
распределяется по всей глубине относительно неравномерно в виде расположенных на относительно
равном удалении отдельных мелких включений. Максимальная концентрация титана 6,5% (по массе)
обнаруживается на поверхности покрытия.
Таким образом, металлографические исследования и результаты химического анализа количества
азота в слоях после диффузионного хромирования позволяют представить следующий механизм
образования покрытия.
В результате высокого химического средства титана к азоту и углероду, в начале на поверхности
образуются карбиды и нитриды, обладающие относительной стойкостью, т.е. формируется. Наблюдается
уменьшение скорости диффузии азота на поверхности.
Вслед за этим слоем располагается слой, представляющий собой гомогенную смесь карбидов и нитридов,
насыщающих элементов и нитридов хрома текстурованного строения. Поступающие из насыщающей смеси
хром и титан полностью используют свободный и связанный азот, образующийся в слое. Такой механизм
диффузии объясняет уменьшение структурных включений азотированного феррита в комплексном слое.
Исследования грузоподъемности покрытия. Грузоподъемность покрытия исследовалось на
образцах, полированных под углом 6-8. Параллельно была исследована грузоподъемность покрытий,
полученных ионно-плазменным напылением
на установке
Булат 3M. Грузоподъемность
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хромотитанированного покрытия определялась на твердомере ПМТ-3 при заданной нагрузке методом
вдавливания алмазной призмы с углом вершины 136.
Установлено, что диффузионное покрытие обладает достаточной грузоподъемностью, т.к. при снятии
нагрузки в ямках четырехугольника отсутствовали трещины, свидетельствующие о разрушении
покрытия. В то же время величина микротвердости была в разумных пределах для исследованной
поверхности. Установлено, с увеличением нагрузки критическая толщина слоя возрастают.
Заслуживает внимание эксперименты по оценке грузоподъемности ионно-плазменного покрытия.
Установлено, что нанесение на сталь ШХ-15, азотированную сталь 25Х5МА и цианированную сталь 12Н3А
покрытий толщиной 0,6-1,5мкм состоящих из титановых нитридов, при нагрузках, превышающих 50 кг, не
обеспечивают грузоподъемность, так как твердость деталей из указанных сталей резко снижается.
Поэтому установленное зубчатое кольцо вследствие низкой твердости нижних слоев быстро выходило
из строя [3]. Нанесение слоя на плунжер из азотированной стали не снижает исходную твердость (61-63HRC)
и поэтому покрытие на азотированной стали обладает более высокой грузоподъемностью.
На хромотитанированную поверхность, полированную под углом, нанесен слой покрытия.
Установлено, что в мягкой сердцевине стали марки 25Х5МА грузоподъемность низкая и находится на
уровне стали, подвергнутой химико-термической обработке.
С появлением диффузионного слоя, обладающего твердостью, превышающую твердость
сердцевины, грузоподъемность резко возрастает и находится на уровне азотированной стали. Испытания
показали, что при отсутствии твердости нижних слоев на требуемом уровне их следует упрочнять
закалкой. Замер диффузионного слоя в середине длины плунжеров и колец показал, что толщина
покрытий находится в пределах 8-18мкм.
С целью объективной оценки грузоподъемности покрытия при абразивном износе были проведены
ускоренные стендовые испытания восстановленных хромтитанированием плунжерных пар.
Заключение. Таким образом, установлено, что в результате диффузионного насыщения азотом на
поверхности стали формируется слой на основе нитридов. При хромировании на поверхности
формируется диффузионное покрытие состоящие из трех зон.
Поверхностная зона состоит в основном из нитридов хрома, в малом количестве карбидов хрома,
нитрида титана и мелких включений азотированного феррита. Промежуточная зона состоит из нитридов
железа, дисперсно расположенных включений нитридов и карбидов легирующих элементов.
Экспериментальным исследованием грузоподъемности диффузионного покрытия позволило
выявить, что при наличии мягкого подслоя с повышением нагрузки критическая толщина покрытия
возрастает, а с повышением твердости слоя она резко уменьшается.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ БУРІННЯ
НАФТОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Бурові відходи -це відходи процесу буріння свердловин, що складаються з бурових шламів,
відпрацьованих бурових розчинів та бурових стічних вод.
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Буровий шлам – це дрібні частинки гірської породи, утворені при її руйнуванні в процесі буріння,
відпрацьований буровий розчин – це розчин, який був виключений із технологічних процесів буріння
свердловин, бурові стічні води – це сукупність рідких відходів, що утворюються під час проведення
різних технологічних операцій при бурінні свердловини [1].
В основу класифікації покладено принцип розділення бурових відходів на складові компоненти,
залежно від якого виділяють такі методи їх утилізації : термічні, біохімічні або біологічні, хімічні, фізичні,
фізико-хімічні та комбінований методи.
1. Термічні методи утилізації бурових відходів
До термічних методів відноситься: спалювання в печах; піроліз; термодесорбція; електровогнева
обробка; термоліз; термообробка.
Термічний метод універсальний тим, що бурові відходи не вимагає попередньої підготовки, тобто
видалення з нього рослин, каменів, сміття, нафтопродуктів. При цьому об’єм переробленого продукту в
десятки разів менший за початковий об’єм бурового шламу.
2. Біохімічні або біологічні методи утилізації бурових відходів
Реалізація біохімічного способу перероблення відходів буріння базується на використанні спеціально
підібраних біологічних агентів, тобто бактерій, культур грибів, рослин. Цей метод ґрунтуються на
здатності мікроорганізмів переробляти вуглеводні та інші компоненти нафти під час перебігу біохімічних
реакцій, в ході яких відбувається розщеплення, мінералізація і часткова гуміфікація компонентів
забрудненої ґрунтової системи.
Цей метод перероблення шламів додатково передбачає їх доочистку за допомогою консорціуму
непатогенних нафтоокислюючих мікроорганізмів. Біологічний метод є оптимальним у комплексі з
іншими способами перероблення та знешкодження відходів буріння, наприклад, ступінь очистки шламу
підвищується до 91 % після попередньої екстракції нафтопродуктів з шламу ксилолом і використанні
підібраного консорціуму необхідних мікроорганізмів.
3. Хімічні методи утилізації відходів буріння
Ефективною технологією перероблення відходів є хімічний метод на основі реагентного капсулювання.
Серед хімічних методів виділяють: екстрагування, затвердіння із застосуванням неорганічних та органічних
добавок. Цей спосіб базується на фізико-механічному перетворенні відходу в нейтральний для зовнішнього
середовища матеріал, кожна частинка якого покрита гідрофобною оболонкою з карбонату кальцію, що
утворюється при гасінні вапна в присутності води і вуглекислого газу.
Реакція гасіння вапна є екзотермічною, тобто її перебіг спричиняє виділення теплової енергії, завдяки
чому відбувається випаровування зайвої вологи і загибель мікроорганізмів. Утворені гранули після
визрівання протягом доби і більше мають високу міцність, а швидкість виділення забруднюючих речовин
у НПС знижується у сотні разів порівняно з вихідним шламом.
Суттєва перевага хімічного способу полягає у можливості утилізації бурового шламу, тобто
використанні його у якості вторинної сировини під час виготовлення будівельних матеріалів, дорожнього
покриття тощо, що значно підвищує екологічну безпечність та економічну ефективність методу.
4. Фізичні методи утилізації бурових відходів
Фізичний метод оснований на зміні фізичних властивостей бурового шламу під впливом різних
силових факторів. Серед фізичних методів виділяють: центрифугування, гравітаційне відстоювання,
розділення у відцентровому полі, фільтрування, заморожування.
Перевагою гравітаційного відстоювання є відсутність великих капітальних та експлуатаційних витрат
а до недоліків можна віднести довго тривалість процесу відстоювання та мала ефективність розділення
нафтових залишків та інших домішок.
Розділення у відцентровому полі бурових шламів відбувається у декантері нафтошлами в суміші з
підігрітою свіжою нафтою подають на трифазні декандри, де відбувається поділ на 3 фази вуглеводневу,
водну і механічні домішки
Спосіб фільтрування через прес тільки відділяє водну частину відходів від важких домішок цей
процес характеризується досить низькою пропускною здатністю.
Метод заморожування викликає дестабілізацію структури шламу, яка проявляється у прискоренні
його зневоднення.
5. Фізико-хімічні методи утилізації відходів буріння
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Основою фізико-хімічних методів є застосування спеціальних поверхнево-активних речовин що
змінюють фізико-хімічні властивості відходів Серед фізико-хімічних виділяють: оброблення
коагулянтами та флокулянтами.
Коагуляція супроводжується прогресуючим укрупненням частинок і зменшенням їх числа в обсязі
дисперсного середовища - рідини. Флокуляція в різних дисперсних системах відбувається під впливом
спеціальних речовин що додають - флокулянтів.
6. Комбінований метод
Найбільш перспективним є центрифугування з використанням флокулянтів і коагулянтів.
Для прискорення процесу осадження зважених частинок використовують коагулянт сульфат
алюмінію, а для покращення процесу хімічного осадження – флокулянт поліакриламід (ПАА), який
сприяє збільшенню розмірів пластівців при коагуляції.
Спочатку у буровий розчин додається 9–10 %-й розчин хлоридної кислоти для створення середовища
з водневим показником рН необхідного значення, а потім – 0,1–0,2 % за основною речовиною флокулянта
і 30 %-й розчин коагулянта сульфату алюмінію. У цьому випадку осад містить мінімальну кількість води,
що полегшує процес відділення твердої фази від рідкої у центрифузі [2].
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Державний університет телекомунікацій
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ДЛЯ
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ
Мета реклами – привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві інформацію і змусити його
діяти певним чином. Частка реклами на телебаченні становить від 20% до 40%. Система підтримки прийняття
рішень (СППР) при розміщенні реклами на телебаченні підвищує ефективність та знижує витрати,
допомагаючи розміщувати рекламні ролики в необхідному порядку. [1] Телеканал продажу прикрас працює 16
годин в прямому ефірі, тому повинно бути 16 блоків реклами. На рисунку 1., показано бізнес процес телеканалу.
Під час ефіру за такою схемою презентуються прикраси, реєструються дзвінки, оформляється замовлення. В
подальшому доставляється клієнту і, якщо замовлення влаштовує покупця, здійснюється оплата.
Різниця телемагазину та Інтернет магазину полягає у тому, що замовляючи в інтернеті є невеликий опис
товару та декілька варіантів оплати, а в телемагазині під час ефіру ведуча максимально описує та приміряє
прикраси, щоб дати можливість глядачам розуміти, як товар буде виглядати на тілі, його реальні розміри та
багато іншої інформації; замовляючи товар, клієнт не повинен сплачувати коштів, поки не побачить прикраси.
Кожен блок реклами поділяється на 3 частини. В основі першої частини є анонс - це обов’язковий
рекламний ролик. В основі другої частини є ролики, які інформують глядача про майбутні спеціальні
ефіри. Третя частина - це інформаційні ролики про товар, їх походження та особливості.

37

Рис. 1 - Загальний бізнес-процес телемагазину продажу прикрас
На рисунку 2., наведено контекстну діаграму, яка допомагає візуалізувати та простежити процес
створення спеціального рекламного ролику.
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Рис. 2 - Контекстна діаграма “Створення рекламного ролика”
При створенні розкладу рекламних роликів рекламіст повинен відібрати певну кількість рекламних
роликів, які відповідають темам ефірів. [2] На рисунку 3., зображено контекстну діаграму, яка зображує
процес створення розкладу. Система повинна допомагати рекламісту формувати такі блоки реклами, які
будуть відповідати усім критеріям, тобто розміщувати рекламу згідно встановленого розпорядку.

Рисунок 3. результат оптимізації процесу створення рекламного розкладу,
після впровадження СППР
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Рис. 4 - “Анонс колекції”
СППР при розміщенні реклами на телебаченні, включає базу даних існуючих на даний момент відео
роликів та базу моделей рекламних блоків. [3] Для реалізації СППР при розміщенні реклами на
телебаченні, використано інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, так як одне з завдань системи це спрощення
роботи рекламіста. На рисунку 3, показано результат оптимізації процесу створення рекламного розкладу,
після впровадження СППР яка допомогає найефективніше розміщувати рекламу для залучення більшої
кількості глядачів до перегляду ефірів та збільшення кількості клієнтської бази. На рисунку 4 показан
алгоритм автоматизації розміщення Анонса колекцій.
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НОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ
Кінець ХХ початок ХХІ століття характеризувалися скороченням доступних запасів енергоресурсів,
погіршенням стану природного довкілля, зростанням чисельності населення, обсягів виробництва та
енергетичних потреб людства.
Для вирішення проблеми обмеженості поновлюваних видів енергії дослідники у всьому світі
працюють над створенням і впровадженням в експлуатацію альтернативних джерел енергії. І йдеться не
лише про всім відомі вітряки і сонячні батареї. На зміну газу і нафті може прийти енергія від водоростей,
вулканів і людських кроків.
