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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
Сургай Д.Д.,  

Нестерчук О.О., 

студенти 3 курсу  

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. 

Науковий керівник: Кандиба Ю.І., 

кандидат географічних наук,  

доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. 
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

ПРИРОДНІ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Актуальними тенденціями розвитку сучасного туризму є стратегічне планування та обмежений 

негативний вплив на природне та соціально-культурне середовище у межах туристичних комплексів. 

Одним з видів туризму, що підтримує дані тенденції, є саме сільський. Його головною ідеєю є 

спрямування діяльності туристів задля активної участі у сільському житті у регіонах, що відповідно 

стимулюватиме грошові потоки до місцевих бюджетів. Крім того, беручи до уваги вплив туризму на усі 

сфери життя суспільства, відбудеться забезпечення розвитку суміжних з туризмом секторів економіки та 

підвищення рівня зайнятості населення [2].  

Дане дослідження має на меті вивчення природних туристсько-рекреаційних ресурсів для ефективного 

розвитку сільського туризму на території Куп’янського району Харківської області в умовах 

адміністративно-територіальної реформи [3]. Природні туристсько-рекреаційні ресурси є комплексом 

кліматично-географічних особливостей території, що використовуються в процесі розвитку і відновлення 

психічних та фізичних сил людини. Майже всі природні ресурси мають рекреаційно-туристичний потенціал, 

однак ступінь його використання є різною та залежить від рекреаційного попиту та спеціалізації території. 

Важливим чинником для розвитку та просування туристсько-рекреаційної діяльності є такі природні 

ресурси: клімато-терапевтичні, орографічні, флоро-фауністичні, лісові та водні. Безпосередньо ці види 

ресурсів можуть включатися до унікальних ділянок території району з природно-заповідним значенням [1].  

Вагомим фактором для просторової організації туристсько-рекреаційної діяльності є кліматичні 

ресурси, що встановлюють загальну комфортність території задля відпочинку. Куп'янський район 

знаходиться в межах посушливої, дуже теплої aгрокліматичної зони помірно-континентального клімату. 

Тривалість сприятливого періоду для літніх видів рекреації складає понад 110 днів з середньодобовою 

температурою повітря вище +15°С, що є достатньо високим показником. Проте, тривалість сприятливого 

періоду для зимових видів рекреації є менше 80 днів з середньодобовою температурою повітря нижче 0° С. 

Кліматично-терапевтичні ресурси Куп’янського району є сприятливими для розвитку рекреації, що 

стимулює розвиток різних напрямів туристичної діяльності.  

Важливе місце в комплексі туристсько-рекреаційних ресурсів належить рельєфу, що здійснює вплив 

на формування просторової диференціації  природних ресурсів в цілому та забезпечує формування 

естетичності території. Територія Куп’янського району розміщена на відрогах Середньоруської височини, 

де переважають хвилясті рівнини, що розчленовані річковими долинами, численними ярами та балками. 

Водні туристсько-рекреаційні ресурси створюють різноманітні умови для реалізації видів рекреації, 

мікрокліматичного комфорту туристів та зміни їх вражень. Головними водними артеріями Куп’янського 

району є річки Оскіл та Великий Бурлук, що мають значну кількість приток (Куп’янка, Синиха, 

Лозоватка, Вільшанка, Тавільжанка тощо). Крім того, на території району розміщена велика кількість 

озер-стариць, понад 200 ставків та Червонооскільське водосховище, що використовуються з метою 

відпочинку та любительського й спортивного рибальства. Між Куп’янськом і Дворічною, у заплаві 

Оскола існують значні запаси мінеральних вод хлоридно-натрієвого складу. 

Куп’янський район лежить у межах лісостепової та північно-степової зон. Саме по головній річці 

району – Осколу – проходить межа між цими зонами. Зональними типами рослинності на більшій частині 

району є різнотравно-типчаково-ковилові степи, на правому березі Оскола – дубові, кленово-липово-
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дубові та ясенево-дубові ліси. Проте наразі на місці природної рослинності здебільшого розкинулися 

сільськогосподарські угіддя. І лише у балках, на схилах ярів, на узліссях збереглися окремі ділянки зі 

степовою та лучною рослинністю. Лісистість Куп'янського району є невисокою та складає до 13% 

території. Основні представники лісових масивів: сосна звичайна, дуб звичайний, ясен звичайний, 

береста, види клена, осики та берези. Фауністичні комплекси представлені типовими представниками 

степової та лісостепової зони. Крім того, є види, які занесені до Європейського Червоного списку (річкова 

видра, вовк, перев'язка звичайна); Червоної книги України (бабак, тхір степовий, тушканчик великий); 

Червоного списку Харківської області (руда чапля, осоїд, польовий лунь). 

На території Куп’янського району існують природоохоронні території задля збереження унікальних 

біосферних особливостей: національний природний парк «Дворічанський», регіональний ландшафтний 

парк «Великобурлуцький степ», заповідні урочища «Дегтярне» та «Божкове», заказники 

загальнодержавного значення «Катеринівський» та «Бурлуцький». Крім того, на території району розміщено 

понад 27 заказників місцевого значення та пам’ятки природи. Загалом об’єкти ПЗФ займають 6,4 тис. га [4]. 

Організація туристсько-рекреаційних комплексів безпосередньо пов’язана зі станом природного 

середовища території. Проведений аналіз туристсько-рекреаційних ресурсів Куп’янського району 

свідчить про рівномірність забезпечення ресурсами території, сприятливість кліматичних умов та 

наявність унікальних об’єктів, що можуть стати туристичними дестинаціями. Туристсько-рекреаційний 

потенціал району здатний забезпечити розвиток сільського туризму, надаючи особливі можливості для 

туристів за рахунок активних видів рекреаційної діяльності. 
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THE IMPACT OF INTERNATIONAL COMPANIES ON THE DEVELOPMENT OF THE 

CONSUMER MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
 

The modern economic world is gradually finding the properties of global, although still limited in scale, self-

regulation. Global processes have evolutionarily created global feedback loops that restore planetary equilibrium 

with relatively small external disturbances occurring anywhere on Earth. This indicates the emergence of a new 

situation in the world economy, which, since the last quarter of the twentieth century., Represents a single global 

economic system, self-regulating on the basis of feedback mechanisms [4]. 

International corporations of the last quarter of the XX century are the most important element in the 

development of the world economy and international economic relations. Their rapid development in recent 

decades reflects the intensification of international competition, the deepening of the international division of labor. 

International corporations appear as direct participants in the whole spectrum of world economic relations, as 

"locomotives" of the world economy. They, on the one hand, are the product of rapidly evolving international 
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economic relations, and on the other hand, themselves represent a powerful mechanism for influencing them. 

Actively influencing international economic relations, international (transnational) corporations form new 

relations, modify their existing forms. 

International corporations have transformed the world economy into a truly international production, gave 

impetus to the development of scientific and technological progress in its various manifestations, provided an 

increase in the technical level and quality of products, increasing production efficiency. Particular emphasis should 

be placed on the importance of international corporations in terms of improving the forms of management and 

organization of the enterprise, management of its commercial, technological and human resources. Related to this 

is the importance given to the consideration of the organization and management of international corporations of 

integrated structures formed in the course of international management [1]. 

The growth and development of international business is caused by a number of factors that lead to the 

globalization of production and marketing: 

1. Advances in computer technology and telecommunications have led to a rapid growth in the mutual exchange 

of information and ideas across national borders, allowing consumers to learn more about foreign goods. Thus, the 

spread of satellite and cable television, as well as the Internet contributes to the formation of global demand for certain 

goods or services. Global telecommunications networks allow company managers to coordinate the development, 

implementation, production and sales of personnel at numerous enterprises around the world. 

