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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Галан Л.В.,
к.е.н, доцент.
Безпалько Т.О., Буюклі М.Ю., Парфьонов Д.,
бакалаври.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
Сфера телекомунікаційні України відіграє важливу стратегічну роль у розвитку національної
економіки. На сьогодні телекомунікаційний ринок максимально удосконалюється в питаннях
інноваційності та запровадження нових послуг, які потребують досконало адаптованих стратегій
розвитку та просування послуг сфери телекомунікацій, що і формує актуальність даної теми
Метою даної роботи являється виявлення проблем оператора телекомунікацій України, а також
виділення основних стратегій інноваційного розвитку, що забезпечать перспективу розвитку
телекомунікаційного оператора.
Питаннями діяльності операторів телекомунікацій займались такі науковці як: Князева Н.О., Голубєв А.К.,
Галан Л.В., Стрій Л.О., Вороненко І.В., Тихвинський В.О., але і сьогодні дана тема являється досить
важливою і не достатньо вивченою, тому потребує значної уваги з урахуванням складних умов сьогодення.
Високий рівень конкурентоспроможності мобільних операторів зазвичай досягається за рахунок
планомірної реалізації керівництвом обґрунтованої стратегії розвитку бренду, яка передбачає проведення
відповідних змін в управлінській політиці, спрямованих на забезпечення максимальної віддачі від
потенціалу компанії в ринковій ситуації, що склалася. Розробка стратегії базується на визначенні
поточного стану економічного потенціалу підприємства, а також ринкових умов, в яких підприємство
здійснює свою діяльність.
Український мобільний ринок є частиною телекомунікаційної галузі, що наразі динамічно
розвивається. Це, зокрема, стосується збільшення кількості тарифних планів, технологічних переваг
порівняно з іншими секторами економіки, прибутковості мобільних компаній, значної кількості
потенційних споживачів мобільних послуг, передового менеджменту й позитивно впливає на діяльність
мобільних операторів.
Провідними мобільними операторами в Україні з позиції чисельності клієнтів, суми отриманих доходів,
якості надання послуг і якості обслуговування є Київстар, Vodafone та lifecell. Протягом останніх років в
Україні спостерігається тенденція до збільшення доходів від надання послуг мобільного зв’язку та доступу
до мережі Інтернет. Надання послуг мобільного зв’язку розвивається доволі швидкими темпами.
Забезпечення послугами мобільного зв’язку та надання доступу до мережі Інтернет перейшло для
споживачів у клас найдоступніших. Аналіз діяльності операторів мобільного зв’язку пов’язаний з
дослідженням факторів внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовищ компаній.
Велика трійка мобільних операторів – «Київстар», «Vodafone Україна» і «lifecell» – оголосили
результати фінансової та операційної діяльності у другому кварталі 2020 року.
Понад 6 млрд. грн. виручки отримав найбільший оператор України «Київстар». У порівнянні з другим
кварталом 2019 року вона виросла на 6,8%. При цьому у звіті зазначається, що половина виручки
отримана з оплати послуг мобільного Інтернету. На другій позиції – «Vodafone Україна». Компанії
вдалося заробити 4,1 млрд. грн., що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Це найвища на
ринку динаміка збільшення доходу.
Звісно швидкому розвитку заважають відповідні існуючі проблеми, які впливають на діяльність
оператора телекомунікацій до них відносяться:
- повільний розвиток інфраструктури мобільного широкосмугового доступу до Інтернету та
телекомунікацій в цілому;
- слабкий розвиток цифрової інфраструктури; недостатнє покриття в країні швидкісним мобільним
Інтернетом на всіх міжнародних та національних автошляхах;
- недостатня швидкість мобільного Інтернету в населених пунктах;
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- майже повністю відсутній доступ до послуг 4G покоління в віддалених від міста населених пунктах.
Всі оператори із випередженням графіку забезпечують розгортання покриття LTE в Україні, цей
процес розбудови ще триватиме декілька років, а існування якісного 4G-покриття також є однією із
необхідних умов й для запуску 5G послуг.
Технологія 5G – це технологія недалекого майбутнього, орієнтована в першу чергу на потреби
бізнесу, робототехніки і нових екосистем розумного міста і також на споживачів [1].
Конкурентні стратегії – важлива і невід’ємна складова сучасних ринкових відносин. Це спосіб
отримання стійких конкурентних переваг шляхом конкурентної боротьби, задоволення потреб
споживачів, які стають все більше вибагливішими особливо до послуг нового покоління.
Запуск технології 5G в Україні – це перспектива розвитку операторів телекомунікацій та економіки нашої
країни в цілому. Також для подальшого розвитку операторів телекомунікацій потрібно сформувати чітку державну
стратегію розвитку наступної генерації зв’язку, яка би враховувала позиції операторів, бізнесу та ринкових потреб;
Тому для забезпечення швидкого розвитку операторів телекомунікацій можна виділити наступні
стратегії розвитку, які формуватимуть перспективу розвитку операторів телекомунікацій України:
1. Стратегія абсолютного лідерства за витратами - телекомунікаційна сфера України надає
високоякісні послуги, але в останній час клієнти незадоволені високими тарифами за послуги, через це
вони можуть обрати іншого оператора. Йому треба знизити витрати, щоб підвищувати ціну. Важливо щоб
забезпечення більш низьких витрат підприємства у зрівнянні з конкурентами не було досягнуто за
рахунок якості продукту і обслуговування.
2. Стратегія аутсорсингу - частка функцій компанії передається зовнішнім постачальникам ресурсів і
реалізовується на основі контрактних відносин. Згідно висновків спеціалістів дозволяє суттєво (близько
на 15 – 20 %) знизити операційні витрати.
3. Стратегічні альянси - збільшення прибутків та зміцнення стратегічних позицій шляхом отримання
знань від партнера. Для операторів можна запропонувати об’єднання з IT-компанією для більш швидкого
розвитку та зменшення технічних проблем.
4. Стратегія системних інновацій - це пошук рішень щодо скорочення витрат та вдосконалення
технологічних процесів на новій системі організації фірми. Галузь зв’язку розвивається дуже динамічно,
тому слід не стояти на місці. Гарним прикладом є запровадження 5G технологій, що виведе операторів
телекомунікацій на новий рівень.
5. Стратегія диференціації - для успішності цієї стратегії фірма повинна вивчити запити споживачів,
знати чому віддають перевагу та, як вони уявляють собі «цінність» товару і за, що готові платити.
Запровадження додаткової послуги, яка завоює лояльність покупців до своєї товарної марки.
Отже перспектива розвитку операторів телекомунікацій залежить від досконалості використання
інноваційних стратегів, які впливають на процес запровадження технології нового покоління 5G в Україні.
Література:
1. G-Еволюція мобільного зв’язку в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу
https://voxukraine.org/uk/connector/g-evolyutsiya-mobilnogo-zv-yazku-v-ukrayini-zradi-ta-peremogi/.

Гуменюк Р.В.,
студент.
Науковий керівник: Ткачук Н.М.,
доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування.
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Процеси глобалізації світової економіки не обминули ні Україну, ні її фінансово-банківську систему,
особливо з огляду на відкритість вітчизняної економіки. Інтеграція української економіки в світовий ринок
не можлива без розвитку банківської сфери, зокрема, за рахунок вливання іноземного банківського капіталу.
В Україні експансія іноземного капіталу здійснюється в основному за рахунок злиття та поглинання
банків. Продаж українських банків відбувається такими шляхами:
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1. Повний продаж. У цьому випадку покупець купує контрольний пакет акцій вітчизняного банку, у
результаті чого фінансова установа переходить у його власність. Цей метод є найбільш поширений і був
застосований для таких банків, як: «Райффайзен банк Аваль» (Австрія).
2. Продаж банку з подальшим спільним веденням бізнесу. Цей метод застосовується для банків, які
вже належать фінансово-промисловим групам і не можуть бути продані повністю. Такий метод продажу
обрав банк «Укрсоцбанк» (Австрія).
3. Ринковий продаж акцій шляхом їх розміщення на фондовій біржі. Такий метод вигідний для
середніх і великих банківських установ, акції який вільно обертаються на ринку. Таким методом продажу
був проданий банк «Мегабанк» (Німеччина).
4. Публічне розміщення акцій вітчизняних банків на світових фондових біржах (IPO). За таким
методом було продано банк «Надра» (Австрія) .
Основою дослідження слугують банки іноземних банківських груп, оскільки вони функціонують у
банківській системі України сьогодні й належать іноземним банкам. Тому доцільно буде проаналізувати
кількість і частку банків з іноземним капіталом в банківській системі України (табл. 1).
Таблиця 1.
Кількість банків України у 2018–2020 рр.
Відхилення, (+,-)
Показники
2018 2019 2020
2019 р. до 2018 р. 2020 р. до 2019 р.
Кількість діючих банків
77
75
73
-2
-2
з них: з іноземним капіталом
37
35
33
-2
-2
- у тому числі зі 100% іноземним капіталом
23
23
23
0
0
Частка банків з іноземним капіталом, %
48,1 46,7 45,2
-1,4
-1,5
Частка банків зі 100% іноземним капіталом, % 22,0 29,9 31,5
0,8
1,6
Джерело: складено автором на основі даних [1].
Як видно з наведених у табл.. 1 даних, у 2020 році загальна кількість банків зменшилась на 4 порівняно
із 2018 роком, при цьому частка банків з іноземним капіталом становить в межах 46-48% у досліджуваному
періоду і зменшилась на 1,5% у 2020 рр. У порівнянні частка банків зі 100% іноземним капіталом зростала
швидшими темпами (з 2018 року зросла на 9,5%) та становить 31,5% від загальної кількості банків.
Для виявлення особливостей функціонування банків з іноземним капіталом, необхідно провести
аналіз частки активів, власного капіталу, зобов’язань та фінансового результату банків іноземних
банківських груп у сукупних активах, власному капіталі, зобов’язаннях і фінансовому результаті
банківської системи України загалом (рис. 1).

45
40
35
30
25
20
15
2018
Активи

2019
ВК

Зобов'язання

2020
Фін. рез.

Рисунок 1. – Частка активів, власного капіталу, зобов’язань та фінансового результату банків з
іноземним капіталом у показниках банківської системи України у 2018-2020рр.
Джерело: складено автором на основі даних [2].
Дослідивши діяльність банків з іноземним капіталом упродовж 2018-2020 рр. видно, що частка активів,
зобов’язань і фінансового результату збільшується, а частка власного капіталу зменшується. Всередині групи
є як успішні банки, так і банки, які мають значні збитки. Основною перевагою банків іноземних банківських
груп є фінансова підтримка, яку вони отримують від материнських компаній, і завдяки цьому можуть
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нарощувати свою капіталізацію. З іншого боку – менеджмент цих банків формує процентну, кредитну
політики, політику формування резервів тощо більш фахово, ніж у вітчизняних банках.
Отже, основними недоліками присутності іноземного капіталу в банківській системі України на
сьогодні є:

зростання залежності економіки, зокрема, ринку праці та бюджету від ефективності діяльності
іноземних інвесторів;

витіснення українських банків більш капіталізованими та потужними іноземними банками;

неможливість здійснення повного контролю за операціями іноземних банків;

діяльність іноземних банків може створювати додаткові ризики для банківської системи, серед
основних – ризик банкрутства материнського банку, загострення соціальних, економічних та політичних
ризиків, іноземні банки можуть проводити спекулятивну діяльність, не надаючи повного спектра якісних
банківських послуг
Але, водночас присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі України відповідає інтересам
розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної
бази соціально-економічного розвитку. Іноземний капітал підтримує, насамперед, діяльність іноземного
бізнесу, розширюючи так його присутність на території країни і створюючи умови для експорту з неї. Якщо
приплив зарубіжного банківського капіталу належним чином регулюється та контролюється, структура
банківської системи покращується, банки отримують більше стимулів для виходу на міжнародні фондові ринки,
швидше розвиваються місцеві фондові ринки. Зростання кількості банків з іноземним капіталом має більше
позитивних наслідків, сприяючи поглибленню економічної інтеграції України з розвиненими країнами.
Необхідно управляти процесами входження іноземних банків на вітчизняний фінансовий ринок,
регулювати їхню діяльність у тих напрямах, які відповідають інтересам вітчизняної економіки,
забезпечують стабільність функціонування вітчизняної банківської системи. Збільшення частки
іноземного банківського капіталу у банківській системі України повинно відбуватися поступово.
Слід відмітити, що вітчизняне е законодавство не передбачає обмежень щодо участі іноземного
капіталу в банківському секторі країни. НБУ ставить на меті нарощування частки іноземного капіталу в
банківській системі до 50%. Необхідність такого нарощування полягає в тому, щоб водночас із розвитком
банків з іноземними капіталами на території України існувала можливість розвитку та підвищення
ефективності функціонування вітчизняного банківського капіталу. У разі непередбачених ситуацій у
країні (політичних чи економічних), коли іноземні банки можуть припинити свою діяльність на території
України, вітчизняний банківський капітал повинен бути достатнім, аби запобігти кризам у банківській
системі та не допустити спаду економіки. Однак належність більшості потужних великих банків
іноземним інвесторам може привести до відпливу фінансових ресурсів, посилення нестабільності,
несподіваних коливань ліквідності банків, втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики.
Література:
1. Основні показники діяльності банків URL: bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1.
2. Згруповані балансові залишки URL: bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1.