Мільйони людей щодня відвідують залізничні станції, минувши турнікети вхідних груп. Одночасно
декілька науково-дослідних інститутів у світі запропонували ідею перетворення енергії руху людини в
електрику. Одна з компаній групи Japan Railways Group запропонувала змонтувати до кожного входу на
залізничних вокзалах спеціальні електрогенератори під турнікет. Пристрій задіяний в окрузі Сибуя, одній з
головних станцій на токійській залізниці. У конструкції підлоги під турнікетами встановлені п'єзоелектричні
елементи. При русі людей по їх поверхні виробляється енергія від отриманих коливань і тиску.
Інша технологія "енерго-турнікетів" вже використовується в Китаї і в Нідерландах. У цих країнах
інженери вирішили використати не ефект натиснення на п'єзоелементи, а ефект штовхання ручок
турнікета або дверей-турнікетів. Концепція голландської компанії Boon Edam припускає заміну
стандартних дверей на вході в торгові центри (які зазвичай працюють за системою фотоелемента і самі
починають крутитися) на двері, які відвідувач повинен штовхати і таким чином робити електроенергію.
У голландському центрі Natuurcafe La Port такі двері-генератори вже з'явилися. Кожна з них робить
близько 4600 кіловат-година енергії в рік, що на перший погляд може здатися незначним, але служить
непоганим прикладом альтернативної технології по виробленню електрики.
Ще одне цікаве джерело енергії це кроки по «розумній» тротуарній плитці. На будь-яку точку однієї
із людних вулиць припадає до 50000 кроків у день. Ідея використовувати пішохідний потік для корисного
перетворення кроків в енергію була реалізована в продукті, розробленому Лоуренсом Кемболл-Куком,
директором британської Pavegen Systems Ltd. Інженер створив тротуарну плитку, яка генерує
електроенергію з кінетичної енергії під час прогулянок пішоходів.
Пристрій в інноваційній плитці зроблено з гнучкого водонепроникного матеріалу, який при
натисканні прогинається приблизно на п'ять міліметрів. Це, в свою чергу, створює енергію, яку механізм
перетворює в електрику. Накопичені вати або зберігаються в літієвому полімерному акумуляторі, або
відразу йдуть на освітлення автобусних зупинок, вітрин магазинів та вивісок.
Сама плитка Pavegen вважається абсолютно екологічно чистою: її корпус виготовлений з нержавіючої сталі
спеціального сорту і переробленого полімеру з низьким вмістом вуглецю. Верхня поверхня виготовлена з
використаних шин, завдяки цьому плитка володіє міцністю і високою стійкістю до стирання.
Під час проведення літньої Олімпіади в Лондоні в 2012 році плитку встановили на багатьох
туристичних вулицях. За два тижні вдалося отримати 20 мільйонів джоулів енергії. Цього з надлишком
вистачило для роботи вуличного освітлення британської столиці.
Розвиток альтернативної енергетики здатен сприяти вирішенню низки глобальних проблем
сучасності: покращити стан енергозабезпеченості населення та знизити рівень антропогенного
навантаження на природні системи.
Література:
1. Майбутнє - за відновлюваною енергетикою / С. Кудря // Освіта України. – 2015. – 8 черв. – № 23. – С. 13.
2. Прокіп А. В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних
енергоресурсів : монографія / А. В. Прокіп, В. С. Дудюк, Р. Б. Колісник. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 337 с.
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Індустріально-педагогічного фахового коледжу
КРИТЕРІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
Центральним питанням інформаційного синтезу СППР є оцінка функціональної ефективності
процесу навчання, яка визначає максимальну достовірність рішень, що приймаються на екзамені.
Як КФЕ в ІЕІ-технології можуть використовуватися різні критерії, які задовольняють всім
властивостям інформаційних мір [1].
Серед інформаційних мір для оцінки функціональної ефективності СППР, що навчається, перевагу
слід віддавати статистичним логарифмічним критеріям, які дозволяють працювати з навчальними
вибірками відносно малих обсягів. Серед таких критеріїв найбільшого використання знайшли ентропійні
міри [2] та інформаційна міра Кульбака [3].
Для двохальтернативної системи оцінок (М = 2) і рівноймовірних гіпотез, що характеризує найбільш
важкий у статистичному сенсі випадок прийняття рішень, після підстановки ентропій та заміни
відповідних апостеріорних ймовірностей на апріорні за формулою Байєса [4] ентропійний критерій
набирає вигляду [5]
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де  ( k ) ( d ) – помилка першого роду прийняття рішення на k-му кроці навчання;  (mk ) (d ) – помилка
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другого роду; D ( k ) (d ) – перша достовірність; D ( k ) (d ) – друга достовірність;
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– дистанційна міра, яка

визначає радіуси гіперсферичних контейнерів, побудованих в радіальному базисі простору Хеммінга.[6]
Оскільки в ІЕІ-технології точнісні характеристики є функціями відстані вершин еталонних векторів
від геометричних центрів контейнерів відповідних класів розпізнавання, то критерій слід розглядати як
нелінійний і взаємно-неоднозначний функціонал від точнісних характеристик, що потребує знаходження
в процесі навчання робочої (допустимої) області визначення його функції, в якій значення першої та
другої достовірностей перебільшують відповідно помилки першого та другого роду.
Розглянемо процедуру обчислення модифікації ентропійного КФЕ за Шенноном для
двохальтернативного рішення при рівноймовірних гіпотезах згідно з формулою. Оскільки інформаційний
критерій є функціоналом від точнісних характеристик, то при репрезентативному обсязі навчальної
вибірки необхідно користуватися їх оцінками
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означають неналежність реалізацій контейнеру K o , якщо вони насправді належать класу
1, m

X 2o ; nmin

 мінімальний обсяг репрезентативної навчальної вибірки.
Робоча модифікація ентропійного КФЕ після відповідної підстановки оцінок у вираз має вигляд [5]
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Розглянемо схему обчислення коефіцієнтів K 2( k ) і K 3( k ) у формулі.
(X 1o   || ) (X 2o   || ) [if x1( j )  X 1 then
K 1 ( j ) : K 1 ( j  1)  1 else K 2 ( j  1)  1];

(X 1o  || ) (X 2o  || )[if x2( j )  X 1 then
K 3 ( j ) : K 3 ( j  1)  1 else K 4 ( j ) : K 4 ( j  1)  1] .
Таким чином, інформаційний критерій і його робоча форма є функціоналами як від точнісних
характеристик рішень, що приймаються, так і від дистанційних критеріїв, тобто їх можна розглядати як
узагальнення відомих статистичних і дистанційних критеріїв оптимізації параметрів функціонування СППР.[2]
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Науковий керівник:Білан Дмитро Андрійович,
викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
Вступ. Велика кількість наукових даних свідчить про значне погіршення стану здоров’я населення,
особливо серед молодих студентів. У цьому контексті інтерес до тренувань швидко зникає, а рівень
опорно-рухових та серцево-судинних захворювань продовжує зростати серед підлітків. Фізична
активність підлітків залишається важливою проблемою в Україні.
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Методи дослідження. Для вирішення дослідження було використано ряд теоретичних,
експериментальних та статистичних методів дослідження. Цілі дослідження: теоретично документувати
модульну техніку фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів.
Результати дослідження. Аналіз науково-методичної літератури та застосування фізичної культури до
проблеми фізичного виховання педагогічної освіти студентів вищих навчальних закладів показує наступне:
- модульна освіта все частіше аналізується дослідниками з точки зору організаційних, науковопедагогічних основ, навчальної програми та законодавчої бази, освітньої підтримки та методичного
забезпечення, а також перспектив розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
- традиційні, але ще не ефективні форми та методи навчання, що використовуються в різних педагогічних
системах, не забезпечують ефективного розвитку особистості. Багато з них недостатньо для вирішення питань
активізації, персоналізації та відокремлення навчального процесу. Для студентів аналіз змісту поточної програми
фізичного виховання дозволяє нам визначити, що фізичне виховання не повністю відповідає сучасним вимогам.
Вони повинні зосередитись на здоров’ї, враховувати інтереси та уподобання тих, хто бере участь у навчальному
процесі, поважати місцеві традиції, матеріали, кліматичні та природні умови та максимально орієнтуватися на
майбутню професію учнів. Можна згадати умови реалізації освіти студентів у вищих навчальних закладах, що
сприяють насамперед ефективному засвоєнню цінностей фізичної культури та інтересу до різних видів фізичної
активності. Підготувати рівень знань, який дозволить студентам проходити самостійні уроки фізичної культури,
включення різних форм та вправ у тренувальний процес. Результати дослідження показують, що студенти набагато
менше цікавляться фізичними вправами, деякі студенти майже не цікавляться.
Фізичними навантаженнями в середньому зацікавлені 41,6% студентів, лише 10,3% - високі.
Водночас інтерес до 13,5% студентів набагато нижчий і нижчий. 6,7% студентів взагалі не цікавляться
фізичними вправами, а 4,8% людей негативно ставляться до цього.
Низький інтерес до фізичних навантажень можна пояснити використанням методів навчання, що
враховують інтереси та уподобання учнів. Слід зазначити, що рівень знань великої кількості учнів не
дозволяє ефективно організовувати самостійні фізичні вправи. Було встановлено, що середні показники
фізичного стану учнів в обов’язковій шкільній освіті були переважно на середньому та низькому рівнях.
Показники фізичного стану студентів, визначені відповідно до вимог чинного навчального плану, у
більшості випадків відповідають низькому та середньому рівням.
Модульний метод тренування базується на наступних основних вказівках: налаштування
інструментів та методів тренувань, збільшення обсягу та інтенсивності тренувань, інтенсивний розвиток
рухових навичок і на їх основі інтерес до рухових навичок та фізичної підготовки. Це звільняє простір для
творчості вчителя та збільшує його роль у вирішенні складних проблем. Важливим аспектом у
впровадженні модульного навчання для студентів з фізичного виховання є планування навчального
процесу. При розробці навчальної програми модулів слід звертати увагу на студентів, групу студентів, а
також на потреби, інтереси та уподобання студентів, бажання працювати та здатність розвиватися
самостійно. Процес планування повинен бути чітко організований для досягнення кінцевої мети та
забезпечення досягнення кінцевих результатів. Кінцева мета заснована на миттєвому зворотному зв'язку.
Висновок. Модульний метод навчання базується на наступних основних положеннях:
індивідуалізація засобів і методів навчання, збільшення обсягу та інтенсивності тренувань, посилення
розвитку рухових навичок і на основі них рухових навичок та інтересу до фізичного виховання.
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АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
КУРСАНТІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
Фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України невід’ємно пов’язана з процесами,
які відбуваються у суспільно-політичному просторі та соціально-економічному житті держави.
Принципова зміна базисних характеристик сучасного суспільства, збільшення об’єму та ускладнення
задач, які висуваються до правоохоронців, підвищення злочинності – обумовлює потребу в уточнені
необхідного рівня їх готовності до виконання завдань за призначенням.
Досвід правоохоронної діяльності свідчить про те, що недооцінка важливості фізичної підготовки
особового складу нерідко призводить до травмувань, поранень та загибелі правоохоронців під час
виконання службових завдань. Вище зазначений негативізм має місце в житті правоохоронців завдяки
недостатній їх правовій підготовленості і низькому соціальному захисті, а також у відсутності у них
необхідних прикладних навичок застосування заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та
спеціальних засобів. Крім цього, варто зазначити, що важливим також є дотримання заходів безпеки та
раціональної і єдиної тактики дій під час виконання ними завдань за призначенням.
Питанням удосконалення рівня фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС
України присвячені роботи: Ануфрієва М. І., Безпалого С. М., Бондаренка В. В., Гаркавого О. А., Закорка І. П.,
Заяріна Г. О., Жеваго С. І., Логвиненка Б. О., Хацаюка О. В., Чуха А. М., та інших учених.
Особливу увагу вчених в практиці системи фізичної підготовки (далі по тексту - ФП) закладів вищої
освіти системи МВС приділяється проблемі придбання курсантами відповідного рівня фізичної
підготовки (загальної і спеціальної) і підготовки з тактики та вогневої підготовки в університеті. А складні
умови перспективної професійної діяльності зобов'язують майбутніх офіцерів володіти відмінним
здоров'ям, витривалістю, силою, спритністю, швидкістю реакції, ідеальною координацією рухів,
витривалістю, самоконтролем і іншими країнами, що розвиваються важливими психофізіологічними
якостями під час занять з ФП.