2. Governments in many countries are consistently lowering barriers to investment and trade, opening up new 

markets for international companies. Thus, most Eastern European countries have adopted legislation to stimulate 

foreign trade and direct investment from abroad [2]. 

At the same time, there are still differences in many national markets, as well as their inherent imperfections, 

which are expressed, in particular, in the relative cheapness of certain resources (raw materials, labor, technology, 

capital).The use of such differences and imperfections allows the participants of international cooperation to carry 

out, on the one hand, the global growth of their business, reduce production costs, increase profits, and on the other - 

to attract international resources. All this ensures the financial stability of international integrated business structures 

in relation to crises and shocks of various kinds [3]. 

 Due to the international integration of the company achieve various goals: 

- access to new markets, overcoming state trade and investment barriers; 

- access to new sources of resources - material, financial, labor, technological, informational, organizational; 

- risk reduction. 

Access to new markets. This goal is achieved by overcoming legal restrictions on entering foreign markets, 

opening favorable markets in terms of sales channels and resources, improving the efficiency of production capacity. 

An important aspect of entering a new market is trade restrictions on the part of the host government. In 

particular, these restrictions were the primary reason for the formation of alliances of international corporations 

with firms and governments of developing countries. In addition, current (or expected) local legislation, which 

requires foreign companies to enter into alliances with local partners or determines their minimum percentage of 

participation in a local organization, also leads to the creation of an internationally integrated structure. However, 

it should be recognized that the requirements of the law and government protectionist measures are less important 

factors than, for example, gaining access to new resources or achieving cost savings through "scale effect" [4]. 

The factor of "market knowledge", which includes an understanding of the socio-cultural and competitive 

environment, is particularly important if the cultural differences between the country of the firm and the country of 

intended activity are large.Most often (at least at the initial stage of entering a new market) organizations prefer to set 

up a joint venture with a local firm to gain the necessary knowledge about the market. Of particular importance is the 

development of competitive advantages that generate the flow of innovation at the stages of product development, 

production and marketing. Such enduring benefits are the collective knowledge inherent in international business and 

make it possible to coordinate diverse production experiences and integrate different technologies. 

Improving efficiency. Rationalization of international production implies that certain components are not 

produced in more than two places with different costs, but are transferred to where costs are lower. But there is an 

additional advantage. Since production in a more favorable place is now higher, a further reduction in the average unit 

cost can be achieved through the "scale effect" - increasing efficiency as production expands, which is expressed in 

lower average costs with increasing output. Avoidance of duplication of investment, dissemination and exchange of 

technology and know-how, opening of favorable commodity markets, international division of labor, opportunities 

for financial and tax planning taking into account the peculiarities of financial markets and public economic policy in 
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different countries also reduce costs. Through joint ventures, General Motors receives a gearbox and rear axle from 

Japan for further assembly of vehicles at plants in Canada, Western Europe, South Africa and Australia. The MNC-

owned Ford plants in Brazil produce low-power engines for the American and European markets [7]. 

Multinational companies often find it more profitable to use an experienced and highly skilled industrial 

workforce and produce goods closer to the final market, even at higher labor costs than in the "third world". In 

part, this has been made possible by the further development of technology, which leads to such a reduction in 

labor costs in production operations that the use of as cheap labor as possible ceases to be crucial, and which 

provides skills and education currently unavailable in many areas. " third world ". 

Today, international corporations are the most important element in the development of the world economy 

and international economic relations. International corporations play a leading role in the internationalization of 

production, which is becoming more widespread in the process of expanding and deepening production ties 

between enterprises in different countries. The development of the modern system of economic relations is under 

the influence of accelerating globalization [2]. 

Thanks to its organizational structure, international corporations have managed to strengthen their position in 

the world economy. International corporations, possessing huge capital, penetrated not only into the economic life 

of partner countries, which entails the emergence of partial (and sometimes complete) economic dependence of 

these countries on a particular group of corporations, but also in political life, supporting certain parties and 

movements. But so far no global company has achieved the ideal model of globalization (full standardization of 

production process, trade and strategy). But the process of globalization continues, and companies are trying to 

get as close as possible to the ideal model, because the closer the company is to the ideal model, the bigger, stronger 

and richer it becomes, the higher its success, the more it gives its state and other countries in which she works. 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ 

 
В результаті інтенсивного розвитку сфери телекомунікацій виникають додаткові питання щодо 

якості, асортименту, інноваційності та розповсюдження послуг зв’язку, а також для розширення цільових 
ринків і досягнення ефективних результатів існує система інструментів маркетингу –  маркетингові 
комунікації, які і формують актуальність даної теми. 

Метою є характеристика системи маркетингових комунікацій та її вплив на діяльність підприємств 
сфери зв’язку. 

Питанню побудови системи маркетингових комунікацій багато уваги приділено у роботах  іноземних 

та українських авторів, а саме: Ф. Котлера., Е. Тоффлера., Дж. Траута., Голубицька Є.О., Кухаренко Є.Г., 

Стрій Л.О., Лебеденко М.С., Гаркавенко С.С., та ін.  

http://rinek.onu.edu.ua/article/view/173618/174037
http://rinek.onu.edu.ua/article/view/173618/174037
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Маркетингові комунікації завжди виникають у процесі задоволення взаємних потреб учасників 

виробничих та товарообмінних операцій, тому потребують подальшого детального вивчення. 

З огляду на це можна відмітити, що маркетингова політика комунікацій складається з таких основних 

засобів маркетингового впливу на чітко визначений ринок або конкретну його частину: реклама; стимулювання 

збуту; участь у виставках; формування суспільної думки; ділове листування; пряма поштова реклама та 

Інтернет; представницькі заходи. Інакше під маркетинговою політикою комунікацій розуміють стратегію, 

правила і комплексний план заходів, які служать для створення ефективної взаємодії партнерів, для зв'язку з 

громадськістю, стимулювання збуту, для організації масової реклами і здійснення продажу послуг [1]. 

В Україні є три найбільші гравці на телекомунікаційному ринку (три оператори лідери - «Київстар», 

«Vodafone» та «Lifecell» ). Більшість компаній в галузі притримується схеми послідовного вкладання 

маркетингових бюджетів в три напрямки комунікацій: рекламу, стимулювання збуту та зв’язки з 

громадськістю. Беззаперечний лідер ринку – «Київстар» – також активно використовує такі інструменти, 

як спонсорство, продукт плейсмент, брендинг та виставкова діяльність, але, в той же час, незалежно від 

частки компанії на ринку та розміру прибутку, більшість мобільних операторів приділяють найбільшу 

увагу саме цим трьом напрямкам: реклама, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю (PR). 

Розглянемо більш детально основні напрямки, які формують систему маркетингових комунікацій. 

Реклама – це перший етап інтегрованих маркетингових комунікацій мобільних операторів, який має 

на меті залучення нових абонентів. Особливий акцент в рекламі робиться на технологічній перевазі 

мобільного оператора, але не у порівнянні із конкурентами, а через демонстрацію покращення 

користувальницького досвіду – ще більше даних, ще більші швидкості, ще кращий сервіс [2].  

Другим етапом є стимулювання збуту, ціль якого – зробити лояльними вже існуючих та нових абонентів. 

Стратегічним завданням є, звичайно, збільшення використання пакетів послуг та нав’язування певних 

сценаріїв споживання (використовувати більш дорощі пакети, які враховують систему якісних послуг). 

Зв’язки з громадськістю (PR) – це третій і останній етап інтегрованих комунікацій мобільних 

операторів, що виконує дві головні функції: розв’язання кризових ситуацій з метою утримання 

абонентської бази та зворотній зв’язок із споживачами задля виявлення потреб, що виникають [2]. 

