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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Харченко В.В.,
доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці
Національного університету харчових технологій

НАУКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЕВНОЮ СИРОВИНОЮ ЦИКЛІЧНОЇ
ЕКОНОМІКИ ЄС І УКРАЇНИ
Вступ. Циклічна економіка – це така модель, що має на меті переосмислити
зростання, зосередившись на позитивних загальносуспільних перевагах. Вона виходить
за межі нинішньої промислової моделі «взяти – виробити – змарнувати» (у сенсі:
видобути сировину – виготовити продукцію – створити відходи). Перехід до циклічної
економіки – завдання, що поставили перед собою країни ЄС.
Циклічна модель передбачає поступове відокремлення економічної діяльності від
споживання вичерпних ресурсів і виведення відходів із економічного циклу. Така модель
створює економічний, природний і соціальний капітал. Вона підкріплена переходом до
використання сировини й енергії з відновлюваних джерел. Одним із найважливіших
різновидів відновлюваної сировини і джерел енергії є біомаса. І, перш за все, – деревина.
Мета роботи. Деревина – відновний ресурс, але, все ж, вичерпний. Вона дуже
важлива для циклічної економіки. Оцінювання можливостей надійного задоволення
економічних потреб у такій цінній сировині без шкоди заходам щодо охорони,
раціонального використання і відновлення екосистем – актуальне завдання.
Матеріали і методи. Важливими методами для досягнення означеної мети є
оцінювання продуктивності лісових екосистем; порівняння даних щодо річного приросту
деревини в лісах ЄС (хвойних, мішаних і широколистяних), України (хвойношироколистяних і широколистяних) та інших регіонів планети (зокрема субтропічних і
тропічних); аналіз можливостей покращення продуктивності лісостанів; прогнозування
нових перспективних способів ефективного використання деревної сировини.
Результати та обговорення. Циклічна економіка базується на трьох основних
принципах [1]:
1) відтворення природних екосистем;
2) подовження використання матеріалів і продукції;
3) переробка відходів і забруднень.
Використання деревних матеріалів, за умови ефективного ведення лісового господарства,
цілком відповідає означеним принципам. Вона має унікальні технологічні властивості. І лише
їй притаманна справжня природна краса. Відмінні технологічні характеристики деревини
дали змогу почати використовувати її, навіть, для спорудження хмарочосів.
Дерево міцне, легке і надійне. Йому притаманна стійкість до сейсмічних явищ – здатність
вирівнюватися після припинення механічної дії, за якої залізобетон руйнується [2].
Ліси займають більше 30 % території Землі. Європейські ліси, до яких належать і
українські, становлять лише 5 % лісів планети. Але вони використовуються
найінтенсивніше. Одним із показників сталого лісокористування є щорічний приріст
деревини. Він характеризує також ефективність політики певної держави щодо її лісів.
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Середньорічний приріст європейського лісового покриву становить близько 0,8 млн га
за рік. При тому використання у великих обсягах деревини різними галузями економіки
ЄС компенсується керованим управлінням її зростання. У результаті, на потреби ринку
вирубується близько 2/3 щорічного приросту європейських лісів [3].
Середня лісистість ЄС становить близько 38 %. Відповідний показник для України –
тепер набагато менший і за офіційними даними становить лише 15,9 %. Це – значно менше,
порівняно з лісистістю наших країн-сусідів, які є членами Євросоюзу: Словаччина – 39 %,
Польща – 30 %, Румунія – 29 %, Угорщина – 22 % [4]. Тому ліси нашої держави мають бути
відновлені. Необхідно досягти лісистості в 20-22 %. Такий показник вважається
оптимальним для досягнення збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами
лісоспоживання і природоохоронними вимогами [3].
Лісові екосистеми країн ЄС належать переважно до зони широколистяних лісів і
мішаних лісів, частково – до тайги; українські ліси – до зони широколистяних (із
домішкою сосни на Поліссі). Тож, оцінювання продуктивності дерев, притаманних
помірному поясу, є найважливішим для європейських країн.
Найвищий щорічний приріст, особливо при вирощуванні у теплих регіонах ЄС,
демонструють евкаліпти (10-15 м3/га в Іспанії та Португалії) та сосни (до 14 м3/га в Іспанії
та Португалії і до 10 м3/га у Бельгії, Франції та в Україні). Загалом, листяні дерева
цінніших порід – дуб і бук, як правило, дають менший приріст [5].
Тополі та верби також мають великий потенціал. Так, на дослідних ділянках, засаджених
деякими видами тополі, був досягнутий приріст понад 40 м3/га на рік. Для порівняння –
середньорічний приріст деревини у лісах Держлісагентства становить 3,9 м3 на 1 га [3].
Однак верби і тополі зазвичай не використовуються для промислового виробництва
пиломатеріалів, а лише у іноді для виробництва целюлози. Проте тополі часто
висаджують для укриття від вітру та з ґрунто- і водозахисною метою. Тополі та верби
високопродуктивних видів також привертають увагу можливістю отримання паливної
деревини після вирощування протягом лише 3-5 років. Таке лісокористування дасть
змогу зекономити ціннішу деревину для виробничих цілей, тоді як зараз 57 % деревини,
заготовленої в Україні, використовується як паливо [6].
Порівняно з тропічним і субтропічним поясом, лісостани в помірному поясі, як
правило, дають менший приріст. Максимальний потенційний приріст, який може бути
досягнутий деревами конкретного виду, істотно залежить від широти місцевості. Тому
приріст деревини у зоні широколистяних лісів нижча, ніж у субтропіках і тропіках, але
загалом вища, ніж у тайгових регіонах.
Найважливішими факторами, що обмежують продуктивність лісових насаджень у
помірному поясі, є температура повітря і тривалість вегетаційного періоду.
Дерево поглинає вуглекислий газ із повітря, і потім вуглець залишається в деревині.
Таким чином, як відомо, ліси впливають на зміни клімату, тоді як наслідкам означених
змін для зростання лісу приділяється мало уваги.
Експериментальні лісові ділянки у Центральній Європі показують, що в даний час,
порівняно з 1960 роком, представники домінуючих порід ялина звичайна та бук
європейський демонструють значно швидший ріст дерев (+ 32-77 %), збільшення обсягу
деревостанів (+ 10-30 %) і накопичення постійних запасів деревини (+ 6 до 7 %) [7].
Оскільки лісові насадження розвиваються швидше, нині кількість дерев на 17-20 %
нижча, ніж у деревостанах такого ж віку до зміни клімату. Темпи зростання дерев
6

прискорилися, тоді як запаси ресурсів майже не змінилися, тоді як швидкість зростання
та оборот змінилися. Статистичний аналіз даних щодо експериментальних ділянок і
методи моделювання дають можливість припустити, що головним чином підвищення
температури повітря та тривалості періоду вегетації сприяють прискоренню темпів
зростання дерев, особливо у сприятливих для лісу місцях.
Широта місцевості, експозиція схилів і висота над рівнем моря, таким чином, є
важливими обмежуючими факторами для приросту деревини. Але у деяких районах інші
чинники можуть бути головними. До таких факторів належать загальні кліматичні умови –
швидкість вітру та середня кількість опадів, а також – специфічні фактори: дренаж,
наявність поживних речовин і потужність ґрунту.
Порівняно з тропічною та субтропічною зонами існує мало можливостей при
сучасному технологічному рівні для значного збільшення продуктивності лісостанів у
країнах помірного поясу. Досягнення в селекції рослин та генетиці призвели до певного
зростання приросту деревини. Але вони далекі від того, що було досягнуто з евкаліптами
різних видів у тропіках і субтропіках.
Тож, покращення менеджменту в лісовому господарстві та збільшення інвестицій в
галузь – це кращі способи принести найбільший і найстійкіший приріст продуктивності.
Однак навіть такі досягнення можуть бути досить обмеженими у країнах ЄС, оскільки
лісовими насадженнями там, у цілому, вже тепер досить добре управляють.
У той же час для України означені заходи були б дуже корисними. І включати таке
управління має не лише лісогосподарські заходи, але й економічні аспекти – оптові торги
деревиною виключно на відкритих прозорих аукціонах, і правові – ефективне
законодавче забезпечення, адекватність і, головне, невідворотність покарання за
порушення законодавства.
Висновки. Циклічна економіка підкріплена переходом до використання сировини й
енергії з відновлюваних джерел. Одним із найважливіших видів відновлюваної сировини
і джерел енергії є біомаса. І, перш за все, – деревина. Покращення менеджменту в
лісовому господарстві та збільшення інвестицій в галузь – кращі способи стійкого
збільшення продуктивності європейських лісових екосистем. Особливо корисними
означені заходи були б для України.
Література
1. What is a circular economy? / www.re-solutions.com.ua/en/eng-what-is-a-circular-economy
2. Нові тенденції у будівництві / www.wonder-wood.com.ua/post/novi-tendencii-u-budivnictvi
3. Приріст і використання деревини: в Україні і ЄС / www.lis-ck.gov.ua/?p=18660
4. Forests, forestry and logging / www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=Forests,_forestry_and_logging
5. The global outlook for future wood supply from forest plantations / www.fao.org/
3/X8423E/X8423E00.htm#TopOfPage
6. Як врятувати український ліс / www.brdo.com.ua/analytics/yak-vryatuvaty-ukrayinskyj-lis/
7. Forest stand growth dynamics in Central Europe have accelerated since 1870 /
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4175583
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Кіпіані М.В.,
аспірант Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України
РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ
ПЕРІОД: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛЬНОСТІ
У постпандемічний період однією із особливостей реалізації публічної політики має стати
ефективність використання людського потенціалу за традиційними нормативами
«нормального життя населення». На думку відомого європейського експерта М. Бентон
національним державам прийдеться реалізовувати активну політику відновлення
пересування населення. При цьому він виходить із того, що «дотримання суворих вимог
медико-біологічної безпеки стане однією з головних умов відновлення пересувань на виході
з пандемії, при цьому невід'ємною частиною керованої мобільності, особливо при переїздах
на далекі відстані і на тривалий термін, можуть стати перевірки стану здоров'я громадян» [1].
У зв’язку із цим у колі експертів досить активно обговорюється запровадження так званих
паспортів вакцинації та паспортів здоров’я громадян. Важливу роль у даному процесі вчений
відводить «створенню інтегрованої інфраструктури прикордонного контролю, яка стане
можливою за умови більш широкого застосування технології автоматизації і цифровізації
реєстрації та огляду пасажирів і їх багажу, в тому числі технології безконтактного
проходження кордонів, включаючи арки автоматичного розпізнавання осіб в масках і
безконтактної здачі і перевірки багажу» [1]. У зв’язку із цим досить перспективним
уявляється створення цифрових платформ управління пересуванням населення, що дозволить
мінімізувати показники перенесення зараження пандемією. В даному відношенні
передбачається створення цифрових платформ, які б «зберігали інформацію про медичні
сертифікати та інші документи громадянина, формуючи на основі подібних записів
«цифровий слід» останнього, (з позиції етичних міркувань і безпеки персональних даних)
регламент використання програм спостереження (геолокація телефонів) за переміщеннями і
контактами громадян, які перебували на близькій відстані від заражених» [2].
Аналізуючи вплив пандемії коронавірусу на розвиток сучасного світу та на нову
архітектоніку функціонування національних держав останні мають акцентувати увагу на
розробленні результативного інструментарію виходу із пандемії і забезпеченню реалізації
національних стратегій розвитку. Враховуючи пандемічні та постпандемічні виклики
суспільного розвитку перед більшістю національних держав постає необхідність розвитку
«предикативної аналітики, прогнозування та моніторингу санітарно-епідеміологічної
ситуації, що дозволило б їм оперативного приймати завчасні і адекватні заходи, які б
перешкоджали проникненню і поширенню інфекційних захворювань» [3]. Важливою
практикою функціонування національних держав в умовах впливу пандемії є врахування
глобального характеру пандемії, а відтак світового досвіду інструментального реагування
на неї. У зв’язку із цим втрачається фактор залучення національного потенціалу протидії
пандемії, в результаті чого публічна політика національних держав носить виражений
декларативний характер, особливо це стосується держав, які перебувають в умовах поступу
до сталого економічного розвитку. Однак, при цьому варто відзначити, що не залежно від
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типу суспільного розвитку до якого належить та чи інша держава, кожна із них аби дати
ефективну відповідь на виклик пандемії має бути залученою до сфери міжнародної
співпраці щодо вирішення актуальних протиепідеміологічних проблем.
Таким чином, здійснений нами аналіз особливостей реалізації публічної політики в
умовах розгортання сучасної пандемії та її впливу на суспільний розвиток держави
дозволив розкрити основні умови, фактор та тенденції поширення пандемії
коронавірусної інфекції COVID-19, охарактеризовано трансформацію інституційної
вертикалі публічної політики у напрямку готовності забезпечити відкритість публічного
управління у сфері протидії пандемії, забезпечення сталості функціонування сфери
охорони здоров’я та ін.; запропоновано необхідність розроблення «нового узагальненого
показника – самодостатності інститутів публічної політики» на підставі якого
визначається можливість та конструктивність їх щодо протидії ризикам пандемії.
Література:
1. Benton M. The Rocky Road to a Mobile World after COVID-19. Commentaries. May 2020.
URL:https://www.migrationpolicy.org/ news/rocky-road-mobile-world-after-covid-19
2. Sandvik K. and Garnier A. How Will the COVID-19 Pandemic Reshape Refugee and
Migration Governance? March 27, 2020. URL:https://blogs.prio.org/2020/03/how-will-thecovid-19-pandemic-reshape-refugee-and-migration-governance
3. Lee J., Guadagno L. World Migration Report 2015.Migrants and Cities: New
Partnerships to Manage Mobility. Geneva: IOM; 2015. 202 р. URL:
https://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Коваленко М.М.,
студент Інституту післядипломної освіти
Київського національного університету ім. Т. Шевченка
УДОСКОНАЛЕННЯ УЧАСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗБУДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В
УКРАЇНІ
Здійснення інвестування за допомогою такого інструменту як інститут спільного
інвестування має ряд переваг для інвестора. Для отримання позитивного результату від
інвестування необхідні професійні економічні, фінансові, юридичні та інші знання.
Далеко не кожен інвестор розуміється на інвестиційній діяльності, тому, співпраця з
фінансовими установами дає можливість передати кошти в кваліфіковане управління, що
підвищує рівень юридичного захисту інвестицій, визначення сфери інвестування
професіоналами для максимізації прибутку, збереження та направлення власного часу на
інші напрямки особистого розвитку, отримання можливості, через акумуляцію коштів
ІСІ, інвестувати кошти в найбільш привабливі, великі проекти, а також, оперативно
вилучати кошти, уразі необхідності.
9