Функціональні завдання, що стоять перед кафедрами фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки та спорту, визначають необхідність постійного пошуку шляхів оптимізації навчального
процесу з ФП в ЗВО з метою досягнення максимально якісного кінцевого результату. Тому оптимізація
системи ФП у вищій школі розглядається нами через призму адаптації цієї системи до актуальних вимог
тактики поліцейських вимог і впровадження навчання відповідно до європейських зразків. Фізична
підготовка націлена на підвищення прикладної поліцейсько-фізичної підготовки, що допоможе
майбутнім офіцерам виконувати свої професійні обов’язки в повній мірі [1, c.138].
Сьогодні практично всі сучасні науки сформовані системним підходом, важливим аспектом якого є
розробка нового принципу використання - створення унікального і більш оптимального підходу до його
пізнання і застосування в будь-якому дослідницькому процесі, гарантія повної і цілісної інформації та
розуміння тих процесів, які ми безпосередньо виконуємо.
Сама ефективність системи вищої освіти багато в чому залежить не тільки від її внутрішніх ресурсів,
але і від зовнішнього впливу ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів, які створюють прямий або
непрямий, стимулюючий або гнітючий вплив на державу. її роботу в цілому або її окремих компонентів,
що вказує на наявність організаційної функції системи. До таких факторів належать: ступінь організації
освітнього процесу у ЗВО; реальний час, відведений дисципліні «Фізична підготовка»; наявність і рівень
підготовки педагогічних кадрів; готовність тренувальної бази до ФП.
Щоб адаптувати систему ФП до сучасних вимог тактики правоохоронних органів, науковцями
враховано основні засоби оптимізації навчального процесу, тобто дії викладача, які свідомо націлені на
підвищення ефективності тренувань з часом і зусиллями [2, c.56].
Підкреслимо, що мова йде не про окремі засоби оптимізації, а про систему методів, що охоплює всі основні
складові процесу навчання - його завдання, зміст, методи, інструменти, форми організації, аналіз результатів
навчання і багато іншого. Тільки якщо ми знайдемо найкращі варіанти поєднання для всіх цих компонентів,
можна буде цілком якісно оптимізувати систему фізичної підготовки майбутніх працівників системи МВС.
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Побудова і зміст програм підготовки і професійного навчання по ФП в даному випадку має грунтуватися
на типових програмах фізичної підготовки з обов'язковим відображенням системи вимог до конкретного
майбутнього фахівця і побудованої поетапно взаємозалежності та має крокувати в ногу з іншими фаховими
дисциплінами. Тобто модель системи ФП курсанта повинна бути насичена компонентами, які вирішать
проблему надбання професійних навичок та умінь майбутнім поліцейським фахівцем.
Для досягнення мети дослідження в контексті визначення основних напрямів удосконалення фізичної
підготовки майбутніх офіцерів в системі вищої освіти МВС України необхідно: удосконалення змісту та
форм фізичної підготовки курсантів із урахуванням специфіки майбутньої службової діяльності,
комплексування засобів фізичної, вогневої і тактико-спеціальної підготовки на основі удосконалення
міжпредметних зв’язків, моделювання реальних умов та ситуацій професійної діяльності під час
практичних занять з фізичної підготовки.
Для досягнення максимального ефекту від фізичного розвитку курсантів на заняттях необхідно
застосовувати диференційований підхід, що забезпечує оптимальне поєднання індивідуальних і
колективних форм навчання і вдосконалення. Його суть полягає в тому, щоб проводити більшу частину
навчання не з штатними відділеннями чи підрозділами, а в підгрупах курсантів, рівень фізичної
підготовки яких приблизно однаковий [2, c.87].
Використання тренажерів або окремих засобів ФП для окремих груп спеціальностей дозволить впровадити
програмні методи навчання, що забезпечують точне дозування фізичних навантажень під час навчання і при
цьому отримувати інформацію щодо точного визначення функціонального статусу залучених людей.
За результатами дослідження виявлено взаємопов'язаний комплекс методів, застосування яких
призведе до оптимізації процесу навчання ФП у закладах вищої системи МВС та надасть якісно нову
систему методик для оптимізувати навчальний процес фізичної підготовки і, отже, допоможе
адаптуватися до сучасних вимог оптимальної системи підбору кадрів МВС.
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2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.
Науковий керівник:Білан Дмитро Андрійович,
викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ
Фізична підготовка в освітніх організаціях МВС являє є складовою частиною системи відомчої освіти,
нерозривно пов'язану з процесами, що відбуваються в суспільно-політичної та соціально-економічної життя
держави. Принципові зміни базисних характеристик сучасного суспільства, зростання обсягу і ускладнення
завдань, що вирішуються органами внутрішніх справ, зміна якісних параметрів злочинності зумовлюють
потребу уточнення достатньої готовності співробітників до ефективної правоохоронної діяльності. Сьогодні
фахівці відзначають низький рівень такої готовності випускників університетів МВС і закликають до
модернізації і підвищення ефективності професійної, в тому числі фізичної підготовки [1, с. 98].
Досвід показує, що недооцінка значущості фізичної готовності особового складу часто призводить до
невиправданих втрат і до грубих професійних помилок. Найчастіше причини такого стану справ криються
не тільки в недостатньою правовою підготовленості та захищеності співробітників, а й у відсутності у них
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твердих навичок застосування бойових прийомів боротьби, вогнепальної зброї і спеціальних засобів, а
також через безтурботність, зневаги встановленими правилами і недотримання безпечної тактики дій.
Внаслідок в складних ситуаціях оперативно-служюової діяльності деякі співробітники не здатні швидко
оцінювати обстановку і миттєво приймати правильне рішення. З іншого боку, встановлено, що впевнене
володіння табельною зброєю і бойовими прийомами боротьби, тактично грамотне їх застосування, знання і
дотримання вимог особистої безпеки в значній мірі знижує можливість виникнення таких ситуацій [2, с. 142].
З метою досягнення більш високого рівня підготовленості на заняттях з фізичної підготовці
використовувати не тільки метод стандартного повторення, а й метод варіативної вправи, що формує
навик виконання рухової дії в будь-якій обстановці. Стосовно до бойових прийомів боротьби цей метод
на стадії закріплення передбачає: використовувати різні підготовчі дії для проведення прийому;
проводити прийом з різних вихідних положень; підвищувати швидкість атакуючих дій партнера і силу
його опору; проводити прийом на партнерах різного зросту і ваги; виконувати прийом в різних
комбінаціях з іншими прийомами; проводити поєдинки (проти неозброєного противника, озброєного
імітаційним ножем або палицею, один проти двох або трьох і т.п. за правилами, які передбачають у
уникнути травм різні обмеження і використання захисної екіпіровки.
Створювати на заняттях відносно високий рівень нервово-емоційної напруженості і вдосконалення
різних засобів навчання, які формують не окремо взяті професійно-прикладні якості і навички, а
спеціально забезпечують їх комплексне прояв в обмежений час в умовах впливу стрес-факторів [3].
Удосконалювати систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладацьких кадрів з
урахуванням міжпредметних взаємодії. Найефективніше використовувати досвід практиків, залучати до
проведення занять співробітників підрозділів, безпосередньо здійснюють затримання правопорушників.
Аналізуючи вище сказане, слід зазначити, що розглянуті напрямки вдосконалення фізичної підготовки
курсантів освітніх організацій МВС в основному можна віднести до технолого-методичним аспектам, але
існують і інші. Ніяка методика не матиме позитивного результату, якщо немає зацікавленого професійного
відношення професійного складу до науково-педагогічної діяльності, спрямованої на використання в
навчальному процесі інноваційних освітніх технологій, останніх досягнень науки і практики; Відсутнє сучасна
матеріальна база, оснащена необхідною апаратурою, обладнанням і інвентарем; немає необхідного
фінансового, матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечення.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Romanchuk V.V.,
Student at Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
VLOGGING AS A WAY OF CREATING AN ORAL NARRATIVE
What is digital storytelling? Simply put, it is a narrative created with technology. We can also look at digital
storytelling from a different perspective. The examples below can reveal far more than a dictionary definition:
 A podcast about Demi Lovato’s recovery from an eating disorder and drug addiction.
 A reaction video with Tom Holland commenting on his role in the new Netflix original “Cherry”.
 A video clip about KJ Apa and how he learned how to speak with an American accent for his acting career.
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Hundreds of teenagers creating Instagram and YouTube stories about their daily routines.
A YouTube video about 50 things you can do to save the planet.
A vlog featuring an Edinburgh student studying from home.
Alexander Bryan is convinced that digital stories are currently created using nearly every digital device in an evergrowing toolbox. They are experienced by a large population. Their creators are sometimes professionals, and also
amateurs. They can be deeply personal or posthumanly otherwise, fiction and nonfiction, brief or epic, wrought from a
single medium or sprawling across dozens. We are living in a time of immense creativity with new opportunities for
creators appearing nearly every day. Several decades of energetic digital experimentation have borne fruit, and yet, in the
larger historical frame, still these are nearly days of innovation [1; P.4]. His suppositions are nothing short of new. Any
person on this planet, whether it is a teenager or a 60-year old retiree, can become their own filmmaker, producer,
videographer and reporter. With a simple download of iMovie and Canva, anyone could create content for the whole
world to see. What’s even more astounding is that you don’t even need to be a big mastermind to tell a story that is going
be relatable. Nowadays, people are eager to follow creators who are your run-of-the-mill neighbor next door, a mom
juggling two kids and a side job, an emotionally-drained college student, or a self-trained makeup guru. This can be
accounted for by the fact that ordinary people appear to be on the same wavelength as everybody else watching their
videos. “Speaking the same language” and sharing the same kind of interests, fears, and life battles makes their audience
feel much more connected with the rest of society and tells them that they are not alone in the struggles of life.
So who are vloggers anyway? In short, these ingenious youths are also known as Generation Z. They have
become the trailblazers who originally devised the plan to make a living by filming their surroundings and
everyday activities. However, we are convinced that their intentions didn’t include money at first as monetization
came long after the first vloggers emerged.
Since the vlog is basically an oral blog, one could assume that bloggers got simply tired of recording their
journeys in a written form and, with the advent of YouTube, switched to a more convenient platform that could
easily make your face, as well as your ideas and beliefs, publicly recognized.
The main idea behind the viewer’s “investigation” of someone else’s life is nothing new. People have always
felt a general curiosity for other people’s lives, which is already widely discussed in relevant literature as a
phenomenon of voyeurism. However, referring to the Internet, sociology and cultural studies see this phenomenon
as part of a larger “DIY culture” as well as so-called “bedroom cultures”, and “webcam cultures” [3; P.22].
YouTube has always been abundant in vlog videos homemade by an individual. However, numbers show that
in the past few years YouTubers have gained more views with their seemingly simple homemade content than
mainstream celebrities with their expensive video and music production [2; P.5]. For example, Bethany Mota,
whose army of subscribers is about 10 million people, has gained her following by filming morning routines and
back-to-school videos, recreating iconic Pinterest outfits, responding to assumptions about herself, and sharing
quarantine must haves. As Burgess and Green say “They are not celebrities, famous for being famous; rather they
are stars. Some of them, in fact, are famous for doing something in particular very well, even if that “something”
is unlikely to accrue prestige in the traditional media or arts industries” [3; P.24].
That is most likely why these newly-established stars have been assigned a unique moniker; they are now
known as influencers. This is the ideal title for them because these artists are just as important as celebrities. People
consider them to be role models as they are breaking stereotypes and crashing through glass ceiling with their
innovative and revolutionary thinking.
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К ПРОБЛЕМЕ СУБСТАНТИВАЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: Слова объединяются в лексико-грамматические (семантико-грамматические) классы,
именуемые частями речи, по ряду признаков, но в основном с учетом их лексического, грамматического
и словообразовательного значений. Слово как часть речи обладает комплексом парадигматических и
синтагматических свойств, полнота которого нарушается при переходе слова одной части речи в другую
(план диахронии) или колеблется при возможности слова данной части речи употребляться в значении
слова другой части речи (план синхронной переходности, типовой и индивидуальной).
Abstracts: In the article is invastigated substantiating adjectives and their functioning in the text. Determining factors
in the process of adjectives' substantiation. The semantic change of the word, adjectives' substantiation clear terms. Here
are a variety of factors - lexical, morphological and syntactic factors are very important in the interaction. Determining
different types of iiords related üith prosess of substantiation adjectives. Allocated lexical and grammatical groups of
substantivating male, female and middle sort of adjectives and taught meaning of these substantivating adjectives.
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Введение. Слово с потенциальной возможностью выступать в значении лексико-грамматических
единиц двух частей речи в тексте имеет одно лексико-грамматическое значение, ибо однозначность - одно
из основных свойств единиц, функционирующих в каждом конкретном тексте. Здесь вместо единства
системы флексий «выступает правило ее выбора» в зависимости oт того, какое потенциальное лексикограмматическое значение реализовано в данном тексте.