Іванченко В.Д.,
студентка 3 курсу, групи 3.2, факультету фінансів та обліку,
Київський національний торговельно-економічний університет.
Науковий керівник : Гордополов Володимир Юрійович,
професор кафедри фінансового аналізу та аудиту
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Сконцентрованість на фінансовій стабільності та інтенсивному розвитку фінансового сектору є
невипадковою. Нині ринок фінансових послуг нашої держави є доволі нестійким. Страховий ринок
зберігає низьку частку премій страхових компаній у структурі доданої вартості усього фінансового
сектору, також присутній низький рівень активів системи пенсійного забезпечення.[1]
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В загальному розумінні ми сприймаємо фінансову стійкість як стан певної структури
господарювання, що характеризує рівень платоспроможності такої структури.
Щодо фінансової стійкості страхових компаній, то Бойко А.О. зазначає, що вона являє собою
комплекс дій (фінансового, інвестиційного та організаційного характеру), направлених на постійну
підтримку балансу між витратами і зобов’язаннями страховика та фінансовими ресурсами, необхідними
для їх покриття або виконання, в результаті чого досягається ефективний розвиток страхової компанії
незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування економіки.[2, с.3]
Аналіз фінансової стійкості страхових компаній проводиться на основі таких даних як: власний
капітал, тарифна політика, інвестиційна політика, збалансованість страхового портфеля, страхові резерви
та перестрахування.
Слід зазначити й те, що чинне законодавство нашої країни зазначає особливі вимоги щодо фінансової
стійкості страхових компаній. В Законі України «Про страхування»[3] вказано, що однією з головних
умов є наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду у розмірі 1 млн. євро для ризикового
страхування та 10 млн. євро для компаній, які займаються страхуванням життя.
Ще однією вимогою є створення страхових резервів, яких буде достатньо для виплат страхових сум
та страхових відшкодувань в майбутньому, а також перевищення фактичного запасу платоспроможності
страхової компанії над розрахунковими. Враховуючи ці умови, можна сказати, що українське
законодавство наголошує на тому, аби страховою компанією було досягнуто нормативно встановлених
абсолютних показників величини відповідних складових активу та пасиву.
На сьогоднішній день багато науковців виділяють три основні складові фінансової стійкості:
ліквідність, надійність, платоспроможність. Ліквідність являє собою фундаментальний фактор
платоспроможності, який є доволі значущим еталоном надійності страхової компанії. Зазвичай
ліквідність розкладають на такі коефіцієнти:
- Коефіцієнт загальної ліквідності – вказує чи достатньо у страхової компанії ресурсів, що можуть
бути використані задля погашення поточних зобов’язань. Якщо точніше, то даний коефіцієнт показує
скільки гривень з оборотного капіталу припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Нормативним
значення є перевищення за одиницю.
- Коефіцієнт швидкої ліквідності – вказує яку частку поточних зобов’язань компанія здатна погасити за
рахунок найбільш ліквідних оборотних активів. До таких активів можна віднести грошові кошти, фінансові
інвестиції та дебіторську заборгованість. Слід зазначити, що фінансові інституції не виробляють матеріальну
продукцію, через те оборотні активи компанії будуть дорівнювати їх найбільш ліквідним активам.
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності – вказує яку частину зобов’язань страхова компанія може
негайно погасити, не очікуючи на оплату дебіторської заборгованості чи реалізації інших активів.
Нормативним значення даного коефіцієнта вважається перевищення за нуль.
В своїх роботах науковці зазначають два методи визначення фінансової стійкості страхових компаній.
В першому передбачено те, що фінансову стійкість можна оцінити завдяки визначенню співвідношення
позикового та власного капіталу. Другий метод стверджує, що фінансово стійкою компанією вважається
та, що має достатню частку власних оборотних активів.
Також слід приділити увагу показнику фінансової автономії. Даний показник вважається одним з
найважливіших, адже він показує яку частину своїх активів страхова компанія може профінансувати за
рахунок власних фінансових ресурсів. Чим більше значення коефіцієнта даного показника, тим менша
залежність компанії від зовнішніх джерел фінансування.
Коефіцієнт фінансування вказує на те, скільки гривень з власного капіталу компанії припадає на одну
гривню позикового. Даний показник свідчить про можливість страхової компанії відповідати за своїми
зобов’язаннями в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Нормативне значення варіюється в
межах від 0,67 до 1,5. У випадку коли значення коефіцієнта фінансування є нижчим за 0,67, це свідчить
про доволі високий рівень фінансових ризиків. Якщо ж показник вище за 1,5, то така ситуація вказує на
наявність додаткових резервів для підвищення ефективності діяльності за рахунок позикових коштів.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами вказує на здатність страхової компанії
фінансувати оборотний капітал за рахунок власних оборотних коштів. Нормативне значення такого
показника є 0,1 і вище. Високе значення коефіцієнта свідчить про високу фінансову стійкість і здатність
компанії проводити активну діяльність в умовах відсутності доступу до зовнішніх джерел фінансування.
Важливим чинником формування конкурентного середовища страхової компанії є рівень виплат. Даний
коефіцієнт показує співвідношення виплаченого страхового відшкодування та отриманих страхових премій.
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Оптимальний рівень виплат для української страхової компанії повинен знаходитися в межах від 50 до 70 %.
Всі цифри нижче 50 % можуть свідчити про завищені тарифи або нелояльну виплатну політику компанії.
Якщо ж рівень виплат вище 70 %, це може свідчити про незбалансованість страхового портфеля, що може
негативно впливати на здатність компанії виконувати свої обов’язки в подальшому. [4, с.237]
Як висновок, фінансова стійкість страхової компанії характеризує стан фінансових ресурсів, їх
розподілу і використання, що є умовою подальшого розвитку компанії, при якому забезпечується
безумовне виконання своїх зобов’язаннь перед страхувальниками на основі позитивної динаміки
прибутку при збереженні платоспроможності з урахуванням трансферу ризику та зміни економічної
кон’юнктури. Фінансова стійкість страхових компаній забезпечується достатнім рівнем статутного
капіталу, страхових резервів та грамотною системою перестрахування. Запровадження системи
перестрахування завбачує те, що на відповідальності компанії лишаються тільки ті ризики, за якими вона
здатна виконувати зобов’язання, враховуючи свої фінансові можливості.
Наразі суспільство зацікавлене в тому, аби фінансова стійкість страхових компаній мала високий
рівень. Адже через невиконання зобов’язань компанії, можливі негативні наслідки як в економічному, так
і в соціальному напрямках. Саме тому українські страхові компанії мають рухатися в напрямку зміцнення
своєї фінансової стійкості та підвищення іміджу серед споживачів страхових послуг.
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REFLECTIONS ON THE NATURE OF FINANCIAL RISK
Today, it is almost impossible to find a scientist or entrepreneur who would deny the significant role of
financial risk management of the enterprise in achieving sustainable economic development. Indeed, in a market
economy, it is difficult to imagine a successful enterprise development strategy that does not try to take into
account all possible risks and overcome them.
Among foreign scholars who have focused on financial risks and methods to manage them are H. Markowitz,
A. Damodaran and others. Dyba M. I., Blank I. A., Neskorodev S.M., Donets L. I., Lytovchenko O. U., Kuzenko T. B.,
Vykliuk M. I. and others are Ukrainian contributors to research in this field.
Modern scholars have already tried to determine the nature of financial risks [1, 2], to investigate risk
management in detail [3, 4] and to create detailed classifications of possible financial risks [5, 6, 7]. Although there
are slight differences in the existing classifications of individual researchers, most of them suggest equivalent basic
principles, which allows to use in this study one of the existing classifications, rather than analyse each of them.
It should be noted that there are three main approaches to understanding the category of financial risk in the scientific
literature: the first one suggests to think about risk as of an activity, the second - as of an uncertain event, and the supporters
of the third approach tend to understand financial risk as the probability of failure or success of a financial decision, which
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has to be made with respect to certain alternatives [2]. In this paper, the economic nature of financial risk is seen in terms
of the third approach, which was formed in particular by Dyba I. M. [5] and Balabanov I. T. [4].
One of the most complete classifications of financial risks was created by Dyba M. I., who starts by identifying
the two main categories: internal and external risks [5]. Most researchers agree with such division [1, 6, 7].
However, internal financial risks can be seen as an integral part of the entrepreneurship. Indeed, any risk is
determined by the uncertainty which cannot arise from within the company. Company managers investigate its
strengths and weaknesses and know all its operational characteristics. Therefore, it is the external element of the
uncertainty that causes risk of failure. This way, risk management denotes the management of losses and failures.
Here the term ‘minimization’ would be more appropriate and thus, the risk management covers only the external risks.
Of course, changing scholar traditions is difficult and, moreover, not necessary. The terminology formed
within the modern paradigm to describe different aspects of the entrepreneurship is fairly considered
comprehensive. However, to form a general picture of the economic system and fully understand the mechanisms
of the economy one should pay attention to determining the nature and origin of the studied phenomena, even if
they are well studied in practice. One of these phenomena is the economic risk, which should be distinguished
from the internal and natural aspects of doing a business.
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ ТА БІТКОЇНУ В ЯКОСТІ
ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ
На сьогоднішній день однією з найбільше обговорюваних тем є криптовалюти та зокрема Біткоїн.
Термін «криптовалюта» вперше з’явився в 2011 році у публікації журналу Forbes. З тих пір назва
міцно увійшла в побут і застосовується щодо буквально монет, які не мають вираження у вигляді
паперових банкнот або монет з металу. Такий вид грошей існує виключно в цифровому просторі.
Криптовалюти засновані на технології Блокчейн, тобто на криптографічно закріпленому ланцюжку
блоків, що зберігають документи з відміткою часу.
Перспективи розвитку криптовалюти тісно пов'язані з прогресом інтернет-технологій. На відміну від
інших електронних платіжних систем криптовалюта спочатку з'являється без участі реальних грошей.
У цьому полягає їх ключова відмінність від реальних грошей – в Україні останні емітуються строго
за рішенням Національного Банку України.
Правовий режим криптовалют, зокрема системи «біткоїнів», істотно відрізняється в різних країнах. У
ряді країн офіційно дозволені операції з криптовалютами. Зазвичай вони розглядаються як товар або
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інвестиційний актив і для цілей оподаткування підпорядковані відповідним законодавством.
Наприклад у серпні 2013 року Суддя Східного округу штату Техас (США) прийняв рішення: так як
біткоїни можна використовувати в якості грошей для оплати за товари або обміняти на звичайні валюти,
такі як долар США, євро, ієна або юань, тобто біткоїн є валютою або формою грошей
Але в Україні немає жодного закону або підзаконного нормативно-правового акта, який би регулював
операції із застосуванням криптовалют, і в той же час Україна входить в ТОП-10 країн світу за кількістю
користувачів Bitcoin. Саме тому це провокує зростання чорного ринку, маніпуляцій і злочинності навколо
цієї теми.
Ще в 2014 році НБУ надав лист про правомірність використання в Україні «віртуальної валюти /
криптовалюти» Біткоїн, в якому запропонував розглядати Біткоїн як грошовий сурогат, який не має
забезпечення реальної вартості. А також вказав, що використання грошових сурогатів як засобу платежу
забороняються, так як це суперечить нормам українського законодавства.
У березні 2018 року НБУ визнало лист 2014 року неактуальним. Така зміна може свідчити про
позитивні зрушення в свідомості керівництва НБУ щодо розуміння природи криптовалюти. Однак
питання класифікації, управління і оподаткування криптовалют залишилися неврегульованими.
Міністерство фінансів України також не визнає Bitcoin цінністю. Мінфін пояснює це таким чином:
«Згідно зі спільною заявою фінансових регуляторів поки криптовалюти не мають певного правового
статусу в Україні. Складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ні грошовими коштами,
ні валютою і платіжним засобом іншої країни, ні валютної цінністю, ні електронними грошима, ні
цінними паперами, ні грошовим сурогатом.
20 липня 2018 року на засіданні Ради з фінансової стабільності обговорювалася і була підтримана
концепція врегулювання операцій з криптовалютами.
Щодо оподаткування біткоїну думки розходяться.
Деякі вважають, що оподатковуватись повинна позитивна різниця між купівлею і продажем
(обміном) криптовалюти в момент її конвертації на гроші або товар, послугу. Дана операція повинна
обкладатися за ставкою 18% + 1,5% військовий збір.
Але, по суті дохід від криптовалют є пасивним доходом, для якого встановлено ставку 5% податку на
доходи фізичних осіб, яка, на мій погляд, є справедливою. Однак, зазначену ставку застосувати не
представляється можливим, так як в списку пасивних доходів, закріплених в Податковому кодексі
України, дохід, отриманий від операцій з криптовалютами відсутній.
Аналогічний підхід можна застосувати до суб'єктів господарювання щодо податку на прибуток
підприємств (ставка 18%) або єдиного податку (ставка 5%).
Щодо ПДВ, то операції з біткоїни не є постачанням товарів / послуг, а тому такі операції не можуть
обкладатися ПДВ.
У своєму рішенні у справі "Skatteverket v David Hedqvist" Суд Європейського союзу прийшов до
висновку, що операції з біткоїнами звільняються від ПДВ, оскільки відносяться до платіжних операцій з
валютою, грошовими знаками і монетами.
Через велику волатильність біткоїнів і всіх альткоїнів найбільш правильно буде обкладати тільки
прибуток при виведенні коштів в фіат. Однак, слід зазначити, що простежити весь ланцюжок від
придбання до висновку не так вже й просто за той чи інший звітний період. Тому правильним буде
подавати декларацію від дати як при покупці, так і при продажу. Це дозволить зафіксувати курс покупки
/ продажу і уникнути маніпуляцій.
Література:
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
Несподіване настання пандемії COVID-19 стало потрясінням для всіх сфер функціонування економіки
різних країн світу. Останнім часом в сучасних економічних умовах відбувається повна цифрова
трансформація як товарів та послуг, так і економіки загалом. Все більше населення почало використовувати
мережу Інтернет, що дозволило поширити використання цифрових сервісів на багато сфер.
За нинішньої чисельності населення світу в 7.8 мільярда чоловік приблизно 4,93 мільярда осіб мають
доступ до Інтернету і часто користуються ним. Це означає що інтернетом користується 63,2% населення
світу. Загалом, у країнах Європейського Союзу показник онлайн – користувачів з різних пристроїв
становить близько 75%, а в країнах Північної та Південної Америки близько 66%. [1]
В 2021 році на Азію припадає більшість користувачів Інтернету. 2 555 636 255 осіб в Азії підключені
до Інтернету що становить 51.8% світового інтернет - населення. На рис. 1 можна побачити рейтинг
держав-членів за Індексом цифрової економіки та суспільства у 2020 році. Фінляндія, Швеція, Данія та
Нідерланди мають найдосконаліші цифрові технології економіки країн ЄС, потім йдуть Мальта, Ірландія
та Естонія. Болгарія, Греція, Румунія та Італія мають найнижчі показники, проте, я вважаю, що згодом ці
країни будуть на одному рівні з успішними країнами у цій сфері.

Рис. 1. Індекс цифрової економіки та суспільства 2020
Джерело : складено на основі даних [2]
У зв’язку із введенням карантинних обмежень у більшості країн світу багато підприємств змушені
були припинити свою діяльність. Однак, цифровізація стала допоміжним засобом для запобігання
скорочення діяльності підприємств, і для цього було створено цифрові підприємства. Створення таких
підприємств дозволяє клієнтам скористатись їх послугами не виходячи з дому та не наражаючи себе на
небезпеку. Також відкрилась можливість порівнювати товари та послуги не витрачаючи на це багато часу
та власних сил. Завдяки цифровій трансформації на підприємстві оптимізується робота персоналу, зростає
продуктивність кожного члена команди та зменшуються витрати.
Наразі близько 70% підприємств мають стратегію цифрової трансформації або працюють над нею.
Передбачається, що до 2023 року перетворені в цифрову форму організації забезпечуватимуть більше
половини світового валового внутрішнього продукту (ВВП), що складе 53,3 трильйона доларів США.[3]
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Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що пандемія COVID-19 стала поштовхом до
зростання популярності Інтернет – ресурсів та створення нових цифрових стратегій. Розроблення таких
стратегій стала одним із способів, які використовуються підприємствами різних сфер діяльності для
виживання в нових ринкових реаліях. Такі нововведення стали метою для зацікавлення як підприємств,
так і простого населення. У зв'язку з карантинними обмеженнями люди більше почали використовувати
мобільні мережі, знаходити нові сфери заробітку онлайн та бути потенційним конкурентом на ринку.
Список використаних джерел:
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ВИБІР ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ДЖОІН АП!»
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Традиційне призначення реклами полягає у розповсюдженості інформації про конкретний об’єкт з
метою здійснення інформування споживачів реклами та здійснення психологічного впливу для спонукання
до певної дії. З активним розвитком ринкової економіки, формується сучасна рекламна діяльність, що
направлена на досягнення комерційного ефекту та розвитку соціальної культури спілкування. Завдяки
рекламі, сьогодні підприємства здатні не лише стимулювати споживчий попит і збільшувати власні
фінансові показники, а й сприяти соціально-економічному розвитку суспільства. В умовах ринкової
економіки реклама є потужним інструментом для забезпечення конкурентоспроможності підприємств. У
сучасному світі існують обґрунтовані погляди, що таке реклама. Рекламу визначають, як процес комунікації або
інформаційний процес; в залежності від точки зору - процес переконання, що забезпечує зв'язок з
громадськістю; соціальний і економічний процес; організація збуту. Професор маркетингу Північно-Західного
університету США Філіп Котлер дає таке визначення: «Реклама являє собою неособисті форми комунікації,
здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом
фінансування»[1, с.12]. Згідно з Законом України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. визначає рекламу як
інформацію про особу чи товар, розповсюджену в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена
сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [2].
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖОІН АП!» - це приватне підприємство, що
зареєстроване 13.05.2013 року. Галузь, в якій підприємство здійснює свою діяльність є туристичний
бізнес, вид діяльності за класифікацією видів економічної діяльності – 79.12 Діяльність туристичних
операторів. Сьогодні фірма «ДЖОІН АП!» є однією з найбільших на ринку туристичних послуг України.
Місія фірми - закохувати українців у подорожі та допомагати формувати звичку-мандрувати. Рекламна
діяльність ТОВ «ДЖОІН АП!» здійснюється маркетинговим відділом фірми. За типом адміністративноорганізаційної системи управління департамент маркетингу має лінійно-функціональну організаційну
структуру. Маркетологи туристичної фірми «ДЖОІН АП!» просувають рекламу через досить
різноманітні рекламні канали, причиною цьому є значна варіативність цільової аудиторії туристичних
продуктів та послуг фірми. Найпоширенішими каналами рекламної діяльності підприємства є: інтернетреклама, медіа-реклама, телевізійна реклама, зовнішня реклама, івент-маркетинг та бренд-маркетинг.
Уживаність кожного рекламного каналу можна побачити на рис.1.
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Рисунок 1 – Рекламні канали ТОВ «ДЖОІН АП!»
Загальна стратегія рекламної діяльності ТОВ «ДЖОІН АП!» фокусується на активному використанні
крос-маркетингу. Така стратегія є досить ефективною, оскільки її сутність полягає в обміні рекламною
інформацією між аудиторіями двох різних компаній.
В умовах ринкової економіки важливим чинником є висока якість продуктів та послуг. Єдиний вид
реклами, що здатний переконати споживачів у відмінній якості - WOM-маркетинг, більш відомий, як
«сарафанне радіо». Перевагою такого рекламного інструменту є збільшення рівня впізнаваності та
лояльності до фірми за рахунок реальних відгуків та вражень споживачів. Асортимент туристичних
послуг та продуктів туристичної фірми «ДЖОІН АП!» більшою частиною спрямований на чартерні
програми. Альтернативою таким програмам може стати впровадження інноваційного продукту. Ідея
полягає у розробці «загадкових подорожах» з невідомим пунктом призначення для споживачів. З точки
зору маркетингу, такий продукт на українському ринку туризму стимулюватиме не лише попит
споживачів та продажі фірми, а позиціонуватиме фірму, як новатора галузі. В умовах ринкової економіки
споживачі довіряють лідерам думок, саме тому співпраця з ними повинна стати обов’язковим напрямком
маркетингової стратегії фірми. Іnfluence-маркетинг - потужний іміджевий інструмент, який активно
спрямований на охоплення і залучення аудиторії за рахунок персональних рекомендацій інфлуенсера, що
володіє позитивним публічним авторитетом. Аби реалізувати запропоновані пропозиції вдосконалення
рекламної діяльності фірми та виконати їх ефективно в певному часовому терміні, їх слід трансформувати
в єдиний проект для досягнення спільної мети усіх розроблених шляхів вдосконалення. В рамках проекту
виконуватимуться наступні завдання: розвиток WOM-маркетингу, розробка інноваційного туристичного
продукту та активне використання influence-маркетингу. Варто зазначити, що кожна з пропозицій
відповідає очікуванням і тенденціям сучасного ринку туристичного бізнесу в умовах ринкової економіки.
Література:
1. Котлер Ф. Основи маркетингу. М., 2011. 496 с.
2. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96%D0%B2%D1%80#Text