Бізнес використовуючи ІСІ має можливість залучити необхідні фінанси для свого
розвитку. А отже, це сприяє економічному розвитку держави, зростання ВВП та
підвищення платоспроможності населення.
Таким чином, професійне управління інвестиційним портфелем інститутами
спільного інвестування має значний потенціал для залучення нових інвесторів. В той же
час розвиток інвестиційних фондів стимулює підвищення ефективності функціонування
ринкової інфраструктури і забезпечує спрямування вільних грошових коштів фізичних і
юридичних осіб в найбільш конкурентоспроможні галузі економіки за допомогою
фондового ринку, що набуває особливого значення на сучасному етапі економічного
розвитку України [1, с. 128].
Незважаючи на низку переваг, використання ІСІ для залучення інвестицій, діяльність
інституційних інвесторів недостатньо розвинена в Україні.
На нашу думку, однією з основних причин, що негативно впливають на
функціонування ринку інститутів спільного інвестування та отримання максимальних
економічних вигід від застосування даного інструменту, є значна політична та
економічна нестабільність в Україні. Відсутність можливості проаналізувати та
спрогнозувати політико-економічне становище, призводить до формування загальної
картини інвестування з високим ступенем ризику, недовіри до фінансових інституцій,
юридичної незахищеності інвестицій. Тим самим, економіка держави втрачає можливі
фінансові ресурси для розвитку.
Проблемами розвитку діяльності ІСІ є недостатня надійність та мала кількість
фінансових інструментів для інвестування активів ІСІ, недосконалість організації роботи
фондового ринку та інше [2, с. 590].
Аналізуючи нормативні документи, що регулюють питання бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, що складається та подається КУА в результаті управління
активами ІСІ, виявлено, що інформація про активи ІСІ розкривається в недостатній мірі.
Виникає питання розмежування доходності, обраних фондом для вкладення коштів
інвесторів, цінних паперів, об’єктів інвестиційної нерухомості, корпоративних прав, а
також встановлення ефективності таких вкладень [3, с. 307].
Існує ряд питань при використанні ІСІ в будівельній сфері. Законом України «Про
інвестиційну діяльність» передбачено один з виключних способів фінансування
житлового будівництва є інвестування через ІСІ, але в той же час, законодавець не дає
чіткого, конкретного порядку такого фінансування, досить розмитими є права та
обов’язки сторін. У зв’язку з цим немає нічого дивного у тому, що використання ІСІ як
способу інвестування у будівництво побудоване на певних схемах та варіантах
безпосереднього інвестування та оптимізації оподаткування в даній сфері, що добре для
забудовників і ризиковано для інвесторів.
Вважаємо, що для покращення ситуації на інвестиційному ринку, в тому числі,
підвищення фінансової ефективності використання такого інструменту інвестування як
ІСІ, необхідно перш за все стабілізувати економічну та політичну ситуацію в державі. Це
сприятиме поступовому зростанню доходів населення та довіри до держави, зокрема,
фінансової системи (сукупність усіх фінансових органів та інститутів, які беруть участь
в управлінні фінансовими потоками [4, с. 380]). Таким чином, держава отримає громадян,
які матимуть грошові кошти та бажання інвестувати їх з метою отримання додаткового
прибутку. Для стабілізації ситуації в державі, на нашу думку, важливим є ефективна
робота всіх органів влади, законодавчої, виконавчої, судової, правоохоронної системи та
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наявність розвиненої фінансової інфраструктури. Лише злагоджена робота всього
державного механізму може дати позитивний результат.
На користування населенням послугами фінансових установ впливають такі чинники як
доступність (наявність сервісної інфраструктури – фінансові установи, технічні засоби,
інтернет та інші), якість фінансових послуг (доступність цін, безперебійного обслуговування,
система захисту), фінансова грамотність, вплив на якість життя тощо [5, с. 205].
Державний нагляд (контроль) НКЦПФР за діяльністю КУА повинен орієнтуватися на
ризик-орієнтований підхід, тобто враховувати ступінь ризику від провадження такої
діяльності. В той же час, на нашу думку, необхідно враховувати можливі зловживання та
порушення законодавства з боку контролюючих органів. Дане питання пов’язано з
корупційною складовою та іншими правоохоронними та судовими проблемами, що
існують в державі.
Необхідно удосконалити нормативно-правову базу, законодавство має бути зрозумілим,
системним, надавати можливість ефективно використовувати ІСІ не тільки для бізнесу, а
перш за все, захищати інтереси інвестора. Необхідно забезпечити захищеність інвестора від
маніпулятивних дій як з боку КУА, так і бізнесу, який залучає активи ІСІ.
Фінансова звітність компаній з управління активами має бути максимально зрозумілою
та давати повну, достовірну інформацію про діяльність інституту спільного інвестування.
Важливим заходом, з метою підвищення якості активів, є посилення контролю за
емітентами, цінні папери яких торгуються на організованому ринку та придбаваються як
активи ІСІ. Зокрема, при фінансування будівництва житла через ІСІ із застосуванням
форвардного контракту, необхідно прописати порядок укладення такого контракту та
його продажу з метою залучення інвестицій на будівництво.
У законодавстві необхідно визначити розміри матеріальної відповідальності КУА за
порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту
спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами
корпоративного фонду та надання неправдивої інформації щодо діяльності ІСІ, також,
визначити порядок притягнення до такої відповідальності та відшкодування КУА
завданих збитків інвестору, у разі неефективного управління коштами.
Необхідно працювати над розвитком національного внутрішнього ринку на основі
національних інтересів та формувати його конкурентоспроможність для залучення
капіталу перед потенційним майбутнім відкриттям ринків із ЄС, не ставлячи на цьому
етапі за мету зміни національного законодавства у повній відповідності до законодавства
ЄС, якщо це не відповідатиме рівню розвитку національного ринку та перешкоджатиме
його розвитку. За цих умов фінансове законодавство ЄС має враховуватися лише як
«найкраща світова практика» при розробці змін у національному законодавстві, проте
таке «врахування» має бути поступовим та економічно обґрунтованим з огляду на
інтереси насамперед розвитку національного ринку [6].
На нашу думку, підвищить розвиток ринку спільного інвестування і пільгове
оподаткування доходів інвесторів, які інвестують кошти в інститути спільного
інвестування на довгий термін.
Також, вважаємо, потребує удосконалення інформаційна база щодо діяльності ІСІ та
привабливих напрямків інвестування. Інвестор повинен мати можливість ознайомитися
з максимально повною інформацією в яких галузях економіки найбільше задіяні ІСІ, який
рівень дохідності по даній сфері, ризики. Необхідно створити доступні інформаційноосвітні програми для підвищення фінансової грамотності населення, обізнаності про
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діяльність ІСІ, формування нового світогляду щодо заощадливості та можливостей
отримання доходів від інвестування.
Створення ІСІ в містах та областях з великою кількістю населення, на нашу думку,
залучить нові інвестиції в економіку держави.
Таким чином, в Україні на сьогоднішній день існує досить багато законодавчих,
регуляторних, фінансових, організаційних та інших проблем, що впливають на
повноцінний розвиток інституційних інвесторів, які можуть бути ефективними
учасниками у розбудові інвестиційного ринку в Україні.
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Красноступ Т.М.,
магістр кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів
Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю.Бугая
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Однією з основних статей витрат у будь-якій організації є оплата праці персоналу.
Важливим вважається не тільки правильність відображення розрахунку по заробітній
платі співробітників, але і правильність розрахунку сум, які належать до виплати
кожному співробітникові.
Система обліку праці та розрахунків із заробітної плати на підприємстві повинна бути
організована так, щоб забезпечувати відповідність нарахування заробітної плати нормативноправовим актам та її своєчасну виплату. На основі систематизації виплат і розрахунків із
заробітної плати формується фонд оплати праці, здійснюються розрахунки з бюджетом за
податками та зборами, а саме: податок на доходи громадян, єдиний соціальний внесок.
Організаційним аспектом обліку розрахунків із заробітної плати є принципи обліку
та процедури.
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До принципів обліку належать: автономність, послідовність, безперервність,
нарахування, єдиний грошовий вимір, повне висвітлення. Вони визначені Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [3].
Процедурами обліку є наступні: ведення бухгалтерського обліку, форма
бухгалтерського обліку, план рахунків, форма облікової інформації, внутрішній
контроль, система управлінського обліку [1].
Методика обліку включає окремі специфічні методи та прийоми, а саме:
документування, калькуляція, інвентаризація, балансове узагальнення та
Цілями аудиту розрахунків із заробітної плати є: перевірка достовірності фінансової
(бухгалтерської) звітності аудийованої особи в області розрахунків з персоналом та
відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку цих операцій законодавству
України, перевірка повноти і правильності документального оформлення і відображення
в бухгалтерському обліку операцій за розрахунками з персоналом як по фізичних особах,
так і в цілому по підприємству, контроль дотримання нормативно-правових актів, що
стосуються трудового законодавства, правильності нарахування різних видів заробітної
плати і утримань, а також нарахування податків і платежів з фонду оплати праці (ФОП) і
виплат соціального характеру [4].
Джерелами інформації служать: первинні документи з обліку розрахунків із
заробітної плати (табель обліку робочого часу, штатний розклад, накази і розпорядження
тощо), регістри аналітичного і синтетичного обліку (розрахунково платіжна відомість,
особовий рахунок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості тощо).
Методика аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці має певні особливості.
Вони, в першу чергу, обумовлені певною специфікою даної ділянки ведення
бухгалтерського обліку.
Основними задачами аналізу розрахунків із заробітної плати на підприємстві будьякої сфери є наступні:
- перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних форм і систем оплати праці;
- визначення розмірів і динаміки середньої заробітної плати окремих категорій і
професій працівників;
- виявлення відхилень в чисельності працівників і в середній заробітній платі на
витрати фонду зарплати;
- вивчення ефективності застосовуваних систем преміювання;
- дослідження темпів росту заробітної плати, їх співвідношення з темпами
продуктивності праці;
- забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці в порівнянні з
підвищенням його оплати;
- виявлення і мобілізація резервів підвищення ефективності використання фонду
заробітної плати.
Організація системи внутрішнього контролю та її функціонування в частині
розрахунків із заробітної плати спрямовані на усунення ризиків господарської діяльності,
які загрожують досягненню таких цілей, як надійність бухгалтерської (фінансової)
звітності в частині розкриття інформації в ній про операції за розрахунками з персоналом
з оплати праці, ефективності та результативності цих операцій і відповідності розкритих
операцій нормативним правовим актам.
Таким чином, особливості методики аналізу розрахунків із заробітної плати
обумовлені певним переліком нормативно-правових актів і документів, що регулюють
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порядок обліку заробітної плати, а також постійно мінливим законодавством у сфері
розрахунків з персоналом по оплаті праці. Для сталого розвитку підприємства зростання
продуктивності праці має випереджати зростання заробітної плати.
Після розгляду методики здійснення обліку, аналізу та внутрішнього аудиту
розрахунків із заробітної плати можна зробити висновок, що в сучасних умовах оцінка
заробітної плати здійснюється на основі вивчення економічних показників підприємства.
Вони, в свою чергу, впливають на соціальну сторону життя працівників, тому що мета
кожного підприємства - зниження витрат на виробництво, в яких значну частину
складають витрати на заробітну плату.
Для багатьох працівників заробітна плата є єдиним джерелом доходу і саме від неї
залежить їх достаток.
Крім того, прискорення результатів соціального розвитку підприємства пов'язано з
підвищенням творчої активності працівників, домогтися якого можна за допомогою
грамотної організації системи обліку та аналізу заробітної плати працівників.
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Тимошенко І.В.,
доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Полтавської державної аграрної академії
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Розвиток світової економічної науки пов'язаний з реакцією на ті політичні й соціальні
виклики, які привносить навколишня дійсність. У результаті виникають нові економічні
поняття, формується нова термінологія. У зв'язку з цим в науковому співтоваристві
прийнято говорити про трансформацію економічного знання. При цьому більшість
дискусій щодо напрямків цієї трансформації обертаються навколо двох основних
проблем. Перша – так звана криза теорії, зазвичай передбачає критику неокласики з її
передумовами раціональності і максимізації. Друга – необхідність зв'язку науки і
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практики. Не претендуючи на вичерпне охоплення всіх наукових напрямків і поглядів,
спробуємо резюмувати деякі тенденції подібних дискусій і зробити припущення щодо
того, як буде розвиватися економічна думка в найближчому майбутньому, які
прогностичні можливості різних економічних досліджень.
Одним з актуальних напрямків досліджень, що активно розробляється сьогодні,
пов'язане з впровадженням інноваційних технологій. Основи теорії інноваційної
економіки закладені в роботах Й. Шумпетера, теорії інформаційного суспільства – в
працях Д. Белла, З. Бжезинського, О. Тоффлера. Помітний внесок у розвиток теорії
інформаційного суспільства внесли Й. Масуда, М. Порат, Т. Стоуньер, М. Кастельс та ін.
Існують два підходи до визначення інноваційної економіки («економіки знань»,
«креативної економіки»). У першому випадку під нею розуміють просто
високотехнологічні галузі; у другому – вона розглядається як економічне середовище, що
принципово відрізняється від традиційної економіки як з точки зору основ формування,
так і перспектив її майбутнього руху вперед.
При цьому мова йде про ґрунтовні якісні відмінності. По-перше, про зміну самого
ресурсу, який використовується в новій економіці – інформаційного. Останній
відрізняється від будь-якого іншого тим, що володіє відтворюваністю, не обмеженою
рамками національної території, універсальною подільністю; крім того, інформація ніколи
не зникає в процесі споживання. По-друге, у багатьох відношеннях змінюється модель
ринку. Сучасні комунікаційні можливості роблять інформацію набагато доступнішою всім
зацікавленим суб'єктам, знижується ступінь її асиметричності, зникає або скорочується
невизначеність, а реальний ринок все більше стає схожий на ринок досконалої конкуренції.
По-третє, слід брати до уваги, що монополії, які діють в новій економіці, не зовсім схожі на
ті монопольні структури, які розглядає класична економічна теорія.
У класичній економічній теорії прийнято вважати, що діяльність монопольних
структур призводить до зростання цін і скорочення обсягів виробленої продукції. У
нових умовах ми спостерігаємо монополії, які завдяки потужному ефекту масштабу (що
став можливим в результаті впровадження у виробництво нових технологій) нарощують
кількість виробленої продукції і не збільшують, а іноді навіть знижують ціни (наприклад,
скорочуються тарифи на послуги зв'язку). Тим самим монополії нової економіки
нагадують природні, проте їх монопольна влада може бути недовговічна, що відрізняє їх
від природних монополій в традиційній економіці. Монополізм у новій економіці триває
лише до тих пір, поки не почне активно поширюватися нове технічне рішення в
монополізованій галузі. Приміром, спочатку монополізований ринок мобільного
телефонного зв'язку досить швидко прийшов у ситуацію олігопольного ринку.
В умовах поширення інноваційних технологій добре знайомий ефект масштабу
стосується не тільки виробників, але і споживачів. Інноваційним благам часто притаманні
мережеві зовнішні ефекти (мережеві екстерналії). У разі мережевих зовнішніх ефектів
зростання корисності для учасника процесу споживання наростає при збільшенні
кількості споживачів: кожній окремій людині зручніше і вигідніше, якщо загальна
кількість учасників мережі наростає. Фірма в інноваційній економіці також поводиться
інакше, орієнтуючись не стільки на максимізацію прибутку, скільки на нові вимоги, що
пред'являються макроекономічним оточенням. З'явився і активно використовується
сьогодні в економічній літературі термін «інноваційна прибутковість компанії», [1].
Даний напрямок має певні прогностичними можливостями. Крім інших завдань, воно
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займається прогнозуванням темпів економічного зростання, тенденцій зміни
мікросуб'ектов під впливом нових технологій. Напрацювання інноваційної економіки
знайшли широке застосування в моделях економічного зростання.
Новий напрямок розвитку економічної науки – еволюційна економіка,
основоположниками якого є Р. Нельсон і С. Вінтер. Еволюційна економіка аналізує процеси
технологічних та інституційних інновацій для фірм, установ, виробництва, галузей, торгівлі,
зайнятості та їх внутрішнього зростання шляхом генерування і тестування різноманітності
ідей, які виявляють більше цінності виживання, ніж конкуруючі альтернативи. Як
методологічна основа еволюційна економіка використовує концепцію природного відбору,
інструментарію -Новий методи моделювання, в тому числі симуляції. Останнім часом
спирається на еволюційну теорію ігор [2]. Найбільш помітні сьогодні еволюційна
мікроекономіка, еволюційно-інституціональний напрям і еволюційна макроекономіка.
Базове поняття еволюційної економіки – рутини. Рутини не мають вичерпного визначення, їх
прийнято пояснювати через природничі аналогії. У еволюційної теорії рутини асоціюються з
пам'яттю, досвідом, навичками. По суті, вони виконують ту ж функцію, яку виконують гени
в біологічної еволюційної теорії. При цьому рутини підкоряються природному відбору: якщо
фірми (організми) з якимись рутини здатні працювати краще за інших, їхню соціальну
значимість в галузі (популяції) з часом зростає. Рутини можуть успадковуватися: це означає,
що фірми сприймають успішний досвід своїх попередників і застосовують його в своїй
діяльності. На відміну від ортодоксальної класичної теорії, де основне завдання фірми максимізація прибутку, в еволюційної теорії у фірми багато завдань, а керівники часто
приймають рішення, ґрунтуючись на досвіді, тобто спостерігаючи успішні рутини.
Прогностичні можливості еволюційної економіки не дуже широкі – скоріше , можна
говорити про прогнозування напрямку руху, але не про часові рамки змін. Проте, природничо
методологія дозволяє виявляти глобальні тренди намічених змін.
До перспективних напрямків розвитку економічної науки відноситься поведінкова
економіка, яка вивчає вплив соціальних, когнітивних (пізнавальних) і емоційних
чинників на поведінку в сфері економіки, прийняття економічних рішень окремими
особами і установами, і наслідки цього впливу на ринкові змінні (ціни, прибуток,
розподіл ресурсів ). Про значимість досліджень в даній області свідчить кількість
міжнародних нагород, в тому числі і нобелівських премій: Дж. Акерлоф, Дж. Стігліц
(2001), Д. Канеман, В. Сміт (2002). Основним об'єктом вивчення поведінкової економіки
є кордони раціональності економічних агентів. Досліджувані поведінкові моделі
поєднують досягнення психології з неокласичної економічної теорії, охоплюючи цілий
ряд концепцій, методів і областей дослідження. Ряд актуальних аспектів проблеми
торкалися в своїх роботах Дж. М. Кейнс, Т. Веблен, В. Зомбарт, В. Парето та інші
економісти. Фахівці з поведінкової економіки цікавляться не тільки явищами, що
відбуваються на ринку, а й процесами колективного вибору при прийнятті рішень,
аналізом поведінки споживачів в умовах невизначеності і ризику тощо.
Багато в чому поведінкова економіка протистоїть класичної теорії. Наприклад, вони
по-різному пояснюють процес вибору компанією своєї бізнес стратегії. Якщо, з точки
зору класиків, компанії слід спрямувати зусилля на максимізацію прибутку і досягнення
високого рівня конкурентоспроможності, психологічний напрям в економічному аналізі
швидше буде враховувати мотивацію економічних суб'єктів, обмеженість раціонального
вибору, не завжди прогнозований характер кроків, що вживаються економічними
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суб'єктами тощо. Таким чином, поведінка компанії необов'язково націлене на
максимізацію прибутку – воно може носити імітаційний характер, бути схильним різним
психологічним факторам, у тому числі суб'єктивного характеру [3]. Прогностичні
можливості поведінкової економіки швидше за все проявляються на мікрорівні і в
короткостроковому періоді, наприклад, при проектуванні психології поведінки домашніх
господарств на поведінку фірм і ринкову динаміку в цілому.
В основі досліджень соціальної економіки лежить примат особистості і соціальної
мети над капіталом. Основними напрямками соціально-економічних дослідження є
дослідження рівня життя населення і певних соціальних груп; соціальна оцінка наслідків
економічних реформ; дослідження якості соціальних послуг; дослідження суб'єктів
економічної (підприємницької) діяльності; взаємини між соціальною та економічною
областями. Відзначимо, що прогнозування не є головним завданням даного напрямку.
Проте, социодинамический мультиплікатор (поняття, яке використовується в концепції
економічної социодинамики для пояснення феномена самовозрастания сукупного
споживчого підсумку, механізм множення національного багатства) - інструмент, який
дозволяє оцінити темпи розвитку суспільного добробуту.
Напрями економічних досліджень майбутнього окреслені Всесвітнім економічним
форумом, що відбувався 25-29 січня 2021 року в Давосі. Основними темами панельних
дискусій на ньому були перезавантаження економік після пандемії Covid-19, цифрова
революція, посиленння кооперації між країнами тощо. Неформально головна панель
форуму була присвячена змінам у філософії світового бізнесу, коли відбувається рух від
капіталізму акціонерів до капіталізму всіх стейкхолдерів (так зв. капіталізм зацікавлених
сторін (stakeholder capitalism). Тобто якщо раніше під капіталом розумівся тільки
фінансовий ресурс, то тепер все більше це і людський капітал, і капітал природи.
Намагаючись оцінити прогностичні можливості різних теоретичних шкіл, слід
визнати, що немає якоїсь однієї універсальної теорії, яка однозначно, причому
найкращим чином, давала б пояснення, що відбувається економічним подіям, а також
чітко і реалістично прогнозувала б їх подальший розвиток. Проте кожна з таких теорій
містить оригінальне, властиве їй бачення, яке здатне виявити певні важливі аспекти стану
сучасної економіки, намітити тренди її руху, оцінити перспективи. Швидше за все,
майбутнє за міждисциплінарними дослідженнями, оскільки різноманітний і складний
світ в умовах глобалізаційних тенденцій настійно вимагає відмови від монотеоріі і
зміщення пріоритетів у бік пошуку рішень на стику різних наукових напрямків.
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Безвесільна Н.Т.
Дудка Л.А.,
старші викладачі
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
ЖОРЖ СІМЕНОН НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ
Навіть у наш техногенний час, коли техніки занадто багато, а разом з нею дуже
багато можливостей вивчати іноземну мову (навчальні фільми, аудіо файли тощо),
починаючи вивчати іноземну мову, крім текстів у підручниках, студенти повинні
обов’язково читати якісь невеликі за розміром і нескладні художні твори. Самостійне
читання, та ще й неадаптованого твору, дає відчуття впевненості у своїх здібностях і
переходу на вищий щабель у знаннях іноземної мови та культури країни цієї мови.
Для студентів, які вивчають французьку мову як іноземну, серед розмаїття
надзвичайно цікавих та красивих творів видатних французьких письменників усіх часів
особливе місце займає творчість Жоржа Сіменона. Так, він не є надсучасним автором
літературних творів. Його діяльність припадає на двадцяте сторіччя, але всі його
оповідання, новели, романи написані доволі простою побутовою мовою, такою
зрозумілою і легкою для того, хто вивчає французьку мову і має ще невеликий запас
лексики. У творах цього видатного французького письменника допитливий читач
побачить для себе величезну кількість дуже різних життєвих ситуацій, які
супроводжуються жвавими розмовами персонажів. Ці діалоги дуже добре допомагають
запам’ятовувати типові репліки, запитання, відповіді.
На початку своєї літературної кар’єри Ж.Сіменон регулярно друкував у періодичних
виданнях велику кількість оповідань та нарисів, його манера письма полягала у
лаконічному переказі матеріалу, що й не дивно, адже письменник мав багатий досвід
роботи журналістом у газеті. Навички ведення кримінальної хроніки автором особливо
відчутні у циклі романів про комісара Мегре.
Жоржу Сіменону вдалося досягти у своїх романах головного - широкого охоплення
феноменів свого часу. Він умів робити видимим та відчутним колорит місць та подій у своїх
романах винятково скупими і одночасно яскравими, наче мазками, фразами. Головний
герой циклу його романів, Мегре має переважно риси, притаманні дуже уважному лікареві
або тонкому психологові. Еволюція поглядів Мегре відображає еволюцію поглядів самого
письменника, незмінним супутником якого він став. Під грубою оболонкою Мегре
прихована чуйна та мужня душа. Сіменон зумів наділити великою привабливістю
немолодого, некрасивого, важкого, мовчазного, похмурого та іноді буркотливого чоловіка.
Мегре ніколи не втрачає свою віру у людей та любов до них. Його надійність є основною
рисою характеру. У наші доволі жорстокі часи чеснотам, які є притаманними комісарові
Мегре, не завадило б повчитися нашій сучасній молоді, а читання чудових творів
французького письменника Ж. Сіменона дуже б їм у цьому допомогло, адже проблеми,
описані у творах цього письменника, і досі регулярно ставить перед нами життя.
Тема молоді також привертає до себе глибоку увагу письменника. Юність - це
неповторна та вирішальна пора у житті людини, коли формується її характер, коли
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людина має осягнути сенс життя, розібратись у собі, поставити собі мету, а головне вирішити, чи відповідає місце, призначене у суспільстві її інтелекту.
Ось такі теми, висвітлені у творчості Ж. Сіменона є привабливими для студентів,
його твори, написані у простій та прозорій манері, будуть цікавими і корисними для
читання на початковому етапі вивчення французької мови.