Для текстов художественных произведений более закономерна, чем для других текстов, реализация
потенциальных возможностей слов одной части речи выступать в значении лексических единиц другой
части речи, так как здесь находят себе место любые переходные явления, в том числе и речевые явления,
связанные с процессами омонимии в широком понимании этого явления (речевые омонимы с их
переходной семантикой, типовые: смелый человек Смелого пуля боится и индивидуальные: белый лебедь Неотвязный стоит на дороге, белый смотрит в морозную ночь (А.Блок).
Русский учёный В.М.Никитевич отмечает: Лингвистический анализ текстов художественных
произведений дает возможность выявить три типа слов, связанных с процессом субстантивации;
выделить лексико-семантические подгруппы среди лексико-грамматических групп субстантивированных прилагательных мужского, женского и среднего рода; определить некоторые значения
субстантивированных прилагательных, входящих в эти группы и подгруппы (1, с. 52-60).
Имя занимает центральное положение в системе частей речи, может бьггь, отчасти поэтому переход
частей речи происходит в пределах имени (слово любого лексико-грамматического класса может
переходить в разряд существительных или употребляться в значении существительного). Поскольку весь
лингвистический механизм вращается исключительно вокруг тождества и различий, то, вероятно,
переходность можно рассматривать как промежуточное явление между тождеством и различием.
Переход прилагательного в существительное или «возможность употребления приагательного в
значении существительного обусловлены исторической и временной семантической и грамматической
близостью этих двух частей речи» При рассмотрении субстантивации в плане диахронии одинаково
важны морфологические, синтаксические и семантические факторы.
Марков В.М. в своей книге пишет: ”При анализе субстантивированных прилагательных
(прилагательных в значении существительных) наиболее важен лексико-семантический фактор,
особенно при анализе функционирования этих слов в тексте художественного произведения, хотя в
реальных условиях перехода частей речи все эти факторы действуют одновременно, ибо «нет формы,
присутствие и функция коей узнавались бы иначе, как по смыслу» [2, с. 94-109].
Поскольку семантический фактор есть важнейший фактор при исследовании переходных явлений среди
частей речи, то под переходными явлениями мы понимаем способность одного и того же фонетического
слова выступать в значении единиц двух частей речи. Прилагательные в данном случае могут утрачивать
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значение признака и приобретать предметное значение, постоянное или временное, и в этом значении
вшолнять синтаксические функции существительного, сочетаться со словами, обозначающими признак.
В результате возникают синтаксические конструкции с однородными членами, выраженными и
существительными, и субстантивированными прилагательными. Например: Разве вы можете
предпочесть незнаемых знаемым, неправедных приодушным, чужестранных домашним, сластолюбивых
воздержным, наемных даровым, нечестивых благоговейным, неприятелей сего государства и его имени
добрым и верным сообщникам и гражданам (М.В.Ломоносов).
Выделяются три группы слов, имеющих отношение к процессу субстантивации. Ест несколько
видоизменить классификацию субстантивированных прилагательных, предложенную А.М.Пешковским, то,
вероятно, можно сказать, что одни слова явились результатом субстантивации, другие «сделали уже
большую часть пути» в процессе перехода, третьи «стоят... на полдороге» или «только вышли» на этот путь.
Брагина А.А. отмечает: «Иными словами, среди слов, обычно именуемых субстантивированными
прилагательными, следует выделять:
1) существительные, образованные от имен прилагательных, т.е. существительные (слова с
предметным значением, выполняющие синтаксические функции существительных, относящиеся к
одному из трех грамматических родов) с адъективным окончанием; 2) существительные, находящиесяв
отношениях омонимии с прилагательными, от которых они образованы; 3) прилагательные,
выступающие в роли существительных в составе определенных текстов, в определенной речевой и
внелингвистической ситуации» (3, с.63).
При синхронном рассмотрении процесса субстантивации существительные современного русского
языка с адъективным окончанием не должны приниматься во внимание, так как они не имеют отношения
к словам с переходной семантикой. Омонимы: прилагательное – существительное, два слова, две
лексемы, которые образовались в результате нарушения тождества производящей и производной основы.
Это тип субстантивированных слов в современном русском языке, который имеет отношение к единицам
с переходной семантикой. Например: певчий - поющий, мелодично свистящий (о птицах); певчий - 1)
певец в хоре (устар.). Хозяин музыку любил и заманил к себе соседа певчих слушать (И.А.Крылов); 2)
певец церковного хора. В этой церкви... пел хор певчих, лучший в городе (А.Скиталец).
Субстантивированное прилагательное - это одна лексема, одно слово, различные лексические и
грамматические значения которого (признаковое или предметное) проявляются в разных контекстах.
Например: Белый ест ананас спелый, черный - гнилью моченый. Белую работу делает белый, черную
работу - черный (В.Маяковский).
Следует отметить, что граница между омонимами существительное - прилагательное и
субстантивированными прилагательными очень подвижна, как подвижна граница между омонимами и
полисемантическими словами вообще, в связи с чем в толковых словарях современного русского языка
нет единства в подаче указанных лексических единиц.
Учёный-лингвист Виноградов В.В. отмечает: «При образовании субстантивированных
прилагательных мужского и женского рода, соотносимых по семантике, «происходит изменение
семантики мотивирующего прилагательного: сужение лексического значения, его конкретизация,
специализация» [4, с. 86]. Например, прилагательное милый имеет широкий семантический объем,
поэтому оно может называть качество разных лиц и предметов, входя в состав различных
словосочетаний: милый голос, милый дом, милый брат, милый человек. Субстантивированное
прилагательное милый имеет узкий семантический объем (о любимом человеке), входит в
синонимический ряд слов с таким же узким семантическим объемом: милый, любимый, дорогой, родной
и т.п. Например: И та, что сегодня прощается с милым, - пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям
клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит! (А. Ахматова).
Полярное изменение семантики мотивирующего прилагательного - обобщение, и категория
собирательности развивается из категории качественности. Может быть, поэтому субстантивированные
прилагательные, как и собирательные существительные, выражают идею множественности, независимо
от того, употребляются они в форме единственного или множественного числа, и содержат
семантический элемент: каждый из людей, наделенный указанным свойством (смертный, мудрый,
сильный, богатый - любой из смертных, мудрых, богатых). Например: Когда для смертного умолкнет
шумный день (А.Пушкин), В дружбу к сильному влезть не желаешь ты (Н.Некрасов). Особенно заметна
обобщающая семантика субстантивированных прилагательных по сравнению с семантикой имен
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существительных в текстах, где представлены языковые единицы двух типов. Например: Раненные
больше думают о сей великой утрате, нежели о своих ранах. Умирающие отцы посылают сынов своих
оплакивать усопаюшего своего генерала и прочая (М.В.Ломоносов). Понятие раненные включает в свой
состав понятия: отцы и сыновья, генералы и солдаты, молодые и старые.
Субстантивированные прилагательные с широким семантическим объемом могут выступать в роли
обобщающего слова при лексических и синтаксических однородных компонентах текста,
конкретизирующих общее понятие, названное субстантивированным прилагательным. Например: Час
придет, когда я любезнейшим моим буду причиною страха, печали, тесноты и плача. Каково мне на
сердце будет, когда моя вдова, мои сироты, мои сродники и мои откровенные друзья станут около моей
постели и то о себе, то обо мне и о моей скорби плакать станут? (М.В Ломоносов).
Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. отмечают: «Известно, что любое субстантивированное слово
отражает наши понятия о субстанции. Субстантивированные прилагательные среднего рода в большей
мере отражают наши понятия о субстанции, чем подобные лексические единицы мужского и женского
рода Основное значение субстантивированных причастий или отпричастных субстантивированных
прилагательных среднего рода - значение бытия во времени: настоящее, происходящее, уходящее,
прошедшее, минувшее, прошлое, былое, пережитое, забытое, несбывшееся, будущее, грядущее и т.п.
Второе значение субстантивированных прилагательных среднего рода - значение бытия в пространстве:
земное, небесное, подземное, далекое, близкое и т.п. Третья группа слов со значением психологического
свойства, отвлеченного от субъекта и превращенного в субстанцию: великое, прекрасное, ужасное,
высокое, ничтожное и т.п. (5. с. 133-138).
Расширенная семантическая структура субстантивированных слов, включающая в свой состав
указание на лицо, и на свойства, признаки лица - возрастные, социальные, психологические, позволяет
автору экономить языковые единицы. Ведь любой настоящий поэт стремится представить максимум
поэтической информации при минимальном количестве языковых единиц, необходимых для создания
данного текста. Например: Мою судьбу попрали сильные (Д.Давыдов), Разочарованному чужды все
оболыценья прежних дней! (Е.Баратынский).
Сложность, двойственность, переходность лексической и грамматической семантики
субстантивированных прилагательных усиливает эмоционально-экспрессивное звучание поэтического
текста, т.е. способствует выявлению его специфики. Например: Невозможное было возможно, но
возможное £ было мечтой. Неверная, лукавая, коварная - пляши! И будь навек отравою растраченной
души! (А.Блок); Нет, ты мне совсем не дорогая. Милые такими не бывают (Н.Тихонов).
Совпадение по значению существительных и субстантивированных прилагательных (старик старый, добряк - добрый и т.п.), субстантивированных прилагательных и словосочетаний (милая девочка
- милая, дорогой человек - дорогой и т.п.) представляет поэту право выбора одной единицы из двух или
трех имеющихся, в результате чего субстантивированные прилагательные служат целям версификации,
т.е. употребление в данном тексте субстантивированного прилагательного может быть обусловлено
ритмом, размером, рифмой.
Две основные лексико-семантические группы субстантивированных прилагательных: с конкретизацией
лексического значения прилагательного и с обобщением признака, свойства, обозначаемых прилагательным,
позволяют поэтам (писателям) создавать два основных типа образов (основных категорий художественного
текста):конкретных и обобщающих, но и в том, и в другом случае образность, поэтичность художественного
текста усиливается, т.е. выявляется основная специфика художественного текста.
Соотносимые друг с другом субстантивированные прилагательные мужского и женского рода служат
для создания конкретных образов: Пока ленивому возможно...в июле распахнуть жилет (А.Пушкин);И
песне внемля в тишине, Любимая с другим любимым, быть может, вспомнит обо мне (С.Есенин).
Субстантивированные прилагательные среднего рода обычно служат для создания обобщающих
образов: Порыв к великому... узнали мы (В.Кюхельбекер), Прекрасное должно быть величаво
(А.Пушкин); Поэзия - вся! Я езда в незнаемое (В.Маяковский). Обобщенные образы романтиков и
символистские образы «с зашифрованной идеей» обычно создавались с помощью субстантивированных
прилагательных среднего рода, что было связано с философским осмыслением понятий «художественное
время», «художественное пространство», психологических сущностей. Ср. у Ф.Тютчева: сущее, чужое,
былое, предвечное, увядающее, видимое, незримое, небесное, земное, беспредельное, великое, печальное и т.п.
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Заключение. Таким образом, возможен социальный аспект рассмотрения функционирования
субстантивированных прилагательных в текстах поэтических произведений ХУШ-ХХ вв.: актуализация
грамматического значения субстантивированных прилагательных множественного числа в
произведениях просветителей XVIII в.: сильные, слабые, богатые, бедные, униженные, добрые, злые и
т.п., актуализация грамматического значения субстантивированных прилагательных: милая,любезная,
жестокая, неверный, другой и т.п. Выбор субстантивов с определенным грамматическим значением
обусловлен манерой письма и характером текста.
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ВЕБ-КВЕСТ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
У сучасних умовах, пов’язаних з пандемією та глобальним збільшенням об'єму інформації, нестримно
зросла роль онлайн навчання та інформаційних технологій, які розкривають величезні можливості
комп'ютера як засобу навчання та контролю у тому числі й на заняттях з вивчення української мови як
іноземної. Комп'ютерні технології дозволяють тренувати різні види мовленнєвої діяльності та поєднувати їх
у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати
комунікативні ситуації, отримувати країнознавчі відомості, автоматизувати мовні та мовленнєві дії.
За таких умов одним з ефективних прийомів, широко використовуваних за кордоном на заняттях з
вивчення іноземної мови, є Веб-квест. Веб-квест (webquest) у педагогіці - це проблемне завдання з
елементами ролевої гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Вебквест спрямовано на розвиток у студентів навичок аналітичного і творчого мислення. Під час розробки
квест-проекту у викладача є можливість створення ситуацій, у яких студентом засвоюються потрібні
навички пошуку, аналізу, узагальнення, синтезу нової інформації, її зберігання та передачі. Ігрові методи
украй ефективні у рамках викладання української як іноземної мови, оскільки вони мають практичну
спрямованість та підвищують зацікавленість студентів.
Веб-квесты розробляються для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на
різних рівнях навчання і контролю, у тому числі і на заняттях з української як іноземної. Вони охоплюють
окрему проблему, учбовий предмет, тему, можуть бути й міжпредметними.