Система маркетингових комунікацій компаній в галузі телекомунікацій, елементами якої є реклама, 

стимулювання збуту і зв’язки з громадськістю – це важлива складова маркетингової діяльності кожного 

гравця даного ринку [3]. Ця система є більш ефективною, тому що в сучасних умовах сьогодення є 

можливість удосконалювати дану систему за рахунок Інтернет - технологій. 

Важливо відмітити, що використання Інтернет - технологій при організації комунікаційних процесів 

сучасних операторів телекомунікацій із застосуванням сучасних засобів та інструментів Інтернет - 

комунікацій є вагомим фактором забезпечення високої ефективності функціонування системи 

маркетингових комунікацій будь-яких підприємств. За допомогою Інтернет - комунікацій у підприємств 

з’явилась можливість більш точного охоплення цільової аудиторії за рахунок розміщення інформації на 

тематичних Інтернет-сайтах та можливість аналізувати поводження відвідувачів на сайті. Інтернет - 

комунікації є постійно доступними цільовій аудиторії, а їх висока гнучкість, дозволяє коригувати, чи 

взагалі змінювати комунікативну програму [3].  

Значною перевагою Інтернет - комунікацій є більш низька їх вартість, порівняно з іншими засобами 

масових комунікацій (телебачення, радіо). Інтернет є недорогим, швидким, доступним та інтерактивним 

засобом, особливо популярним в сучасних умовах. 

Отже, системи маркетингової комунікації необхідна для ефективної діяльності сучасних підприємств 

сфери зв’язку і не тільки. В перспективі система маркетингових комунікацій з урахуванням Інтернет - 

технологій дає змогу прискорити сучасний інноваційний розвиток операторів телекомунікацій.   
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність 

удосконалення функцій управління процесом виробництва. А це, в свою чергу, викликало потребу 
створення органів фінансового контролю, тобто аудиту. Перехід економіки України на ринкові шляхи 
призвів до радикальних змін в плануванні, обліку та контролю виробничо-господарської діяльності, 
трансформації системи управління комерційними організаціями. Зовсім іншими стали цілі 
підприємництва, засоби їх досягнення, економічна основа суспільства.  [1]. 

Аудит є надійним способом підтвердження даних фінансової звітності, який необхідний як 
підприємству, так і його акціонерам, постачальникам, кредиторам, інвесторам, і суспільству в цілому, 
тому питання перспектив розвитку аудиторських послуг в Україні є досить актуальним.  

Шевчук А. і Здирко Н. вважають, що основною проблемою аудиту є відсутність однозначного та 
чіткого термінологічного апарату, який є основою для розуміння суті аудиту, завдань та ролі в системі 
економічного контролю [2]. Недостатність прийомів та методів тягне за собою неточність аудиторського 
звіту на міжнародному рівні. 

За останні роки спостерігається зменшення кількості аудиторів та аудиторських фірм. Станом на 
01.01.2019 р. в Реєстрі Аудиторської палати України значились 906 аудиторських фірм та 53 
аудитори-підприємці, що в порівнянні з 2014 роком менше на 529 суб’єктів, або 35,6%. Причиною цього 
є багато факторів, у тому числі і кризові явища,  посилення вимог до аудиторської професії з боку 
регуляторів та зміни у законодавстві, тощо. [3]  

Офіційним регулятором вітчизняного аудиту є Аудиторська палата України, яка створюється і 
функціонує як незалежний самостійний орган і є юридичною особою, що вирішує важливі питання у 
сфері методологічного й організаційного управління аудитом в Україні. 

Аудит потребує широкої реклами, насамперед, серед потенційних замовників, з одного боку, та серед 
громадськості з іншого. Аудиторська спільнота має постійно роз’яснювати, що аудит – це не тільки 
підтвердження звітності за вимогами Державної комісії цінних паперів та фондового ринку України, а також 
і контрольно-правове супроводження діяльності, і консультування з питань правового та договірного 
забезпечення, і розробка системи внутрішнього аудиту, і бізнес-планування, і науково-методичні розробки з 
питань економіки, управління та права, і робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації тощо) [4]. 

Також проблемою є недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, що тягне за собою 
неосвоєння ринку аудиторських послуг. Наступна проблема полягає у відсутності методичних рекомендацій з 
питань комп'ютеризації аудиту дуже негативно впливає на швидкість роботи аудитора та на систематизацію 
даних про клієнтів. Розробка комп’ютерних програм щодо роботи з аудиторською документацією сприятиме 
зменшенню завантаженості аудитора по документообороту, а також дасть змогу розробити комп’ютеризовану 
клієнтську базу, яка у випадку необхідності зможе видати інформацію того чи іншого клієнта. 

Серйозну стурбованість також викликає якість роботи більшості українських аудиторських фірм. Це 
питання піднімається не лише користувачами аудиторських послуг і державними органами, але й самими 
аудиторами, які зацікавлені в стабільному розвитку ринку аудиторських послуг, підвищенні престижу 
аудиторської професії. Не кваліфікованість аудиторів дуже серйозна проблема, яка вимагає швидкого 
вирішування шляхом підвищення контролю при отриманні сертифікатів аудиторів та збільшення 
державного контролю при проведенні аудиторської діяльності.  

Незважаючи на те, що для розвитку аудиту в Україні вже зроблено дуже багато, ще залишаються 
питання, від правильного, успішного вирішення яких залежить перспективи його подальшого розвитку. 
Таким чином  в Україні за 2017 рік надано аудиторських послуг на загальну суму 2126,9 млн. грн. З них 
по місту Києву та Київській обл. — 1749,4 млн. грн., що становить 82,3% від загальної суми наданих 
послуг у 2017 році.А   решта регіонів України надали аудиторських послуг у 2017 році на 377,5 млн. грн., 
що становить 17,7% від загальної суми наданих послуг у 2017 році [3]. 
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 Отже, першочергового роз’яснення потребує удосконалення законодавчого регулювання аудиту в 
Україні; поліпшення методики та організації аудиторських перевірок, їх якості та розробка оптимальної 
методики визначення вартості аудиту, аудиторських послуг, питання аудиторської етики, підготовки і 
підвищення кваліфікації аудиторів та інші. Вирішення зазначених проблем спрямоване укріпленню 
позицій та авторитету аудиту, удосконалення аудиторської діяльності в Україні [6]. 

Сьогодні на ринку аудиторських послуг відбуваються об’єднувальні процеси, результатом яких стає 
укрупнення суб’єктів підприємництва для здійснення аудиторської діяльності. 

Основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні можуть стати: 
1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них коментарів у 

повному обсязі. 
2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» з метою 

приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано 
впливають на регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, для яких 
щорічна аудиторська перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, а 
також введення додаткових положень, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта. 

3. Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і вітчизняних аудиторських 
фірм, розробка типових методик аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у розрізі галузей 
їх діяльності (банківська, торговельна, страхова, хімічна, металургійна, харчова, легка промисловості). 

4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними та 
європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів. 

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі вивчення 
міжнародного досвіду з цього питання та ін. 

А також зменшення обсягу «тіньового» бізнесу, підвищення престижу аудиторської професії, тощо. 
Покращенню якості аудиту в Україні сприятиме лише система цілісних і комплексних заходів, які 

будуть спрямовані на розвиток правового поля аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації 
аудиту, здійснення контролю над рівнем компетентності аудиторів і якості наданих послуг, забезпечення 
реальної незалежності аудитора та запровадження санкцій і покарань аудиторів щодо недостовірності 
надання аудиторських послуг. Доцільно звернути увагу на класичне висловлювання Р. Адамса: «Без аудиту 
немає надійності рахунків. Без надійності рахунків немає контролю. А без контролю, чого вартує влада?» 