Заболотня А.Г.,
студентка 1 курсу
Ізмаїльськгого державного гуманітарного університету.
Науковий керівник: викл. Дмитрієва Марина Вікторівна
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ
МАТЕМАТИКИ
В наш час, у вищих навчальних закладах, вчителям математики, та й в принципі
вчителям, надають не так багато універсальних методик навчання. В основному це
шаблонні поради та інструкції, лише іноді викладається щось універсальне. Але
найголовніше для будь-якого вчителя - це зрозуміти, що будь-які шаблони можна і
потрібно вибудовувати під себе. У будь-якій методиці є та частина, яка підлягає
індивідуальним змінам, це означає, що педагог має можливість адаптувати її під поточну
ситуацію і свої власні потреби. Саме про маніпуляції з цією частиною, зокрема для
вчителя математики, ми і поговоримо далі.
На даний момент дуже поширеною є проблема, що учні вивчають предмети, а
особливо математику, без інтересу. Зокрема, це стосується учнів середніх класів. Вони,
отримавши базові знання в молодшій школі, не розуміють і не бачать зв'язку вищого
рівня математики, який вивчається в середній школі, з реальним життям. А якщо
приклади і присутні, то або у вкрай малій кількості, або не розкриваючи суті і не даючи
чіткого поняття. Це означає, що вчителю вкрай необхідно, для поліпшення процесу
навчання своїх учнів, дати їм зрозуміти, що, де, як і для чого це використовується. Таким
чином, вселивши учням думку про те, що все що вони вивчають, їм знадобитися, або для
конкретної мети в майбутньому, або для того щоб створити з цим логічно. Така умова
відбувається через те, що все-таки більша частина матеріалу не використовується у
повсякденному житті і саме в цьому полягає вся складність. «Нерідко сам факт того, що
ця дисципліна входить в обов'язкову програму університетів та шкіл, ставить людей в
подив. Це здивування виражається в наступному: Мовляв, для чого мені, людині, чия
майбутня (або нинішня) професія не буде пов'язана з веденням розрахунків і
застосуванням математичних методів, знати математику? Чим мені це може стати в
нагоді в житті? Таким чином, велика кількість людей не бачать ніякого сенсу для себе в
освоєнні цієї науки, навіть на елементарних засадах» [1].
Природно, що більше 60% матеріалу не розрахована на повсякденне використання
людиною, але на думку освітньої системи, це включено в систему навчання для, так
званого, всебічного розвитку і для формування міцних нейронних зв'язків. І якщо дорослій
людині це може бути досить незрозумілим, в силу того, що, швидше за все існує думка, що
для чого потрібно вивчати складності, якщо можна вивчати для формування нейронних
зв'язків що ні будь іншого, то дитині це буде пояснити вкрай складно. Тому, завдання
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вчителя полягає в тому, щоб докласти зусиль для того щоб знайти відповідні галузі де та чи
інша формула зможе використовуватися і знайти їй застосування. «У роки Великої
Вітчизняної війни провідним принципом в шкільному викладанні математики був принцип
зв'язку теорії з практикою. Даний принцип мав на увазі різні види практичних робіт:
геодезичні роботи (визначення відстаней до недоступних точок, зйомка плану місцевості),
обчислення на рахунках, визначення площ земельних ділянок і т. Д.» [2]. Звичайно в наш
час подібні приклади звучать надто вже суворо, але в цих прикладах знаходиться ключовий
сенс зв'язку математики з реальністю. Виходячи з подібної наочності, можна буде
модифікувати процес навчання використовуючи додаткові методи проектування.
Так само для зміни, вчителю надано типаж уроків як форми організації процесу навчання.
Взагалі, ця можливість надана кожному вчителю, але мова піде тільки про вчителя
математики. Змінам може підлягати сама концепція уроку. Адже в класичному розумінні, це
коли учні сидять за партами і слухають матеріал, попутно відповідаючи. Але ж це теж можна
модифікувати шляхом перетворення уроку в більш вільну форму організації. Прикладом
може служити така форма уроку, коли учні, при попередній мотивації учителем, власноруч
знаходять якийсь матеріал, і діляться ним один з одним, природно з консультацією вчителя.
Для досягнення такого результату, необхідна висока свідомість учнів, і ініціативність вчителя.
Але в разі досягнення мети, результат вразить усіх.
Останнім, але від того не менш важливим, аспектом, є робота вчителя з колективом.
Це потрібно для реалізації ще одного, нестандартного способу проведення уроку. Ідея
полягає в тому, щоб учитель математики, за підтримки іншого вчителя по якомусь із
предметів, пов'язаних з основним, провів урок, в якому обидва вчителі, злагоджено
пояснювали дітям матеріал, який буде пов'язаний одночасно з двома дисциплінами.
«Завдання інтегрування - не просто показати області зіткнення декількох навчальних
дисциплін, а через їх органічну, реальний зв'язок дати учням уявлення про єдність
оточуючого нас світу » [3].
Таким чином, будуть реалізовані потреби не тільки математики, а й стороннього
предмета, а також такий вид діяльності, може активно привернути увагу та залучити до
вивчення велику, якщо не всю, частина учнів.
Як бачите, нами було представлено кілька нестандартних шляхів мислення, які може
використовувати кожен початківець, або навіть досвідчений, педагог. Ми сподіваємося, що
при використанні цих нововведень, кожен учитель зможе також адаптувати їх під себе,
додавши або забравши зайве. Ми також впевнені, що при належній реалізації кожен із
способів безсумнівно принесе свої результати, полегшить і урізноманітнить класичний
навчальний процес.
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РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПРИВАТНІЙ ШКОЛІ
У сучасному світі соціальний та емоційний інтелект набувають паритетності з
академічними знаннями та IQ. У травні 2019 року у Брюсселі відбувся Європейський
бізнес-саміт, на якому експерти визначили топ-навички майбутніх працівників різних
сфер, що будуть вкрай потрібними у 2030 році. Основою переліку навичок є soft skills –
м’які навички – комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають
за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від
спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою. Так, ключовими навичками
майбутнього стануть лідерство та управлінські навички; підприємницькі навички;
комунікативні навички; прийняття diversity; гнучкість; знайомство з різними культурами;
емоційний інтелект; волонтерство; креативність. Щоб до 2030 року сформувати плеяду
високопрофесійних та конкурентоздатних фахівців, вже сьогодні треба закладати та
розвивати ці навички у сьогоднішніх школярах.
Варто зазначити, що зміст поняття «соціальної компетентності» доволі широкий та
мінливий, що детермінується соціальними процесами та змінами, які відбуваються у
суспільстві. Тому у формуванні соціальної компетентності певну значущість мають
соціальні, політичні, економічні, культурні умови, що торкаються глибинних інтересів
кожної людини та вимагають постійного особистісного зростання.
У Державному стандарті початкової освіти України соціальна компетентність
трактується як виявлення поваги та толерантності до інших, уміння співпрацювати,
співчувати та діяти у конфліктних ситуаціях, дотримання здорового способу життя,
дбайливе ставлення до фізичного, соціального, емоційного добробуту.
С. Бахтєєва тлумачить поняття соціальної компетентності як готовність до співпраці
та взаємодії; вміння брати на себе відповідальність; адекватність рішень під час
конфліктних ситуацій [2]. За твердженням Н. Бібік, під соціальною компетентністю слід
розуміти здатність жити в соціумі, враховувати інтереси та потреби оточення,
враховувати особливості системи соціальних відносин людини [3].
Щодо дітей молодшого шкільного віку, соціальна компетентність, за О. Проценко,
передбачає вміння адаптуватися до соціальних умов, що постійно змінюються,
врегульовувати конфліктні ситуації, поважно ставитися до оточуючих, готуватися до
виконання важливих соціальних ролей у суспільстві [5].
Погоджуючись з думкою О. Кононко, зазначимо, що соціальна компетентність може
вважатися сформованою, якщо молодші школярі [4]:
- мають базові знання про соціальні події та явища, цікавляться ними та можуть
назвати їх словами;
- діляться враженнями, які пов’язані із соціальними подіями та взаєминами людей
у різних формах (малюють, розповідають тощо);
- пов’язують особисті та соціальні інтереси;
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- застосовують знання та вміння у різних формах поведінки, проявляють творчість;
- зіставляють власну та соціальну активність людей з виконанням певного завдання,
задля досягнення мети.
Досліджуючи соціальний розвиток молодших школярів М. Альохін наголошує, що
саме у молодшому шкільному віці у дітей відбувається формування систем взаємодії із
наставниками, якість якої безпосередньо впливатиме на ефективність та комфортність
подальшого шкільного і позашкільного (сімейного, широкого соціального) життя.
Дослідник зазначає, що дитина цього віку прагне виявити себе, виокремлюючи власне
"Я", протиставляючи себе іншим, висловлюючи свою позицію щодо інших людей,
отримуючи від них визнання самостійності [5].
З метою діагностики рівня сформованості соціальної компетентності нами було
організовано емпіричне дослідження, що проводилось на базі приватного закладу освіти
«КМДШ» Осокорки» у листопаді 2020 року з використанням модифікованої методики
«Соціальний інтелект» Дж. Гілфорда (в адаптації Ю. Михайлової) та методики
дослідження самооцінки соціального інтелекту Тronso (TSIS). Емпірична база наукової
розвідки склала 118 учнів перших класів. Досліджуваними показниками було визначено:
A. рівень сформованості здатності до обробки соціальної інформації
B. рівень сформованості здатності до соціальної взаємодії у групі однолітків
C. рівень сформованості здатності до соціальної рефлексії
D. рівень сформованості здатності до соціального прогнозування (передбачати
поведінку однолітків залежно від ситуації, що трапилась);
E. рівень сформованості здатності до розуміння різноманітних невербальних реакцій
у різних соціальних ситуаціях
F. рівень сформованості здатності до розуміння змін схожих вербальних реакцій,
залежно від контексту соціальної ситуації
G. рівень сформованості здатності до розуміння логіки розвитку ситуацій взаємодії