Перевагою квест-проектів є використання активних методів навчання. Таким чином, квест-проект
може бути призначений як для групового, так і для індивідуального навчання або контролю. У процесі
захисту виконаних завдань квест-проекту студент реально бачить, що під час виконання кожної дії,
завдання може існувати не одна, а декілька точок зору, декілька варіантів рішення і зовсім не обов'язково,
що його точка зору, його варіант рішення будуть правильними і кращими. Студент вчиться зіставляти,
порівнювати і приймати інші точки зору.
Включення в освітній процес навчання української мови як іноземної комп'ютерних квестів - проектів
дозволить: розвивати навички інформаційної діяльності людини; формувати позитивне емоційне
ставлення до процесу пізнання, підвищити мотивацію навчання, якість засвоєння знань з предмету;
розвивати творчий потенціал студентів; формувати загальні уміння оволодіння стратегією засвоєння
учбового матеріалу. Крім того веб-квесты на уроках з української як іноземного дозволяють разом з
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лінгвістичною складовою вводити країнознавчу інформацію, що підвищує зацікавленість студента не
лише у мові навчання, але й в країні навчання.
Ось приклад розробленого нами квесту для студентів-іноземців першого курсу.
Веб- квест «Визначні пам’ятки Першої столиці»
Крок 1 Подивись відео . https://www.youtube.com/watch?v=Ai2bgElLmmU
Чи впізнав ти місця, що були на відео?
Крок 2. Прочитай текст про відомі пам’ятки Харкова.
Крок 3. Подивись відео про Харків. Чи зрозумів ти про які пам’ятки йшлося у тексті?
https://www.youtube.com/watch?v=r4OeqrhyioA
Напиши, які харківскі пам’ятки ти вже бачив у місті. Почни текст зі слів: «У Харкові я вже
познайомився з …»
Крок
4.
Подивись
відео
журналістів
київського
телеканалу
про
Харків.
https://www.youtube.com/watch?v=QVPO3eaMgmA
https://www.youtube.com/watch?v=gMwUphpuM_4
Напиши, що вражає українців з інших місць, коли вони приїжджають до Харкова.. Почни текст зі слів:
«Туристів у Харкові більш за все вражають….
Крок 5. Вибери визначні місця, які більш за все сподобалися тобі у Харкові (2-3 місця). Звернись до
Інтернету, щоб більше дізнатися про нього. Напиши 3-5 речень про кожне цікаве для тебе місце, його
історію, місце його знаходження.
Сайти для довідок»
Звернись до путівника по Харкову https://www.city.kharkov.ua/uk/dovdnik/putevoditel-po-xarkovu.html
Вибери собі екскурсію. Прочитай про неї https://uk.navigator-ukraina.com.ua/gruppovye-tury/ekskursiipo-kharkovu-i-vokrug-kharkova.html
Подивись туристичну мапу міста https://2gis.ua/kharkov?m=36.234592%2C49.989769%2F15 знайди на
електронній мапі місця, які тобі сподобалися та вразили вас найбільше.
Крок 6. Опиши свої враження у листі до свого друга дитинства, який ніколи не був в Україні.
Наступні вирази допоможуть вам написати про це. Мені було цікаво дізнатись про ..Без сумніву,
інформація про ..., мала для мене велике значення. ... справив на мене сильне враження. Я ніколи не знав
про ... ... мене вразив найбільше.
Під час експерименту з виконання цього веб-квесту студенти працювали в індивідуальному темпі,
повертаючись до матеріалу, який було засвоєно найгірше, повторювали, поєднували інформацію,
отриману шляхом аудіювання та читання з візуальною, збагачували свій словниковий запас. Як результат
підвищилася зацікавленість темою, посилилася мотивація, матеріал було закріплено, отримані раніше
знання перейшли на новий свідомий рівень.
Використання веб-квестів робить студента самостійним, пристосованим до життя, який може
орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, збагачує можливості викладача, дозволяючи йому
індивідуалізувати навчальний процес. Квест сприяє розвитку пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь
самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі; розвитку
критичного мислення, навичок інформаційної діяльності.
Література:
1. Андреева М. В. Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и социокультурной
компетенции // Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам.
Тезисы докладов I Международной научно- практической конференции. М., 2004.
2. Багузина Е.И. Веб-квест как современная форма промежуточного и итогового контроля при
обучении иностранному языку / Е.И. Багузина // Вестник Университета (Государственный университет
управления). – 2009. – № 1. – С. 121-129.
3. Dodge B. Some Thoughts About WebQuests. 1995-1997. - http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
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Академії праці, соціальних відносин та туризму
THE IMPLEMENTATION OF LONDON SCHOOL OF STRUCTURALISM (J.F. FIRTH,
W. SIDNEY) TO THE CONTEMPORARY SCIENCE OF LINGUISTICS
London School of Linguistics or the London school of structuralism, a trend in contemporary structural linguistics
(J. R. Firth, W. Sidney Allen, R. H. Robins and M. A.K. Halliday). The London school of linguistics is involved with the
study of language of the descriptive plane (synchrony), the distinguishing of structural (syntagmatic) and systemic
(paradigmatic) concepts, and the social aspects of language. In the forefront is semantics. The school`s primary
contribution to linguistics has been the situational theory of meaning in semantics (the dependence of the meaning of a
linguistic unit on its use in a standard context by a definite person; functional variations in speech are distinguished on the
basis of typical contexts) and the prosodic analysis in phonology (the consideration of the phenomena accruing to a sound:
the number and nature of syllables, the character of sound sequences, morpheme boundaries, stress and so on). The
distinctive function is considered to be the primary function of a phoneme. The London school rejects the concepts of the
speech collective and social experience and studies the speech of the individual person; it is subject to terminological and
methodological inaccuracy and proves in many aspects to be linguistics of speech and not language.
John R. Firth (born June 17, 1890, Keighley, Yorkshire, Eng. – died Dec. 14, 1960, Lindfield, Sussex), British linguist
specializing in contextual theories of meaning and prosodic analysis. He was the originator of the «London school of
linguistics». After receiving an M. A. in history from the University of Leeds (1913), Firth joined the Indian Education
Service in 1915 and served intermittently until 1928. From 1916 to 1919 he also saw military service in Afghanistan,
Africa and India, from 1919 to 1928 was professor of English at the University of the Punjab at Lahore. In 1928 Firth
became a senior lecturer in phonetics at University College, London. He held teaching positions at the London School of
Economics and the Indian Institute, Oxford; in 1944 he was appointed to the first chair of general linguistics in Britain at
the University of London, where he taught until his retirement in 1956. Beginning in 1941, Firth gave intensive courses
in Japanese to military personnel, for which he was awarded the Order of the British Empire (1946). Apart from popular
books on linguistics, Firth published comparatively little during his lifetime. A collection of his most important articles,
Papers in Linguistics 1943 – 1951, appeared in 1957. Firth published his only books while at UCL. Meant for non
academic audiences, these nonetheless contain the basics of much of what was later recognized as «Firthian» linguistics.
The populist approach of these texts, Speech (1930) and The Tongues of Men (1937), is the first sign of Firth`s constant
promote linguistics in Britain. Both books end, after a tour through many linguistics issues, with a call for the establishment
of linguistic institutes. Firth writes on the last page of Speech that Britain needs to promote the investigation of English (as
the only possible world language) and of other languages, together with its «partners in a world empire with hundreds of
millions of Asiatic and Africans speaking hundreds of languages». The books cover similar points, and such repetition is
frequent in Firth`s writing. A positive way of viewing this is to recognize that Firth`s ideas, which were not of the linguistic
mainstream, were, with the exception of his phonological work, remarkably consistent throughout his working life. Firth`s
main writing interests, can be split into four: (1) the idea that the study of «meaning» and «context» should be central in
linguistics, (2) discussion of the history of linguistics, especially of aninmodel called «Prosodic Analysis» and linguistic
descriptions and (4) encyclopedia articles on Indian and Southern Asian languages, particularly their orthography and
phonology. Aspects of (1), (2) and (4) are present in his writing from the start; (3) only developed later. He is best known
for (1) and (3), where he laid out his views as to how language works and how linguists Chapman, S. & Routledge, P.
(eds) (2005) Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press. Pp
80-86. Approach its analysis. While by no means incompatible, there is, however, no necessary connection between his
ideas in these two areas. Firth`s ideas on (1) are fundamental to his conception of language, as he considered the analysis
of the meaning of utterances to be the main goal of linguistics; this was unusual at a time when contemporaries such as
Bloomfield were positively excluding meaning from linguistic study. Firth rejects any kind of distinction between
«langue» and «parole» (as Saussure made before Firth) or «competence» and «performance» (as Chomsky did after him),
because, for Firth, language was not an autonomous entity, and was not to be studied as a mental system. Rather, in
keeping with the behaviorist and positivist ideas of the contemporary intellectual environment (see the work of Skinner,
for example), Firth saw language as a set of events which speakers uttered, a model of action, a way of «doing things»,
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and therefore linguists should focus on speech events themselves. This rejected the common view that speech acts are
only interesting for linguists to gain access to the «true» object of study – their underlying grammatical systems. Some of
Firth`s ideas on were developed in his misleadingly titled article The Technique of Semantics (1935). Much of the article
deals with the history of usages of the term «semantics» and of the study of meaning, although it does make a start at
recognizing a taxonomy of possible situation types (never developed further). Firth proposes to use the term «semantics»
to describe his whole approach to language, which is to link at levels of linguistic analysis (from phonetic to lexicography)
with their contexts and situations. He does not maintain this usage elsewhere in his writings, but he does extend the
meaning of «meaning» in remarkable ways, writing about the «phonological meaning» of phonemes and the
«grammatical meaning» of constituents. This was due to his overarching definition of meaning as the function or effect
of an item in a particular context, thus phonological entities have meaning because they can contrast and have relations
with other entities in particular phonological environments. At a lexical level, this embraces the notion of the
«collocation», that is, with other words a particular word consistently co-occurs with (part of the «meaning» of words in
collocations, such as «an egregious ass» is that they co-occur together). These usages of «meaning» allowed Firth to
perceive a fundamental unity among linguistic levels, linked through the search for statements of «meaning» at each level.
Literature:
1. Baker, M. In Other Words: A course book of translation. London: Routledge. – 1992.
2. Cognition and Technology Group; Riel & Fulton, 1998.
3. Richards J.C. Approaches and methods in language teaching / J.C. Richards, T.S. Rodgers. – Cambridge,
2001. – 171 p.
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ЯК КОНЦЕПТ «АБСУРДУ» ДОПОМАГАЄ РОЗКРИТИ ОСНОВНІ ЛЕЙТМОТИВИ
П’ЄСИ Е. ЙОНЕСКО «НОСОРОГИ»
Постановка проблеми. Проблема масового знеособлення суспільства та опору пересічної людини
колективу була однією з центральних у світовій літературі. Не раз під час аналізу творів зарубіжних
класиків нам зустрічались вирази : “ Один проти всіх! ”, “ Людина перетворюється на річ, на предмет,
перестає бути живою істотою..” тощо.
Схожі проблеми описані в п’єсі Е.Йонеско «Носороги», герой якого спостерігає, як усі, кого він знає, любить і
захоплюється, перетворюються на гучних та руйнівних носорогів, що символізують небезпеку конформізму.
Мало хто знає, що в основу п’єси покладений абсурдно-фантастичний сюжет масового перетворення
людей на носорогів, який, однак, мав реальне коріння в політичному житті Європи 30-х років. В передмові
до драми «Носороги» Йонеско підкреслював, що поштовхом до її написання були враження французького
письменника Дені де Ружмона від демонстрації нацистів на чолі з Гітлером у Нюрнберзі 1936 року.
«Дені де Ружмон, – розповідав Йонеско, – бачив цей натовп, який поступово поглинала якась істерія.
Здалека люди з натовпу, як шалені, вигукували ім’я цієї страшної людини. Гітлер наближався, і з його
наближенням зростала хвиля психозу, що захоплювала дедалі нових людей» [1, с. 227].
Розповідь очевидця містила – у стислому і ще не «зашифрованому» вигляді – зародок задуму
«Носорогів». У ній простежуються тенденції, які виокремилися в п’єсі у дві провідні тематико-сюжетні
лінії – розвиток колективної істерії (у драмі – пошесть «оносорожування») та ірраціональний опір одинака
масовому психозу (у драмі він утілився в образі Беранже) [5, с. 48].
Подібно до того, як тоталітарні режими харчуються масовою істерією натовпів, що збираються, щоб
спостерігати за парадами та демонстрацією сили, у п’єсі «Носороги» люди впадають у пошану до звірів і
вирішують приєднатися до жорстоких тварин. Звірі надихають навіть Дейзі наблизитись до "запалу і
величезної енергії, що відходить від них". Тварини виступають за готовність людини приєднуватися до
груп, навіть коли групи руйнівні та дикі.
Беручи до уваги історію Йонеско та викладені ним причини написання, самі носороги представляють не
просто фашизм, а те, як відбувається процес програмування будь-якої нації певною ідеологічною теорією.