Висновок. На шляху становлення, розвитку та функціонування аудиту в Україні постає багато 
проблемних питань, що негативно позначаються як на результатах діяльності підприємства, так і на 
економічній ситуації держави загалом. Лише комплексне та системне подолання цих недоліків сприятиме 
підвищенню авторитетності вітчизняного аудитора на міжнародному рівні та підвищить довіру 
користувачів фінансової звітності до аудиту. Незважаючи на низку пов’язаних з цим проблем, їх глибоке 
дослідження сприятиме визначенню пріоритетних напрямів удосконаленняа удиторської діяльності з 
огляду на перспективи розвитку ринкової економіки в Україні, а їх розв’язання сприятиме подальшому 
впровадженню професії аудитора в господарську практику й формуванню високої довіри та впевненості 
у високій компетентності вітчизняних аудиторів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
Основним видом доходних банківських продуктів зазвичай виступає банківське кредитування [1]. 

Невипадково саме з ним міжнародні та національні органи банківського регулювання пов’язують такий 
суттєвий напрямок оцінки рівня фінансової стійкості кредитних організацій, як якість їх активів. Тому під 
політикою управління активами розуміти політику управління кредитним портфелем. Кредитна політика 
комерційного банку, з одного боку, визначає принципи та умови організації банківського кредитування, 
відповідно до яких встановлюються параметри формованого кредитного портфеля; а з іншого – запроваджує 
критерії необхідного рівня кредитоспроможності потенційного позичальника, що дозволяють ухвалити 
рішення про доцільність видачі позички, розробити правила прийому, оцінки та реалізації кредитного 
забезпечення, регламентувати порядок та періодичність складання професійного судження по позиках, що 
проводиться на підставі методики оцінки кредитного ризику за фактично сформованим кредитним портфелем.  

Під управлінням активами банку розуміються шляхи та механізм розміщення залучених та власних коштів 
для отримання доходу та забезпечення ліквідності комерційного банку. Стосовно комерційних банків – це 
розподіл готівки, позичок, інвестицій у цінні папери та інші активи. Особлива увага при розміщенні коштів 
приділяється позичковим операціям та інвестиціям у цінні папери. Управління портфелем активів комерційного 
банку є однією з основних частин ефективної системи менеджменту банку. Але відповідно до аналізу, що 
склалася в системі управління банківською діяльністю не вистачає наукової основи, ринкової культури, 
корпоративної відповідальності, стратегічного підходу, орієнтації на розвиток потенціалу кадрів.  

Завдяки сучасній фінансово-економічній кризі виявлено помилки українських банків в управлінні 
портфелем активів: недостатня диверсифікація, безсистемний маркетинг, невідповідність ставок відсотків до 
рівня ризику [2]. Ці помилки ведуть до того, що виникають збитки, зростають втрачені можливості, 
знижується рівень конкурентоспроможності банку. Ситуацією, що склалася, обумовлюється використання 
портфельної концепції в управлінні активами комерційного банку. У рамках цього підходу портфель активів 
розглядається як єдиний об’єкт управління. Це дозволяє аналізувати, планувати, регулювати портфель, 
враховувати не лише індивідуальні характеристики певних активів, а розглядати їх у сукупності, виявляючи 
вплив кожної групи на якісні та кількісні характеристики портфеля в цілому. Мета об’єднання активів у 
портфель полягає у цілеспрямованому формуванні структури активів за різними критеріями та постійному 
моніторингу портфеля, його регулюванні, а також здійсненні відповідних організаційних заходів.  

Перша стадія формування портфеля активів – планування, що передбачає багаторівневу діяльність [3]. 
Щоб збільшити ефективність управління портфелем активів банку на етапі планування, потрібно 
використовувати зарубіжний досвід формулювання місії, стратегічного планування на базі розуміння 
можливостей банку та моніторингу ситуації на ринку, SWOT-аналізу.  

Другий етап – організація. У межах портфельного підходу значне місце відведено посиленню позиції 
банків над ринком, прагненню відповідати запитам потенційних і чинних клієнтів. Сьогодні багатьма 
українськими банками (насамперед, великими і середніми) створюються організаційні структури, 
спрямовані обслуговування певних категорій клієнтів [4]. Ця структура в цілому є відповідною 
концепцією портфельної стратегії, хоч і не є її достатнім атрибутом. 

Третя стадія процесу управління портфелем оборотних активів банківської організації – регулювання. 
Відповідно до сучасної портфельної теорії, несистематичний ризик може бути знижений за допомогою 
розподілу оборотних активів між різними сегментами, галузями, клієнтами.  

Завершальні етапи процесу управління портфелем оборотних активів банку – це контроль та аналіз. 
Необхідність цих стадій має зв’язок з тим, що вони орієнтовані на моніторинг ринкового середовища 
діяльності банку. На стадії аналізу комерційним банкам потрібно порівнювати якісні та кількісні 
характеристики їх портфелів з характеристиками активів основних конкурентів, банківської системи, та 
орієнтуватися на показники кращих, що дозволить оптимізувати управління активами банку та підвищити 
ефективність діяльності всієї кредитної організації. 
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OVERVIEW OF ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE AS A COMPONENT OF 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT 
 

Modeling in the construction of the accounting process and the formation of the accounting policy of the 

business entity is reflected in the scientific works of T. Baranovskaya [1], N. Havrilenko [2, 3, 4, 5], O. 

Hrishchenko[2, 3, 5], N. Kozitskaya[2, 3, 5], P. Atamasa[4] and many other scientists. They focus on the purpose 

and methods of modeling in accounting, its development from isomorphic to homomorphic models, the 

development of accounting policies designed to meet the objectives of accounting by selecting adequate 

accounting models. At the same time, it is necessary to substantiate the definition of "accounting process 

modeling", clarify its functions and build its schematic diagram for a better understanding of its nature and role, 

clarify the factors of accounting policy that reduce accounting risks. 

The accounting policy approves the methods and elements that are necessary for accounting and significantly 

affect the evaluation and decision-making of interested users. The significance of accounting policy lies in the 

impact of its content on management decisions by interested users and it is shown in Figure 1. The results of the 

study allow us to conclude that the importance of accounting policies is due to the following functions:  

- optimization, which is expressed in the selection and development of accounting methods, regulation of document 

flow, improving the quality of grouping facts of economic life and providing accounting information in accounting; 

- regulating function aimed at correct display economic processes in accounting and reducing the complexity 

of the accounting process; 

- concretizing function, which complements the regulations on accounting rules and methods developed in 

the organization; - protective function, which is implemented in audits and tax audits, litigation; information 

function, which is manifested in the analysis of forms of accounting by external users.  

In order for the accounting policy to be able to freely perform the above functions, it is necessary to develop a 

scheme of its formation, which justifies the feasibility of participation in its construction of all stakeholders of the 

economic entity. Representation of accounting process modeling in the form of a schematic diagram makes it possible 

to formulate the definition of the accounting process as a method of accounting designed to optimize the accounting 

system of the enterprise and which allows to specify its functions by adapting to the specifics of the accounting process. 