За результатами дослідження помітно, що серед першокласників найкраще розвинуті
такі показники: здатність до соціального прогнозування (71,6% мають помірний рівень
сформованості) (у діаграмі D); здатність до розуміння різноманітних невербальних
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реакцій у різних соціальних ситуаціях (56,9%) (у діаграмі Е); здатність до розуміння змін
схожих вербальних реакцій, залежно від контексту соціальної ситуації (76,7%) (у діаграмі
F); здатність до розуміння логіки розвитку ситуацій взаємодії (59,5% мають помірний
рівень сформованості) (у діаграмі F). Також можна зазначити, що основними зонами
розвитку є здатність до обробки соціальної інформації (24,1% мають початковий рівень
сформованості) (у діаграмі А), здатність до соціальної взаємодії у групі однолітків
(28,7%) (у діаграмі В), здатність до соціальної рефлексії (21,7%) (у діаграмі С).
Таким чином соціальна компетентність є важливою структурою особистості, а її
формування має тати пріоритетом діяльності сучасних закладів освіти. Отримані ж у ході
емпіричного дослідження результати можуть слугувати джерельною базою трансформації
підходів соціального навчання та соціального виховання молодших школярів.
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ
Наша держава останнім часом дуже потребує хороших фахівцях, які викладають на
професійному рівні. Викладач повинен знати і розбиратися у всіх новітніх методах
викладання. Розвинути дітей різнобічно, дати їм основне знання про навколишній світ,
навчити мислити і висловлювати свою точку зору - в цьому і полягає ідея шкільної освіти.
Тому в шкільну програму включені гуманітарні, точні та природничі дисципліни.
23

Математика - наука послідовна. Вчити її треба поступово, бо якщо щось упустити,
потім можуть бути прогалини в основах і учневі може здатися, що просто він не здатний
вчити математику. Для розвитку математичного мислення підходять також
інтелектуальні ігри, квести, математичні головоломки [3].
Педагогіка це і наука і мистецтво одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання
повинен бути в якійсь мірі творчим. Викладач є наставником, за його допомогою
вихованці набувають певні знання.
Метод викладання є системою взаємозалежних способів роботи педагога і учнів для
здійснення практичної та пізнавальної діяльності того, хто навчається. Іншими словами, це
ті ж самі способи, завдяки яким школярі усвідомлено опановують знання, вміння, навички.
Існує велика кількість методів навчання, які необхідно використовувати в школі, на
уроці математики та найголовніше, якщо їх поєднати, то навчальний процес стане більш
різноманітним та ефективним [1].
Розрізняють 3 основні методи навчання:
1) Пасивний метод - це метод взаємодії вчителя з учнями, тут головною дійовою
особою виступає вчитель і саме він керує ходом уроку, а учні підкорюються вчителю, і є
його слухачами. У приклад можна привести лекції для студентів у ВНЗ. Пасивний метод
не такий вже і ефективний, тому що дається багато інформації за невелику кількість часу.
2) Активний метод - це метод взаємодії вчителя і учнів під час уроку і учні тут не
слухачі, а активні учасники уроку. Тобто вчитель з учнями знаходяться на рівних правах.
3) Інтерактивний метод - цей метод взаємодії учнів не тільки з учителем, а й один з
одним. Тобто урок проходить в режимі розмови, діалогу [4].
Завдяки цим методам учитель якомога більше взаємодіє зі своїми учнями. Існує
багато способів для взаємодії вчителя з учнями, це наприклад:
1) Учитель розповідає або пояснює тему уроку, а діти цим часом уважно його
слухають, а потім відповідають на запитання.
2) Учитель з учнями обмінюються своїми думками з тієї чи іншої теми, або ж
відповідями з тих, чи інших питань.
3) У кінці уроку проводиться узагальнення всього вивченого матеріалу і вчитель
разом з учнями приходять до потрібних висновків, разом формулюють правила, терміни
і визначення, вивчені на цьому уроці.
4) Учитель з учнями може розібрати вправи, або ж домашню роботу які їм не зрозуміло.
Завдяки таким способам учні стають краще розуміти даний їм матеріал. Якщо
вчителю вдається зацікавити учнів у вивченні свого предмета, то це на мою думку
безсумнівно безцінна праця [2].
Ще пару способів для кращого засвоєння певного матеріалу:
1) Учні під керівництвом учителя самостійно вивчають тему.
2) Учні виконують самостійні роботи, при цьому набувають необхідні знання.
3) Учні працюють в групах.
Слід зробити висновок, що математика один з найскладніших основних предметів і для
викладача дуже важливо постійно вдосконалювати свої знання про методи навчання,
впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції та йти в ногу з часом.
Всі перераховані методи навчання створюють можливості не тільки передавати певну
інформацію, але і створювати умови для розвитку особистості, загальнокультурних умінь
і навичок [5].
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school/method/780/ (дата звернення: 16.06.2021).
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Холодних І.М.,
вчитель математики
Львівський ліцей міської ради №52 імені М.Лобачевського
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
У сучасних умовах стрімких соціально-економічних, політичних процесів, які
відбуваються в Україні, обсяг необхідних для людини знань різко і швидко зростає. Вже
неможливо робити головну ставку лише на засвоєння певної суми знань. Необхідно
розвивати вміння та навички самостійно організовувати та планувати свою навчальну
діяльність, моделювати власну освітню траєкторію, коригувати та оцінювати результати
своєї навчальної діяльності орієнтуючись у стрімкому потоці наукової та політичної
інформації. Таке навчання впродовж життя є однією з ключових компетентностей Нової
української школи [1, c.11].
Хочу зазначити, що ця ідея далеко не нова, В.О.Сухомлинський понад 50 років тому
сформулював основну мету школи - навчити дитину вчитися, дати їй уміння, за
допомогою яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки на сходинку довгого
шляху пізнання [2,c.9]. Не навчити фізики, математики, історії, а сформувати здатність
навчатися. Важливо навчити дитину самостійно здобувати інформацію й уміти її
обробляти. Тільки на цьому підґрунті може постати справжній інтерес до навчання. А
завдання вчителя - допомогти дітям розвинути потребу в знаннях, уміти набувати їх, бо
ці важливі якості залишаться з ними й по закінченні школи.
В чому тоді проблема? А проблема в тому, що мета є, а алгоритм її досягнення за 50
років так і не сформульован. Тому педагоги вимушені самостійно шукати шляхи
розв’язку цієї задачі. Звісно, у кожного вчителя є арсенал власних прийомів та методів
навчання. Свої напрацювання я об’єднала в піраміду-самоосвіти.
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Фундамент піраміди - конспект. Його веде багато вчителів, я розробила свій формат.
Конспект - файлова папка розміром А-5. Це дуже зручна форма: файли можна
переставляти, їх наповнення можна змінювати, доповнювати і продовжувати, змінювати
порядок конспектів. Спочатку я знайомлю учнів з вимогами до ведення конспекту:
- конспект має назву (тему);
- нова тема - новий конспект;
- в конспект записується тільки головне;
- до кожного правила ( визначення, теореми, властивості, формули) додається
приклад застосування, малюнок;
- кожне правило починається з нового абзацу, використовуються кольорові
чорнила, підкреслюються ключові слова, потреби вводиться нумерація,;
- конспект залишається на наступний рік ( або роки).
Потім навчаю учнів складати та користуватися конспектом. Ця робота складається з
декількох етапів (залежить від віку дітей). Звичайно, виникають певні труднощі:
- переконати учнів та їхніх батьків в необхідності застосування такого виду діяльності;
- навчити дітей правильно складати й користуватися конспектом;
- навчити дітей приносити конспект на кожен урок;
- це додаткове навантаження на вчителя, в кінці великої теми необхідно перевірити
і виставити оцінку за ведення конспекту.
Труднощів вистачає, але така робота формує вміння самостійно працювати з
підручником та іншими джерелами інформації, виділяти головне; формує навички
систематизувати інформацію в зручному форматі; дає можливість організувати
багаторазове повторення; скорочує час на виконання домашнього завдання.
Після того, як учні опанували методику роботи з конспектом, можна переходити на
наступний рівень піраміди - перевернуте навчання або перевернутий клас. Головна ідея
така: вдома діти готуються до нової теми - опановують теоретичний матеріал, а в школі
виконують практичні завдання. Змінюються ролі вчителя і учнів. Учитель перестає бути
транслятором, перетворюється на організатора та координатора навчального процесу.
Учні більше не спостерігачі, вони самі відповідають за здобуті знання.
Наступний рівень піраміди - розробка навчальних проектів. Звісно, вміння
формуються поступово: спочатку проекти створюються під керівництвом учителя, а з
часом учні можуть уже самостійно впоратися з навчальним проектом. У цьому
навчальному році, мої учні 8-го класу працювали над проектом "Трапеція та її види". Діти
об’єдналися в три команди. Перша - розробляла тему "Трапеція та її властивості", друга
- "Рівнобока трапеція", третя - "Прямокутна трапеція". На уроці команди презентували
свої роботи, обмінялись новими знаннями, усно склали спільний конспект теми. А
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домашнє завдання було таке - написати і вивчити конспект. Керівники груп організували
розсилання презентацій всім учням класу.
Найвищий рівень піраміди (на сьогодні) - створення проектів практичного
застосування знань. Протягом навчального року будь-яких проектів не може бути
багато. Їх кількість треба закладати в календарному плануванні. Така робота не може
бути легкою, є деякі труднощі: по-перше, це групова робота, тому інколи треба
розподілити обов’язки, бути зв’язуючою ланкою між учасниками групи; по-друге,
необхідно допомогти учням з джерелами інформації; по-третє, діти не завжди бачать
практичне застосування теми, яка вивчається, або бачать не всі можливості застосування.
У цьому році були розроблені наступні проекти:
✔ проект "Орел і решка". Алгебра. 8 клас. Тема "Переріз, об’єднання і різниця множин";
✔ проект "Котеджне містечко" . Геометрія. 8 клас. Тема " Чотирикутники".
Ми дісталися до вершини піраміди. Побудована таким чином система навчання дає
змогу сформувати навички самоосвіти, аналітично мислити, а на додачу підготувати
учнів до викликів майбутнього. Таким викликом став карантин. І піраміда-самоосвіти
трансформувалась в дистанційне навчання. В яку форму я впишу дистанційне навчання
ще попереду, а сьогодні це виглядає так:

Фундаментом моєї версії дистанційного навчання є вміння працювати з інформацією,
а саме - самостійно складати конспект. Стала в нагоді і модель перевернутого навчання,
що дало можливість на Zoom-уроках зосереджуватись на практичних завданнях. Я тільки
доповнила вже існуючу базу можливостями інтернету, який дає безмежні засоби для
пошуку інформації та навчання. На карантині використовувались наступні можливості
глобальної мережі: група для спілкування Viber; онлайн-уроки та консультації Zoom,
Skype; тестові завдання Classroom; письмові завдання Gmail; збір інформації Padlet.
Варіанти роботи :
1) Подивитись навчальне відео, опрацювати параграф підручника, скласти план
конспекту, на Zoom-конференції розглянути приклади застосування нових знань.
2) Опрацювати наданий учителем конспект, розв’язати завдання за зразком, на Zoomконференції зробити аналіз помилок.
3) Опрацювати навчальний матеріал по підручнику
та скласти конспект,
підготуватися до прес-конференції, на Zoom-зустрічі провести конференцію.
Якщо проаналізувати мою модель дистанційного навчання, то вона мало чим
відрізняється від навчання в школі, за винятком онлайн-уроків. Дистанційне навчання –
це наша реальність, сьогодення, без якого взагалі я вже не уявляю навчання. А завдання
для педагога - навчитися доцільно використовувати можливості інтернету.
Отже, піраміда-самоосвіти, як система навчання, має право на існування, вона
дійсно формує навички та вміння самостійної роботи з джерелами інформації, які
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сприяють якісному вживанню контента і дають змогу швидко опанувати нові
інструменти для успішної реалізації учнів в майбутньому. Таким чином здійснюється
компетентнісний підхід до навчання. Важливим крітерієм є те що, піраміда легко
пристосовується до нових обставин, тим самим дає ще більше можливостей для
використання. Мені цікаво, як вона буде далі розвиватись, яких трансформацій зазнає.
Література:
1. Концепція Нової української школи https://mon.gov.ua/storage/app/media/
zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
2. Зубко А.М., Комінарець Т.В. Актуальність педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в
процесі формування ключової компетентності вчити вчитися у молодших школярів //
Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського, випуск 1.46
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ПОЛІТИЧНІ ДИСКУСІЇ В ПОЛЬЩІ ЩОДО СТАТУСУ КРАЇНИ
В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Політична думка в першій фазі польських намагань стати членом Європейського
Союзу формувалась і змінювалася багато разів. Після акцесії трансформувалася роль
Польщі як європейського партнера, який свідомо взяв на себе роль трансформатора своїх
ідей і потенціалу, і від якої не збирається відступати.
Польща сміливо повідомляє світові про те, що вона вже напрацювала, чого досягла
напруженням сил і бажання, і не соромиться говорити, що їй ще потрібно зробити в
країні, не приховує помилки, які є цілком природними. Адже прямуючи до членства в
такій важливій європейській структурі, як ЄС, Польща протягом років зростала як
незалежна держава, вчилися демократії і ринковому господарюванню. Іншими словами,
Польща прагнула стати повноцінним партнером в Європі, досягти статусу справжньої
європейської країни [3, 16].
Приєднання Польщі до Шенгенської зони є одним із найважливіших моментів у
польському поглибленні співробітництва на європейській арені після акцесії. Суспільна
думка щодо Шенгенської зони відзначається великим розривом поміж євроскептиками
та євроентузіастами, оскільки більша частина населення дотримується позитивної
позиції щодо приєднання до Шенгенської зони, а скептичну частину осіб становить лише
незначний відсоток. Приєднання до Шенгенської зони викликало позитивну оцінку серед
більшої частини населення Польщі оскільки це підняло конкурентоспроможність
державної економіки на глобальному ринку та збільшило перспективи розвитку
економіки, а головне – надало можливість вільного перепливу населення в Зоні Євро.
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Проте аргументація скептичної оцінки, яка становила незначний відсоток, базувалася на
великій відповідальності за спільну безпеку зовнішніх кордонів, зменшенню перепливу
людей та товарів зі Сходу та складнішому доступі до них [4, c.6-11].
Участь Польщі у миротворчих операціях викликала різні думки серед євроскептиків
та євроентузіастів. Проте в більшості думка залежала від віку людей та освіти та
пояснювалася малою обізнаністю населення у щодо процесів проведення операцій та
незнання функціонального призначення польських військових у цих заходах. Участь
Польщі в інституціях Європейського Союзу на сьогоднішній день не надає державі
впливової позиції серед інших-держав членів, проте вже вона набуває політичного
авторитету. З таким станом країни згодна більшість поляків. Хоча євроскептики не бачать
подальшої перспективи розвитку для Польщі в цій структурі, євроентузіасти вважають,
що поляки все ж таки досягнуть бажаної мети закріпитись серед лідерів ЄС [2, c.55].
Баланс користі та витрат, пов'язаних із входженням до Шенгенської зони, для поляків
є позитивним. Відсоток євроскептиків в цьому питанні є незначним та пояснюється
побоюваннями за велику відповідальність за спільну безпеку зовнішніх кордонів,
зменшення обігу людей та товарів зі Сходу. Стандарти Європейського Союзу
реалізовують нормальне ведення транскордонного товарообороту згідно правового
законодавства. Проте, наступним кроком, який потрібно здійснити Польщі, є зміна умов
перетину східного кордону. На сьогодні це явище є цивілізаційним викликом для
Польської держави та її східних сусідів.
Слід констатувати, що думки поляків щодо участі їх держави в миротворчих
операціях Європейського Союзу в більшому ступені залежать від віку та соціального
статусу людей. Особи від п’ятдесяти років та особи з середньою освітою євроскептично
налаштовані щодо таких заходів, натомість особи до п’ятдесяти та з особи з вижчою
освітою оптимістично сприймають ці позиції [1, c.89-90].
Сьогодні існує значна розбіжність думок щодо статусу країни в Європейському Союзі
між євроскептиками та євроентузіастами, проте в деяких випадках вони можуть знайти
спільну точку зору та сходяться до однієї думки.
Аналіз свідчить, що участь Польщі в загальноєвропейських інституціях на сучасному
етапі не відповідає рівню суспільного бачення цієї проблеми. Проте, на думку
євроентузіастів це лише питання часу, оскільки держава все скоріше наближається до
позиції країн-лідерів, досягши вже за час перебування в структурі Європейського Союзу
впливовості на прийняття рішень.
Література:
1. Wasilewski A. Prawo dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej / A. Wasilewski //
Europejski Przegląd Sądowy. – 2006. – №11. – S. 89-90.
2. Trzcinski S. Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie
histirycznej / S. Trzcinski// Studia Europejskie. – 2003. – №4. – S. 55-58.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ В
РОБОТІ ПОЛІЦІЇ
Стрімкий розвиток інформаційних технологій охоплює майже всі сфери суспільного
життя, і правова сфера, зокрема сфера правопорядку, не є виключенням. Даний процес є
важливим явищем, оскільки значно спрощує життя людей, дозволяючи проводити
операції, пов’язані з інформацією, не докладаючи суттєвих зусиль.
У багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, інформаційні технології набувають
значення у діяльності різних правових інститутів. Так, вже зараз можна скористатися
таким сервісом як «Електронний суд», що забезпечує обмін процесуальними
документами, або он-лайн замовити в Міністерстві внутрішніх справ довідку про
відсутність судимості, звернутися до органів державної влади та місцевого
самоврядування через веб-сайт чи електронну пошту тощо. Інформаційні технології
також широко використовуються й у діяльності Національної поліції України, тому
важливим є більш детальне вивчення цього питання.
Таким чином, Національна поліція України використовує в своїй діяльності, в
основному, інформаційні технології обробки даних управління та інформаційні
технології автоматизованого офісу. При чому перші функціонують для задоволення
потреб Національної поліції, а другі – для задоволення потреб населення [3]. Отже,
виходячи з цього, можна класифікувати інформаційні технології, які використовує
Національна поліція, на дві групи: 1) інформаційні технології, що поліпшують діяльність
Національної поліції України; 2) інформаційні технології, що забезпечують взаємодію
населення з Національною поліцією України.
До перших належать: бази даних єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх
справ, автоматизована інформаційна система оперативного призначення, інформаційні
ресурси інших органів державної влади, Єдиний реєстр досудових розслідувань,
інформаційно-телекомунікаційні системи і банки даних Інтерполу та Європолу.
Нині в Україні інформаційно-аналітична діяльність та наукове супроводження поліції
та Міністерства внутрішніх справ України загалом сконцентрована на створенні нових та
вдосконаленні чинних баз (банків) даних, що в подальшому сприятиме більш
ефективному розкриттю злочинів, пошуку злочинців, можливості прогнозувати
вчинення тих чи інших злочинів, а поряд із цим здійснювати аналіз кількості вчинених
злочинів із метою завчасної розробки законодавства з можливих напрямів злочинної
діяльності, проводити науково-практичні заходи на проблемні тематики протидії
злочинності та вчасно імплементувати напрацьовані деталі в навчальну програму
підготовки поліцейських [1].
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Поряд із цим треба звернути увагу на те, що в системі Національної поліції України
функціонує управління забезпечення прав людини [12], діяльність якого полягає в
забезпеченні охорони прав і свобод людей під час виконання покладених на поліцію
завдань. Вказаний орган сприяє демократизації та гуманізації стандартів роботи поліції
під час виконання покладених на неї завдань, а також забезпечує дієвий контроль за
дотриманням законності під час перебування осіб у місцях несвободи [4].
Найбільш важливим у контексті нашого дослідження є те, що серед основних функцій
вказаного органу законом визначено організацію та проведення навчально-освітніх
заходів із питань забезпечення прав і свобод людини, а також науково-методичне
супроводження діяльності поліції щодо забезпечення прав і свобод людини [3].
У боротьбі із злочинністю значну роль відіграє інформація, що характеризує деякі
аспекти події злочину та злочинців, що його вчинили, зникли з місця події й залишилися
невідомими, а також осіб, які могли вчинити цей злочин. Накопичення і застосування
такої інформації в інтересах правосуддя здійснюється переважно в рамках кримінальної
реєстрації, яка в своєму розвитку пройшла ряд етапів, кожний з яких мав свої особливості
відносно формам, об'єктам, способам, завданням і цілям реєстрації.
Література:
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справ від 16.02.2018 № 111. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18]
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розвитку, 2017. Том 2. С.274-278.
4. Узлов Д. Ю., Струков В. М. Инновационный подход к взаимодействию полиции с
населением на основе современных информационных технологий. Право і Безпека. 2016.
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Державний університет «Одеська політехніка»
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
На сьогодні проблема забезпечення безпеки є однією з найактуальніших у бізнесі,
оскільки такі інциденти інформаційної безпеки, як крадіжка персональних даних,
порушення конфіденційності та відмова в обслуговуванні стали звичайними новинами.
Існує думка, що злочинців цікавить, в першу чергу, великий бізнес. Насправді, багато
кіберзлочинів орієнтовані на малий і середній бізнес. Оскільки їх системи погано захищені
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від втручання зовні, втрати можуть бути досить великими. Крім того, під забезпеченням
безпеки часто розуміють виключно фізичну охорону матеріальних цінностей і персоналу.
Компанії стали залежними від інформаційних систем, разом з тим – уразливими до
різноманітних кібератак. Багаторівнева схема захисту даних і програмного забезпечення з
використанням рішень по кібербезпеці дають можливість понизити ризики кібернападів на
бізнес до мінімуму і тим самим виключити непередбачені витрати на усунення наслідків.
На сьогодні представляється актуальною задача розробки комплексної методики
протидії загрозам інформаційній безпеці підприємств малого та середнього бізнесу
шляхом розробки моделі кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційної системи
підприємства з одночасним впровадженням організаційних засобів підготовки
співробітників підприємства.
Для забезпечення кібербезпеки необхідно блокувати зовнішній мережевий трафік від
потрапляння у внутрішню мережу підприємства. Технології захисту інформації
обирають в залежності від бюджету організації і потенційних загроз інформаційної
безпеки, які очікуються при функціонуванні мережі підприємства.
На наш погляд, найбільш оптимальними рішеннями з точки зору вирішення існуючої
проблеми є дві технології захисту інформації: для малого бізнесу – Zone-Based Policy
Firewall [1], а для середнього – Adaptive Security Appliance [2].
Для забезпечення ефективного захисту інформаційної системи, необхідно також
звернути особливу увагу на співробітників підприємства. Навчання персоналу з питань
кібербезпеки включає в себе тренінги та курси з підвищення кваліфікації.
Результати даної роботи можуть бути використані при побудові аналогічної системи
кіберзахисту типового підприємства малого/середнього бізнесу.
Література:
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Київського національного університету технологій та дизайну
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ
АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДІЛЯНОК СТОПИ ПРИ
ВИГОТОВЛЕННІ ВЗУТТЯ
У сучасній індустрії взуття основним показником якості є комфортність, що
обумовлено правильним співвідношенням форми і розмірів стопи з внутрішнім
взуттєвим простором. Розмір взуття по довжині є номінантним і, як правило, в той же час
єдиним фактором підбору взуття по стопі.
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Вирішенню проблеми проектування і виготовлення комфортного взуття присвячені
фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених В. П. Либа [1], В. О. Фукін [2],
Н. В. Замарашкін [3], Ю. П. Зибін [4], та ін.
В роботі була поставлена мета оцінити відповідність форми колодки на прикладі
індивідуального споживача шляхом експериментального виготовлення прототипу взуття
на підібраних і коректованих колодках.
Виготовлення індивідуального взуття починається з обміру основних
антропометричних параметрів стопи. Обміри можна виконати як вручну, так і з
допомогою 3-D сканера. Наступним кроком є вибір базової форми колодки і дослідження
стопи на предмет деформацій і патологій. У разі виявлення відхилень параметрів стопи
від параметрів базової колодки, взуттєву колодку коригують шляхом накладення
типових накладок або проектують нову. Далі виготовляється прототип бажаної моделі
взуття, оцінюють раціональність колодки і комфортність взуття.
Були проведені експериментальні дослідження параметрів проектованої колодки з
метою поліпшення суб'єктивних відчуттів споживача. В разі необхідності параметри
колодки коригуються.
Табл. 1
Співставлення параметрів стопи замовника та існуючої колодки
Стопа