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Таким чином, простежуючи етапи оносороження, Йонеско відкриває у нібито абсурдній навалі цього
процесу певну логіку, яка відображає закономірності поширення будь-якої колективної ідеї.
Розповсюджуючись ушир і вглиб суспільства, захоплюючи спершу тих, хто легко піддається спокусі
«омасовлення», далі – горезвісну більшість, що з покірністю стада прямує за ватажком і, врешті-решт,
«останніх з могікан», які намагаються вистояти перед хвилею знеособлення [5, с. 51]. Одним з таких
персонажів став Беранже, який не може повірити, що таке високоінтелектуальне суспільство, в якому він
виріс, тепер готове приєднатись до розповсюдження жорстокості: «Но как можно быть носорогом? Это
уму непостижимо, уму непостижимо».
Абсурд у творі виявляється не тільки на змістовому рівні, але й на фор- мальному. Основним засобом у
п’єсі є трагікомічний гротеск, що водночас підкреслює сенс страшного явища й оголює комічну абсурдну
рису (перетворення людей на носорогів). Це водночас і похмурий погляд на світ, і буфонада [2, с. 124].
Трапляються у тексті й речення-нісенітниці [3, с. 6]. Персонажі роз- думують, звідки взявся носоріг:
утік із зоопарку? прийшов із цирку? може, ховався десь поблизу в лісовому болоті? Ці версії одна за одною
відпадають, тож Беранже висуває гіпотезу-нісенітницю: «...Може, він ховався під каменем? А може, звив
собі гніздо на сухій гілляці?» [4, с. 241]. З одного боку, це видається дотепним парадоксом, а з другого –
чи не криється тут прагнення людей обов’язково все розтлумачити? А коли пояснити якийсь факт не
можна, людина вигадує хоч щось, нехай навіть це «щось» є безглуздям.
Висновки. Таким чином, концепт «Абсурду» простежується і на змістовому (наявність абсурдних
ситуацій), і на формальному (наявність абсурдистських засобів художньої виразності) рівнях п’єси.
Здавалося б ідея «оносороження» не може бути нічим іншим, як вигадкою, казкою для дітей та підлітків.
Однак в абсурдних подіях, позбавлених сенсу та логіки, захований урок, по закінченню якого кожен з нас
має зробити вибір: підкоритися «натовпу» чи чинити опір соціальному тиску.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗМІНУ СТАТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Право на повагу до приватного і сімейного життя – одне з найважливіших загальновизнаних прав
людини, зміст якого закріплено в більшості міжнародних документів і національних законодавчих актах
[1, с. 108]. Пункт 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплює право
людини на повагу до приватного і сімейного життя [2]. Крім того, доктрина невтручання з боку держави
у це право полягає в чіткому закріпленні права на недоторканність приватного життя. У сучасній правовій
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державі людина має право на повсякденне життя без будь-якого втручання. Проте, проблеми, пов'язані з
реалізацією права на особисте життя і забезпеченням її недоторканності, залишаються невирішеними в
частині правового статусу осіб, які змінили стать.
Сучасна медицина виокремлює у людей чотири статі: чоловіча, жіноча, євнухоідизм (ендокринне
захворювання, що характеризується порушенням функції статевих залоз, недорозвиненням статевих
органів, диспропорцією скелета і ожирінням); гермафродитизм (двостатеві) [3].
Транссексуалізм – це відчуття власної приналежності до протилежної статі, вроджена безповоротна
аномальність людини, яка полягає у полярній розбіжності біологічної і суспільної статі. Це стійке усвідомлення
своєї приналежності до протилежної статі, незважаючи на правильний, відповідний генетичній статі розвиток,
формування гонад, урогенітального тракту і вторинних статевих ознак [4]. Транссексуалізм входить до
Міжнародної класифікації хвороб, яка складена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Згідно з цією
класифікацією питання про «транссексуалізм» відносяться до розділу «Сексуальне здоров’я».
Принагідно зазначимо, що офіційних статистичних даних поширення даного захворювання на території
України немає. У чинному законодавстві України відсутні норми, які регулюють підстави, умови і порядок
проведення операцій зі зміни статі, а також правове становище осіб, які були прооперовані. З огляду на це,
існує необхідність законодавчого регулювання даного питання, починаючи з реалізації конституційного
права на медичну допомогу, в межах якого можна виявити прогалин у виборі критеріїв, тактики і способів
лікування пацієнтів та реабілітацію осіб, які змінили стать. При цьому варто звернути увагу на те, що в
чинному законодавстві відсутнє законодавчо закріплене поняття «зміна статі» (наприклад, в Білорусі, де
нормативно-правові акти більш детально регламентують питання лікування транссексуальних пацієнтів,
виділяються поняття «зміна статі» і «гормональна і (або) хірургічна корекція статі особи» [5]).
Міжнародні норми у цьому питанні відсилають до національного права. Зокрема, у грудні 2016 р.
чинності набув інший Наказ МОЗ «Про встановлення медикобіологічних та соціально-психологічних
показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової
документації й інструкції щодо її заповнення» де вказано, що «соціальнопсихологічними показаннями
для зміни (корекції) статевої належності є дискомфорт або дистрес, що обумовлені розбіжністю між
статевою ідентичністю індивідуума і статтю, встановленою йому при народженні (і пов’язаними з цим
гендерною роллю та/або первинними і вторинними статевими ознаками)» [6].
Підхід європейських держав-членів можна розділити на такі групи: 1) держави-члени, у яких немає
вимоги до гормонального лікування чи операції для правової ідентифікації зміни статі (Великобританія,
Фінляндія, Швеція). У цих країнах відбулося законне визнання гендеру через докази гендерної дисфорії
перед компетентним органом (наприклад, МОЗ Угорщини, перерозподіл гендерних питань
Великобританії, лікар або клінічний психолог в Іспанії); 2) держави-члени, де необхідні гормональні
та/або хірургічні втручання правового визнання зміни статі (більшість європейських держав, зокрема,
Болгарія, Чехія, Італія, Литва, Польща) [7, с. 86-92]. В українській правовій системі відсутні норми
клінічного регулювання, які дозволяли б лікарям самостійно визначати способи і тактику лікування
пацієнтів в залежності від діагнозу та індивідуальних показників.
В юридичних джерелах виділяють наступні етапи процесу зміни статі: 1) медична зміна статі; 2) державна
реєстрація зміни імені та запису про народження в органах РАЦС України; 3) видача нового паспорта [8, c. 32].
Перший етап включає медичну зміну статі. Медична зміна статі – це гормональне лікування та
хірургічна операція або, якщо це необхідно, кілька операцій. Оскільки таке медичне втручання впливає
на інтереси інших людей (членів сім'ї), суспільства і держави (зміна пенсійного віку або виконання
військового обов'язку), то потрібен контроль з боку держави. Тому доцільно вказати в законі, що медична
зміна статі дозволяється тільки в державному медичному закладі.
Другий етап процесу зміни статі – державна реєстрація зміни імені та зміни запису про народження в
органах реєстрації актів цивільного стану. З огляду на це, в чинному законодавстві має бути зазначено, що
до проведення хірургічної операції транссексуал подає заяву про зміну імені та внесення змін до записів актів
цивільного стану у відповідні органи за місцем проживання або державної реєстрації народження.
Очевидно, що рішення про зміну імені можна приймати тільки тоді, коли особа успішно перенесла
гормональне лікування і хірургічну операцію зі зміни статі, що підтверджується документом встановленої
форми, виданим громадянину медичним закладом. Державна реєстрація акта про зміну імені та внесення
змін у вигляді доповнення про зміну статі в запис про народження повинні проводитися одночасно, і
тільки після виконання даних умов стать може вважатися зміненою.
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Проте, вимога про необхідність проведення хірургічних операцій по корекції статі в якості
обов'язкової умови зміни статі транссексуальних осіб суперечить нормам як міжнародного права, так і
чинного законодавства України. Зокрема, відповідно до практики ЄСПЛ аспекти транссексуальності
входять до сфери приватного життя особи. Право на повагу до приватного життя, закріплене в ст. 8
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також право на недоторканність
приватного життя, що гарантується кожному відповідно до Конституції України, може бути обмежене
лише на підставі закону. Разом з тим, жоден ний закон, що діє на території України, не встановлює, що
для внесення відповідних змін до актового запису про народження, повинні бути проведені попередні
медичні втручання – у тому числі хірургічні операції.
Третя стадія (отримання паспорта) не потребує пояснення, оскільки є наслідком проходження особою
двох попередніх етапів.
Як висновок можна зауважити, що в якості найбільш оптимальних механізмів визнання гендерної
ідентичності транссексуальних осіб варто розуміти такі механізми, які, по-перше, встановлюють
можливість внесення змін в актові записи про народження транссексуальних заявників в
адміністративному порядку на підставі медичного висновку про зміну статі, без вимоги проведення
гормональної замісної терапії або хірургічних операцій по корекції статі. По-друге, слід також визнати
можливість зміни імені транссексуальних заявників за їх заявою або в загальному порядку зміни імені або
в порядку внесення змін до актових записів про народження (при цьому зміни мають вноситися лише на
підставі медичного висновку про зміну статі одночасно зі зміною вказівки на стать, шляхом зміни імені
на ім'я, вказане заявником, а також виправлення родових закінчень в прізвищі та по батькові заявника).
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ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОЇ ДОКТРИНИ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРИ
ПРАВОТВОРЕННІ В УКРАЇНІ
Ідеологія завжди залишає відбиток у людській свідомості. Саме вона формує нас. Завдяки їй, ми
вирішуємо яких поглядів притримуватись, за якими правилами жити та транслюємо це на інших. Наше
життя – це безперервний вплив. Щось закріплюється, приживається і починає домінувати в суспільстві, а
щось пригнічується, знецінюється та зникає. Метою дослідження є вивчення ступеню впливу релігії, та її
доктрини на суспільство та право.
Україна – держава, в якій проголошується свобода совісті, віросповідання і церква дійсно
відокремлена від офіційних органів управління. Але свобода совісті не є абсолютною. Для її формування
треба джерела, певні правила, дозволи, обмеження, і релігія їх надає. Це все супроводжує нас впродовж
життя, але закладається ще в дитинстві. Наприклад, прості поняття добра і зла формуються ще в ранньому
віці, за допомогою батьків, які іноді пояснюють з позиції вищих сил («Бог накаже»). І в таких простих
речах найбільш доступно простежується вплив з боку церкви на людину, і як наслідок на правотворення,
бо ці люди і є тими, хто надалі просуватиме своє бачення, ідеологію і розуміння чогось в маси. І хоча
батьки застосовують не правові норми, а релігійні заповіді, ми бачимо, що вони багато в чому збігаються.
Аналіз впливу релігії на суспільство досліджували ряд науковців. Так, Маніліч О. В. зазначає, що: «Якщо
релігія як регулятивний чинник має в своїй основі феномен віри в ідеальну розумну сутність або добру силу
абсолютного значення, здатну, за сподіванням віруючого, допомогти йому в його справах й убезпечити від
усього недоброго і небезпечного, то право – регулятор значно менш сентиментальний, саме і побудований
на недовірі однієї людини до іншої, на відчутті постійного ризику, що очікувані необхідні дії залишаться
невиконаними» [1, 21]. Однак релігія і право взаємно впливають один на одного. Людина не народжуємось
з релігією, але саме релігія допомагає формувати свої погляди, ідеали, розуміння світу.
Вплив релігії і суспільства один на одного виражається в різних аспектах. 1) Вплив релігії як
ідеологічної системи [2, 12]. При цьому варто враховувати, що релігія виконує функцію обґрунтування та
підтримки цінностей суспільства. 2) Політичні сили використовують релiгiю, церкву у своїх цілях для
того, щоб надати вiдповiдного характеру політичним організаціям або громадським об’єднанням (релігію
політика використовує як засіб збереження влади) [3, 199]. 3) Віряни об’єднуються в різноманітні групи
інтересів, звертаючись при цьому до релігії як ідеологічного оформлення своїх інтересів та цілей, які вони
намагаються захистити чи нав’язати іншим групам або суспільству загалом. Більше того, церква може
бути загальнонаціональною, універсальною, і в такому випадку вона інтегрує весь соціум, відповідає
релігійно-духовним потребам максимально можливої кількості населення країни, або не мати такого
характеру та лише частково інтегрувати певні частини суспільства і тяжіти до щільної взаємодії з
державою, а не із суспільством [4]. 4) Церква відіграє важливу роль у політичній соціалізації особистості.
Сутність останньої полягає у «сходженні» особистості від простої інформованості до усвідомлення
політичних переконань та активної життєвої позиції [5, 25]. Церква – це неполітична організація, а тому
вона за допомогою нав’язування та проповідування своїх цінностей впливає на людей.