15

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Карабардін А.В.,
магістрант історичного факультету
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
“ОГЛЯД ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ
ЕМІГРАЦІЙНОГО ВИДАННЯ «ТРИЗУБ»”
Сьогоднішнім завданням для історика є об’єктивне та максимально повне висвітлення подій минулого
України. Важливим це завдання виступає в контексті ведення Російською Федерацією «гібридної війни»
проти нашої держави, в якій трактування історичних процесів часто використовується для маніпуляції
масовою свідомістю. Одним з таких періодів в історії є перша половина ХХ століття, протягом якої
український народ намагався досягнути ключової цілі – здобуття незалежності від інших народів.
Для більш повного огляду подій представленого періоду є можливим використання українських
еміграційних видань, яких на той час існувала значна кількість. Одним з таких видань виступає «Тризуб» офіційний інформаційний орган УНР в екзилі в період між двома світовими війнами, який випускався в
період з 1925 по 1940 рік у Парижі. Звертаючись до матеріалів тижневика «Тризуб», знаходимо багато
відомостей про життя українців, як і в еміграцїі, так і на «великій Україні» – тодішній УРСР. Зокрема,
«Тризуб» висвітлював й політично-громадську ситуацію та описував повсякдення жителів Карпатської
України – автономної республіки Чехо-Словаччини у 1938-1939 роках.
Метою представленого дослідження є спроба аналізу висвітлення політичного життя Карпатської
України за матеріалами українського еміграційного журналу «Тризуб».
Для висвітлення ситуації в Закарпатті редакцією видання був призначений спеціальний кореспондент
Микола Лівицький, який перебував там за дорученням уряду УНР в еміграції задля координації дій уряду
карпатців й адміністрації з екзильним урядом УНР. Власні враження, а також інтерв’ю Лівицького з
політичними діячами Карпатської України були опубліковані в перших числах «Тризуба» за 1939 рік.
У статті «Листи з Карпатської України (перші вражіння)», Лівицький так описує приїзд до тодішньої
столиці республіки – Хуста: «При в’їзді до міста кидається одразу в очі жовто-блакитний прапор, який
символізує український характер цього краю. А далі це почуття тільки збільшується, коли в сінях
“Січового Готелю” вітають мене бадьорим і дзвінким “Слава Україні”; коли, йдучи вулицями Хусту,
читаю українські написи на склепах і установах і слухаю українську мову людей, що проходять повз».
Вечір того ж дня Лівицький проводить в кав’ярні готелю, де місцева еліта за склянкою кави або вина
«обмінюється думками про дальшу розбудову молодої Української Держави» [1, c. 17].
Свої власні враження по роботі уряду М. Лівицький описує наступним чином: «… Прихожу відразу до того
висновку, що треба подивляти Уряд Карпатської України, що в таких несприятливих умовах зумів затримати
повний спокій і порядок в країні та наладнати державну працю… Комунікація автобусами та тягаровими автами
наладжена, державні й приватні установи працюють нормально, апровізація забезпечена…» [1, c. 20].
Микола Лівицький також розповідає, в якому настрої перебувають працівники уряду та їх роботу: «Як
довідуюсь пізніше, працюють усі, від наймолодшого до найстаршого, поза приписовими годинами, часом по
ночах. Проте всі роблять це без найменших нарікань, бо працюють для ідеї. І хоч обличча більшости виглядають
стомлено й невиспано, проте з очех цих людей б’є буйна радість: нарешті є можливість працювати у “власній
хаті” і для добра свого народу». Підсумовуючи, він зазначає що попереду для уряду й населення багато роботи,
проте їх національний ентузіазм, віра в перемогу і готовність до праці, що панують тут, «доконають свого» та
висловлюється надія, що 1938 рік для Закарпаття не закінчиться, як 1917 для Києва, адже «об’єктивні умови
сприятливіші, свідомість населення висока, а уряд твердо взявся до праці» [1, c. 17, 21].
В наступному числі «Тризуба» (№3-4) читач мав змогу ознайомитися з інтерв’ю Миколи Лівицького з
прем’єром-міністром уряду Августином Волошиним. Волошин розповідає власні спогади про 1918-1919 на
Закарпатті, описує політичне «закулісся» в контексті нещодавніх подій минулого, зокрема передачу йому влади
після усунення проугорського діяча Андрія Бродія та рішення Першого Віденського арбітражу від 02 листопада
1938, за яким три повіти Карпатської України (Ужгородський, Мукачівський і Севлюський) були передані
Угорщині. Після цього Волошин на питання оцінки сучасного становища Карпатської України зазначає, що
після передачі повітів угорцям карпатським українцям вдалося відновити «роботу установ» (ймовірно, маючи
на увазі перенесення столиці автономної республіки до з Ужгорода до Хуста), в уряду є плани щодо розбудови
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народного господарства, а основним завданням влади зараз є «піднесення культурного та господарчого рівня
населення на основні національної єдноти і дисциплінованости» [2, c. 17-18].
Вже у числі № 6 за 1939 рік у передовій статті тижневика редакція зазначає, що вибори до першого
парламенту Карпатської України, які відбуваються у час публікації цього числа (12.02.1939), є великою
подією всеукраїнського значення, оскільки до «закарпатського парламенту звернено зараз очі цілого
світу, а через нього взагалі до української проблеми» [3, c. 1].
У цьому ж випуску публікується інтерв’ю з міністром торгівлі, транспорту, праці Юліяном Реваєм,
якого Микола Лівицький називає «другою особою, на якій спочиває весь тягар праці й одповідальности
за державно-національний розвиток Карпатської України». Розповідаючи про політичний розвиток
республіки, Ревай зазначає, що карпатські українці бажають політичного об’єднання на майбутніх
виборах у парламент. Єдиний політично-національний осередок, на думку Ревая, потенційно б міг
нівелювати певні суперечки між окремими групами різних інтересів, які можуть негативно впливати на
суспільство, вносячи «заколот до громадського життя» [3, c. 6].
Далі Юліян Ревай змальовує плани влади у економічній сфері, які стосуються сільського господарства
(розвиток скотарства та вівчарства), промислової сфери (можливі інвестиції в копальні видобутку солі,
збільшення експорту дерева, створення деревної індустрії, будівництво фабрик для різноманітних сфер),
туризму (будівництво готелів, ремонт доріг). Лівицький робить висновок, що плани в економічній сфері
спрямовані на піднесення добробуту населення, що є передумовою для основної мети: згуртування
суспільства у єдине ціле для розвитку національно-державного життя країни. Підсумовуючи, Ревай зазначає,
що зараз Карпатська Україна «складає іспит за цілий народ український», маючи на увазі спробу якісного
створення та функціонування державного осередку української нації для демонстрації її світу [3, c. 7-8].
Таким чином, проаналізувавши відомості з еміграційного видання «Тризуб», які стосувалися
політичного життя Карпатської України, можемо зробити висновок, що редакція видання намагалася
максимально повно продемонструвати читачу політичне становище автономного осередку ЧехоСловаччини у 1938-1939 роках. Публікувалась інформація про роботу уряду, настрої населення, бачення
розвитку політичного осередку представниками влади, плани щодо розвитку економіки республіки тощо,
що дозволяло читачу сформувати картину існування Карпатської України у ті часи. Подібні дослідження
сприяють повнішому висвітленню української історії періоду існування Карпатської України та є
важливою складовою розвитку історичної пам’яті української нації.
Література:
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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ТРЕТЬОГО РЕЙХУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ
«НАРОДНОГО СПІВТОВАРИСТВА»
Коли нацисти прийшли до влади у Німеччині у 1933 р., вони обіцяли створити нове, гармонійне суспільство
під керівництвом А. Гітлера. Концепція «народного співтовариства» закріпила бачення нацистів на суспільство.
Провідна роль у розробці цієї концепції належала особисто А. Гітлеру. «Фюрер навчав громадян німецької нації,
що людина не може бути в центрі подій, якщо держава прагне бути здоровою і сильною, а вічні закони сили і
порядку вимагають зв’язків з громадою… Такі зв’язки ніколи не можуть бути тимчасовими, а, навпаки, вони
повинні бути твердими і непорушними. У кожного з нас є нерозривний зв’язок з громадою [1]». На додачу до
цього Гітлер вимагав, що «всі професії і класи повинні допомагати один одному таким товариським способом,
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як «фронтові бійці» колись у Світовій війні [2, 122]». Нацистське творення Volksgemeinschaft («народне
співтовариство») мало на меті сформувати почуття солідарності серед усіх німців.
В контексті «народного співтовариства» нацисти приєдналися до ідеї створення «нової людини», яка
буде функціонувати як символ держави. Пропагуючи концепцію створення «нової людини», нацисти
переглянули існуючі уявлення про мужність і маскулінність, та жіночність і фемінність відповідно.
Розподіл ролей в нацистській Німеччині чітко відбувався за гендерним принципом та був досить
традиціоналістичним. Ідеологи нацизму вважали, що чоловіки повинні існувати та діяти в громадській сфері, а
жінки – в приватному секторі. Відповідно, кожна сфера, спираючись на іншу, функціонуватиме належним чином.
«Звичайно, нацистське правило означало в загальному сенсі чоловіче панування і жіночу
підпорядкованість, але ядром нацистського правління був не патріархат, а расизм. Нацистський режим
приділяв більше значення проведенню расистської політики. Проте ґендерна ієрархія продовжувала
відігравати головну роль у німецькому суспільстві в цілому [3, 94-96]», ‒ пояснює Гізела Бок, німецька
дослідниця даного періоду.
Таким чином, ідеалом для нацистів у побудові суспільства та суспільних відносин в середині країни
було «народне співтовариство». Задля того, щоб таке суспільство створити та ефективно ним керувати,
нацисти повністю організували робочий час населення, освіту та виховання, дозвілля, та навіть
регламентували особисте життя чоловіків та жінок. Саме подібні заходи з боку націонал-соціалістів стали
проміжною ланкою між тим ідеалом, що панував у їхній свідомості та «новою людиною».
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ БАР’ЄР У
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Глобалізаційні процеси сучасного світу визначають важливість культурного порозуміння різних
народів. Особливого статусу набувають ті зміни, основою яких є міжкультурна комунікація, а динаміка і
суперечливість соціального розвитку призводять до інтенсифікації комунікативних процесів [4, c. 3].
Саме тому, надзвичайно актуальним на даний момент є дослідження національно-культурних чинників
як особливого феномену міжкультурної комунікації, що дасть можливість глибше осягнути потребу
утворення діалогу культур в контексті сучасних глобалізаційних проявів. Осмислення проблеми
спілкування людей, які належать до різних культур і розмовляють різними мовами, є необхідним для
уникнення конфліктів чи непорозумінь та розв’язання проблем у процесі міжкультурного спілкування.
На думку О. Леонтьєва, національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування складається із
системи чинників, що зумовлюють відмінності в організації, функціях та способах комунікації. Серед
таких чинників дослідник виділяє ті, що пов’язані з культурними традиціями і відносить до них норми
етикету, заборони, стереотипи, порівняння, метафори, образи, символи тощо. Дослідження вчених
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доводять, що в кожній культурі мовленнєва поведінка носіїв регулюється уявленнями про те, як людині
слід поводити себе в типових ситуаціях життя відповідно до їх соціальних ролей [3, c. 103-105].
Цієї ж думки дотримується Ф. Бацевич, який досліджував вплив національно-культурних чинників
на процес комунікації. Дослідник вказує на те, що національно-культурна специфіка мовленнєвої
діяльності зумовлена тим, що, спілкуючись і використовуючи засоби мовного коду, люди спираються на
елементи конкретних ідіоетнічних мов з їх неповторною організацією, зафіксованими в них мовними
картинами світу, правилами і законами спілкування [1]. Це особливо відчутно впливає на формування
соціальних ролей учасників комунікації. Так, у різних народів стандартні за своїм складом комунікативні
акти (наприклад, чоловік – дружина, батько – брат, мати – донька, господар – гість) регулюються
своєрідними правилами поведінки, прийнятими в межах певної культури.
Серед національно-культурних чинників, що мають вплив на міжкультурне спілкування варто
згадати і чинники, пов’язані із культурними традиціями. Зокрема схвалення чи несхвалення різновидів
спілкування, чинники, що визначають шаблони поведінки у стереотипних ситуаціях тощо. У цьому
випадку значення має не так окреме висловлювання, як комплекс вербальної та невербальної поведінки,
що є нормативним для конкретної ситуації [5].
Історичні, національні, культурні та інші чинники впливають і на невербальні складові спілкування,
а також на співвідношення вербальних та невербальних складових у процесі здійснення комунікації [2, c.
71]. Особистий простір (проксеміка, як складова невербельного спілкування) теж є чинником, що
визначається культурою, до якої належить співрозмовник.
Національно-культурні чинники мають значний вплив на комунікацію, особливо на міжкультурному
рівні. Саме тому, з метою уникнення непорозумінь та попередження можливих конфліктних ситуацій,
учасникам міжкультурної комунікації слід брати до уваги національно-культурні чинники. Так, один із
документів Ради Європи щодо організації міжкультурного діалогу [6] вказує на важливість навчання
молодих людей міжкультурної комунікації. Тож вважаємо за необхідне розвивати навички міжкультурної
взаємодії у студентів закладів вищої освіти, зокрема, шляхом впровадження окремих навчальних курсів
або окремих модулів, присвячених міжкультурній комунікації, в межах існуючих освітніх компонентів.
У сучасних умовах актуальною є тенденція до культурного, політичного та економічного співробітництва,
яка поступово, долаючи труднощі та суперечності, все більше набуває сили в сучасному світі. Можна також
сказати, що сутність людини розкривається в соціальній взаємодії, що дає можливість виявляти повагу до
оточуючих, підтримувати відкриті, позитивні стосунки з іншими, засвоювати комунікативні уміння культури
управління емоціями і почуттями, володіння практичними навичками регулювання конфлікту.
За таких умов, особливо важливо сприяти усвідомленню студентами важливості культурноісторичних факторів у процесах комунікації, закласти знання і адекватне відтворення норм вербальної та
невербальної поведінки, усвідомлення неминучості впливу національно-культурних чинників на процес
спілкування, що, у свою чергу, сприятиме успіху їх міжкультурної комунікації, адже процес спілкування
передбачає взаєморозуміння і взаємоадаптацію співрозмовників.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
На сьогоднішній день тяжко уявити і знайти компанію, підприємство, що може обійтися без
документообігу. Незважаючи на передові технології 21 століття впровадження електронного
документообігу та і в цілому внутрішні інформаційні системи можуть дозволити собі лише приватні
підприємства з достатнім бюджетом, в той час як державні не мають належного фінансування. В
категорію державних підприємств потрапляє більшість навчальних закладів усіх типів, а саме: дошкільні,
середні, професійно-технічні, вищі тощо.
В той же час освіта – один із основних факторів, що визначає економічний розвиток суспільства. Саме
завдяки рівню освіти значною мірою залежить технічний та науковий потенціал, темпи продуктивності
праці. На сьогоднішній день у вищих навчальних закладів зростає кількість інформаційних потоків в
навчальному процесі, наукових дослідженнях та адміністративному управлінні. Тому однією з
найважливіших проблем в діловодстві є постійне накопичення документів, що веде за собою ускладнення
обробки даної інформації, кластеризації даних згідно певних параметрів, пошук необхідних документів, збір
підписів, узгодження остаточних версій та багато інших операцій, бізнес процесів, що потребують великої
кількості часу. Також існує ряд інших проблем, що стосуються традиційного підходу документообігу:
1. Частина документів безповоротно втрачається з плином часу.
2. До інформації можуть мати доступ сторонні особи, а також паперові документи дуже вразливі до підробки
3. Для друкування документів та створення відповідних витрачаються великі кошти.
4. Ведення статистики вимагає додаткових зусиль та ресурсів.
5. Затрати часу на підготовку, колективного опрацювання та доставку адресатам відповідних документів.
Інформаційна система документальних ресурсів повинна звести до мінімуму зазначені вище
проблеми, що стосуються традиційного підходу документообігу. Переваги впровадження системи
електронного документообігу мають різний характер, а саме:
- Інформаційний, що забезпечує завжди актуальною та достовірною інформацією, дозволяє вести
історію роботи з документами та прискорює процеси.
- Підвищення рівня захисту документів, підтримання цілісності та автентичності документа,
розмежування прав доступу до документів.
- Контроль за документами, що дозволяє зменшити ризик загублення інформації, автоматизовані
нагадування, перевірка на правильність
- Технологічні, що дозволяють оптимізувати повсякденну рутинну роботу використовуючи
шаблони документів
- Технічні, що дозволяють скоротити часові витрати на певні бізнес процеси
Оскільки дана інформаційна система, що розробляється, має велику кількість підсистем та модулів,
то доцільним рішенням є використання мікросервісної архітектури. Саме даний підхід дозволяє розділити
систему на ряд більш дрібних індивідуальних і незалежних сервісів. Кожен з сервісів представляє собою
гнучку, надійну і повноцінну програмну одиницю. Сервіси працюють як автономні процеси в системі і
взаємодіють між собою за допомогою API. Кожен мікросервіс може бути реалізований за допомогою
різних мов програмування та технологій. За допомогою даного підходу дуже легко масштабувати
систему, що є важливою складовою розробки подібного типу інформаційних систем. В майбутньому
можна додавати новий функціонал, вносити зміни без зайвих труднощів.
Оскільки система складається з великої кількості різноманітних модулів, то складність бізнес-логіки достатньо
велика. Застосування DDD(предметно-орієнтованого проектування) покликане знизити цю складність,
наскільки можливо. Це підхід, який націлений на вивчення предметної області підприємства в цілому або
якихось окремих бізнес-процесів. Тому бізнес процеси найголовніші і повинні стояти на першому місці.
Висновки:
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1. Ознайомлено з організаційною структурою навчальних закладів, вивчено функції, завдання і
основні види діяльності.
2. Досліджено основні бізнес процеси, що протікають на кафедрі
3. Проведено інтерв’ювання керівників і персоналу
4. Проведено ретельний аналіз літератури, що стосується питань автоматизації бізнес-процесів та
документообігу.
5. Досліджено та проведено порівняльний аналіз і узагальнення кращого вітчизняної та зарубіжної
практики з даного питання
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ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГАМАНЦЯ BITCOIN ЗА ДОПОМОГОЮ BITCOIN CORE
На даний момент поняття криптовалют, зокрема біткоїна цікавить все більше і більше людей. Кожен хоче
бути причетним до технології блокчейн та використовувати її в своїх цілях. Основою блокчейну є транзакції.
Транзакція - це передача вартості біткоїна, яка транслюється в мережу і збирається в блоки.
Транзакція, як правило, посилається на попередні результати транзакції, як на нові вхідні дані транзакції,
і призначає всі введені значення біткоїна новим результатам. Транзакції не шифруються, тому можна
переглядати без обмежень кожну транзакцію коли-небудь зібрану в блок. Коли транзакції отримали певну
кількість підтверджень, їх можна вважати незворотними. Стандартні виходи транзакцій призначають
адреси, а для викупу будь-яких майбутніх входів потрібен відповідний підпис.
Усі транзакції видно в ланцюжку блоків, їх можна переглядати за допомогою шістнадцяткового
редактора. Браузер ланцюжка блоків - це сайт, де кожну транзакцію, що входить до ланцюжка блоків,
можна зручно переглядати. Це корисно для перегляду технічних деталей діючих операцій та для
перевірки платежів. За допомогою .Net Core можливо отримати доступ до будь-якої транзакції мережі
Bitcoin. Для цього потрібно підключитись до Bitcoin Core серверу за допомогою JSON-RPC протоколу,
отримати інформацію, форматувати її та використовувати. Також можливо проводити будь-які операції з
гаманцем. Це головний функціонал для створення серверу для обробки транзакцій Bitcoin.
Принципи роботи блокчейн.
Кожна транзакція записується у вигляді блоку даних.
Транзакції відображають переміщення активу, який може належати до категорії матеріальних (товари) або
нематеріальних (інтелектуальна власність) цінностей. Користувач володіє повним контролем над вмістом блоку
даних: хто, що, де, коли, скільки і навіть умови, наприклад, температура перевезення продуктів харчування.
Кожен блок пов'язаний з попереднім і наступним блоками.
Блоки утворюють ланцюжок даних у міру того, як ресурс переміщається з одного місця в інше або змінює
власників. Блоки підтверджують точний час і порядок виконання транзакцій. Крім того, блоки нерозривно
зчеплені один з одним, що виключає можливість зміни блоку або вставки блоку між двома іншими блоками.
Транзакції утворюють незмінний ланцюжок блоків: блокчейн.
Кожен новий блок вважається додатковим підтвердженням справжності попереднього блоку і
блокчейна в цілому. Таким чином, блокчейн захищений від несанкціонованих змін, і в цьому полягає одна
з його головних переваг - незмінність. Оскільки можливість зламу з боку зловмисників виключена,
створюється надійний реєстр транзакцій, якому всі учасники мережі можуть довіряти.
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Для керування гаманцем та безпосередньо транзакціями використовується програма Bitcoin Core, що
працює на основі повного вузла (Full Node).
Повний вузол - це програма, яка повністю перевіряє транзакції та блоки. Майже всі повні вузли також
допомагають мережі, приймаючи транзакції та блоки від інших повних вузлів, перевіряючи ці транзакції
та блоки, а потім передаючи їх наступним повним вузлам.
Більшість повних вузлів також обслуговують простих клієнтів, дозволяючи їм передавати свої
транзакції в мережу та повідомляючи їх, коли транзакція впливає на їхній гаманець. Якщо недостатньо
вузлів виконує цю функцію, клієнти не зможуть підключитися через однорангову мережу, натомість їм
доводиться використовувати централізовані служби.
Багато людей та організацій добровільно запускають повні вузли із використанням запасних
обчислювальних ресурсів та ресурсів пропускної спроможності, але для того, щоб вартість біткоїна
продовжувала зростати, потрібно більше добровольців.
Для користування Bitcoin Core використовується протокол JSON-RPC. А саме драйвер для серверу на
платформі .Net Core, написаний на C#.
Література:
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СУЧАСНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ
ШВИДКОДІЮЧИХ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ
Станом на сьогоднішній день, більшість клієнтських застосунків є веб- застосунками, що
виконуються в середовищі веб-браузера. Веб-застосунки зайняли цю нішу завдяки таким перевагам як
відсутність прив'язки до конкретної платформи та необхідності в інсталяції, контролю версії застосунку.
Все частіше постає питання швидкодії клієнтського застосування в середовищі веб-браузера.
Більшість веб-застосунків написані з використанням мови Javascript (EcmaScript), яка є дуже гнучкою та
має широкий спектр можливостей, проте розроблялась без огляду на швидкодію. З цієї причини основним
обмеженням веб-застосунку є його можливість виконувати ресурсоємні завдання за прийнятну кількість
часу. Ідеальним варіантом було б використання для розробки, нарівні з мовою JavaScript, також і
високопродуктивної мови програмування, наприклад С++ чи С#, як інструменти для побудови гнучкого
та швидкодіючого коду, який виконувався б в середовищі веб-браузера. Для вирішення цієї проблеми
доцільним варіантом є використання сучасної технології WebAssembly (стандарт W3 WASM).
WebAssembly (WASM) – бінарний формат коду, результат компіляції високорівневої мови, здатний
виконуватись в середовищі веб-браузера. Також під WebAssembly розуміють віртуальну машину –
середовище виконання WASM коду.
Особливості WASM [1]:
 семантично незалежний від платформи, апаратної частини та вихідної
високорівневої мови;
 детермінований;
 компактний;
 простий для генерації;
 швидкодіючий при компіляції та декодуванні;
 допускає паралелізм;
 підтримує потокову передачу.
Технологія WASM розроблялась насамперед для виконання високопродуктивних та оптимізованих
обчислень в веб-середовищі, у формі результату компіляції високорівневої мови програмування.
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Наприклад, за допомогою WASM, код, написаний на мові програмування С++, можливо скомпілювати у
бінарний формат, який може бути виконаний в веб-браузері.
Інструменти для компіляції WebAssembly також надають можливість генерувати текстове
представлення бінарного формату WASM, WebAssembly Text Format (WAT). Як у бінарному, так і у
текстовому представленні, основним блоком коду WASM є модуль. В текстовому форматі модуль
представлений як єдиний S-вираз. Оскільки S-вирази є дуже зручним методом представлення дерев у
текстовому форматі, фактично модуль є деревом вузлів, які описують структуру коду. На відміну від
абстрактного дерева, дерево модуля WASM є пласким і складається здебільшого з набору інструкцій [2].