Параметр
1
2
3
4
5
6
7
8
9

мм
275,0
243,0
190,0
181,0
214,8
289,0
360,0
301,0
25,0

Д1- Довжина
Д2 – Довжина до кінця 5 пальця
Д3 – Довжина до внутрішнього пучка
Д5 – Довжина до зовнішнього пучка
О1 – обхват пальців
О1 – обхват пучків
О2 – обхват через згин та п’ятку
О3 – обхват підйому
В1 – висота I пальця

Існуюча
колодка
мм
300,0
243,0
189,0
182,0
215,0
283,0
340,0
280,0
27,0

Колодка після
коригування
мм
300,0
243,0
189,0
182,0
215,0
283,0
359,0
300,0
27,0

Проведений порівняльний аналіз обмірів стопи і існуючої колодки (табл. 1) показав,
що потрібно суттєво коригувати взуттєву базову колодку, а саме в обхоплювальних
параметрах. Найбільші відмінності параметрів - в області охоплення пучків і підйому.
На підібраній і відкоригованій колодці виготовлений прототип взуття, який показав
дискомфорт відчуттів замовника в області підйому стопи при розробці конструкції
«лофери» (рис.1).

Рис. 1. Виготовлена індивідуальна пара взуття «лофери»
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Аналіз замовлень з індивідуального пошиття показав, що при коригуванні параметрів
колодки за індивідуальними параметрами стопи і попередньої примірки прототипу
взуття, замовники найчастіше відчувають певні відчуття дискомфорту в таких ділянках
(рис.2): в пучках стопи, на підйомі стопи, або одночасно в пучках і підйомі стопи.

Рис.2. Ділянки стопи, які найчастіше потребують коригування в існуючих колодках
Проведений аналіз робіт показав, що при проектуванні взуття за індивідуальним
замовленням зазвичай не враховують суб'єктивні відчуття комфорту внутрішнього
простору взуття.
У роботі були визначені найбільш значущі три ділянки стопи, в яких відчувається
дискомфорт і потрібне коригування параметрів взуттєвої колодки з урахуванням
суб'єктивних відчуттів споживача.
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стр. 89-94.

34

Хмельниченко Е.О.,
студентка кафедри математики,
інформатики інформаційної діяльності.
Науковий керівник: Абросімов Є.А., викладач кафедри математики,
інформатики та інформаційної діяльності.
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РОБОТИ В ЛЮДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Роботи - це автоматизовані машини, які виконують функції людини при взаємодії з
навколишнім світом. З давніх часів люди і мріяти про таке не могли, коли зараз ці механізми
з величезною швидкістю входять в наше суспільство. Взагалі роботи створені для того, щоб
зробити наше життя більш комфортним, поліпшити умови праці, звільнити «руки» від
важкої роботи, підвищити продуктивність. З розвитком нашого сучасного світу, вони
можуть не тільки повторювати рутинні завдання по програмі, а вже взаємодіяти з нами,
розуміти наші жести і емоції. Крім того існує безліч спеціалізованих майданчиків, які
дозволяють кожному, хто бажає, створювати програми і функції для роботів.
З таким розвитком роботи взагалі зможуть влитися в наше суспільство і стати нашими
друзями, але поки що це не зовсім можливо оскільки залежить від багатьох факторів. Поперше, для цього абсолютно не готова наша інфраструктура: дороги, вулиці, наші
будинки. По-друге, що вважається дуже важливим, це те, що не існує відповідного
закону, який давав би роботам можливість мирно співіснувати з нами, адже хтось ж
повинен буде відповідати за їх вчинки. І по-третє, деякі вчені вважають, що з розвитком
штучного інтелекту, вони зможуть в буквальному сенсі поневолити нас [3].
Існує багато цікавих фактів з історії розвитку роботів. Перші ознаки робототехніки
спостерігаються ще з античності, коли люди мріяли про величезні бронзові машини, які
могли б допомогти їм боротися з ворогами і завойовувати нові землі. А найцікавіше те,
що саме Леонардо да Вінчі був першою людиною, яка приблизно у 1495 році представила
креслення людиноподібного робота. На цьому малюнку була зображена модель
механічного лицаря, який може сидіти, стояти, рухати руками, головою і т. д. Але так і
невідомо, чи намагався Леонардо втілити цей механізм у реальність [1].
У 1968 році японська компанія Kawasaki Heavy Industries склала свій перший
промисловий робот. З того часу Японії захотілося стати світовою столицею
робототехніки і їй це вдалося. Попри те, що спочатку ці роботи були розроблені в США,
вони завозилися в невеликих кількостях до Японії, де вже далі інженери вивчали їх і
використовували у виробництві.
Наприкінці 1990-х - на початку 2000-х років почався активний розвиток галузі з
використанням нових контролерів, мов програмування, запуску перших роботів в космос
і виникнення машин, що створюють роботів.
В цей час також з'явилися нові людиноподібні роботи, такі як канадський Aiko, що
імітує людські почуття (дотик, слух, мова, зір), ASIMO - гуманоїд японської фірми Honda,
робот-собака AIBO, створена компанією Sony та інші.
За останні п’ять років з’явився широкий спектр технологій робототехніки у різних
галузях - від вдосконалених маніпуляторів до гуманоїдних роботів, які схожі на живих
людей, мають широкий спектр емоцій і повністю відтворюють нашу міміку [5].
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Роботи також активно використовуються в сільському господарстві. У більшості
випадків це радіокеровані трактори та плуги, але все більш поширеними стають
безпілотні літальні апарати, які фермери використовують для картографування землі та
регулярної перевірки врожаю.
Які ж роботи використовуються у повсякденному житті? Звичайно, перше місце
займає робот-пилесос, який став незамінним помічником для прибирання будинку.
Остання модель більш удосконалена, відрізняється поліпшеною навігацією та
поєднанням до смартфонів.
Для догляду за газоном служить автоматизована газонокосарка, яка оснащена
масивом датчиків для безпечної їзди і стрижки трави на великих площах. Про басейни
піклуються невеликі колісні роботи, які самостійно рухаються по дну водойми, щоб
очищати стіни, сходи та фільтрувати воду.
Крім того, зростальні числа набирають безпілотні літальні апарати, які давно
перейшли від виключно військового застосування до громадянського. Дрони
використовуються для самих різноманітних завдань - від розваг до спостереження та
професійного відеознімання. Китайський виробник DJI займає провідні позиції в цій
галузі. Їх останній апарат Spark вважається найдосконалішим селф-дроном, що
запускається і керується жестами [4].
Все більшого поширення також набуває система розумного будинку. Якщо раніше
така «автоматизація» полягала в плескання долонями щоб включити світло, то зараз
людині взагалі не потрібно ні за чим стежити - вся влада знаходиться в руках
електронного кербуда, та центру управління роботами, який контролює все побутове
обладнання від систем безпеки і освітлення до кавоварки і пральної машини.
Допоміжним гаджетом може бути ехо-колонка, яка дозволяє за допомогою голосових
команд керувати всіма побутовими приладами. Або робот-помічник, який виступає в
ролі організатора, будильника та мультимедійного програвача. Підключившись до
Інтернету, вони можуть повідомляти про погоду, видавати новини, надавати інформацію
про пробки у вашому місті та інше. А завдяки відкритому доступу до програмування вони
можуть стати хорошими помічниками для навчання дітей, розваг для людей похилого
віку та навіть іграшок для домашніх тварин.
На закінчення, слід зазначити, що оскільки наш світ буде наповнюватися роботами,
навички спілкування з ними будуть не менш корисними, ніж навички спілкування з
людьми. Ми бачимо, як сучасні технології поступово об'єднують людей та розумні
машини у велику соціально-апаратну мережу. І це лише початок важкої, але дуже
захопливої подорожі у майбутнє [2].
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОНІВ І ШВИДКІСТЬ ІОНІЗАЦІЇ У
АЦЕТИЛЕНО-КИСНЕВОМУ ПОЛУМ’Ї
Полум`я, в тому числі й вуглеводно-кисневі, уявляють собою дуже складні об`єкти
дослідження. Горіння при низьких тисках дозволяє краще розібратися в процесах, що
протікають у полум`ях при цьому.
У даній роботі полум`я створювалось на пальнику плоского полум`я. Реакційна зона
полум`я, яка зазвичай ототожнюється з областю, що світиться (випромінює), уявляє
собою диск, діаметром трохи більшим за діаметр пальника. Між реакційною зоною та
зрізом пальника є зона підігріву, її розміри уздовж потока залежать від швидкості потоку,
тиску в барокамері та складу горючої суміши. Над реакційною зоною знаходиться велика
область – зона газів, що сгоріли.
Характерний вигляд полум`я, отриманого з попередньо перемішаною суміш`ю при
тиску р=0,2 кПа, наведений на рис. 1.