Україна не є державою однієї релігії, а саме тому будь-яке розмежування чи диференціація у цій сфері
є прямою загрозою та сприятливим чинником для виникнення сутичок, конфліктів між певними
політичними групами та суспільними, які підпадають під їхній вплив. На сучасному прикладі (утворення
Української Православної Церкви Київського Патріархату) ми могли спостерігати явну боротьбу за
державний апарат, за голоси виборців, а також утворення відкритих конфліктів на цьому тлі між людьми.
Але так чи інакше, вплив церкви на політичні переконання вірян, зазвичай, не є високим. Так, рівень
впливу церкви на політичні переконання громадян 2013 року, порівняно з 2000-м та 2010-м, майже не
змінився: відповідь «зовсім не впливає» у 2000 році та 2010-му вибрали по 12% опитаних, 2013 року – 9%;
«частково впливає» – 3%, 4% і 2% відповідно. Показово, що порівняно частіше вплив на свої політичні
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переконання визнають вірні УГКЦ (13% – прислухаються до тих політичних думок та ідей, що пропагуються
в їх релігійній організації, ще 7% – визнають, що на їхній політичний вибір частково впливає позиція
релігійної організації) [6, 25].
Отже, релігійна доктрина, відносно права, відіграє позитивну роль, закладаючи у свою ідеологію
правильні загальнодемократичні ідеали та гуманістині принципи. Однак, її вплив має і негативні сторони,
та вони зазвичай проявляються у влади країн, право яких підконтрольне церкві. В Україні, ми вважаємо,
релігія має помірний, стабільний, схвальний вплив на суспільство, тому релігійна доктрина має сприяти
розвитку правовотворення в нашій державі.
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СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ: З ПОГЛЯДУ ТЕОРІЙ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
На сьогодні існує безліч різноманітних визначень які би могли схарактеризувати таку складну
систему як “держава”. Все ж, на нашу думку, найбільш точно описали це поняття А.М. Мерник [1] та А.С.
Ярова [1] «Держава (у своєму широкому розумінні) – це всеосяжна правова, суверенна територіальна
організація, яка має у своєму розпорядженні всю суспільно-політичну владу» [1, 19].
Держава, як певний механізм влади та взаємовідносин з народом, має певні ознаки, серед яких є
служіння людині та повне забезпечення інтересів громадян, неупереджене гарантування безпеки її
мешканцям та створення належних умов для реалізації певних реформ у як економічній так і соціальній
сферах. Отже, сама суть держави – служити людині. Підтвердження цьому ми можемо знайти у
основному законі держави – Конституції України [2], а саме: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні є найвищою соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави» [2, п.1, ст.36].
Теорії походження держави в тій чи іншій мірі визначають чіткі соціальні гарантії держави, а також
її безпосередню роль. На наш погляд призначення держави як соціального гаранта варто розглянути на
прикладі таких протилежних і водночас близьких за своєю суттю марксистської та теологічної теорій.
За марксистською теорією, держава виникла у результаті суспільної еволюції, що була обумовленою
не тільки історичними але і економічними чинниками. Підтвердженням того є цитата Енгельса: «Держава
жодним чином не являє собою сили, ззовні нав’язаної суспільству…, це є продукт суспільства на певному
ступені розвитку» [3]. Отже, соціальна роль держави у даній концепції полягає у тому, що держава сама
створює певні умови, а також тим самим намагається усунути фактори загрози (наприклад капіталізм) для
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того, щоб суспільство розвивалося. До соціальної мети, на нашу думку, також можна віднести організацію
публічної влади задля уникнення конфліктів між класами.
Теологічна теорія, на противагу марксистській, зазначає, що держава – це результат «божественного
промислу», вона вічна, як і сам Бог. Ми вважаємо, що дана теорія була просто так званим прикриттям
своєї абсолютної, нічим необмеженої влади для монарха перед народом.
Незважаючи на багатьох прибічників, теологічна теорія має також і заядлих критиків. Наприклад,
Поль Анрі Гольба́х [4], який зазначав, що державу створив не Бог, а народ, і головним призначенням
держави є захищення населення від свавільного втручання з боку церкви.
Ми вважаємо, що сама суть призначення держави має виявлятися у її функціях. У свою чергу, ті
функції зобов’язані бути направленими на розвиток суспільства. Саме від якості виконання даних
функцій буде залежати як саме громадяни країни будуть сприймати їх значущість. Як ми можемо
спостерігати, в наші дні ситуація у деяких країнах не є стабільною саме через неналежне виконання
державами свого соціального призначення. Логічним явищем буде бунтівна, а подекуди навіть агресивна
реакція народу, що буде виявлятися у багаточисленних мітингах, інколи – переворотах, або навіть
жорстоких революціях.
Зв’язок держави та людини виявляється не тільки у громадянстві, але через так званий обмін
культурних або ідеологічних потреб. Ми вважаємо, що це може виражатися у здатності суспільства до
об’єднання у спільноти або угрупування, що будуть в свою чергу допомагати державі. Так, у Конституції
зазначено, що громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські
організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод
інших людей [2, ст.36].
Отже, сутність соціального призначення держави – це є досягнення національного компромісу, згоди,
а також забезпечення регулювання відносин всередині соціуму. Держава являє собою сукупність
соціальний груп. Також, вона є найголовнішим джерелом влади, що обов’язково має діяти відповідно до
інтересів народу. Порівнюючи дві кардинально різні концепції державного існування можна зробити
висновок, що соціальне призначення певного державного утворення напряму залежить не тільки від
устрою або ментальності, але і від певних упереджень, здатності держави забезпечити природні права
людини, її інтересів, а також рівності та свобод.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСТВА
Громадянство цілком обґрунтовано можна назвати основою конституційно-правового статусу особи
як у національному, так і в міжнародному праві. Факт наявності в особи громадянства однієї, двох чи
більшої кількості держав, так само як і неналежність особи до громадянства жодної з держав світу має
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важливе значення як для держав, так і для індивідів. Державу та її громадян поєднує стійкий правовий
зв’язок, що знаходить свій вияв у взаємних правах та обов’язках, обсяг яких є найповнішим порівняно з
іншими категоріями населення відповідної держави. Так, держави наділяють своїх громадян більшим
обсягом прав, ніж іноземців та осіб без громадянства, зокрема можливістю участі в управлінні державою
безпосередньо або через систему представницької демократії.
Сьогоднішні реалії, а саме соціальні революції, виникнення нових держав, зміна державних кордонів,
переселення – це неповний перелік питань, що мають саме безпосереднє відношення до громадянства. Крім
того, серйозні суперечки можуть викликати наслідки колізій законів, що регулюють набуття і втрату
громадянства в різних державах. Таким чином, вивчення міжнародно-правових проблем громадянства являє
практичний інтерес. Значення громадянства в міжнародному праві – змінюється протягом історії. Воно
залежить від рівня розвитку людського суспільства. З розвитком міждержавних відносин, із збільшенням
міграції населення підвищується вплив міжнародного права на регулювання питань громадянства. Є
необхідність в удосконалюванні законодавства України щодо громадянства. Вищесказане обумовлює нові
підходи до вивчення інституту громадянства як у сфері державного, так і міжнародного права.
Найбільш усталеними щодо інституту громадянства є наступні точки зору, зокрема, тривалий час
громадянство розглядалося як приналежність особи до держави. Такого погляду дотримувалися переважно
вчені радянського періоду (Л. Дяконов, І. Тайнін, Я. Уманський та інші). Даний підхід до характеристики
досліджуваного явища ґрунтовно критикується сучасними дослідниками. Противники такого підходу (р.
Бедрій, О. Брянцев, Ю. Тодика) зазначають, що визначення громадянства як приналежності особи до
держави не відповідає сучасному розумінню характеру відносин держави та особи. В процесі взаємодії з
державою у будь-якому випадку особа є суб’єктом, на якого як мінімум можна покласти обов’язки та який
володіє свободою. Якби особа належала певній державі, то у даних стосунках виступала б об’єктом, за яким
не можна не тільки визнати права, а й покласти обов’язки. Якщо правовий зв’язок особи з державою є
нерівноправним, то громадянство у будь-якому випадку буде правовідносинами [1, с. 20].
Поширеним в радянські часи був також підхід до визначення громадянства як політико-правового зв’язку
між особою та державою (Л. Лазарєв, Б. Топорнін, Г. Тункін). Сучасними дослідниками таке твердження
визначається як рудимент тоталітаризму. Оскільки, виходячи з нього, якщо людина перебуває у політичній
опозиції до держави, або до її керівних кіл, то це може бути підставою для позбавлення громадянства [2, с. 70–71].
Якщо розглядати громадянство, насамперед, як політико-правовий зв’язок особи з державою, можна зробити
припущення, що підставою для позбавлення громадянства особи може бути перебування у політичній опозиції
до держави, гостра критика політики її керівництва. А це вже прямо суперечить нормам міжнародного права та
принципу незалежності та самостійності прав людини від владних структур.
Більшість науковців, аналізуючи істотні ознаки громадянства, вказують на наявність правового
зв’язку особи і держави. Таку позицію висловлюють українські правознавці Ю. Шемшученко, А. Таранов,
Ю. Тодика та інші. При цьому дається характеристика цього зв’язку як стійкого, необмеженого у просторі
та часі (В. Кравченко [3, с. 56]), а головне, двостороннього (М. Суржинський [4]), тобто взаємного між
державою та особою щодо їхніх прав та обов’язків, а також взаємної відповідальності (О. Майданник [2]).
На наш погляд, більш оптимальною є позиція Н. Шукліної, яка вказує на складну внутрішню структуру
інституту громадянства і його «пов’язаність» за своєю природою і з державним суверенітетом,
територіальним устроєм держави, правовим становищем особи [5, с. 35].
У сучасній гуманітаристиці дослідники практичної філософії спиняють увагу на проблемних
питаннях. Для прикладу, філософсько-правових варіативних оцінок зазнає концепція держави і права,
поза якими доктрину громадянства в сучасній науці сформувати не можна. Традиційно дискурс дійсної
філософсько-правової доктрини громадянства науковці демонструють її у чотирьох значеннях:
– як формальний правовий статус особи, який передбачає зв’язок між державою та особою;
– як своєрідний «конструкт» прав, обов’язків та привілеїв, які належать громадянинові конкретної держави;
– як очевидну сукупність відповідальності, чеснот та навичок, які підкреслюють демократичність
конкретної держави;
– як колективну ідентичність групи людей, які проживають в межах однієї держави, мають однакові
цінності та стиль життя, незалежно від їхньої етнічної, расової, релігійної належності («клуб», належність до
якого передбачає як виконання формальних вимог, так і отримання своєрідного «бонусу» у вигляді
соціального забезпечення, безвізових мандрів іншими країнами чи полегшеного ведення бізнесу).
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Дефініція «громадянство» за своїм значенням є похідною від денотату «громадянин» і позначає,
насамперед, приналежність (belonging) особи до складу громадян конкретної держави у вигляді стійкого і
необмеженого у часопросторі ефективного правового зв’язку між нею та конкретною державою, без зазначення
етнічного походження особи, закріпленого на законодавчому рівні, що обумовлює її права й обов’язки щодо
цієї держави. Однак, таке формулювання громадянства є, на нашу думку, семантично не повним (частковим):
1. По-перше, у сучасному світі громадянство сприймається додатково, як привілей [6, с. 490–491].
2. По-друге, громадянство не залежить від етнічного походження особи. Як пише проф. В. Вовк,
«саме інший в розумінні чужого (мігранта-іноземця) зазвичай і є точкою відліку для усвідомлення і
віднаходження тих рис та якостей, які мають бути притаманними кожному індивіду, щоб зарахувати його
до своїх (громадян)» [7, с. 145–149].
Правове регулювання порядку надання громадянства у різних державах має свої особливості,
оскільки всі питання, пов’язані з цим, регулюються тими ж державами. Це не означає, що вони можуть
довільно встановлювати порядок набуття громадянства, не зважаючи на загальновизнані принципи
міжнародного права та міжнародні звичаї. Основним і найбільш поширеним способом набуття
громадянства є філіація, або набуття громадянства в силу народження. Філіація може здійснюватися на
основі двох основних принципів: «права крові» (jus sanguinis) та «права ґрунту» (jus soli). Наступним
найбільш поширеним способом набуття громадянства є так зване укорінення, або натуралізація.
На сьогоднішній день, проблема множинного громадянства набула у світі особливої гостроти із-за
напливу біженців зі Сходу у Європу, а для нашої держави також із-за переміщення жителів Східних
областей України в Російську Федерацію. Для розв’язання багатьох проблем, пов’язаних із множинним
громадянством, використовується принцип визначення ефективного громадянства. Ефективне
громадянство пов’язане з необхідністю визначення фактичного або переважного громадянства біпатрида
для розв’язання проблем, пов’язаних з колізійною формулою, що визначає особистий статус фізичної
особи. Держави, які допускають можливість подвійного громадянства, це зокрема: Австралія, Бангладеш,
Бельгія, Бразилія, В’єтнам, Канада, Колумбія, Кіпр, Домініканська Республіка та ін.