Рис. 1.- Результат компіляції С++ у WebAssembly
WASM проектувався з урахуванням формату компактних бінарних файлів, які можуть бути швидко
завантажені. Особливістю WASM формату є можливість потокової компіляцію байт-коду в машинний код під час
завантаження, на відміну від JavaScript коду, який повинен бути повністю завантаженим для парсингу і компіляції.
WASM код виконується в тому ж закритому веб-середовищі, що і JavaScript код, тому має доступ до
тих же API. Однак системні API операційної системи, наприклад API файлової системи, недоступні для
коду WebAssembly. На виконанні в режимі «пісочниці» всередині веб-браузера базується безпека
виконання коду. Наприклад, класична для С/С++ вразливість атака через переповнення буфера, фактично
неможлива через принцип роботи WebAssembly [1].
Технологія WASM розроблялася в першу чергу як засіб запуску високоефективного коду в вебсередовищі. Тому використання даної технології доцільне для таких видів застосунків:
 графічні редактори (веб-версія AutoCAD, Figma);
 віртуальні машини/ емулятори (DOSBox);
 бази данних (веб-версія sqlite);
 рушії ігор, фізики (Godot, Unity);
 кодеки та обробка мультимедіа (ffmpeg).
Література:
1. Андреас Гаас, Андреас Россберг, Дерек Шуф, Бен Тітцер, Майкл Холман, Ден Гохман, Люк
Вагнер, Алон Закаї та Джеф Бастеін. 2017. Пришвидшення Веб з WebAssembly (Bringing the Web Up to
Speed with WebAssembly).
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2. WebAssembly Community Group. 2017a. Binaryen (Специфікація компілятора та ланцюга
інструментів компіляції). (Жовтень 2017) [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://github.com/WebAssembly/binaryen
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ
У розробці веб-додатків потрібно зосереджуватись на створенні високопродуктивної масштабованої
архітектури. Навіть якщо проект досить невеликий, в якийсь момент кількість користувачів може сильно
збільшитись або може знадобитися масштабування. Якщо система не гнучка і не може витримувати
великі навантаження, вона має великі шанси на вихід з ладу.
Навантаження починається, коли один фізичний сервер стає не в змозі ефективно здійснювати
обробку даних. Якщо один екземпляр одночасно обслуговує 10000 підключень - це велике навантаження.
Highload - це одночасне обслуговування тисяч і мільйонів користувачів. Що зазвичай відбувається,
коли система не витримує великих навантажень:
1. Повільне або нескінченне завантаження сторінки;
2. Випадкові помилки;
3. Відключені з’єднання з веб-сервером;
4. Часткове завантаження вмісту (наприклад, немає деяких зображень);
5. Зменшення активності аудиторії користувачів та втрати клієнтів як результат.
З цих причин доводиться докладати чимало зусиль для підтримки та масштабування веб-програм,
витрачаючи тим самим час, кошти та енергію, а також втрачаючи клієнтів. Архітектура веб-додатку
визначає 95% успіху всієї роботи. Ось чому так важливо створити легко масштабовану архітектуру
сервера, яка зможе витримувати великі навантаження. Для розробки успішних великомасштабних вебдодатків потрібно зрозуміти принципи побудови високопродуктивного програмного забезпечення.
Принципи розробки високопродуктивних додатків:
 Динаміка та гнучкість. Ніколи не відомо наскільки може змінитись кількість користувачів у той
чи інший період часу. Можливо, кількість користувачів збільшиться в 10 разів. Або якась незначна
функція продукту почне набирати популярність тоді, коли ніхто не очікує. Як результат, перед
розробником постануть проблеми, пов’язані з необхідністю розширення проекту.
 Створюючи великомасштабні веб-програми, основну увагу слід звертати на гнучкості, яка
дозволить легко впроваджувати зміни. Гнучкість, відсутність попереднього планування всіх аспектів, є
найважливішою характеристикою будь-якої швидкозростаючої системи.
 Поступове зростання проекту. Важко передбачити розмір аудиторії на наступні роки, тому краще
зосередити увагу на масштабованості. Те саме стосується архітектури додатків. Поступові рішення є
основою для успішної розробки власних веб-додатків.
 Якщо маємо запущений додаток, немає сенсу негайно надавати інфраструктуру, яка може
витримати мільйони користувачів. Використовуючи хмару для розміщення нових проектів, ми можемо
зменшити вартість сервера та спростити управління ним. Крім того, багато служб хмарного хостингу
надають послуги приватної мережі, що дозволяє програмістам безпечно використовувати кілька серверів
у хмарі та зробити систему масштабованою.[1]
Підходи для роботи з великою кількістю користувачів у високонавантажених системах:
 Черги завдань дозволяють виконувати важкі операції асинхронно, не сповільнюючи роботу
основної програми. Поки сервер черг буде отримувати завдання від програми, інші сервери обробляють
завдання. Якщо середня кількість завдань у черзі збільшується, слід збільшити і кількість серверів. Це
допоможе збалансувати навантаження.
 DNS підтримує балансування на основі Round Robin, що дозволяє вказати кілька IP-адрес
приймаючих веб-серверів. Тут потрібно встановити кілька однакових інтерфейсів, щоб DNS давав різні
IP-адреси різним клієнтам. Таким чином, ви забезпечуєте балансування між фасадами.[2]
Література:
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ВИКОРИСТАННЯ SQL SERVER REPORT SERVICES ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ
Сьогодні більшість вищих навчальних закладів мають обіг великої кількості документів. Обіг цих
документів, їхнє створення, заповнення, оновлення займає значний проміжок часу у викладачів.
Автоматизація цього процесу дозволить економити час та зусилля викладачів. Зараз, заклади мають дві
опції – створити власне програмне забезпечення для автоматизації електронного документообігу та
підтримувати його, або придбати вже готове. Прикладом готового продукту може послужити
Автоматизована система управління вищим навчальним закладом III–IV рівня акредитації (АСУ
«Університет») [1], розроблена компанією Uniteh+ для ВНЗ України. «Університет» складається з різних
модулів, які представляють собою певну частину функціоналу («Деканат», «Кафедра», «Навчальний
розклад», «WEB-сайт ВНЗ»). Представлення кінцевого продукту у вигляді різних модулів є досить
зручним, адже на практиці дозволяє різним користувачам відповідати за різні модулі. З іншого боку –
вищий навчальний заклад вимушений платити навіть на ті модулі, які не використовуються, але входять
в базовий пакет з програмним забезпеченням.
Альтернативним рішенням є створення власної інформаційно-аналітичної системи управління,
однією їз задач якої буде менеджмент підготовки до акредитації. Це дозволить реалізувати лише
необхідний функціонал та полегшить підтримку. Проте нова система має зберегти одну із найголовніших
переваг існуючих готових аналогів – забезпечити швидкий та зручний спосіб автоматичного створення
звітів для вищих навчальних закладів. Для цього пропонується використати SQL Server Report Services.
SSRS – програмна серверна система створення звітів, розроблена корпорацією Microsoft. Вона може
бути використана для підготовки безлічі інтерактивних і друкованих звітів. Система адмініструється через
веб-інтерфейс. Reporting services використовують інтерфейс веб-служб для підтримки розробки
звичайних звітних додатків, що дозволить імплентувати їх у веб-інтерфейс інформаційно-аналітичної
системи управління підготовкою для аредитації, що поліпшить досвід користувача та дозволить
генерувати звіти за лічені секунди. Спільний інтерфейс користувача для усіх звітів дозволить не витрачати
час на адаптацію для користувачів, що вже мали досвід з SSRS. Підтримка параметрів для звітів дозволить
генерувати гнучкі звіти, дозволяючи користувачам їх коректувати.
Література:
1. Автоматизована система управління вищим навчальним закладом III - IV рівня акредитації
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.unitex.com.ua/products/commercialsoftware/automated-system-for-higher-education-institution/.
2. SQL Server Reporting Services (SSRS) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-mobile-and-paginatedreports?view=sql-server-ver15.

Романовський Н.О.,
студент фізичного факультету
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Останнім часом все частіше піднімається питання безпечності та корисності кінцевої продукції для
кінцевих споживачів. На продовольчому ринку все частіше в складі готової продуктів можна знайти
використання сировини низької якості, розпізнати яку в готовій продукції без проведення лабораторних
досліджень пересічному споживачу досить складно.
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Досліджуючи харчові продукти за допомогою фiзичних та фiзико-хiмiчних iнструментальних методiв, можна одержати найдостовiрнішу об`єктивну iнформацiю про якiснi показники сировини,
напiвфабрикатiв на будь-якій стадiї виробництва продукцiї [1-5].