Based on this definition, we can distinguish the following functions of modeling the accounting process:  
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Figure 1. Use of accounting policies by users 

 

- function of formation and approbation of accounting options during the creation of a multivariate model of 

the accounting process and its verification in practice;  

- analytical-selective function that combines analysis and selection of the most effective model of the 

accounting process from many options; function of streamlining the accounting process.   
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АМOPТИЗАЦIЙНА ПOЛIТИКА ПIДПPИЄМCТВА 
 

Важкo нeдooцiнити важливicть амopтизацiйнoї пoлiтики в cучаcнoму кoнкуpeнтнoму cвiтi, дe для нeї 

вiдвeдeнo вiдpазу дeкiлька poлeй. Ocнoвнoю мipoю вoна виcтупає вагoмoю pушiйнoю cилoю, викoнуючи 

функцiї oнoвлeння ocнoвниx заcoбiв, змeншeння пoдаткoвoгo тиcку та дoпoмагає iнвecтицiйнiй та 

iннoвацiйнiй дiяльнocтi. В cвoю чepгу iнвecтицiйна дiяльнicть дoпoмагає пiдпpиємcтвам швидшe 

peагувати на тexнoлoгiчнi змiни в cвiтi та вiдпoвiднo адeкватнo на ниx peагувати, тим cамим пiдвищуючи 

влаcну eфeктивнicть та пpoдуктивнicть. Oднак, нe дивлячиcь на тe, щo в тeopiї амopтизацiя виглядає 

пoтужним iнcтpумeнтoм забeзпeчeння eкoнoмiчнoгo poзвитку, на пpактицi вoна має багатo явниx 

нeдoлiкiв, якi пoтpeбують уваги як з бoку дepжави, так i збoку та пiдпpиємcтв та їx влаcникiв. 

У нашiй кpаїнi завжди icнували пpoблeми пoв’язанi з амopтизацiйнoю пoлiтикoю. Ми кopиcтуємocя 

cиcтeмoю, щo нe змiнювалаcя i на даний мoмeнт є надтo заcтаpiлoю для eфeктивнoгo викopиcтання на 

пiдпpиємcтваx. Ocнoвнoю пpoблeмoю мoжна вважати тe, щo амopтизацiя poзглядаєтьcя лишe з oднoгo 

бoку, в тoй чаc кoли cамe явищe є багатoгpанним та кoмплeкcним.  

Cлiд зазначити, щo наpазi у наукoвiй лiтepатуpi вiдcутнє єдинe визначeння данoї дeфiнiцiї. За cлoвами 

Л.Л. Лазeбника, «амopтизацiя, з eкoнoмiчнoї тoчки зopу, є iнcтpумeнтoм визначeння та poзpаxунку 

пpиблизнoї втpачeнoї ваpтocтi ocнoвнoгo заcoбу». [6, c. 62]. Якщo ж poзглядати її eкoнoмiчний змicт, тo 

амopтизацiя  - цe пpoцec пoвepнeння кoштiв, витpачeниx на пpидбання ocнoвнoгo заcoбу [6, c. 73]. 

Вiдпoвiднo, в пoняття «амopтизацiйнi вiдpаxування» вкладають знижeння ваpтocтi oб’єкту амopтизацiї за 

pаxунoк фiзичнoгo абo мopальнoгo знocу. 

На думку Кафки C.М, амopтизацiя – цe пpoцec пocлiдoвнoгo пoвepнeння в oбcяг кoштiв, щo булo 

аванcoванo pанiшe на пoкупку, мoдepнiзацiю та вигoтoвлeння ocнoвниx заcoбiв, а такoж нeматepiальниx 

активiв, за pаxунoк включeння їx знocу дo витpат пiдпpиємcтва [5, c. 189]. 

Таким чинoм, амopтизацiя, на наш пoгляд, є пpoцec, напpавлeний на вiдшкoдування пeвнoї cуми 

кoштiв, якi були витpачeнi на нeматepiальнi активи, ocнoвнi заcoби та iншi oпepацiї з ними. Амopтизація 

oбчиcлюєтьcя щoмicяця у poзмipi 1/12 чаcтини piчниx нopм, щo заpаxoвуютьcя дo амopтизацiйнoгo фoнду 

i включаютьcя у coбiваpтicть пpoдукцiї абo витpати oбiгу. 

Oднак є низка фактopiв, у зв’язку з якими амopтизацiя мoжe викoнувати cвoї функцiї нe завжди oднакoвo. 

Дo такиx фактopiв вiднocять [4, c. 24]  oбмeжeнicть iнвecтицiйниx кoштiв пiдпpиємcтв, вiдcутнicть iннoвацiй в 

iнвecтуваннi в ocнoвнi заcoби, cлабкий дepжавний нагляд за iнвecтицiйним пpoцecoм, тoщo.  

Амopтизацiйна пoлiтика – цe cфepа дiяльнocтi, кoтpа здiйcнюєтьcя чepeз вcтанoвлeний pяд заxoдiв на 

мiкpoeкoнoмiчнoму та макpoeкoнoмiчнoму piвняx, який є cпpямoваним на eфeктивнe oнoвлeння ocнoвниx 

заcoбiв чepeз вcтанoвлeння нopм амopтизацiйниx вiдpаxувань [5, c. 180]. 

За cлoвами Н. Вигoвcькoї, ocнoвнoю мeтoю фopмування амopтизацiйнoї пoлiтики пiдпpиємcтва є 

«збiльшeння за pаxунoк внутpiшнix джepeл пoтoку влаcниx фiнанcoвиx pecуpciв» [2, c. 10 ]. 

Ocнoвнi cкладoвi амopтизацiйнoї пoлiтики пiдпpиємcтва пpeдcтавлeнo на pиc.1: 

Амopтизацiйна пoлiтика пoвинна фopмуватиcя на пiдпpиємcтвi, базуючиcь на наcтупниx пpинципаx [7, c. 16]: 

 ваpтicть oб’єкта, щo амopтизуєтьcя пoвинна cпиcуватиcь cиcтeматичнo пpoтягoм  cтpoку 

кopиcнoгo викopиcтання; 

 мeтoд амopтизацiї, який викopиcтoвуєтьcя пoвинeн вiдoбpажати пpoцec cпoживання 

пiдпpиємcтва та eкoнoмiчниx вигoд, щo oдepжуєтьcя вiд oб’єкта. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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Pиc. 1. Ocнoвнi cкладoвi амopтизацiйнoї пoлiтики пiдпpиємcтва * 

*Джерело: сформовано автором за [7] 
 

Вiдпoвiднo дo Нацioнальнoгo пoлoжeння (cтандаpту) буxгалтepcькoгo oблiку 7 «Ocнoвнi заcoби» 

амopтизацiя наpаxoвуєтьcя наcтупними мeтoдами [8]: 

 пpямoлiнiйним, за яким piчна cума амopтизацiї визначаєтьcя дiлeнням ваpтocтi, яка 

амopтизуєтьcя, на cтpoк кopиcнoгo викopиcтання oб'єкта ocнoвниx заcoбiв; 

 змeншeння залишкoвoї ваpтocтi, за яким piчна cума амopтизацiї визначаєтьcя як дoбутoк 

залишкoвoї ваpтocтi oб'єкта на пoчатoк звiтнoгo poку абo пepвicнoї ваpтocтi на дату пoчатку наpаxування 

амopтизацiї та piчнoї нopми амopтизацiї;  

 пpиcкopeнoгo змeншeння залишкoвoї ваpтocтi, за яким piчна cума амopтизацiї визначаєтьcя як 

дoбутoк залишкoвoї ваpтocтi oб'єкта на пoчатoк звiтнoгo poку абo пepвicнoї ваpтocтi на дату пoчатку 

наpаxування амopтизацiї та piчнoї нopми амopтизацiї, яка oбчиcлюєтьcя вiдпoвiднo дo cтpoку кopиcнoгo 

викopиcтання oб'єкта i пoдвoюєтьcя; 

 кумулятивнoгo, за яким piчна cума амopтизацiї визначаєтьcя як дoбутoк ваpтocтi, яка 

амopтизуєтьcя, та кумулятивнoгo кoeфiцiєнта (кумулятивний кoeфiцiєнт poзpаxoвуєтьcя дiлeнням 

кiлькocтi poкiв, щo залишаютьcя дo кiнця cтpoку кopиcнoгo викopиcтання oб'єкта ocнoвниx заcoбiв, на 

cуму чиcла poкiв йoгo кopиcнoгo викopиcтання); 

 виpoбничoгo, за яким мicячна cума амopтизацiї визначаєтьcя як дoбутoк фактичнoгo мicячнoгo 

oбcягу пpoдукцiї (poбiт, пocлуг) та виpoбничoї cтавки амopтизацiї. Виpoбнича cтавка амopтизацiї 

oбчиcлюєтьcя дiлeнням ваpтocтi, яка амopтизуєтьcя, на загальний oбcяг пpoдукцiї (poбiт, пocлуг), який 

пiдпpиємcтвo oчiкує виpoбити (викoнати) з викopиcтанням oб'єкта. 