Оскільки, інтеграція України до Європейського Союзу проголошена пріоритетним напрямом
внутрішньої і зовнішньої політики України, однією із умов паритетних відносин з європейською
спільнотою є високій рівень адміністративного захисту прав і свобод особи, зокрема іноземних громадян
та осіб без громадянства, які перебувають на території України з різних причин та обставин що, в певній
мірі, відбудеться внаслідок вдалого функціонування адміністративно-правового механізму реалізації
права на громадянство в Україні. Євроінтеграційні процеси є чинником, що впливають на формування
сучасного праворозуміння, зумовлюють інше ставлення до ролі адміністративно-правового механізму у
регулюванні забезпечення права на громадянство. Особливо вищезгадані євроінтеграційні процеси
впливають на нормативну складову адміністративного механізму у забезпеченні цього права, що
торкається її гармонізації відповідно до європейських стандартів.
Вдосконалення інституційної системи адміністративно-правового механізму забезпечення права на
громадянство повинно відбуватися комплексно за допомогою чіткого визначення на законодавчому рівні
системи засобів адміністративно-правового забезпечення права на громадянство. На нашу думку, під
системою засобів такого забезпечення права на громадянство потрібно розуміти сукупність активних дій
державних органів центральної виконавчої влади та державних органів виконавчої влади на місцях з
питань громадянства, спрямованих на забезпечення права на громадянство.
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ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ФОРМА ПРАВА
Сьогодні в Україні прецедент не визнається як офіційне джерело права. Україна є правовою державою,
отже притримується принципу верховенства права, що в свою чергу формує змістовну основу права, його
джерел та норм. Наукові обґрунтування та власнe історичний досвід багатьох поколінь українців створили
чітке уявлення щодо визначення сутності джерел права та їх видів як тих, які існують у світі, так і тих, що
використовуються в Україні. Висновком наукових обґрунтувань було те, що Україна (як і раніше УРСР)
належить до романо-германської правової сім’ї, і джерелом права в її правовій системі визнається
нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір та правовий звичай [1, 42]. Неврегульване питання
правового прецеденту в нашій державі стає основою наукових робіт таких науковців як: Л. В. Авраменко [2],
О. А. Любчик [1], О. В. Петришин [2], М. В. Цвік [2], О. Б. Чорномаз [3] та інші. Актуальність даної теми
полягає в тому, що правовий прецедент в Україні не визнаний, хоча судові рішення ‒ це інформативне
джерело, яке вказує на те, що закони, які ухвалює Верховна Рада, прийняті не дарма.
Прецедентне право являє собою систему прецедентів. Прецедентом вважається правило, покладене в
основу вирішення якоїсь конкретної справи судовим або іншим державним органом, застосування якого
стає обов’язковим при розгляді всіх наступних подібних за змістом справ тієї ж категорії. Він є основною
формою права в країнах англо-американської системи і створює найбільш сприятливі умови для
динамічного розвитку правової системи [2, 152]. Розрізняють судовий прецедент, який формується
вищими судовими інстанціями, та адміністративний прецедент, який створюється вищими органами
управління [2, 180]. У країнах, де правовий прецедент діє, а це країни англо-саксонської правової сім´ї,
він діє не лише у разі відсутності закону до певної ситуації, а разом з ним. В англійському праві
розрізняють обов’язкові (пов’язуючі) і переконливі прецеденти. Англійські судді при вирішенні
конкретних справ або посилаються на вже існуючі прецеденти (деклараторний прецедент), або
створюють нову норму права (креативний прецедент) [2, 187].
Багато вчених вважають, що правовий прецедент це досить нова і не до кінця досліджена форма
права, проте хочу звернути увагу, що значну роль у становленні правових норм відіграли суди. Судові
функції спочатку здійснювали жерці у формі релігійного ритуалу або верховні правителі і призначені
ними судові органи. Вони закріплювали у своїх рішеннях ті звичаї, які відповідали новим порядкам.
Судові органи формулювали правові прецеденти – рішення з конкретних справ, які в майбутньому
набували нормативного характеру, ставали загальнообов’язковими при вирішенні аналогічних справ. Так,
рішення преторів та інших магістратів у Стародавньому Римі вважалися обов’язковими зразками для
вирішення аналогічних справ, унаслідок чого склалася ціла система преторського права [2, 69].
Правознавці визнають, що практика і теорія прецеденту в країнах загального права найбільшою мірою
відображає складність і багатоманітність реального життя; спроби врегулювати законом усі можливі
ситуації неминуче приречені на невдачу [3, 45].
Допущення правових прецедентів до регламентації правового регулювання зовнішньоекономічної
діяльності є об´єктивно необхідним. Непевне чи неповне закріплення колізійних норм у законодавстві
держави і міжнародних договорах спонукає суддів звертатися до міжнародного правового прецеденту.
Правовий прецедент доповнює норми права у тих випадках, коли певні приписи в сфері правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності взагалі не існують, або вони відсутні в нормативних актах.
Міжнародні правові прецеденти застосовуються у практиці певної держави, якщо остання визнала його в
нормативному акті. Національний правовий прецедент – рішення національного суду в сфері
зовнішньоекономічної діяльності, яке є усталеним в національному правовому просторі [4]. Дослідивши
наукові джерела можна відмітити, що до міжнародних правових прецедентів відносять рішення
Міжнародного суду ООН, рішення Міжнародного комерційних арбітражних судів, Міжнародного суду з
прав людини та англійських судів.
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Вивчаючи питання правового прецедента в Україні О. Любчик вказує, що сьогодні чинне
законодавство так трактує питання судової правотворчості і дії правового прецеденту в Україні:
 стаття 2 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», закріплюючи завдання суду,
наголошує: «Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на
справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а
також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
Завданням суду є здійснення правосуддя (розгляд конкретної справи), і це вид правозастосовної
діяльності; правотворча функція не згадується.
 п. 6, 7 ст. 13 цього ж закону, «висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах
Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй
діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування
норм права, викладені в постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні
таких норм права». Як зазначає О. Любчик, цим законом прямо не передбачений правотворчий характер
висновків Верховного Суду, тобто цьому органу не надано право утворювати нові норми права, а лише
робити висновки щодо правозастосування вже існуючих норм права і пропонувати необхідний варіант їх
правозастосування .
Отже, розглянувши питання правового прецеденту як форми права, можна впевнено сказати, що
правовий прецедент може стати ґрунтовною базою для багатьох складних юридичних ситуацій, де серед
безлічі законів та підзаконних актів, які є наявними в нашому законодавстві, не знайдеться жодного, на
основі якого можна було б винести правильне рішення. Україна робить певні кроки до становлення
правового прецеденту як джерела права. Приклад тому ‒ Закон України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини" [5]. В Законі вказується, що він врегульовує
відносини, які виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав
людини у справах проти України; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну
практику європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до
Європейського суду з прав людини проти України.
Дослідивши правовий прецедент і вивчивши його як джерело права, можна стверджувати, що його
впровадження в структуру українських джерел права стане не тільки основою для тлумачення певних
юридичних понять чи практики правовідносин, а й великим кроком в майбутнє нашої держави.
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ЮРИДИЧНИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА: ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
У сучасному світі прецедент широко застосовується в країнах англо-саксонської правової сім’ї. В
країнах із романо-германською системою права прецедент посідає другорядне місце серед джерел права.
В українському законодавстві не використовується термін «правовий прецедент», а отже офіційно він не
є джерелом права.
Погляди вчених щодо фактичного використання юридичного прецеденту як джерела права в Україні є
досить суперечливими. Одні науковці заперечують існування правового прецеденту як джерела права в
Україні, а інші наполягають на визнанні того, що все таки в системі законодавства нашої країни юридичний
прецедент застосовується фактично. Прихильники думки про фактичне існування прецеденту в Україні,
відносять до прецедентів рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду
України [1, 32]. Оскільки в Україні відбувається реформування правової системи і намагання наблизити її до
європейської, питання про юридичний прецедент як джерело права є досить актуальним.
В теоретичних напрацюваннях під правовим прецедентом розуміють рішення компетентного органу
держави в конкретній справі, яка розглядалась вперше, і якому надається формальна обов’язковість при
розв’язанні всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ[2, 155]. Як і кожне джерело
права юридичний прецедент має певні ознаки, які науковці поділяють на загальні (ознаки, які властиві
всім джерелам права) та спеціальні (ознаки, які властиві виключно правовому прецеденту).
До загальних ознак, які випливають із визначення джерела права, належать: формальне вираження і
закріплення правових норм; загальнообов’язковість; встановлення нових норм, зміна чи скасування
старих [3, 13]. До спеціальних ознак правового прецеденту належать: формулювання судових прецедентів
вищими судовими інстанціями; відносна зв’язаність вищих судових інстанцій своїми власними
рішеннями; формування і функціонування прецеденту на основі чинного законодавства, що зумовлює
його підпорядкованість закону; казуїстичний характер прецеденту [4, 185-186].
Оскільки в таких країнах як Англія, Нова Зеландія, Канада, Австралія, США, правовий прецедент є
невід’ємною частиною правової системи, то існує поділ прецедентів на певні види. В основному всі
правові прецеденти поділяються на дві групи: адміністративні прецеденти та судові. Адміністративний
прецедент – це така поведінка державного органу виконавчої влади або уповноваженої посадової особи,
яка мала місце хоч б один раз і може слугувати зразком при аналогічних обставинах [5, 519]. Судовий
прецедент – це принцип, на основі якого ухвалене рішення у конкретній справі, що є обов’язковим для
суду тієї самої або нижчої інстанції при вирішенні в майбутньому всіх аналогічних справ або виступає
зразком тлумачення закону [4, 185]. В свою чергу кожен із цих видів прецедентів можна класифікувати
на підвиди. Так, адміністративні прецеденти, за обов’язковістю виконання можна поділити на обов’язкові
та рекомендаційні; за сферою дії - на загальнодержавні, регіональні і локальні, за змістом - на
рекомендаційні, заборонні та управомочуючі; за дією в часі - на обмежені і необмежені [5, 520-521].
Що стосується судових прецедентів, то в американській правовій системі їх розподіляють на три
підвиди: позитивний, негативний та прецедент-тлумачення.
Позитивним прецедентом вважають попереднє рішення, яке внаслідок незмінності соціальних умов,
застосовується без істотних змін. Негативний прецедент - це попереднє рішення судів, яке через зміну
історичних, соціальних умов, не може бути застосоване в первинному вигляді і потребує перегляду
підходів до застосування при прийнятті подальших рішень. Прецедент-тлумачення являє собою відносно
самостійний різновид прецедентів, який сформувався в результаті тлумачення конституційних актів та
законів вищими судовими інстанціями [4, 187].
Отже, правовий прецедент є джерелом права в багатьох країнах, але його місце в правовій системі
кожної з них відрізняється. Прецеденту властиві як загальні, так і спеціальні ознаки, які характеризують
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його з різних сторін. Поділ прецедентів на види можна проводити за різними критеріями: за
обов’язковістю, сферою дії, часом, змістом.
На наш погляд, оскільки існує явище фактичного застосування прецеденту як джерела права в
Україні, а саме прецеденту-тлумачення, то було б слушним, якби правовий прецедент набув і офіційного
закріплення в правовій системі України. На нашу думку, через те що українська правова система
знаходиться на етапі реформування, то офіційне використання правового прецеденту в якості додаткового
джерела права (лише у випадках, коли немає закону або іншого нормативно-правового акту, який би
регулював дані відносини (тобто у випадках прогалин у законодавстві) в певній мірі, полегшило б і
пришвидшило б вирішення деяких судових справ.
Література:
1. Мельник А. Доповнюючі джерела українського права // Юридична Україна: електрон. версія журн. –
2013. – № 11. С. 30-36. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2013_11_7 (дата звернення: 31.04.2021)
2. Теорія держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний,
Н. В. Заяць [та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. – Київ: НАВС, Освіта України, – 2017. – 320 с.
3. Делія Ю. В. Джерела (форми) права у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні
(загальнотеоретичний аспект) // Правовий часопис Донбасу: зб. наук. пр. Кривий Ріг. – 2018. – № 3. – С.
12-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_3_4 (дата звернення: 14.05.2021)
4. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів /
М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко [та ін.]; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Харків:
Право, – 2009. – 584 с.
5. Пархета A. А. Теоретичні проблеми визначення сутності адміністративного прецеденту як
джерела права // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Одеська юридична
академія". – 2012. – Вип. 65. – С. 517-523. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_72 (дата звернення:
15.05.2021)

67

Наукове видання
Українською, англійською та російською мовами

Матеріали V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ»
(м. Київ, 30-31 травня 2021 року)

Підписано до видання 03.06.2021 р.

68