Рис. 1. Класифікація методів вимірювання якості та
фізико-хімічних властивостей продуктів харчування [1]
Існуюча класифікація методів аналізу та контролю якості харчових продуктів (рис. 1), основою якої є
методи аналізу, а не вимiрюванi показники, дозволяє розглядати найвідоміші методи аналізу та
порівнювати між собою. У вказаній класифікації методи дослідження показників якості продуктів харчування класифікують за формою підведеної енергії для вимірювання: механічні, теплофізичні,
електрофізичні, оптичні, радіоізотопні, хімічні, біологічні [1].
Отже, лише комплексне дослідження продукції, в тому числі й харчової, дозволить отримати
найдостовірнішу та об’єктивну інформацію щодо її якості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Романовський І.Я. Електрофізичні методи контролю якості продуктів харчування. К.: Наукова
думка, 1996. С. 108.
2. Брусиловский Л.П., Вайнберг А.Я. Приборы технологического контроля в молочной промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. 288 с.
3. Журавская Н.К., Алехина Л.Т., Отряшенкова Л.М. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов. М.: Агропромиздат, 1985. 296 с.
4. Плахотин В.Я. Контроль качества пищевых продуктов. Киев: Урожай, 1988. 144 с.
5. Современные методы исследования качества пищевых продуктов / И.А. Снегирева, Ю.Н. Жванко, Т.Г. Родина и др. М.: Экономика, 1976. 222 с.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ВІРТУАЛЬНОЇ НАТОВПУ МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Сьогоднішній світ ставить нові виклики для формування суспільної думки. Наповненість
інформаційного простору, який у більшості країн світу не контролюється, ставить перед державами вимоги.
Актуальність проблеми моделювання поведінки віртуальних натовпів пов'язана зі значним
поширенням досліджуваного явища і полягає в необхідності розробки рекомендацій щодо вдосконалення
роботи в даній області. Більшість світових процесів усе частіше переплітаються із Інтернет-середовищем.
Інтернет формує суспільну думку, передає інформацію, впливає на економічний стан окремих країн.
Інтернет-натовп може впливати й на процеси, які пов’язані із національною безпекою. Це своєрідні
революційні дії, які свого часу призводили до повалення монархій, до перерозподілу воєнного середовища у
світі та інше. Але віртуальний натовп має безліч особливостей, які потребують додаткового дослідження та
прогнозування. Прикладом тому служить безліч протестів, влаштованих за допомогою Інтернету
(Євромайдан, #BlackLivesMatter тощо), і які в наслідку приводили до значних змін в політичній сфері.
З наукової точки зору для вивчення питання натовпу кращим є метод математичного моделювання.
Існує багато досліджень, в яких розглядається питання моделювання поведінки натовпу (наприклад,
моделі поведінки натовпу з використанням клітинних автоматів (серед авторів: Чжао, Перес, Варас)), бо
у даних ситуаціях люди здатні втрачати свою індивідуальність і здійснювати дії, властиві поведінки всієї
групи. Віртуальний натовп знаходиться в кроці від того, щоб стати реальним натовпом, але за умови
стрімкого розвитку нових технологій Інтернет-натовп практично не беруть на розгляд, як об'єкт
дослідження, тому тема представляє теоретичний і практичний інтереси.
Імовірність виникнення натовпу залежить від багатьох факторів. Пропонується розглянути вплив
таких параметрів, як індекс людського розвитку (ІЛР), кількість користувачів Інтернету в країні, середнє
охоплення поста одного учасника віртуальної натовпу, кількість учасників віртуальної натовпу, фактор
наявності актуальної для країни теми (наприклад, політика, расова дискримінація), фактор наявності фото
або відео, що мають безпосереднє відношення до теми поста, а також критерій Інтернет-цензури в країні.
Всі ці параметри можуть впливати на формування реального натовпу шляхом Інтернету.
Варто зазначити, що поняття «натовп» у багатьох словниках розглядається як «велике скупчення
людей», хоча ніде немає точної кількості людей, які утворюють натовп. У роботі під натовпом мається на
увазі п'ять і більше осіб.
Після того, як віртуальний натовп став реальним, його подальший розвиток буде залежати від інших
факторів, Інтернет не завжди буде тому сприятиме. Розгляд реального натовпу в роботі представлено на
основі моделі порогової колективної поведінки.
Література:
1. Индексы и индикаторы человеческого развития [Електронний ресурс]. - URL:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf
2. Бергер, Й. Заразительный: психология сарафанного радио, как продукты и идеи становятся
популярными / Й. Бергер ; пер. с англ. Е. Ивченко. - 2-е изд. – М.: АСТ, 2017. – 212 с.
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ВЕБ-СКРАПІНГ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Постійна оптимізація інтернет-ресурсів під мобільні пристрої, зростаюча швидкість інтернету,
технологічні рішення на рівні "заліза" та програмного коду, а також дизайнерські пошуки зробили
всесвітню павутину такою, якою бачимо її сьогодні. А саме - барвистою, контрастною, переповненій
потрібної і абсолютно марної інформації. Ця різноманітність технік і технологій в реалізації веб-сайтів і є
основною проблемою, яку необхідно вирішити при організації доступу до даних.
Доступ до цільового контенту може бути організований за двома основними напрямками:
З використанням API, коли власники інформації передають її користувачам на основі особистої
зацікавленості: підписки, розсилки, партнерські програми і т.д.
Без використання API: шляхом вичитування даних із веб-сторінок методом скрапінгу.
Перший напрямок обмежується тільки грошовими ресурсами, і споживач не відчуває труднощів у
плані технічної реалізації. Дані, що отримуються за допомогою API, чітко структуровані і нормалізовані.
Наприклад, в форматах XML або JSON.
Другий напрямок (веб-скрапінг) заслуговує на більшу увагу і є свого роду "викликом" для
розробників і математиків. Автоматична обробка тексту з використанням штучного інтелекту,
семантичний аналіз і т.д. - все це можна назвати колосальним технологічним проривом, що вимагає
засвоєння, усвідомлення і компетентної оцінки [1].
Веб-скрапінг - це процес автоматичного видобутку даних або збору інформації з всесвітньої
павутини. Поточні рішення щодо зчитування веб-сторінок варіюються від спеціальних, що вимагають
людських зусиль, до повністю автоматизованих систем, які здатні перетворювати цілі веб-сайти в
структуровану інформацію.
Розшифровка веб-сторінки включає в себе її вилучення та вилучення з неї. Вилучення сторінки - це
завантаження її (що робить браузер під час перегляду сторінки). Отже, сканування веб-сторінки є
головним компонентом скрапінгу для отримання інформації і її подальшої обробки. Отрману сторінку
можна проаналізовати, знайти потрібні дані, переформатувати, скопіювати в електронну таблицю тощо.
Веб-скрапери зазвичай зчитують певну інформацію із сторінки, щоб використовувати її з іншою метою в
іншому місці. Прикладом може бути пошук та копіювання імен і номерів телефонів або компаній та їх
URL-адрес до списку (скрапінг контактів).
Веб скрапінг має широкий спектр застосувань [2]:
1. Відстеження цін - збираючи інформацію про товари та їх цінах на Amazon і інших платформах,
можна стежити за конкурентами і адаптувати свою цінову політику.
2. Ринкова і конкурентна розвідка – якщо стоїть ціль проникнути на новий ринок і оцінити
можливості, аналіз даних допоможе зробити зважене і адекватне рішення.
3. Моніторинг соцмереж - YouScan, Brand Analytics і інші платформи для моніторингу соцмереж
використовують скрапінг.
4. Машинне навчання - з одного боку, машинне навчання і AI використовуються для збільшення
продуктивності скрапінгу. З іншого боку, дані, отримані з його допомогою, використовують в машинному
навчанні. Інтернет - це важливе джерело даних для алгоритмів машинного навчання.
5. Модернізація сайтів - компанії переносять застарілі сайти на сучасні платформи. Для того щоб
швидко і легко експортувати дані, вони можуть використовувати скрапінг.
6. Моніторинг новин - скрапінг даних з новинних сайтів і блогів дозволяє відстежувати цікаві теми
і економить час.
7. Аналіз ефективності контенту - блогери або творці контенту можуть використовувати скрапінг
для вилучення даних про публікації, відео, твіти і т. д. в таблицю.
Література:
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКУ У ХВИЛЕВОДІ З
КРИВОЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ ПРОМЕНЕВИМ МЕТОДОМ
Водойми, зокрема моря та океани, є складними середовищами для обміну сигналами для комунікації.
Електромагнітні хвилі, наприклад радіохвилі, сильно послаблюються, коли вони поширюються у воді, і
не можуть використовуватися для зв'язку на великі відстані, як це можливо в повітрі.
Одним із варіантів вирішення проблем комунікації є використання акустичних сигналів, які менш
схильні до затухання, ніж електромагнітні, і, отже, вони можуть поширюватися на більші відстані. Однак
акустичний підводний канал зв'язку має реверберацію, що ускладнює декодування прийнятого
повідомлення. Особливо складне середовище – це мілководдя, де значна частина отриманої акустичної
енергії взаємодіяла з поверхнею та дном.
Однією з основних задач при дослідженні поведінки звуку під водою є моделювання його поширення
та затухання. Для середовища зі сталою густиною хвильове рівняння має вигляд [1]:
1

𝜕𝑝(𝑟⃗,𝑡)

∇2 𝑝(𝑟⃗, 𝑡) − 2
= 0,
(1)
с
𝜕𝑡 2
де 𝑝(𝑟⃗, 𝑡) – це тиск акустичного поля і с – це швидкість звуку. Швидкість звуку не є сталою у всьому
середовищі. Застосувавши перетворення Фур’є до рівняння (1) можна отримати рівняння Гельмгольца:
𝜔2

[∇2 + 2 ] 𝑃(𝑟⃗, 𝜔) = 0.
(2)
с
Застосувавши наближення плоскої хвилі до рівняння (2), рівняння акустичного тиску може бути
записане у вигляді:
𝑃(𝑟⃗, 𝜔) = 𝐴(𝑟⃗)𝑒 −𝑖𝜔𝜏(𝑟⃗) ,
(3)
де 𝜏(𝑟⃗) – це функція зі швидкою зміною фази; 𝐴(𝑟⃗) – це функція зі значно повільнішою зміною фази,
що враховує ефекти геометричного розповсюдження та різні механізми втрат. Підставивши рівняння (3)
в рівняння (2), застосувавши високочастотне наближення
∇2

𝐴(𝑟⃗)
𝐴(𝑟⃗)

≪

𝜔2
с2

(4)

та відокремивши дійсну та реальну частину рівняння отримуємо Eйконал:
1
∇𝜏 2 = 2
(5)
с
і рівняння переносу:
2(∇𝐴 · 𝛻𝜏 ) + 𝐴∇2 𝜏 = 0.
(6)
Для вирішення рівнянь (5) та (6) в розроблюваній системі було вирішено використовувати
променевий метод. Звук, що випромінюється від джерела, можна розглядати як промені, що
поширюються в різних напрямках, так само, як світло. Тоді поле звукового тиску в приймачі можна
обчислити як суму енергії від тих променів, які з'єднують джерело і приймач.
З розв’язку рівняння (5) можна отримати фронти хвиль, для цього враховують факт, що шлях
променів ортогональний до фронту хвиль та показує напрямок акустичної енергії. Для визначення
амплітуд променів необхідно вирішити рівняння (6). Стандартний променевий метод не є дуже
ефективним на малих частотах, тому для моделювання поширення звуку на мілководді використовується
метод, що використовує Гауссові пучки. Він базується на стандартному трасуванні променів, але
нескінченно тонкі промені замінюються пучками, що слідують за траєкторіями променів.
При моделюванні поширення звуку під водою водне середовище часто представляється у вигляді ідеального
плоскопаралельного хвилеводу де роль стінок хвилеводу відіграють морське дно та морська поверхня.
Використання ідеально рівних границь спрощує моделювання, проте зменшує точність отриманих
результатів, тому що кривизна дна та бальність хвиль на поверхні впливають на відбиття звукових хвиль
та власне поширення звуку. Для досягнення більш точних результатів необхідно використовувати
хвилевід з криволінійними границями (рисунок 1) [2].
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Рисунок 1 – Хвилевід з криволінійними границями
Програмно-алгоритмічний комлекс, що розробляється, повинен надавати користувачу можливість проводити
моделювання поширення й затухання звукових сигналів променевим методом в морському середовищі,
враховуючи умови (змінна швидкість звуку, профіль дна, стан поверхні), близькі до умов реального світу.
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МАТЕМАТИЧНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
ЗАГАЛЬНОЇ ПОСІВНОЇ ПЛОЩІ ПІД ОЗИМУ ПШЕНИЦЮ
МІЖ ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ
Розглядаються

K областей

України. Нехай

k

– середня по

k -й області врожайність деякої

сільськогосподарської культури, k  1,  , K , і ξ – її середня по країні врожайність. Оскільки ці
величини з року в рік змінюються випадковим чином, то будемо розглядати їх як випадкові величини. Як
еталон, по відношенню до якого визначаються втрати врожаю (недобір врожаю) в k -й області, можна
було б вибрати середній багаторічний рівень врожайності по цій області

ξ k  E[ξ k ] . Але в такому

разі не було б єдиного зразка для всіх областей, і порівняння оцінок ризику втрат врожаю між областями
було б ускладнено. Тому недобір врожаю в k -й області оцінюватимемо відносно середнього
багаторічного рівня врожайності даної культури по всій країні,

ξ  E[ξ ] , за формулою

ω k  ξ  ξ k , k  1,2,  , K .
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(1)

Позитивні значення випадкової величини

ωk

відповідають небажаним наслідкам (недобір врожаю

по відношенню до еталонного рівня), а негативні - сприятливим (урожай, який перевищує середній
рівень). У зв'язку з цим виникає проблема вибору підходящої міри ризику реалізації небажаних наслідків.
Протягом декількох десятиліть в теорії портфельної оптимізації у якості міри ризику використовувалося
стандартне відхилення, що характеризує ширину імовірнісного розподілу. При цьому великі відхилення
від середнього як в бік позитивних значень, так і в бік негативних розглядаються як ризиковані. У той же
час на практиці мінімізації підлягають тільки односторонні відхилення в позитивний бік, які відповідають
втратам врожаю. Тому в останній час широкого поширення набула міра ризику VaR (Value at Risk), яка
враховує відхилення тільки в один (несприятливий) бік.
Розглянемо розподіл ймовірностей випадкової величини ω втрат врожаю

F ( z )  Pω  z .
Тоді VaR при рівні значимості  (0    1) функції розподілу ω
VaRα (ω )  min{z | F ( z)  α }
При

(2)
визначається за формулою:
(3)

α = 0.95 це визначення означає, що зі ста випадків тільки в п'яти недобір врожаю буде перевищувати

VaR0.95 () . Якщо функція розподілу F (z) неперервна і строго монотонна, то VaRα (ω )
рівня

- квантиль

α для цієї функції. Дана міра ризику має простий інтуїтивно зрозумілий сенс. Проте вона не відображає

можливість реалізації великих втрат за межами VaRα

(ω ) з малими ймовірностями.

CVaR
(conditional VaR ). Ця міра ризику визначає середні втрати, що перевищують відповідне значення VaR . Якщо
функція розподілу F (z ) неперервна в точці VaRα (ω ) , то CVaR визначається за формулою [3]-[5]:
Для урахування важких хвостів в функції розподілу втрат, в якості міри ризику використовують

CVaRα (ω )  E{ω | ω  VaRα } ,

(4)

де E позначає математичне сподівання.
Розглянемо дискретний випадок, коли випадкова величина

ω приймає кінцеве число значень, які
z1  z 2    z N , і ймовірність реалізації значення zn дорівнює
pn  0 , n  1, , N . Нехай при цьому індекс nα задовольняє умові

упорядковані наступним чином:

nα 1

nα

p
Тоді

CVaRα (ω )

n 1

n

 α   pn .
n 1

обчислюється за формулою [3]-[5]

CVaRα (ω ) 

1
1α

 nα
  p n  α
 n 1

N


 z nα   p n z n  .
n  nα 1



Оскільки на практиці розподіл випадкової величини

ω

(5)

невідомий, то для обчислення

CVaRα (ω ) використовується сценарний підхід, заснований на історичних даних.
В рамках цього підходу будемо вважати, що випадкова величина
ймовірностями значення (сценарії)
сільськогосподарської культури в

u

1k

,  , uJk , де

u

jk

приймає з рівними

– історична (статистична) врожайність

j -му році (при j -му сценарії) в
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k

k -й області,

k  1, , K ,

j  1, , J

; J – період (кількість сценаріїв), в межах якого використовуються статистична
інформація про врожайність даної культури за минулі роки.
У наступному розділі представлені результати оцінки ризику недобору врожаю озимої пшениці по
всіх областях України з використанням в якості міри ризику CVaRα (ω ) , що обчислюється за

формулою (5). За допомогою співвідношень ризик недобору врожаю - середньорічна врожайність будуть
виявлені як області, найбільш сприятливі для виробництва даної сільськогосподарської культури, так і
несприятливі. Область, в якій середньорічна врожайність висока при низькому рівні ризику, вважається
сприятливою для вирощування даної культури. Це співвідношення використовується в статті в якості
базису для оптимального розподілу посівних площ сільськогосподарської культури по областям.
Використовуючи великий розкид по областям значень середньорічний врожайності і ризику недобору
врожаю, можна вибрати такий розподіл посівних площ по областям, при якому досягається максимальне
значення середньорічної врожайності даної культури по країні і при цьому ризик недобору врожаю не
перевищує заданого критичного рівня.
Для формулювання задачі оптимального розподілу посівних площ однієї культури по областях з
урахуванням ризику втрат врожаю введемо такі позначення. Нехай S – загальна посівна площа, яку

xk – частка загальної площі, яка припадає на
– врожайність даної культури в k -й області при j -му сценарії,

планується відвести під цю сільськогосподарську культуру;

k -у область, k  1, , K ; u jk

k  1, , K , j  1, , J ; sk – вільна посівна площа, яка може бути відведена під дану культуру в
k -й області.
При фіксованому розподілі посівних площ x  ( x1 , , xK ) середня по країні врожайність
культури при j -му сценарії дорівнює
u j ( x) 

K

u
k 1

jk

xk .

Середньорічна врожайність по країні дорівнює
1 J
1
u ( x) 
 u j ( x)  J
J j 1
Недобір урожаю в країні при

(6)

J

K

 u
j 1 k 1

jk

xk .

(7)

j -м сценарії в порівнянні з еталонним рівнем ξ
K

ω ( x, j )  ξ - u j ( x)  ξ   u jk xk .

дорівнює

(8)

k 1

Ризик

недобору

CVaRα (ω ( x))

врожаю

в

порівнянні

з

еталонним

і обчислюється за формулою (5), де

рівнем

вимірюється

1
p j  , j  1, , J
J

показником

.