Рис. 1. Вигляд полум’я, що утворюється на пальнику плоского полум’я
ї

Інтервалу 0хх1 відповідає зона попереднього розігріву, інтервалу х1хх2 –
реакційна зона, ділянці, де хх2 – зона газів, що сгоріли.
У першому наближенні можна вважати, що в зоні розігріву та в останній зоні (зоні
газів, що згоріли) швидкість іонізації q=0.
У реакційній зоні протікають процеси іонізації та рекомбінації. Розглянемо, наскільки
близько концентрація електронів у реакційній зоні наближається до значення усталеної
концентрації
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n

q



(1)

де q - швидкість іонізації;  - коефіцієнт рекомбінації.
Рівняння баланса електронів у загальному вигляді можна записати наступним чином

dn
d 2 n d ( 0 n)
 D 2 
  n2  q
dt
dx
dx

(2)

де n - концентрація електронів; Dα – коефіцієнт амбіполярної дифузії; 0 – швидкість
потоку.
Захват електронів молекулами у рівнянні (2) не враховувався.

dn
=0 і рівняння (2) приймає вигляд
dt
d ( 0 n)
d 2n
 D 2  q   n 2
dx
dx

В усталеному стані

(3)

Якщо увести до розгляду швидкість дифузії

g 
то рівняння (3) приймає вигляд:
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n dx

d
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(5)

Якщо в реакційній зоні швидкість іонізації залишається сталою величиною, а
(0   g ) зберігається незмінною, отримаємо наступний розв`язок рівняння (5)
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При х знайдемо усталену концентрацію електронів, яка буде дорівнювати n0.
Значення концентрації електронів n ближче підходить до значення концентрації n0,
якщо значення
2 q
(7)
0   g
є великим.
Якщо усі величини, що входять до (7) залишаються сталими в реакційній зоні, то
концентрація електронів збільшується з ростом х.
Напевно коефіцієнт рекомбінації , швидкість потоку  0 та дифузійна швидкість  g
1

залишаються незмінними.
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Якщо відомий вигляд функції розподілу електронів за енергіями
знайти концентрацію електронів nе [1]


ne  A U
0

12

d 2I
dU
dU 2

f (eU ) , то неважко
(8)

де А – стала, яку можна знайти, якщо попередньо прокалібрувати вимірювальну
2
систему; U - потенціал зонда відносно плазми поблизу зонда; d I - друга похідна
dU 2
зондового струму за потенціалом зонда.

Рис.2. Функція розполіду електронів за енергіями у полум`ї, що створюється на
пальнику плоского полум`я.
На рис. 2. наведена крива ФРЕЕ, отримана в плазмі ацетилено-кисневого полум`я, що
горіло при тиску р=0,2 кПа (крива 1). Вимірювання проводились на пальнику плоского
полум`я. Зонд із сплаву платина-платинородій (10 % Rh) діаметром d=60 мкм та довжиною
l=6 мм розміщувався в центрі реакційної зони на відстані 4 см від зрізу пальника. На цьому ж
рисунку наведена крива Максвелла (2), однаково нормована з кривою 1.
Особливість експериментальної ФРЕЕ у тому, що вона значно відрізняється від
функції розподілу Максвелла. У дослідній ФРЕЕ недостатньо електронів високої енергії.
Усі розрахунки концентрацій електронів проводились за формулою (8) на основі
експериментально отриманих ФРЕЕ.
На рис. 3. наведені графіки залежностей n=n(х).

Рис.3. Концентрація електронів у полум`ї
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Крива 1 рис. 3. відповідає наступним умовам: тиск, при якому горіло ацетиленокисневе полум`я, р=0,26 кПа; концентрація палива в горючій суміші С=32 %; діаметр
платинового зонда d=50 мкм; його робоча довжина l=6 мм.
Крива 2 отримана для ацетилено-кисневого полум`я такого ж складу, що горить при
тому ж тиску, але платиновим зондом, діаметр якого дорівнював d=0,05 мм, а його робоча
довжина складала l=8 мм.
Крива 3 отримана для ацетилено-кисневого полум`я, що горіло при тиску р=0,26 кПа
з концентрацією палива у горючій суміші С=25 %. Діаметр зонда дорівнював d=0,05 мм,
його робоча довжина l=6 мм.
Крива 3 проходить нижче кривих 1 та 2, що пов`я зано з тим, що вона отримана для
полум`я з меншою концентрацією палива. Слід відмітити, що концентрація електронів у
значному ступені залежить від концентрації палива в горючій суміші.
Концентрація електронів набирає максимальне значення у реакційній зоні (х=2080
мм) й різко спадає у зоні попереднього розігріву та у зоні газів, що згоріли. У центрі
реакційної зони виникає невелике зменшення концентрації електронів.
Слід вважати, що такий хід залежності концентрації електронів n від відстані від
пальника х пов`язаний, у першу чергу з тим, що величина швидкості іонізації q в
реакційній зоні полум`я не лишається сталою.
Величину q можна знайти з експериментально встановленої залежності n=n(х).
В усталеному режимі з рівняння (2) отримаємо

q   n2  

dn
d 2n
 D 2
dx
dx

У точці, де концентрація електронів досягає максимуму, n=n1,

(9)

 dn 
  =0 і рівняння
 dx  nn1

(9) спрощується

 d 2n 
q   n 2  D  2 
 dx  nn1
Визначення величини

(10)

 d 2n 
 2 
шляхом графічного диференціювання пов`язане з
 dx  nn1

великими похибками. При оцінці швидкості іонізації з використанням рівняння (10)
можна встановити нижню межу цієї величини

q1   n12 ,

q1   n02

(11)
Для оцінки верхньої межі величини q скористаємось формулою (6). Множник
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(12)

дає внесок амбіполярної дифузії та перенос потоком. У таких умовах
(13)
0  В 1
На достатньо великих відстанях х значення В наближається до В=1. У такому випадку
визначаючою величиною концентрації електронів є множник

q



. Якщо в (12)

підставити значення q1 – нижню межу значення q, тоді
1

q 2
n1    В
 

(14)

Звідси знаходимо верхню границю для швидкості іонізації

q2 
Таким чином, маємо

 n12

(15)

В12

q1  q  q2
3 1

(16)
3 1

У наших умовах 10 см с  q  4 10 см с
Отримані оціночні значення швидкості іонізації q при тиску р=0,26 кПа значно менші
значень q для середніх та великих тисках.
Нами не були знайдені дані про швидкість іонізації при тиску р3,9 кПа. Щоб
порівняти отримані нами дані з відомими результатами, необхідно врахувати залежність
швидкості іонізації від тиску. Зазвичай ця залежність виражається формулою
10

10

q  Cp 
де С та  - сталі.
Різні автори дають різні значення : від =0,5 до =2. Такі відмінності можуть бути
пов’язані з тим, що швидкість іонізації залежить від температури.

 E 
q  Z exp  U 
 RT 

(17)

де ЕU - енергія активації процеса іоноутворення; R - універсальна газова стала; Z передекспоненціальний множник.
У працях [2,3] визначення n проведено при різних тисках, при цьому температура
полум’я підтримувалась сталою.
Аналіз отриманих нами відомостей про швидкості іонізації з відомими з літературних
джерел не дає підстав сумніватись в тому, що представлені значення на кілька порядків
нижчі значень, отриманих іншими автрорами.
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ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ R
ДЛЯ СТАТИСТИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
Одним з основних інструментів пізнання світу є обробка даних, які людина одержує
з різних джерел. Суть сучасного статистичного аналізу полягає в інтерактивному процесі,
що складається з дослідження, візуалізації та інтерпретації потоків інформації, що
надходять із зовні.
За можливості використання десятків пакетів прикладних програм, актуальною є
проблема вибору: яке програмне забезпечення аналізу даних слід обрати для практичної
роботи? Зазвичай береться до уваги специфіка розв’язуваного завдання, ефективність
настройки алгоритмів обробки, витрати на покупку програм, а також особисті
вподобання аналітика. Наприклад, шаблонна Statistica з її механічним комплексом
кнопок меню, не завжди може задовольнити потреби творчого дослідника, що віддає
перевагу самостійному контролю за ходом обчислювального процесу. Комбінувати різні
типи аналізу, мати доступ до проміжних результатів, управляти стилем зображення
даних, додавати власні розширення програмних модулів і оформляти підсумкові звіти в
необхідному вигляді дозволяють комерційні обчислювальні системи, що включають
високорівневі засоби командної мови, такі як Matlab, SAS, IBM SPSS, Stata, Microsoft
Office та ін. Прекрасною альтернативою їм є програмне середовище R, що ефективно
виконує функції статистичної платформи загального призначення [1].
R – мова програмування і програмне середовище для статистичних обчислень, аналізу
та зображення даних в графічному вигляді. Розробка R відбувалась під істотним впливом
двох наявних мов програмування: мови програмування S з семантикою успадкованою
від Scheme. R названа за першою літерою імен її засновників Роса Іхаки (Ross Ihaka) та
Роберта Джентлмена (Robert Gentleman) працівників Оклендського Університету в Новій
Зеландії. Незважаючи на деякі принципові відмінності, більшість програм, написаних
мовою програмування S запускаються в середовищі R. R поширюєтся безкоштовно за
ліцензією GNU General Public License у вигляді вільнодоступого вихідного коду або
відкомпільованих бінарних версій більшості операційних систем: Linux, FreeBSD,
Microsoft Windows, Mac OS X, Solaris. R використовує текстовий інтерфейс, однак
існують різні графічні інтерфейси користувача.
R має значні можливості для здійснення статистичних аналізів, включаючи лінійну і
нелінійну регресію, класичні статистичні тести, аналіз часових рядів (серій), кластерний
аналіз і багато іншого. R легко розбудовується завдяки використанню додаткових
функцій і пакетів доступних на сайті Comprehensive R Archive Network (CRAN). Більша
частина стандартних функцій R, написана мовою R, однак існує можливість підключати
код написаний C, C++, або Фортраном. Також за допомогою програмного коду на C або
Java можна безпосередньо маніпулювати R об'єктами [2].
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За потреби, всі технології статистичної обробки можна реалізовувати,
використовуючи лише базовий пакет R. Але він спеціально розроблений так, щоб
забезпечувати лише мінімально необхідні засоби реалізації. Для більш зручного
користування R-технологіями можна використовувати спеціальні надбудови-оболонки
над R, які дають більше можливостей для програмування, перегляду використаних
змінних, користування графікою та роботи з Неlр-системою.
Такою оболонкою-інтегратором є система R-Studio. Вона також розповсюджується
безкоштовно. Інсталятор R-Studio можна отримати на офіційному сайті www.rstudio.com.
Перш ніж інсталювати цю програму, треба встановити на комп’ютері базовий R. Після
цього можна запустити інсталятор R-Studio і погоджуватись з усіма його запитаннями [3].
При роботі вікно R-Studio може мати приблизно такий вигляд, як зображено на рис. 1.
Отже, мова R – це потужна високорівнева об’єктно-орієнтована мова програмування
й середовище для статистичних обчислень і візуалізації вихідних і розрахункових даних,
яка дозволяє вирішувати багато завдань у галузі обробки даних; це безкоштовна
програма з відкритим кодом, призначена для роботи під управлінням поширених
операційних систем. Для цієї мови розроблені декілька десятків тисяч спеціалізованих
модулів та утиліт. Однією з найважливіших особливостей мови програмування R є
ефективна реалізація векторних операцій, що дозволяє використовувати компактний
запис під час обробки великого обсягу даних. Усе це робить R ефективним засобом для
отримання корисної інформації з великих обсягів різноманітних статистичних даних, у
тому числі і з Big Data. Мова R є зручним і ефективним інструментом для навчання
статистичного аналізу, обробки і візуалізації даних.