Основна задача амортизаційної політики підприємства – вибір та застосування одного з можливих 

методів амортизації задля досягнення максимальних обсягів власних фінансових ресурсів протягом 

певного періоду [3 c.  4] . Питання стоїть у тому, який метод амортизаційних відрахувань слід обрати, 

оскільки правильно підібраний метод амортизації дозволяє в перші роки використання основного засобу 

знизити базу оподаткування, за рахунок списання великих сум амортизаційних відрахувань, що в свою 

чергу допомагає заощадити частину грошей. Це ефективно використовується молодими підприємствами. 

Таким чином, амортизація виступає свого роду «податковим щитом», з іншого боку вона може 



18 

виконувати інвестиційну та інноваційну функції, що дозволяють компанії модернізуватися та 

пристосовуватися відповідно до потреб ринку. А у нашій країні суми амортизаційних витрат підприємств 

часто перевищують в декілька разів суми капітальних інвестицій. 

Звісно, метод амортизації об’єкта основних засобів обирається підприємством самостійно, з 

урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання, проте 

відсутність на законодавчому рівні контролю над процесами самоінвестування за рахунок амортизації на 

підприємствах, на нашу думку, вимагає розглядати проблеми вдосконалення амортизації не лише на 

мікрорівні, а й на макрорівні. При цьому зміни повинні бути пов’язані з покращенням облікових та 

податкових аспектів амортизації.  

Для вдосконалення української моделі формування амортизаційної політики, необхідно звернути 

увагу на приклади закордонних систем, та, можливо, запозичити цей досвід для модернізації власної. 

Зокрема в Канаді використовують так званий метод «системи меж»  [6 c. 13]. Цей метод дозволяє 

підприємствам самостійно встановлювати термін використання основного засобу, у встановлених межах 

амортизаційних нарахувань. Усі основні засоби поділяються на 17 класів, для яких у певних межах 

знаходяться відповідні допустимі норми, що коливаються від 4 до 100%. Метод системи меж також 

встановлює покарання у вигляді штрафу за недотримання власноруч встановлених умов амортизації. 

Тому, підприємцям необхідно передбачити на перед можливості свого підприємства і чи зможуть вони 

здійснити ці виплати у майбутньому. 

Франція мотивує компанії шляхом застосування методу дигресивної амортизації, за яким сума 

нарахувань визначається як залишкова вартість об’єкта і відсотку амортизації, скорегований на 

відповідний коефіцієнт, що встановлюється залежно від терміну використання об’єкту [1, с. 225].  

Як бачимо, на відміну від України, розвинуті країни заходу застосовують моделі та методи політики 

амортизації, які підібрані з врахуванням розвитку їх економічної системи, а за амортизаційними діями 

підприємств ведеться контроль з боку держави.  

Отже, амортизаційна політика є важливою складовою забезпечення сталого розвитку будь-якого 

підприємства. Завдяки їй відбувається оновлення фізично- та морально зношених елементів підприємства 

та проводиться самоінвестування з метою збільшення технічного рівня. Незважаючи на важливість 

амортизаційної політики, на законодавчому рівні в Україні на сьогодні відсутні необхідні важелі впливу 

для її використання в якості мотиватора підприємств щодо активізації їх інвестиційної діяльності. 

Формування ефективної амортизаційної політики на підприємстві необхідно розглядати як один із 

факторів підвищення ефективності його роботи та конкурентоспроможності в довгій перспективі. Тому 

особливу увагу слід приділяти вибору методів амортизації, а також враховувати всі характеристики 

процесу для визначення найкращого терміну корисного використання та ліквідаційної вартості 

необоротних активів, розробки норм амортизації, формування та використання фонду амортизації.  
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ, ОБЛІКУ 

І ЗВІТНОСТІ  НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
У діяльності українських і міжнародних компаній електронний документообіг уже тривалий час 

відіграє чи не найважливішу роль в організації ефективного управління та налагодження автономної і 
повноцінної діяльності компанії в нинішніх реаліях. Сучасні системи, що дають змогу створювати, 
підписувати та обмінюватися електронними документами, а також електронні системи, що дають змогу 
проходити процедури електронної ідентифікації, покликані значно спростити щоденну діяльність бізнесу. 
Порядок функціонування таких електронних систем та їх використання врегульовано національним 
законодавством, яким установлено правила й умови щодо їх використання, тому застосувати ці механізми 
не завжди можливо без складних для бізнесу механізмів, для скасування яких вони й покликані.  

Електронний документообіг (обіг електронних документів) — сукупність процесів створення, 

оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних 
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з 
підтвердженням факту одержання таких документів. 

Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з 
законодавством. Це тлумачення визначено у статті 9 Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» від 22 травня 2003 року N 851-IV. 

Переваги електронного документообігу: 
- однократна реєстрація документа; 
- паралельне виконання різних операцій з метою скорочення часу руху документів і підвищення 

оперативності їхнього виконання; 
- безперервність руху документа; 
- єдина база документарної інформації для централізованого зберігання документів, що виключає 

дублювання документів; 
- ефективно організована система пошуку документа. 
Розглянемо найпопулярніші сервіси електронного документообігу в Україні. 
Сервіс «Paperless». «Paperless» – сервіс для компаній та підприємців з обміну документами між собою 

в електронній формі. Це безкоштовний сервіс, який працює коректно з ЕЦП усіх основних АЦСК 
України, включаючи ключі, видані Державною фіскальною службою України, Міністерством юстиції 
тощо. Для користування ним не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення. Щоб 
коректно використовувати його, необхідно лише встановити додаток для браузера та зареєструватися. 

Усі документи зберігаються в трьох екземплярах на незалежних серверах, що фактично є 
стовідсотковою гарантією того, що з цими документами нічого не трапиться. Окрім цього, для 
додаткового страхування є можливість завантажувати документи на комп’ютер. Також заплановано 
найближчим часом додати функцію синхронізації документів із сервісами Dropbox та GoogleDrive. 

Сервіс «Document.Online» . На відміну від попереднього, сервіс «Document.Online» є умовно 
безкоштовним. Це означає, що є тариф, який дозволяє користуватися сервісом безкоштовно, але він має 
обмеження щодо кількості документів, якими можна користуватися протягом місяця. Цей сервіс дозволяє 
завантажувати документи, створювати шаблони для подальшого використання, обмінюватись 
документами або направляти їх декільком отримувачам. «Document.Online» підтримує роботу з усіма 
акредитованими центрами сертификації ключів України. «Document.Online» можна встановити на будь-
який стаціонарний чи мобільний пристрій, що має доступ до інтернету, незалежно від операційної 
системи, встановленої на нього. 