Задача оптимізації розподілу посівних площ під одну культуру по областям з урахуванням ризику
полягає у визначенні такого розподілу посівних площ,
її середньорічна врожайність по країні

1
u ( x* )  max 
x
J

J

K

 u
j 1 k 1

jk

x*  ( x1* , , xK* ) , при якому максимізується

xk 


(9)

і при цьому виконуються обмеження:
 на ризик недобору врожаю

CVaR (( x))  R ,
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(10)



на суму посівних площ, відведених під культуру в усіх областях
K

x
k 1



k

 1,

(11)

на посівні площі, які можна виділити в окремих областях,

0  xk 

sk
, k  1, , K .
S

(12)
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СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19
НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Постановка проблеми. Пандемія COVID-19, початком якої визначено грудень 2019 р., стала
причиною світової кризи, зростання безробіття, завдала катастрофічних збитків окремим сферам
економічної діяльності, а також особливим чином вплинула на стан навколишнього природного середовища.
Питання стану навколишнього середовища та механізмів його покращення нині стоять особливо
гостро. Статистичні дослідження зазначеного питання є необхідними для висвітлення реальної ситуації
впливу пандемії COVID-19 на навколишнє природне середовище, оскільки саме статистичний
моніторинг та аналіз є основою для побудови прогнозних моделей, які можуть бути ефективно
використані у майбутньому для прийняття важливих рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стану навколишнього середовища та розробку шляхів
вирішення основних екологічних проблем досліджували Е. Геккель, О. Мягченко, Ю. Одум, А. Степаненко,
М. Хвесик та ін. Статистичні дослідження наслідків впливу пандемії COVID-19 на навколишнє природне
середовище є новими для науки, але актуальність розробки зазначеної проблематики дуже висока, що
стимулює таких науковців, як К. ле Кере, П. Фостер, К. Келлер, М. Адамс наполегливо працювати в
напрямку висвітлення і розв’язання визначених вище проблем.
Метою статті є статистичний огляд впливу пандемії COVID-19 на стан навколишнього природного
середовища.
Виклад основного матеріалу. Екологічна сфера, яка є основою життєдіяльності та розвитку соціальної,
економічної, політичної тощо систем підпала під особливий вплив наслідків пандемії. Дослідження цього
впливу здійснюємо за статистичними даними Міжнародного енергетичного агентства (ІЕА) [1] за 2020 р.,
статистичними даними змін геолокації користувачами продуктів корпорацій Google LLC та Apple Inc., а
також за результатами досліджень міжнародних компаній та наукових установ щодо екологічних проблем
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та шляхів їх вирішення. Варто зазначити, що спеціальних індикаторів, які могли б продемонструвати
кількісні та якісні зміни навколишнього природного середовища під впливом пандемії COVID-19 поки що
не існує. Окремі розвинені компанії фрагментарно висвітлюють статистичні дані, що торкаються деяких
аспектів такого впливу, тому пропонуємо використати в якості статистичних індикаторів наступні: динаміка
викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; індекс виробництва електроенергії з
відновлювальних джерел; індекс переміщення населення; обсяги використання населенням пластику.
Одним із індикаторів впливу на стан довкілля є обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, динаміка яких містить інформативну складову для різних видів аналізу стану
глобальних процесів. Зміна обсягів викидів спостерігалася у періоди економічних криз, які
характеризувалися короткочасним зниженням показників та відновленням їх у післякризовий період.
Наприклад, у 2008-2009 рр. під час світової економічної кризи частка викидів знизилася на 1.4% у 2009
р., після чого відбулося негайне її зростання до +5.1% у 2010 р [2]. Економічна криза, викликана
пандемією COVID-19, відрізняється від попередніх тим, що вона залежить від індивідуальної поведінки
кожного члена суспільства. Хоч наразі невідомо, наскільки довгою буде ця криза, як здійснюватиметься
відновлення життя після неї та якими будуть наслідки впливу на навколишнє природне середовище, нині
вже зафіксовано значне зниження глобальних викидів вуглекислого газу до рівня 2012 р [3].
Пандемія та спричинена нею світова економічна криза вплинули на виробництво, постачання та
використання енергії у всьому світі. Так, протягом 2020 р. спостерігалося зменшення використання викопного
палива, тоді як джерела відновлювальної енергії та використання електричних видів транспорту, які є двома
основними блоками на шляху до переходу до використання чистої енергії, зміцнили свої позиції.
За останніми статистичними даними агентства ІЕА, разом із спадом попиту на первинну енергію у 2020 р.
обсяги викидів, пов’язані із відновлюваною енергією, знизилися на 5.8% порівняно із 2019 р (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, пов’язаних
із виробництвом та використанням енергії у 1990-2020 рр., Гт
На зниження обсягів викидів значною мірою вплинули суворі обмеження та запобіжні заходи, запроваджені
урядами країн з початку пандемії. Таким, зокрема, було обмеження пересування та закриття кордонів із одночасним
припиненням роботи авіакомпаній, а також зменшення кількості локальних, туристичних та ділових поїздок. За
даними Міжнародної організації цивільної авіації, внаслідок економічної кризи та введення локдаунів протягом
2020 р. обсяг пасажирських авіаперевезень знизився більше, ніж на 60% [4].
Узагальнена динаміка переміщень населення, сформована за даними Apple Inc. про рух автомобілів,
статистичними даними Google LLC про транзитну мобільність, а також за результатами досліджень з
питань кліматичних змін професора К. ле Кере відображає стан викидів у 192 країнах, обсяги глобальних
викидів СО2 внаслідок використання викопного палива якими становить 99% (рис. 2). За цими даними,
протягом лише квітня 2020 р. відбулося зниження показників переміщень населення на 50% [5].
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Рис. 2. Динаміка переміщень населення у квітні 2020 р., %
Пандемія COVID-19 також спричинила значні зміни у виробництві та використанні пластику та,
відповідно, обсягах пластикових відходів у різних галузях. Зокрема, вплив превентивних заходів, таких
як аномальне за обсягами використання захисних костюмів, рукавичок та масок, став загрозливим для
стану навколишнього природного середовища [6]. Так, за зведеною статистикою Всесвітньої організації
здоров’я, щомісячне збільшення ланцюга постачання засобів медичної безпеки під час пандемії у світі
становить 40% [7]. У період від початку пандемії рівень покупок основних засобів захисту, продуктів та
продовольчих товарів лише у супермаркетах зріс на 20% [8], що збільшило утилізацію швидкопсувних
продуктів, а також залишків їжі, що призвело до утворення тонн відходів.
Висновки. Пандемія COVID-19, звістка про початок якої сколихнула увесь світ у 2019 р., здійснює
вплив на звичні для нас явища і процеси, які радикально змінюються. Стан навколишнього середовища
як невід’ємної складової існування усього живого, реагує на ці зміни особливо гостро.
Узагальнення наявних статистичних даних за досліджуваною проблематикою свідчить про потужний
вплив пандемії COVID-19 на навколишнє природне середовище, окремі прояви якого можемо
охарактеризувати як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус».
Вектор впливу наслідків пандемії на стан навколишнього середовища є невідомим. За результатами огляду
можна окреслити позитивні, зокрема, щодо частки використання енергії відновлюваних джерел та загального
зниження обсягу викидів в атмосферу у 2019-2020 рр., та негативні – збільшення частки використання пластику
та аномальні обсяги виробництва та використання засобів особистого захисту – наслідки.
Виявлено, що для повноти розуміння глобального впливу пандемії на навколишнє природне
середовище досліджуваних індикаторів недостатньо. Тому вважаємо необхідним доповнити наявні
індикатори, наприклад, індексом впливу промислового тваринництва та динамікою забруднення водних
ресурсів як наслідку антропогенної діяльності. Подальші статистичні дослідження висвітленої нами
проблеми необхідні з метою запобігання можливим негативним наслідкам, а також пошуку рішень, які
сприятимуть зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
Степаненко В.Ю.,
викладач кафедри спортивних дисциплін
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Навчально – науковий інститут фізичного виховання і спорту
МЕТОДИ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ МАРАФОНСЬКІМ БІГОМ.
Інтерес до змагань з марафонському бігу дуже великий, кількість учасників зростає кожен рік. В Україні
стали з'являтися сертифіковані траси марафонів, збільшується кількість спонсорів. На змагання в Україні
стали приїжджати провідні спортсмени з інших країн. У зв'язку з цим актуальним стає підготовка марафонців
високого класу, а так як в марафон в основному приходять з інших видів спорту або інших видів легкої
атлетики то і питання відбору в групи витривалості виходить на перше місце [2, с.28]. Питаннями
відбору та підготовки спортсменів марафонців приділяли велике значення Р. Слімейкер, Р. Браунінг,
П. Янсен, В. Волков, Ю. Козловський.
Найбільш оптимальний вік для досягнення високих результатів у марафонському бігу 28 років.
Починають спеціалізацію в 20-21 рік, а до цього періоду спортсмен проходить багаторічну спеціальну і
загальну фізичну підготовку, переважно у вигляді спорту, що розвиває витривалість.
Аналіз науково-методичної літератури з даного питання показує, що відбір і підготовка бігунів для занять
марафоном - це багаторічний процес, що включає спостереження, експеримент, використання різних тестів для
вивчення реакції і основних змін функцій організму, яке відбувається в процесі тривалої бігового навантаження.
Для успішного відбору спортсменів найбільш важливими показниками є: генетичні передумови і
стабільність стану здоров'я, статура, рівень фізичної підготовленості, стан окремих провідних систем
організму, а також динаміка цих показників в процесі тривалої підготовки [3, с.56].
Для раціонального відбору та прогнозування, крім даних фізичного розвитку, слід враховувати темпи
приросту результатів. Диференційоване спортивне вдосконалення забезпечує більш високі темпи
розвитку швидкісних, силових якостей, витривалості.
Відбір можна проводити через 1,5-2 місяця занять з групою, за цей час треба оцінити можливості
займаються, намітити навантаження, яке могли б виконати учні. записати і проаналізувати
електрокардіограму і фонокардіограму для визначення найбільш важливих показників стану серця.
На кожному етапі ставлять конкретні завдання з урахуванням віку, зростання спортивної
майстерності, участі в різних змаганнях і конкретних результатів.
Для марафонців головним є стан опорно-рухового апарату, що забезпечує моторну функцію, тому його
характеристика і можливості прояву різних сторін моторної функції можуть бути непрямим критерієм відбору.
Поряд з віковими характеристиками певний інтерес в плані відбору представляють моделі,
побудовані в залежності від кваліфікації спортсменом. При цьому враховуються результати в бігу на
дистанціях: 800 і 1500м, 5000 і 10 000м. Таке групування дозволяє виявити більш чітку картину
дистанційній підготовленості.
Попередня підготовка до бігу на довгі дистанції починається у віці - 10-12 років і триває протягом 35 років. Для занять марафоном треба відбирати спортсменів у віці 16-18 років, при відборі спортсменів
звертають увагу на ефективність і економічність їх рухів, психологічні якості [5, с.15]
Практика показує, що не всі марафонці відповідають пропонованим вимогам.
Особливу цінність при відборі бігунів для занять марафоном мають:
- педагогічні спостереження, що дають можливість оцінити якості та властивості особистості
підлітків, судити про здатність до бігу на довгі дистанції;
- лікарські дослідження оцінюють стан здоров'я підлітків, зрушення у функціональному стані
систем організму, динаміку фізичного розвитку;
- контрольні випробування характеризують фізичні якості підлітків та темпи їх розвитку (силу,
швидкість, витривалість);
- методи оцінки фізичної працездатності і здатності відновлюватися після навантаження, психічної
напруженої діяльності;
- методи оцінки психічних якостей і властивостей особистості;
- методи оцінки всіх видів витривалості;
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методи оцінки швидкості відновлення після специфічних навантажень;
методи визначення стійкості навичок техніки бігу в умовах рухових навантажень;
методи визначення інтелектуального рівня спортсменів.
Відбір може бути короткостроковим (проводиться для виявлення кандидатів до збірних команд
різних рівнів, спочатку для бігу на середні дистанції, потім - довгі і тільки після 16-17 років - на наддовгі
дистанції) і довгостроковим багаторічним.
Довгостроковий відбір проводиться для формування груп бігунів в ДЮСШ, групи ШВСМ та ін.
Тривалість відбору 4-5 років. Перехід до занять марафоном здійснюється поступово: біг на середні
дистанції - через два роки, підготовка на довгі - через 3-4 роки і тільки через 5 років - на наддовгі. Таким
чином, довгостроковий відбір з марафонського бігу має два попередніх і остаточний етап.
Третій етап довгострокового відбору є визначальним і проводиться в ШВСМ послідовно, спочатку
на 10-20 км, потім 30 км. У 18 років уже можна стартувати в марафонському бігу і через 2-3 роки
остаточно визначити доцільність вибору цієї дистанції, придатність спортсменів до бігу на наддовгі
дистанції за наступними критеріями:
- здатність самовіддачі;
- висока моральність;
- патріотизм;
- відповідальність за стан своєї підготовки та підготовки команди до майбутніх виступів;
- динаміка стану здоров'я, фізичного розвитку і наближення до модельних характеристик марафонців;
- здатність переносити тривалі бігові та інші навантаження;
- швидкість відновлення основних показників малих, середніх, максимальних навантажень;
- сміливість у вирішенні тактичних завдань в змаганнях;
- знання основних закономірностей спортивного тренування марафонця.
В результаті проведеного дослідження виявлено, що педагогічні методи відбору спортсменів для
занять марафонським бігом полягають у правильно організованому тренувальному процесі.
Варіативність внутрішніх відносин між системами організму і пов'язана з ним функціональна
надлишковість вимагають розробки тренувальних програм оперативного і тривалої дії для отримання
термінового і тривалого ефекту розвитку, які по своїй організації повинні стабілізувати відповідні реакції
систем організму спортсмена відповідно до вирішуваних завдань і планованим кінцевим результатом.
Обсяг тренувальних програм повинен бути різноманітним, варіативним за структурою і використання,
стосовно до поставлених завдань спортивного тренування.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
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ОДИНИЦІ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ‘БУТИ СПРОМОЖНИМИ ВИКОНАТИ ДІЮ’ ЯК
РІЗНОВИДИ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОЖЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ МОВОЗНАВЧИХ
РЕАЛІЯХ
Одним із різновидів значення суб’єктивної можливості виступає семантичний блок ‘бути
спроможним виконати дію’. У лінгвістичній літературі відомі класифікації здібностей людини на
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вроджені та набуті [1-4], які виступають чинником, що детермінує розвиток потенційної ситуації. Тож у
руслі цієї традиції теж аналізуватимемо речення з модальністю суб’єктивної можливості з позицій
детермінувального фактора, що означає необхідні для розвитку потенційної дії вроджені та набуті
суб’єктом дії у процесі розвитку знання, вміння і навички.
Як свідчить ілюстративний матеріал дослідження, конструкцій з детермінувальним фактором зі
значенням вроджених здібностей у мовленні небагато, напр.: Звідки він може знати, що думав Іван
Загатний сім років тому, по обіді, о 12.07? (Володимир Дрозд); Жінка завжди може підвести
беззаперечні теоретичні підвалини будь-яким своїм почуттям, навіть, коли вони кардинально
змінюються (Оксана Іваненко); Вертихвістки можуть бути й прегарні, вони як метелики, котрі
кружляють, доки кружляється і танцюється (Валерій Шевчук).
Коли йдеться про сферу набутих знань, умінь та навичок, що сприяють розвиткові ситуації, варто
згадати і про компетентнісний детермінувальний фактор, що визначає реалізацію певної можливості на
основі набутих суб’єктом знань та вмінь у ході спеціально організованого навчання чи тренування або
шляхом набуття життєвого досвіду, напр.: Хто вчив геометрію, той може добре уявити його рисунок
– це рівнобедрений трикутничок, де два гострих кути дорівнюють одному прямому, а перпендикуляр,
опущений з прямого кута на основу трикутничка, дорівнює чотирьом сантиметрам (Іван Багряний);
Вона залюбки перекладатиме з французької і може перекласти деякі свої твори французькою мовою
(Оксана Іваненко); Натренований так, що може в цілковитій темряві навпомацки пробоїну
залагодити… (Олесь Гончар); Тепер Марися може зрозуміти ту однокурсницю, яка вигукнула колись:
«Іти працювати з правопорушниками – це просто божевілля!» (Олесь Гончар).
У реченнях з об’єктивною модальністю, реалізація потенційної ситуації в яких представлена варіантом
‘бути спроможним виконати дію’, теж трапляються випадки синкретизму: компетентнісний детермінувальний
фактор може поєднуватися з психологічним, напр.: Це порча, яку може навести зле людське око (Оксана
Іваненко); чи накладатися на психологічний та фізичний чинники, напр.: Дивно, хто ж то грає, хто ще може
так божественно грати в цьому місті відтоді, як у ньому побито всі роялі! (Іван Багряний).
Таким чином, спроможність виконання можливої дії суб’єктом передбачають необхідні
детермінувальні фактори, що позначають вроджені та набуті здібності людини. Цей семантичний
різновид модальності можливості ґрунтується на наявності в суб’єкта дії певних знань, умінь та навичок,
які постають необхідними чинниками розвитку потенційної ситуації.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Фразеологічні одиниці – це стійкі словосполучення, що характеризуються втратою первісних реалій
та появою нового метафоричного значення. С. Гаврін підкреслює: «Фразеологічна одиниця – це
відтворювана загальновживана мовна одиниця, цілісна за своїм значенням і складена з двох і більше
повнозначних слів». За допомогою різних методів робилися спроби визначити об'єкт та обсяг фразеології,
визначення обсягу фразеології, розуміння її в широкому і вузькому смислі. Широкий обсяг фразеології
визначається на основі критерію відтворюваності фразеологізмів у готовому вигляді, що сприймається як
основна ознака фразеологічних одиниць. При виділенні вузького обсягу фразеології користуються
критерієм еквівалентності фразеологічної одиниці слову. Інакше кажучи, в обсяг фразеології
включаються всі стійкі сполуки слів, які служать для вираження номінації, а не комунікації.
Теорія еквівалентності фразеологічних одиниць, на думку деяких учених, гальмує розвиток
фразеології як лінгвістичної дисципліни. О. Кунін вказує на цілу низку структурних та семантичних
відмінностей між фразеологічними одиницями і словами. Фразеологічні одиниці утворюються за
граматичними моделями вільних словосполучень і є сполученнями слів і цілісними реченнями, а слова
утворюються за словотвірними моделями.
Фразеологічні єдності – це стійкі словосполучення, семантично неподільні й цілісні за значенням.
Однак у фразеологічних єдностей цілісне значення може бути вмотивованим, результатом впливу
лексичних значень слів-компонентів: have one’s lips sealed – ані пари з вуст (мовчати), lay bare – вивести
на чисту воду (викрити), put a sock in it – прикусити язика (замовкнути).
Хоча фразеологічні єдності можна замінити фразеологізмами синонімічного походження або ж
словами, проте неподільність фразеологічної єдності не дозволяє замінити один компонент, не втративши
сенс цілісної одиниці. Фразеологічні сполучення – це такі стійкі мовні повороти, які не є безумовними
семантичними одиницями, оскільки характеризуються певною самостійністю складових частин. У
фразеологічних сполученнях одне слово є основою, а інші слова є взаємозамінними [1].
Мовну систему можна кваліфікувати як грандіозне «сховище», де зберігаються структуровані
відповідним чином знання. Опосередковуючись за допомогою психічних чуттів, вони відображають
ставлення носія мови до об’єктивного світу. На цьому ґрунтується формування в мові системних
відношень, що мають своєрідну архітектоніку і складну ієрархію семантичних рівнів – створюється
«система в системі». Одну з таких систем формують фразеологічні порівняння, об’єктом функціональної
спрямованості яких виступають пізнавальні процеси, що відбуваються шляхом зіставлення спільних
ознак. пізнаваних предметів (явищ). Компаративні фразеологічні одиниці (КФО) об’єднуються в складну
продуктивну мікросистему мови, що характеризується особливою структурою та функціями.
Отже, компаративні фразеологічні одиниці – це стійкі, відтворювані, частково або цілісно
переосмислені експресивні одиниці мови, що мають формальні ознаки компаративності у вигляді
порівняльних сполучників або інших порівняльних конструкцій.
Сучасні лінгвістичні дослідження все частіше звертаються до вивчення фразеології як окремої
мовознавчої науки. Теоретичні дослідження з фразеології охоплюють у сучасній лінгвістиці широке коло
проблем, зокрема вивчення фразеологізму як основної одиниці фразеології, функціонування фразеологізмів
у мові, мовленні, визначення методів дослідження тощо. Однак, незважаючи на помітні досягнення в
дослідженні фразеології, актуальними продовжують залишатися проблеми, що стосуються семантики й
форми фразеологічних одиниць, розвиток діалектної фразеології, вивчення компаративних фразеологічних
одиниць, місце фразеологічних одиниць у мові письменників тощо. Компаративні фразеологізми нині
залишаються найменш вивченою групою фразеологічних одиниць. Мовознавці неоднозначно трактують
термін компаративна фразеологія: одні тлумачать його як систему компаративних фразеологічних одиниць,
а інші – як синонім поняття зіставна фразеологія, що є галуззю дослідження контрастивного мовознавства.
Актуальність нашого дослідження зумовлена посиленням в україністиці інтересу до компаративних фразем
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та недостатньою розробкою в українському мовознавстві питань, пов’язаних із вивченням компаративних
фразеологічних одиниць на матеріалі художніх творів окремих письменників [2].
Компаративними фразеологічними одиницями називаються стійкі та відтворювані словосполучення,
фразеологічна специфіка яких засновуються на традиційному порівнянні. Структурно-семантична
своєрідність фразеологічних одиниць цієї групи полягає в тому, що характеристика якості або дії
відбувається через порівняльну групу або порівняльне підрядне речення, що вводиться сполучниками as,
like, as if (як,мов,немов): as white as snow – білий, наче сніг. Словосполучення цього типу також називають
фразеологічними одиницями порівняння. В подальшому в нашій роботі ми будемо використовувати ці
терміни (фразеологічні одиниці порівняння, компаративні фразеологічні одиниці, компаративні
фразеологізми) як синоніми.
Порівняльна група або порівняльне підрядне речення характеризує якість або дію чи стан через
конкретний образ, який унаочнює та показує, як саме відбувається та чи інша дія, як представлена та чи
інша якість. Семантична трансформація полягає в тому, що група порівняння разом з компонентом
отримує нове значення.
Другою відмінністю фразеологічних одиниць порівняння є твердо фіксована сполучуваність стійкого