Рис. 1. Робота у R-Studio
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A TERM AND THE MAIN PROBLEMS OF TERMINOLOGY
In modern linguistics there exist a number of concepts, notions and phenomena. Language
is a structural system and implements a great variety of coherent elements. As the science
develops, new studies appear, and this allows the language to be systematic and universal.
One of such phenomena is terminology – a branch of linguistic science that studies
specialized language units called terms. According to the representative of Vienna school of
terminology, E. Wüster [4], terminology is the interdisciplinary science that functions on its own
and is related to other studies.
Many linguists regard a term as an integral unit of a language system which performs a
special function. According to A. Akhmanova [1: 463], a term is "a word or a word-combination
of special (scientific, technical etc.) language, which is created for a precise expression of special
notions and defining special objects". Terms are exposed to a significant linguistic consideration,
and thus take a prominent place in linguistic descriptions.
The question of meanings a term possesses is a multifaceted issue. On the one hand, each term
is represented by a word, which belongs to a flexible system called language, which can be
changeable. On the other hand, terms cover specialized lexicon, so, their meaning is narrowed, and
the number of connotative meanings is reduced or some are completely excluded. Lexical system
consists of units that help people communicate. It is closely connected with social facets and all the
changes that the humanity goes through. That is why the process of introducing new objects and
concepts in social life, technology, communication, sport, information and science is simultaneous
with the process of introducing them in language. This dynamic diversification results in appearing
synonyms for different terms and polysemy in terminology. However, as terms disseminate into
various spheres, they can interrelate with ordinary words and phrases. This process commences when
general lexicon words lose certain properties and meanings, and then become terms [3].
A term as a unit of a specialized language is characterized by certain distinctive qualities.
Firstly, terms perform merely nominative function and name certain objects or groups of objects.
According to О. Reformatskyi, "terms exist not only in language, but in the compositions of a
certain terminology" [3: 115]. The scholar states that no context is needed for a term, because it can
be used out of context or be a part of different terminological systems. Secondly, they are employed
only in certain fields of sciences and knowledge, and only the specialists know their precise
meaning. Thirdly, terms are neutral in emotive and expressive colouring and they cannot be
regarded as stylistic devices or tropes. Terms can be understood without the context and entail the
presence of a scientific definition that reveals the clarity of the concepts and notions they describe.
However, in spite of being context-free and not prone to have connotations or synonyms, the
question of polysemy in terminology varies. Polysemy of a term is seen from different
perspectives. O. Reformatskyi emphasizes that "good terms are to be separated from polysemy,
expressivity and, thereby, from general non-terminological words, that are actually more polysemic
and expressive" [3: 116]. The scholar calls such varieties of lexico-semantic meanings of a term in
different disciplines interscientific homonyms. He identifies the variety of lexical and semantic
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meanings a term may have in different disciplines as interscientific homonymy. Nevertheless,
being a part of the language, terms definitely conform with the norms of grammar, lexicon, rules
of syntax and phonology. The meaning of a term within the same study is prone to depend on the
school and aspects of research applied. Along with synonymy, homonymy and polysemy, another
phenomenon that can take place is antonymy. It is explained with the applying of the method of
binary opposition, which employs antonyms while describing the notions and objects.
Another controversial question is connotative meaning of terms. There are two
perspectives to this problem: some scholars, such as L. Kapanadze and O. Reformatskyi
consider a term as a unit that cannot have any emotive or expressive evaluation. O. Reformatskyi
states that during the process of becoming a term, a word becomes specialized and narrowed in
meaning. Certain terminology which already contains a new term, gives a word a new sense and
makes it possible to create new collocations and combinations with other words. Words with
general meaning can have connotations and expressiveness, as well as a range of synonyms and
antonyms, while a term loses any synonymic and antonymic bonds with other words and
becomes stylistically neutral [3: 117].
However, the opinions of other researchers differ. V. Prokhorova argues that "…in a term
there can be present a connotation of emotiveness – the expression of relating of the person who
speaks to the concept. If a term is formed from emotionally coloured words, belonging to active
vocabulary, the same emotional colouring can be preserved in it " [2]. It means that apart from
designation of a notion or an object terms of various terminological systems are characterized
by the existence of certain semantic connotations. The choice of the common concept or object
which lets us compare a terminological and non-terminological word outlines the character of
emotional colouring and expressivity.
Notwithstanding, there is also controversy between O. Reformatskyi’s and V. Prokhorova’s
opinions, as the later considers that diminutive suffixes create the connotation which terms
possess, and such emotional richness is created by the parallelism of associative images, whereas
O. Reformatskyi stands on the theory that terms, which contain diminutive suffixes are free of
their expressivity and richness, because as terms, they mean a different notion.
In conclusion, terminology is a complex system of studies, which includes a lot of
controversial questions according to different points of view of the scientists. Nevertheless, the
consideration of these questions greatly contributes to the development of the science, as they
reveal the correlation between terminology and other branches of philology.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ АНТОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ
МАТЕМАТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Антонімія – це одне із парадигматичних відношень, що вказує на протилежність
значень між словами. Якщо мова йде про антонімію загальновживаних слів, то
антонімічні пари допомагають нам краще засвоїти такі слова, оскільки полярність їхніх
значень більш наочно демонструє дійсність, яку вони описують. Беручи до уваги
терміносистему будь-якої галузі знань, зокрема математики, антонімія ще більше, ніж у
випадку загальновживаної лексики допомагає в засвоєнні термінів із цієї галузі знань.
Термінологи вважають, що „антонімія термінологічних одиниць істотно не відрізняється
від ідентичного явища в загальновживаній лексиці” [1, с. 67].
На відмінно від антонімії загальновживаних слів, яка є очевидною для більшості
пересічних користувачів мови, антонімія в термінології не завжди є очевидною. У зв’язку
із цим, підбираючи антонімічні пари, потрібно завжди виходити від дефініції цих
термінів. Означення терміна вносить ясність у розуміння того чи іншого терміна і
допомагає із добором антоніма. Варто зазначити, що інколи підібрати антонім до терміна
базуючись на його дефініції може лише спеціаліст із тієї або іншої галузі знань, оскільки
для добору відповідного антоніма необхідне розуміння поняття, яке цей термін позначає.
Беручи під увагу існуючі в термінознавстві класифікації термінів-антонімів,
аналізовані математичні терміни поділимо з формально-структурного погляду на
спільнокореневі та різнокореневі.
До різнокореневих термінів антонімів будемо відносити такі антонімічні пари як:
додавання – віднімання, ділення – множення, змінна – стала, інтеграл – диференціал,
похідна – первісна.
Серед спільнокореневих виділимо антоніми, які утворені антонімічними афіксами,
зокрема префіксами: не-: евклідова геометрія – неевклідова геометрія; лінійне рівняння –
нелінійне рівняння; скінченна послідовність – нескінченна послідовність; рівність –
нерівність, відома – невідома; ір-: раціональні числа – ірраціональні числа; роз-: збіжний
ряд – розбіжний ряд.
Іншою класифікацією, якою користуються термінологи з метою представлення
антонімічних пар є класифікація, яка бере під увагу семантичні зв’язки між термінами. Із
семантичного погляду за типом протиставлення вирізняють контрарні (градуальні),
комплементарні, векторні та координатні антонімічні відношення.
До градуальних відносимо такі терміни як: основа – середня лінія – вершина (в
трикутнику), менший нуля – рівний нулю – більший нуля, пряма – промінь – відрізок; до
комплементарних: аксіома – теорема, істинне твердження – хибне твердження; до
векторних: додавання – віднімання, ділення – множення; до координатних: вісь абсцис –
вісь ординат.
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Ще одним типом антонімічних відношень між математичними термінами є їхній
поділ із стилістичного погляду. Тут можна виділити загальномовні антоніми: плюс –
мінус та контекстуальні.
Серед аналізованих математичних термінів представлені такі, які у своєму складі
мають компоненти, які протиставляються і в загальновживаній лексиці. Наприклад,
нижній – верхній: нижня сума Дарбу – верхня сума Дарбу, вписаний – описаний:
вписаний чотирикутник – описаний чотирикутник.
Також варто виділити терміни, в яких антонімічність проявляється за рахунок
протиставлення одного компонента при незмінності іншого: мінімум функції – максимум
функції.
Варто згадати і про терміни, антонімічність яких проявляється лише після подання
дефініції: інтегрування – диференціювання.
Підсумовуючи, варто підкреслити, що „антонімічні пари унаочнюють взаємну
залежність різних понять, допомагають формуванню в користувачів чітких уявлень про
ієрархію наукових понять” [2, с. 295]. Звідси слідує, що явище антонімії математичних
термінів є позитивним, як і для користувачів мови, тобто пересічних людей, так і для
науковців, оскільки допомагає структурувати отриманні знання першим і
стандартизувати термінологію другим.
Література:
1. Микульчик Р. Б. (2013). Антонімія українських фізичних термінів-антропонімів
[в:] Вісник Національного університету „Львівська політехніка” (№ 765: Проблеми
української термінології), 67-69.
2. Процик, М. (2006). Антонімічні відношення в українській видавничій термінології
[в:] Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, (№ 559: Проблеми
української термінології), 293-295.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Ларкін М.О.,
к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та правосуддя,
Сахно А.К.,
здобувач вищої освіти ступеня магістр, юридичного факультету
Запорізького національного університету
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
З часу проголошення незалежності нашої держави Україна встановлює та реформує
органи влади, особливо правоохоронну систему, та шукає шляхи забезпечення прав та
свобод людей та громадян. Швидкий розвиток підприємництва та поява нових
економічних суб’єктів розширюють приватну економіку, що в свою чергу призвело до
необхідності розширення та залучення послуг охоронного та детективного секторів, а
саме представників приватних груп.
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У процесі державної інституційної реформи відбувається процес обмеження
втручання держави у життя громадянського суспільства. Втрачається цінність інших
соціальних форм, але нова громадянська система має великий вплив на формування
громадської думки ЗМІ. З’явиляється потреба в розвитку певних видів суспільно
необхідної діяльності. Тому в процесі створення демократичної, соціальної та правової
країни суспільно-політичне життя та економіка України зазнали змін, і всі соціальні
відносини потребують вдосконалення. Це передбачає регулювання взаємозв'язку між
захистом особистої безпеки громадян, захистом їхнього життя, здоров'я, честі та гідності
та їх безпекою від порушень, що захищається Конституцією України [1].
В даний час в законодавстві немає офіційного визначення поняття "приватна
детективна діяльність", а також не існує визначення суб'єктів, які можуть здійснювати
таку діяльність. Наприклад, С. С. Юрко визначає приватну детективну діяльність, як
незалежну професійну діяльності, що становить систему пошукових заходів, які
здійснюються приватними детективами на договірних засадах із приводу надання
детективних послуг та із застосуванням технічних засобів [5, с. 4]. С. К. Даниленко
приватною детективною діяльністю називає діяльність, яку здійснюють на договірній
основі з метою отримання прибутку особи, які не наділені повноваженнями посадових
осіб правоохоронних органів і в разі порушення своїх обов'язків несуть відповідальність
в іншому порядку, ніж посадові особи державних правоохоронних органів [6, с.86]. І. Б.
Гончаренко та Ю. О. Михайлова пропонують розуміти, під приватною детективною
(розшуковою) діяльністю передбачену законом та дозволену органами Національної
поліції України підприємницьку діяльність приватних детективів або приватних
детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам на платній договірній основі
детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів [7, с.198].
Законопроект України № 3010 "Про приватну детективну діяльність" визначає
правову базу для організації та здійснення приватної детективної роботи та спрямований
на захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом надання
приватних детективних послуг, а також встановити об'єкт правовідносин. Права та
обов'язки, а також контрольні характеристики країни в цьому відношенні. Законопроект
визначає приватну детективну діяльність, як незалежну професійну діяльність приватних
детективів або діяльність детективного агентства з надання клієнтам приватних
детективних послуг на основі платного контракту в порядку, передбаченому цим
Законом, для захисту їх прав і законних інтересів. [5].
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», перелічує види
економічної діяльності, яким необхідно отримати ліцензію в Україні, однак таких видів
економічної діяльності, як "приватна детективна діяльність", не існує, хоча "приватна
охоронна діяльність" існує в зазначеному законі [2].
У Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про приватну детективну
діяльність» зазначається, що, беручи до уваги неофіційні дані, в даний час по всій Україні
функціонують тисячі приватних детективних агенств.
Слід також зазначити, що в даний час в Україні існують приватні детективні асоціації,
такі як «Всеукраїнська асоціація приватних детективів», «Український детективний
союз» тощо [3].
Отже, цілком очевидно, що становлення та функціонування в Україні ринку
приватних детективних послуг є соціально визнаним, а фактична приватна детективна
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практика захисту особистих та майнових прав фізичних осіб та юридичних осіб-суб' єктів
приватного права потребує законодавчого унормування та подальшої розбудови
нормативної та учбово-методичної основи її запровадження, професійного опанування,
легального практичного здійснення та суспільного контролю за нею. Прийняття Закону
України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» сприятиме легалізацій
приватної детективної (розшукової) діяльності, збільшить можливость громадян України
захищати свої конституційні права, свободи та інтереси. Підвищить імідж України як
демократичної, правової та соціальної держави.
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Педосенко Анастасія Ігорівна,
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ВИДИ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З
ПРАВ ЛЮДИНИ
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд) – це міжнародний суд, функціями
якого є тлумачення і застосування норм Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод [1] (далі – Конвенція) і Протоколів до неї, а також контроль за
дотриманням держав, що ратифікували її, цих норм. Наша держава ратифікувала
Конвенцію та деякі Протоколи до неї 17 липня 1997 року, а вже 11 листопада 1997 року
вони набули чинності для України. Щодо ЄСПЛ, то Україна, згідно з пунктом 1 Закону
України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» визнала
обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з
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прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції [2].
Отже, для України Європейський суд з прав людини та норми Конвенції та Протоколів
до неї мають важливе значення. В той же час, не достатньо дослідженими є деякі питання,
пов’язані з діяльністю ЄСПЛ, наприклад питання видів рішень, що приймаються Судом.
Рішення Європейського суду з прав людини — це акт реалізації судової влади,
процесуальний документ, один з результатів здійснення правосуддя та розв’язання спору
між сторонами, ухвалений згідно з нормами матеріального і процесуального права.
Судове рішення підтверджує наявність або відсутність конкретних фактів, визнає та
захищає порушені права та свободи учасників справи, що закріплені Конвенцією про
захист прав і основоположних свобод та Протоколами до неї [3, с. 62].
Аналізуючи норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і
Протоколів до неї та практику Європейського суду з прав людини можна надати наступну
теоретичну класифікацію рішень, прийнятих Європейським судом з прав людини.
Класифікуючи судові рішення, що прийняті Європейським судом з прав людини за
формою можна виділити два їх види: ухвала (decision) та рішення (decree) [1]. В
літературі можна знайти переклад терміну «decree», як «постанова», проте частіше
використовують саме термін «рішення». Постановляючи ухвалу Суд приходить до
висновку, щодо прийнятності заяви скаржника. Ухвалюючи рішення, Європейський суд
з прав людини, вирішує справу, що мала місце, по суті [1].
Наступною класифікацією рішень ЄСПЛ, є їх поділ за суб’єктом, що їх приймає.
Вони поділяються на судові рішення, що прийняті суддею одноособово та судові
рішення, прийняті колегіально. Рішення, прийняті колегіально мають такі різновиди:
судові рішення, що прийняті комітетом, палатою або Великою палатою [1].
Судові рішення, прийняті Європейським судом з прав людини також можна поділити
за змістом (відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини»), а саме: остаточне рішення
Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; остаточне рішення
Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти
України; рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у
справі проти України; рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов
односторонньої декларації у справі проти України [4].
Класифікація рішень ЄСПЛ за результатом, відбувається з урахуванням
процесуальних норм Конвенції, і поділяються на остаточні, що не підлягають оскарженню
(такі судові рішення можуть бути прийняті суддею одноособово, комітетами або Великою
палатою) та такі, що можуть передані на розгляд до Великої палати [1].
Класифікація рішень за наслідками для держави є актуальною, в тому числі і для
України, і поділяється, відповідно до норм Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» на рішення про виплату
відшкодування; рішення про вжиття додаткових заходів індивідуального характеру та
рішення про вжиття додаткових заходів загального характеру [4].
Отже, зважаючи на роль Європейського суду з прав людини щодо України, а саме
поширення його юрисдикції і на нашу державу, важливим є дослідження діяльності
Суду, в тому числі видів рішень, що ним приймаються. Рішення ЄСПЛ класифікуються,
в основному, за формою, суб’єктом, змістом, результатом та наслідками. Тема рішень
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ЄСПЛ є актуальною для України, адже, за словами І. Ліщини (заступника Міністра
юстиції України, уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини), станом
на 31 жовтня 2020 року, Україна займає третє місце за кількістю справ, які перебувають
на розгляді в ЄСПЛ. На кінець 2019 року, Європейським судом з прав людини, ухвалено
1413 рішень щодо порушень Україною положень Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод. Невиконаними залишаються 585 рішень Суду [5]. Отже,
детальне дослідження питання рішень, що приймаються Європейським судом з прав
людини має не лише теоретичне, а і практичне значення.
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