Документи зберігаються на серверах Microsoft Azure. Доступ до документів гарантується на рівні 
99.98%. Це означає, що тільки 5 хвилин на місяць існує перерва у доступі до даних (між серверами 
Microsoft Azure автоматично підтримується зв’язок та завдяки багаторазовому копіюванню даних 
імовірність втрати їх у разі виходу з ладу одного з серверів незначна).  
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«ІІТ Користувач ЦСК-1» - частковий функціонал для здійснення електронного документообігу надає 
програма «ІІТ Користувач ЦСК-1», розроблена на замовлення Державної фіскальної служби України. Цей 
сервіс відрізняється більш інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та спеціалізацією саме на роботі з ЕЦП.  

Програма надає такий функціонал: 
- накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки на будь-яку інформацію в 

електронному вигляді (текстові, відео-, аудіо- файли, файли баз даних тощо), а також для 
криптографічного захисту інформації шляхом її направленого шифрування; 

- генерацію ключів заявників кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, резервне копіювання 
особистого ключа з одного носія ключової інформації на інший, знищення особистого ключа; 

- перевірку сертифіката користувача; 
- формування та передачу до кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС запиту на блокування / 

скасування сертифіката користувача; 
- доступ до сертифікатів кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, серверів кваліфікованого надавача 

ЕДП ІДД ДПС, сертифікатів інших користувачів та списку відкликаних сертифікатів з метою перегляду, 
пошуку сертифікатів користувачів у файловому сховищі, визначення статусу сертифікатів користувачів, 
перевірку цілісності сертифікатів. 

Виділяють чотири основних типи СЕД: 

Діловодство. Це система кореспонденції і руху документів між агентами і контрагентами. 

Workflow. Це настройка бізнес-процесів, пов’язаних з документообігом. 

Архіви. Це зберігання документів з різним рівнем доступу і з можливістю швидкого пошуку. 

ECM. Комплексна система управління контентом, включаючи документи, таблиці, файли PDF і так 
далі. Включає функції всіх перерахованих вище систем. 

Впровадження СЕД на підприємстві дозволяє скоротити рутинні процеси, пов’язані з обробкою, 
заповненням та обміном документами, в кілька разів! Крім економії часу, СЕД зменшує ризик втрати 
даних, прискорює робочі процеси, і покращує взаємодію усередині компанії, а також з контрагентами. 

Згідно ст. ПКУ 49.3. Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше 

не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів: 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України 

"Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". 
Згідно ст. ПКУ 49.4. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають 

податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України 
"Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". 

Українські сервіси обліку та звітності суб”єктів господаювання: 

Отримання електронного цифрового підпису та сертифікатів ключів  – https://czo.gov.ua/ca-registry 
Електронний кабінет платника податків  – https://cabinet.tax.gov.ua/ 
«Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до 

"Єдиного вікна подання електронної звітності"» 
Єдине вікно подання електронної звітності 
ReporTax  – https://reportax.com.ua/ 
ReporTax – бот-бухгалтер підприємця.  
LigaReport  – https://report.ligazakon.net/ 
Приват24 для Бізнесу  – https://privatbank.ua/business/elektronnyje-otchety 
iFin  – https://www.ifin.ua/ 
Taxer  – https://taxer.ua/uk/ 
Арт-Звіт  – https://art-zvit.com.ua/ 
«M.E.Doc» (поширене українське програмне забезпечення для подання звітності до контролюючих органів 

та обміну юридично значущими первинними документами між контрагентами в електронному вигляді).  
СОТА у модульному складі: 
- Модуль «Звітність» 
- Модуль «Облік ПДВ» 
- Модуль «Облік акцизного податку». 
Соната (популярна програма для електронної звітності, яка дозволяє звітуватись до Державної 

податкової служби, ФСС, Держстату). 
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Підприємства організують діловодство на підставі самостійно розроблених локальних документів з 
організації документообігу, але з урахуванням вимог Наказу № 1886. Наприклад, у ньому (п. 4 розд. I) 
міститься така вимога до документів постійного і тривалого (більше 10 років) зберігання: підприємства 
зобов’язані створювати їх у двох формах – паперовій та електронній. 

Електронні документи повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дозволяє 
перевірити їхню цілісність на цих носіях. Строк їх зберігання повинен бути не менше строку, 
установленого законодавством для відповідних документів на папері. 

Якщо існує ймовірність того, що документи не збережуться на електронних носіях протягом усього 
встановленого строку, підприємство зобов’язане продублювати їх на декілька електронних носіїв або 
зберігати у вигляді паперової копії (ст. 13 Закону № 851). 

При зберіганні електронних документів необхідно дотримуватися таких умов: 
- інформація, яка міститься в електронних документах, повинна бути доступною для подальшого використання; 
- повинна бути забезпечена можливість відновлення електронного документа в тому форматі, у 

якому він був створений, відправлений або отриманий; 
- необхідно зберігати інформацію (при наявності), що дозволяє встановити походження та 

призначення електронного документа, а також дату й час його відправлення або отримання. 
Отже, електронний документообіг є інструментом організації та адміністрування інформації, що 

також виступає каталізатором управління знаннями та постійного вдосконалення. Ефективність 
публічного управління та адміністрування значною мірою залежить від швидкого вирішення завдань 
створення, відправлення, одержання, оброблення, передавання, зберігання електронних документів. 
Системи електронного документообігу підвищують ефективність роботи, скорочують тривалість 
вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування.  
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ: 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 
 
Сьогодні, як і раніше, трудові ресурси є одним із ключових факторів досягнення конкурентних 

переваг підприємством на ринку. Не природні ресурси, а здоров’я, знання, накопичені у навчанні та 
подальшій роботі, накопичена інформація та досвід складають основу для розвитку економічних систем 
у країнах з розвиненою ринковою економікою. 

Трудові ресурси - це частина працездатного населення країни, що задіяна у виробництві і є його 
невід'ємною частиною, яка  характеризується певним рівнем освіти та кваліфікацією. Вони 
використовуються для виробництва, створення продукції та збільшення вартості шляхом взаємодії з 
основними фондами та матеріальними ресурсами [1, ст.38]. 

Складовими трудових ресурсів країни є:  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9767198511926007745&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9767198511926007745&btnI=1&hl=uk
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http://www.zakon1.rada.gov.ua/
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1) економічно активне населення – це сукупність працездатних зайнятих і безробітних громадян, що 
забезпечують пропозицію робочої сили на ринку праці для товарного виробництва і сфери послуг у 
певному періоді; 

2) економічно неактивне населення – це населення, що за будь-яких причин не створює пропозиції 
робочої сили на ринку праці [1, ст.45]. 

Від кількості та якості робочої сили країни, залежать й можливості окремих підприємств щодо 
забезпечення потреби в кваліфікованій робочі силі. Однак, як свідчать дані Служби статистики України 
чисельність трудових ресурсів в нашій країні впродовж останніх років стрімко скорочується (рис.1) 

 

 
Рис. 1.  Динаміка чисельності трудових ресурсів України у 2012-2020 р.р.* 

*Джерело: сформовано автором за [7] 
 

Кількість працездатного віку в Україні станом на 2020 рік скоротилася на 3346,1 тисячі порівняно з 
2010 роком. В той же час саме кількість працездатного населення, що проживає на тій чи іншій території, 
визначає можливості підприємств ефективно задовольняти свої потреби у трудових ресурсах. 

Трудові ресурси підприємства є рушійною силою виробництва і надання послуг. У свою чергу, якість 
трудових ресурсів впливає на розвиток підприємств та сприяє підвищенню соціально-економічної 
ефективності корпоративної діяльності.  

Кількість трудових ресурсів підприємства має бути обґрунтованою та достатньою для виробництва 
продукції чи надання послуг, але вона може змінюватися через виробничі потреби [4]. 