порівняння тільки з визначеними прикметниками або дієсловами. Це дало підстави деяким вченим
вважати компаративні фразеологізми двочленними структурами М.Д. Степанова та І.І. Чернишева
відносять компаративні фразеологічні одиниці до групи фразеологічних єдностей [3].
В вітчизняному мовознавстві найбільш традиційним є поділ фразеологічних одиниць на
фразеологічні зрощення (або ідіоми в вузькому значенні), фразеологічні єдності та фразеологічні
сполучення. Автором цієї класифікації є відомий радянський мовознавець акад. В.В. Виноградов. На його
думку, фразеологічні зрощення характеризуються невмотивованістю складу зворотів (тобто з суми
складових таких ФО неможливо дізнатися про загальний зміст одиниці) та абсолютною семантичною
єдністю компонентів. Серед фразеологічних зрощень виділяють такі підтипи:
а) фразеологічні зрощення, у складі яких є так звані «слова-некротизми» (лексичні архаїзми,
історизми та інші лексеми, що вийшли з ужитку мовлення);
б) фразеологічні зрощення, що містять граматичні архаїзми, які є синтаксично неділимим цілим;
в) фразеологічні зрощення, що стали нерозкладнимияк лексично, так ісемантично;
г) фразеологічні зрощення, що являють собоютаку семантичну єдність, щолексичні значення
компонентів зовсімневажливі для розуміння цілого [4].
Фразеологічні єдності характеризуються образною мотивованістю значень складників. Проте, як і
зрощення, вони являють собою неділиме ціле. На відміну від перших двох типів, третій тип класифікації
В.В.Виноградова – фразеологічні сполучення - обов’язково мають у своєму складі вільні та фразеологічно
зв’язані значення. Пізніше М.Шанський доповнив цю класифікацію четвертим типом – фразеологічні
вирази – це речення з переосмисленим складом компонентів.
Переклад компаративних конструкцій підсилювального значення здійснюється у двох аспектах:
структурному та семантичному. Перетворення структури підсилювального порівняння вирішуються легше, ніж
семантичні, оскільки в обох мовах їм властива відносна структурна подібність. Відтворення семантикостилістичних особливостей компаративних конструкцій підсилювального значення вимагає від перекладачів
значно більших зусиль. Основною вимогою є збереження в ТП образності – однієї із найважливіших
характеристик компаративних конструкцій. Здебільшого образ порівняння у двох мовах не співпадає, що
спонукає вдаватися до використання аналога, калькування, вживання монолексемного відповідника, зазвичай
прислівника-інтенсифікатора. Основною хибою використання такого прийому є втрата в ТП образності та
оцінки, а також зниження експресивності. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у виявленні труднощів
відтворення українських компаративних фразеологічних одиниць англійською мовою.
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МЕДІАЦІЯ ЯК ВИД АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Медіація - це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам
конфлікту наладити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб вони самі могли
собі обрати той варіант рішення, який задовольняв би інтереси і всіх учасників конфлікту [1, с. 234].
Медіацію як вид адвокатської діяльності важливо розглядати саме у контексті позасудового вирішення
конфліктної ситуації. Такий підхід до розуміння медіації відповідно розширює сприйняття роботи адвоката
і виносить її за рамки виключно зали судових засідань та участі в судових справах. На нашу думку, важливо
на цьому наголосити, оскільки в Україні діяльність адвокатів дуже часто сприймається у «консервативному»
варіанті. Таке сприйняття призводить до того, що при наявності конфліктної ситуації до адвоката
звертаються вже на етапі, коли ефективний процес комунікації між учасниками конфлікту неможливий і
відповідно один з учасників наполягає та ініціює судовий розгляд справи.
Далі пропонуємо розглянути варіанти як адвокат може брати участь у врегулюванні юридичних
спорів шляхом медіації. Науковці виокремлюють такі варіанти: 1) юридичний радник однієї з сторін
конфлікту; 2) представник однієї з сторін спору під час підготовки та проведення примирної процедури;
3) нейтральний посередник, що сприяє сторонам у примиренні й досягненні мирової угоди; 4) захисник
інтересів клієнтів в разі невиконання іншою стороною умов угоди [1, с. 235].
Також хотілося б наголосити на позитивних аспектах медації. По-перше, це економія коштів та часу
для конфліктуючих сторін. Медіація дає змогу не сплачувати судовий збір та дозволяє не витрачати багато
часу в очікуванні розгляду справи у суді. У контексті цього одразу варто наголосити на другому
позитивному аспекті медіації – «розвантаження» судової системи, що відповідно допомагає їй
ефективніше функціонувати. І третя позитивна сторона - медіація допомагає зберегти конфіденційність,
адже судовий процес завжди має ризики стати в майбутньому публічним скандалом: конфлікти бізнеспартнерів, сімейні спори публічних осіб, трудові спори тощо. В даній ситуації можна стверджувати навіть
про захист репутації сторін конфлікту [2].
Окрім цього варто наголосити, що безпосереднього законодавчого закріплення медіації та процедурних
моментів пов’язаних з медіацією наразі в Україні немає, проте є проект Закону «Про медіацію». Також, є
низка статтей в різних галузевих кодексах, які передбачають можливість примирення. Наприклад, ст. 111
Сімейного кодексу України в якій зазначається, що: «суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо
це не суперечить моральним засадам суспільства» [3]. Стаття 46 Кримінального кодексу України: «особа,
яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім
корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим
та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду» [4]. Проте, як ми можемо побачити з
змісту цих статтей, жодна з них не передбачає юридичного закріплення діяльності адвоката в ролі
медіатора при примиренні сторін конфлікту, що відповідно аж ніяк не сприяє розвитку медіації, як виду
адвокатської діяльності.
Отже, підсумовуючи, ми б хотіли наголосити на тому, що медіація є важливим та прогресивним
видом юридичної діяльності, який потребує законодавчого закріплення на основі досвіду країн
Європейського Союзу. Можливе юридичне закріплення медіації буде поштовхом для розвитку
професійної діяльності адвокатів та створить законодавчо-закріплений, чітко врегульований,
альтернативний варіант вирішення конфліктних ситуацій, який буде потребувати менших фінансових та
часових ресурсів. Таким чином, враховуючи вищесказане вважаємо, що медіація може стати тим видом
адвокатської діяльності, який буде вигідним для держави, адвокатів та громадян, що потребують
ефективного та вигідного вирішення конфліктних ситуацій. Окрім цього, варто зазначити, що Закону про
адвокатуру та адвокатську діяльність № 9055, пропонує закріпити медіацію, як окремий вид адвокатської
діяльності, за допомогою такого формулювання: «надання інформації, консультацій і роз'яснень з питань
медіації, участь в організації та проведенні процедури медіації» [5]. На нашу думку, в контексті питання
медіації як виду адвокатської діяльності, данний законопроект може стати відправною точкою для
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подальшого розвитку медіації в Україні, закріпивши на законодавчому рівні медіацію, як повноцінний
вид адвокатської діяльності поруч з вже існуючими видами.
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З дня реформування судової системи в Україні, а саме у 2016 році після набрання чинності Закону
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який переніс положення про
адвокатуру та прокуратуру до ст. 131-1 та 131-2 основного закону, адвокати почали відігравати більш
суттєву роль в судочинстві, здійснюючи захист клієнтів у адміністративному, кримінальному,
господарському та цивільному процесі, хоча раніше сфера їх діяльності розповсюджувалась лише на
справи кримінального характеру. Таке розширення прав, сфери впливу та підвищення значення адвокатів
в правовому середовищі називається адвокатська монополія [1].
Як і будь-яке нововведення у вітчизняному законодавчому або юридично-науковому просторі, воно
зумовлює появу суперечок серед вчених з приводу правильності та доцільності введення адвокатської
монополії в Україні, аргументуючи свої позиції діаметрально протилежними факторами, які мають місце
в життєдіяльності «захисників». У цій роботі спробуємо докласти зусиль, щоб дослідити головні переваги
та недоліки впровадження адвокатської монополії в Україні.
Перш за все, вважаємо необхідним зазначити, що такі законодавчі зміни були проведені опираючись саме
на міжнародний досвід у діяльності адвокатури, оскільки у доволі широкого списку країн світу вже давно існує
монополія на представництво в судах. Такі монополії можна поділити на декілька видів. Наприклад, в Франції,
Бельгії та Португалії реалізується абсолютна монополія, у Литві, Нідерландах, Німеччині, Австрії діє монополія
адвокатів при наявності певних виключень, а у Швеції та Фінляндії вона взагалі відсутня [2, с. 222].
В Україні ж зміни до основного закону були внесені з метою покращення якості юридичних послуг
представників у суді, підвищення професійності судового процесу, а також реалізації права громадян на
кваліфіковану юридичну допомогу. Безсумнівно, це можна вважати першою і, можливо,
основоположною перевагою у впровадженні монополії, оскільки така прогресивність адвокатів буде
задовольняти інтерес осіб, яких вони захищають, а їх підготовка буде відповідати законодавчо
визначеним стандартам якості та рівню підготовки захисників в країнах Європейського Союзу. Задля
такої спеціальності юристи повинні отримати адвокатське свідоцтво, що буде документально
затверджувати їх кваліфікованість та відданість своїй справі. На думку законодавця, це є своєрідним
гарантом підтвердження високоякісної майстерності адвоката [2, с. 224].
Поза сумнівом через адвокатську монополію буде збільшуватися кількість адвокатів, а з підвищенням
рівня кваліфікації юристів буде змінюватись їх цінова політика, що створює труднощі для звичайного
населення. Як правило, консультації адвокатів є дорожчими, ніж у звичайних юристів, бо перші мають
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значно ширший спектр впливу для отримання необхідної інформації. Зокрема, адвокат може подати
адвокатський запит до установи і йому зобов’язані надати відповідь, а звичайні юристи такої можливості
не мають. У зв’язку з цим адвокати надають більш якісну правову допомогою за формою та змістом, що
суттєво відрізняється від консультування іншими представниками юридичної професії. Для кращого
розуміння згаданої проблематики необхідно навести приклад, як саме виникає така проблема. Розглянемо
наступну ситуацію: пенсіонерка має намір звернутися до суду через спір про приватну власність та згідно
з законодавством вона змушена найняти адвоката, вартість послуг якого вона не в стані оплатити. Даний
приклад розкриває один з головних недоліків монополії, адже закон таким чином обмежує доступ простих
громадян до суду, бо окрім послуг захисників у суді вони ще мають сплатити судовий збір [3, с. 214].
Важливим елементом при реформуванні судової системи України є заміна конституційного терміну
«правова допомога» на «професійна правнича допомога», що створює величезну проблему для
вітчизняного законодавства в цілому, оскільки термінологія «правова допомога» застосовувалась
правознавцями протягом двадцяти років, а також неодноразово була предметом тлумачення
Конституційного Суду України. Ми переконані, що таке реформування призводить до необхідності
внесення змін до великої кількості законів, міжнародних договорів, інших нормативно-правових актів.
Наступним та найбільш вагомим недоліком є встановлення процесуальних привілеїв конкретно для
представників адвокатської діяльності, оскільки тепер лише вони мають можливість захищати підсудних,
тим самим позбавляючи права вибору громадян у справах адміністративного, господарського і цивільного
процесу. Більше того, такий поділ зроблений для підкреслення кваліфікованості адвоката, його
освіченості та доброчесності, хоча далеко не завжди це відповідає дійсності. Зокрема, свідоцтво про право
на зайняття адвокатською діяльністю не гарантує якісно виконаної роботи, не дає повної впевненості у
професіоналізмі адвоката. Важливим аргументом не на користь адвокатської монополії є також
корупційні схеми, які існують через складність проходження кваліфікаційного іспиту, а також для
пришвидшення заняття адвокатською діяльністю. Становлення адвоката – шлях, який неможливо пройти
швидко, адже необхідно мати вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права, прийняти присягу та
скласти іспит. Варто зазначити, що на першому етапі проходження кваліфікаційного іспиту, прохідний
мінімум становить 94% правильних відповідей, в результаті чого багато майбутніх адвокатів не можуть
скласти його з першого разу. Для пришвидшення такої процедури недоброчесні особи можуть вдатись до
неправомірних дій та шляхом корупційних домовленостей отримати свідоцтво, не володіючи при цьому
необхідними знаннями у діяльності адвокатів та у правовій сфері в цілому.
Можливим вирішенням такої ситуації є покращення внутрішнього нагляду за діяльністю працівників
Національної асоціації адвокатів України для недопущення корупційних проявів в апараті установи або
створити окремий орган чи підрозділ вже існуючого органу для контролю за особами, що мають намір
піти проти закону.
Ми вважаємо, що впровадження адвокатської монополії в Україні було недоречним, оскільки, після
аналізу всіх її ознак та наслідків, було виявлено більше недоліків, ніж переваг. В чинному законодавстві
є купа прогалин, які не так легко усунути, але навіть незважаючи на це, влада вирішила впровадити ще й
ось таку неоднозначну реформу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІРУ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ
Кримінальне судочинство являє собою одну з найважливіших сфер державно-владної діяльності. В
Конституції України закріплено невід'ємне право кожної людини на свободу та особисту
недоторканність. З іншого боку, держава регламентує ряд заходів в різних нормативних актах, які
спрямовані на забезпечення здійснення судочинства у кримінальних справах. Тому застосування заходів
процесуального примусу пов'язане з цілим комплексом нормативних правових приписів.
Запобіжні заходи являють собою один з найстаріших інститутів вітчизняного кримінального
процесуального права. Запобіжні заходи в кримінальному процесі завжди привертали увагу юристів, як вчених,
так і практиків, оскільки їх застосування найбільш гостро вторгається в сферу прав людини і знаходиться під
пильною увагою контролюючих органів. У сучасних демократичних державах область застосування застави,
як заходів кримінального процесуального забезпечення розширюється з розвитком ринкових відносин і
впровадженням в кримінальний процес демократичних інститутів, заснованих на недоторканості особи.
Кримінальний процесуальний кодекс України (далі КПК) зазначає види запобіжних заходів, серед яких
є і застава. Відповідно до ст.. 182 КПК заставою є внесення коштів у грошовій одиниці України на
спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього
обов’язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов’язків.
На сьогодні, не зважаючи на те, що система застави є досить чітко прописаною в чинних нормативноправових актах, виникають деякі проблемні питання при застосуванні цього запобіжного заходу. І як
визначають науковці, найбільше проблем виникає при визначенні розміру застави.
Нині чинний КПК закріплює не тільки процедуру застосування застави, а і межі розміру застави. Так
розмір варіюється в залежності від того який злочин був вчинений - нетяжкий, тяжкий чи особливо
тяжкий, в розмірі 1-20 прожиткового мінімуму для працездатних осіб(далі – ПМ), 20-80 ПМ та 80-300 ПМ
відповідно (ч.5 ст.182 КПК). Однак, не дивлячись на чітку регламентацію, суд все одно має «місце для
маневрування» - можливість збільшити розмір застави, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у
зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків.[2]
Стосовно вищезазначеної можливості збільшення у правників існують різні точки зору. Так Ю.В. Лисюк
пише в своїй роботі, що законодавець при визначенні меж застави зовсім не регулює механізм визначення
та призначення розмірів застави саме у виняткових випадках, а також, не розшифровує критерії
визначення виняткових випадків, що більше зводиться до формального підходу та суб’єктивності
прийняття рішення слідчим суддею, судом [3]. А О.Г. Барбашов вважає за необхідним удосконалити
положення ст. 182 КПК України та чітко напрацювати механізм визначення розмірів застави з метою
уникнення розбіжностей при застосуванні даного запобіжного заходу на практиці. [1]
Натомість протилежну думку має В. О. Січко. В своїй статтю він зазначає, що надмірний розмір
застави за певних обставин може бути єдино можливим та ефективним для забезпечення виконання
підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання
ризикам, передбаченим у ст. 177 КПК України. [4]
Загалом кожна з цих двох точок зору має право на існування. З однієї сторони, якщо суд приходить до
висновку, що застава не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні
тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків, то виникає питання навіщо її відпускати
під заставу(чи не краще буде застосувати запобіжний захід, який утримає особу від вчинення дій, передбачених
ст.. 177 КПК). А з іншої – в сучасному світі «споживачів», в якому більшість відносин будується на майнових
відносинах, підвищена сума застави може стати «орієнтиром» належної поведінки особи.
Проаналізувавши викладений матеріал, можна зробити висновок що питання розміру застави є
складним питанням з великою кількістю позитивних та негативних моментів. Та не дивлячись на це,
застава все одно є дієвим демократичним інститутом, впровадженим в кримінальний процес, що
заснований на недоторканості особи.
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НАУКОВІ ПОЗИЦІЇ РОЗУМІННЯ СУБ'ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ В СКЛАДІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО
РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
Сучасні умови характеризуються прискоренням науково-технічного прогресу, обумовленого
розвитком сучасних технологій. Збільшується загальна кількість транспортних засобів та відповідно
зростають транспортні потоки. З огляду на велике значення автомобільного транспорту, а також високий
рівень впливу аварійності на стан безпеки життя і здоров'я людей, дослідження такого виду
кримінального правопорушення, як порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних
засобів є досить актуальною темою.
Одним із обов’язкових елементів кожного кримінального правопорушення є його суб’єкт.
Як зазначають науковці, суб’єкт кримінального правопорушення як елемент складу кримінального
правопорушення характеризується трьома обов’язковими ознаками: це особа фізична, осудна, що досягла
певного віку.
Суб'єктом кримінального правопорушення прийнято вважати водія транспортного засобу, незалежно
від того чи має він на це право (відповідне посвідчення на право керування зазначеним транспортним
засобом, або ж у нього було воно вилучено в установленому законом порядку за раніше допущене
недотримання правил дорожнього руху тощо).
Суб'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 ККУ, є осудна, фізична особа, яка
досягла 16-річного віку, яка управляла автомобілем або іншим механічним транспортним засобом,
призначеним для перевезення по дорогах людей, вантажів або обладнання, встановленого на ньому.
Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст..286 ККУ, прямо зазначений у чинному
Кримінальному кодексі України, та не дивлячись на це, в наукових колах виникають дискусії стосовно
зміни існуючого визначення.
З пропозицією розширення суб’єктного складу виступає І.С. Печук. У своїй праці науковець зазначає
що доцільним є включити до суб’єктів кримінального правопорушення, передбаченого ст..286 ККУ,
пасажирів. Свою позицію він обґрунтовує тим, що відповідно до чинних Правил дорожнього руху, на
пасажирів також покладені обов’язки стосовно створення безпеки дорожнього руху та експлуатації
транспортних засобів( зокрема такими обов’язками є: не створювати своїми діями загрози безпеці
дорожнього руху; під час руху не відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та не
заважати йому в цьому, тощо). Тобто пасажир, будучи учасником дорожнього руху, повинен створювати
безпечні умови для дорожнього руху ї в жодному разі не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоди
підприємствам, установам, організаціям і громадянам. Проте якщо пасажир, незважаючи на всі
встановлені щодо нього вимоги про безпеку дорожнього руху, грубо їх порушує (відвертає увагу водія,
смикає за кермо, за руки, затуляє очі водія, тощо) і це призводить до тяжких наслідків, то тільки він
повинен нести кримінальну відповідальність за скоєне діяння.[3]
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Дійсно, інколи кримінальне правопорушення, передбачене ст..286 ККУ, стається через «зовнішній»
чинник – дії пасажирів. Та все ж таки вносити їх до суб’єктного складу вищезазначеного кримінального
правопорушення не є доцільним, оскільки з об’єктивної сторони кримінальне правопорушення
характеризується діями, як перевищення швидкості, порушенні правил обгону, об’їзду перешкод, проїзду
перехресть, користування світловими приладами, буксирування, недотримання водієм технічних умов
експлуатації, порушення порядку перевезення пасажирів, тощо. А такі дії може здійснити тільки особа,
що керує транспортним засобом.
В цьому питанні доцільною є думка А.О. Данилевського стосовно необхідності, яку висловлюють
деякі діячі науки, щодо введення в перелік суб’єктів пасажирів. Так науковець з пропозицією І.С. Печука
не погоджується, оскільки, як він зазначає, не можуть підлягати однаковій відповідальності особа, яка
керує джерелом підвищеної небезпеки і, як правило, обізнана зі спеціальними правилами безпеки руху
або експлуатації транспорту, яких вона має дотримуватися, та пасажир, на якого покладається значно
менше коло обов’язків, та який може і не знати про існування певних правил безпеки. [1]
Підсумовуючи, можна зазначити що суб'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286
ККУ, є осудна, фізична особа, яка досягла 16-річного віку, яка управляла автомобілем, а пасажири та інші
особи які могли «посприяти», якщо і будуть відповідати за дії, які призвели до дорожньо-транспортної
пригоди, то або за іншою статтею кримінального законодавства (за умови що їх діяння матимуть ознаки
кримінального правопорушення), або за Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Література:
1. Данилевський А. О. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ
ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ [Електронний ресурс] / Андрій Олександрович Данилевський // Правовий
часопис Донбасу № 2 (63). – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua › j-pdf › pppd_2018_2_26.
2. Кримінальний кодекс України: Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2341-14/conv#Text
3. Печук І. С. Кримінально-правова характеристика суб’єкта кримінального правопорушенняу в
складі порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами в Україні. Право і суспільство. 2015. № 1. С. 224–230
4. Про правила Дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.
База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1306-2001-п/page.
5. Сташис В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА / В. Сташис, В. Тацій. – Харків:
«Право», 2015. – (4-те видання, перероблене і доповнене, За редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація)

Погріщук Тетяна Михайлівна,
студентка 5-го курсу.
Науковий керівник:Сидоренко Анна Сергіївна,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права.
Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ У ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС
Стаття 8 Закону України «Про державну службу» встановлює обов’язок для кожного держслужбовця
дотримуватись Конституції та законів України, правил етичної поведінки та принципів державної служби.
В ч. 1 ст. 65 цього Закону вказується, що вчинення держслужбовцем дисциплінарного проступку –
протиправної винної дії чи бездіяльності або прийняття рішення, що полягає у невиконанні або
неналежному виконанні держслужбовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим
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Законом та іншими нормативно-правовими актами, – є підставою для притягнення його до
дисциплінарної відповідальності [3].
Актуальність обраної теми зумовлена доволі вузьким і специфічним регулюванням правил етичної
поведінки для держслужбовців, а також наявністю певних особливостей такого регулювання щодо
окремих категорій державних службовців, у зв’язку з покладенням на них обов’язку з дотримання цих
правил не лише під час виконання своїх трудових обов’язків, а й в позаробочий час.
Наказом НАДС № 158 від 05.08.2016 затверджено Загальні правила етичної поведінки державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Згідно з цими правилами, поведінка державних
службовців має бути такою, аби забезпечувалась довіра суспільства до державної служби. Етична поведінка
держслужбовців грунтується на принципах державної служби, визначених Законом № 889-VIII. Відповідно
до пункту 5 розділу ІІ зазначених Правил, державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків
зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та
ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики,
підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина,
об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій
та вимог [2]. Тож, у випадку порушення держслужбовцем правил етичної поведінки, його може бути
притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Тут варто зауважити, що ці правила поширюються лише на час виконання держслужбовцем своїх
посадових обов’язків. Посадовими обов’язками особи є ті, що визначені посадовою інструкцією. Часом
виконання таких обов’язків є саме робочий час державного службовця. З цього випливає, що якщо
порушення правил етичної поведінки держслужбовцем відбулося у позаробочий час, то притягнення його
до дисциплінарної відповідальності не є можливим. Але чи дійсно це стосується усіх держслужбовців?
Відповідно до п. 342.4 статті 342 ПКУ, державними службовцями є також посадові особи
контролюючих органів [6]. Аналогічне положення міститься і у ч. 1 ст. 569 Митного кодексу, де
зазначається, що посадові особи митних органів є державними службовцями [5]. Наказом Державної
фіскальної служби № 257 03.04.2019 затверджено Правила етичної поведінки в органах ДФС, якими для
посадових і службових осіб та інших працівників ДФС закріплено загальні вимоги до етичної поведінки.
Тут уже безпосередньо у преамбулі цих правил вказується на обов’язок працівників дотримуватися
Правил як під час виконання своїх службових обов'язків, так і в позаробочий час. Згідно з п. 4.4.,
працівники не повинні допускати, у тому числі у позаробочий час, дій і вчинків, які можуть зашкодити
інтересам ДФС чи негативно вплинути на репутацію Працівника [9].
Варто звернутися до судової практики з цього питання, що є доволі однозначною. Наприклад, постановою
Львівського апеляційного адміністративного суду від 6 вересня 2018 року у справі № 876/5212/18 апеляційна
скарга працівника митниці щодо оскарження накладеного на нього дисциплінарного стягнення була
відхилена [7]. Згідно фабули справи, у період тимчасової непрацездатності позивач увірвався до кабінету
начальника, поводився грубо та допускав нецензурні вирази на адресу начальника та інших осіб, що
знаходились у кабінеті. За результатами службової перевірки було виявлено порушення правил етичної
поведінки посадової особи ДФС, оскільки на дану категорію службовців поширюється обов’язок
поводитись гідно як в робочий, так і позаробочий час. Тож суд визнав накладення дисциплінарного
стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність правомірним.
Інша цікава справа стосується працівника митниці, якого у неробочий час було затримано за водіння
у нетверезому стані, проте йому вдалось уникнути дисциплінарної відповідальності, оскільки його
проступок першочергово було неправильно кваліфіковано. Так, постановою П’ятого апеляційного
адміністративного суду від 28 січня 2019 року у справі № 2140/1836/18 звільнення позивача «за
одноразове грубе порушення трудових обов'язків» на підставі п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України було визнано
протиправним [8]. Суд вказує, що на час вчинення позивачем вчинку, за який його було звільнено, він не
виконував службових обов’язків. У постанові також зазначається, що хоча й позивачем було порушено
як правила етичної поведінки, так і Присягу державного службовця, однак неправильна юридична
кваліфікація діяння потягнула за собою скасування наказу про звільнення такої особи.
За дотриманням правил етичної поведінки поліцейських особливо пильно стежать. Служба в поліції є
державною службою особливого характеру, що є професійною діяльністю поліцейських з виконання
покладених на поліцію повноважень (згідно з ч. 1 ст. 59 Закону України «Про Національну поліцію») [4].
Дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджений Законом України від 15.03.2018
за №2337-VІІІ регулюється дотримання поліцейськими службової дисципліни. Зазначений Статут визначає
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сутність службової дисципліни в Нацполіції України, повноваження поліцейських та їхніх керівників з її
додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження [1].
Пункт 3 розділу IV Правил етичної поведінки поліцейських, затверджених наказом МВС України
№1179 від 09.11.2016 закріплює обов’язок поліцейського дотримуватися норм професійної етики за будьяких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в неробочий час [10]. Так, суспільного
резонансу набула справа, описана рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від
11 січня 2021 року у справі № 300/2651/20. Відповідно до фабули, поліцейським було вчинено ряд діянь,
що згодом були кваліфіковані як дисциплінарний проступок, найбільш кричущим з яких стало порушення
ПДР що призвело до ДТП зі значним пошкодженням транспортних засобів та тілесних ушкоджень
пасажирів. Суд вказує, що «незважаючи на обставину допущення такої події не на робочому місці, не зі
службовим транспортним засобом, не при виконанні службових обов`язків і в позаробочий час, однак за
умови набуття даною подією значного суспільного резонансу, суд ... вважає коментовані дії позивача
такими, що підривають авторитет поліції. Разом з тим суд зазначає, що позивача також притягнуто до
дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, що виразилося в порушенні
вимог Правил етичної поведінки поліцейських» [11].
Отже, виходячи із зазначеного, на деякі категорії держслужбовців таки покладається обов’язок
дотримання правил етичної поведінки як у робочий, так і в позаробочий час. Для притягнення такої особи
до дисциплінарної відповідальності такий обов’язок має бути прямо передбачений у відповідних
правилах, як от у правилах для працівників фіскальної служби чи поліції.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ
ПРАВОВІДНОСИН
Перед вченими-процесуалістами завжди постає завдання визначення теоретичних аспектів цивільного
процесуального права. Категоpiя об’єкту
цивільних процесуальних правовідносин є однією з
найдискусійніших пpи poзгляді бaгaтьох питaнь цивільного процесу. Зокрема, пpaвильне poзyміння приpоди
об’єкта цивільних процесуальних відносин, його характерних особливостей, що є вaжливим при доcлiдженні
пpoблем виникнення цивільних процесуальних правовідносини, ocкільки дозволяє побaчити відміннocті
правовідносин у цивільному процесуальному пpaві від правовідносин в інших гaлyзях пpaва. Цей мoмeнт
aктyaлізує дослідження об’єкту як склaдoвої вивчeння iнститyтy цивільних процесуальних правовідносин.
Перш за все потpiбно зaзнaчити, що структурними елементами цивільних процесуальних правовідносин є
суб’єкти, об’єкти та зміст. У теорії цивільного процесу питання об’єкту вирішується по-різному.
А. А. Мельников наводить твердження, що об’єктом цивільних процесуальних правовідносин є права
їх суб’єктів. Аргументуючи це тим, що правові зв’язки в цивільному процесі складаються саме для їх
здійснення та захисту [3, с. 55].
В. С. Толстой має іншу думку щодо визначення об’єкту цивільних процесуальних правовідносин. Він
стверджує, що об’єкт характеризується двома ознаками. Перша – це те, що у всіх цивільних
процесуальних правовідносинах має бути присутній об’єкт. Друга – об’єкт має простежуватися протягом
усього періоду правовідносин [4, с. 120].
Науковці також наводять твердження, що цивільні процесуальні правовідносини виникають для
досягнення інтересу, який закладено в конкретних правовідносинах. Тому інтерес, у такому твердження,
набуває ознак об’єкту. Ми вважаємо, що ця думка є не досить обґрунтованою. Так як під таке визначення
не підпадають відносини, що складаються між судом та, наприклад, свідком, експертом чи спеціалістом.
Особи, що сприяють здійсненню правосуддя, не мають особистою заінтересованості, але правовідносини
з їх участю також мають свій об’єкт [5, с. 101-102].
Однією з найпопулярніших є концепція, яка поділяє об’єкт на загальний, який притаманний всім
процесуальним правовідносинам, та спеціальний, який є характерним для окремих конкретних цивільних
процесуальних правовідносин [2, с. 407]. Під загальним об’єктом потрібно зрозуміти ті наслідки, заради
яких виникають цивільні процесуальні правовідносини, тобто мета. Згідно зі ст. 1 ЦПК метою цивільної
процесуальної діяльності є ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави [1, с. 8]. Щодо спеціального
об’єкту, то він є притаманним лише окремим конкретним цивільним процесуальним правовідносинам.
Наприклад, цивільні процесуальні правовідносини за участю експертів з питань права мають спеціальний
об’єкт – надання суду висновку, що має значення для застосування аналогії закону чи аналогії права або
з’ясування змісту норм іноземного права.
Отже, на сьогодні відсутнє загальне твердження щодо визначення змісту цивільних процесуальних
правовідносин. Саме тому можна зробити висновок, що це питання залишається відкритим та цікавим для
подальших наукових досліджень.
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