Центральною ланкою оцінки ефективності використання трудових ресурсів є аналіз продуктивності 
праці, який включає вивчення її рівня, динаміку та загальну оцінку виконання планових завдань.  

Продуктивність праці є основним показником інтенсифікації й ефективності виробництва. Від її рівня 
і динаміки залежить тією чи іншою мірою всі основні показники роботи підприємства: обсяг виробництва 
продукції, чисельність працівників, фонд заробітної плати, зниження собівартості продукції, розмір 
прибутку, рівень рентабельності та інше [1, ст.38]. 

За методологією Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), продуктивність праці 
в країні розраховується як валовий внутрішній продукт (ВВП) у розрахунку на годину відпрацьованого 
часу. Для порівняння рівнів продуктивності праці між країнами, ВВП у національній валюті 
перераховується на долари. На відміну від розвинутих країн, в нашій країні цей показник за даними МВФ 
та Світового Банку суттєво нижчий (табл. 1). 

Як бачимо, найвищі темпи зростання продуктивності праці впродовж останніх років демонструє 
Китай. Цей фактор є одним з основних, що сприяють посиленню економічної, а відтак і політичної ваги 
Китаю на світовій арені. 

Розвинені країни з «великою економікою», високим ВВП на душу населення і високим рівнем 
продуктивності праці (США, Німеччина, Франція, скандинавські країни, Ізраїль, Канада та ін.) мають 
незначні темпи зростання продуктивності праці. Добробут громадян цих країн досяг такого високого 
рівня, що у більшості з них постало питання зменшення годин робочого тижня. На Всесвітньому 
економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у 2019 році експертами обговорювалась ідея 4-денного робочого 
тижня. Експерти наводили дані Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): чим більше 
часу витрачається на роботу, тим нижчою є продуктивність праці і ВВП за кожну годину роботи [ 11]. 

Як бачимо показники продуктивності праці країни дуже тісно пов’язані з рівнем її економічного 
розвитку, саме тому і постає проблема управління персоналом, яка забезпечить ефективне використання 
трудових ресурсів підприємством.  
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Таблиця 2 
Динаміка продуктивності праці в країнах світу 

Країна 
ВВП на душу населення, 

дол., 2018 р. 

Темп приросту продуктивності праці (Labor 
productivity) − ВВП на 1-ну зайняту особу (GDP per 

person employed), % 

2002 р. / 2000 р. 2018 р. / 2015 р. 

Світ 1,2 2,3 

Китай 9 633 8,1 6,5 

Індія 2 016 1,8 5,2 

США 62 518 1,7 0,9 

Канада 46 733 0,7 1,0 

Великобританія 42 261 1,8 0,7 

Японія 40 106 1,1 0,8 

Німеччина 48 670 1,0 1,3 

Франція 42 931 0,1 1,0 

Фінляндія 50 068 1,0 1,7 

Норвегія 82 372 1,4 1,3 

Ізраїль 41 180 -0,2 1,6 

Туреччина 8 716 0,6 2,1 

Італія 34 349 -1,1 0,3 

Польща 14 469 3,7 2,4 

Російська Федерація 10 950 3,5 1,5 

Естонія 22 417 5,9 2,9 

Латвія 17 634 5,1 4,0 

Грузія 4 506 6,1 5,0 

Молдова 3 227 5,7 6,0 

Чеська Республіка 23 085 1,4 2,2 

Румунія 12 189 11,7 4,7 

Білорусь 6 020 3,5 1,7 

Нігерія 2 050 1,6 -2,0 

Україна 2 964 7,4 3,9 

*Джерело: сформовано автором за [6] 
 

Організація трудових відносин вимагає від керівника формулювати правил та навичок для оцінки 
діяльності співробітників у виконанні своїх функціональних обов’язків, формування у працівників 
почуття відповідальності, аналізу та коригування командних і міжособистісних відносин, управління 
трудовими конфліктами та стресами, соціально-психологічна діагностика та формування норм 
корпоративної культури, створення безпечних умов праці. 

Основою концепції корпоративного управління персоналом, за словами Давидюк Т.В. [5, ст.223], є 
формування принципів, напрямів і методів управління, розгляд стратегічного планування роботи з персоналом 
на всіх рівнях компанії, впровадження нових методів і систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу, 
а застосування економічних стимулів та соціального забезпечення корпоративного соціального партнерства. 
Така кадрова політика компаній повинна забезпечувати формування стратегій управління персоналом, 
раціональний підбір і працевлаштування персоналу, аналіз, планування та прогнозування трудових ресурсів на 
ринку праці, кадрові зміни в організації, особиста оцінка знань, умінь, навичок та обов'язків, оцінка виконаної 
роботи та її результатів, організація реклами, налагодження взаємодії із зовнішніми організаціями, які 
забезпечують співробітників для підприємства. У цей час особливого значення набуває правове та інформаційне 
забезпечення процесу управління персоналом та створення умов праці.  

Як напрям вирішення вище зазначеної проблеми ефективного управління персоналом необхідне 
ефективне функціонування системи стратегічного управління підприємством, оскільки правильне 
визначення системи показників щодо розвитку працівників та їх узагальнюючий аналіз дають змогу 
вищій ланці управління скоординувати діяльність підприємства у правильному напрямі й спланувати 
відповідні заходи щодо вибору ефективних методів розвитку власних працівників. 

Управління персоналом можна визначити як комплексний інтегральний показник поточного стану 
процесу професійного навчання, підготовки та перепідготовки працівників з метою виявлення змін 
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професійно-кваліфікаційного рівня персоналу для виконання нових виробничих функцій, формування й 
планування кадрового резерву, кар’єрного просування та вдосконалення організаційної культури 
персоналу, що дасть змогу реалізувати стратегічні цілі діяльності підприємства [1]. 

Для збільшення ефективності використання персоналу потрібно постійно впроваджувати різні сучасні 
методи навчання. У сучасній практиці підготовки кадрів найпоширенішими є такі активні методи навчання як: 
тренінги, програмне та комп’ютерне навчання, навчальні групові дискусії, кейс-методи, ділові та рольові ігри.  

У великих фірмах і компаніях найчастіше використовуються бізнес-тренінг, корпоративний тренінг 
та внутрішньофірмове навчання. Їх основне значення – підготовка і розвиток навичок персоналу для 
ефективної роботи. Бізнес-тренінг принципово відрізняється від навчання в рамках бізнес-освіти, яка 
спрямована на формування загального уявлення про основні області і способи ведення бізнесу [6, ст.225]. 

Така техніка навчання, як кейс-метод дозволяє використовувати опис реальних економічних, 
соціальних і бізнес-ситуацій. Під час навчання слухачі досліджують певну ситуацію, розбираються в суті 
проблем, пропонують можливі рішення і обирають найкращі. Розроблені кейси найчастіше ґрунтуються 
на реальному фактичному матеріалі, що дозволяє наблизити навчання до реальної ситуації.  

Ділові та рольові ігри з персоналом використовуються для того щоб, навчити працівників правильно 
визначати і практично демонструвати ті навички і характеристики, які потрібні для успішної роботи. 

При управлінні персоналом підприємства може виникати низька проблем, яка впливає на результати 
господарської діяльності підприємства. Так, дуже складно сформувати колектив працівників із сучасним 
економічним мисленням, а для забезпеченості ефективної роботи працівників необхідно підтримувати 
сприятливий клімат у колективі [8, ст.149]. 

На сьогодні вирішального значення у формуванні ефективного управління персоналом набуває також 
матеріальне стимулювання, серед основних складових якого є не лише оплата праці, а й можливість 
здійснювати ефективну її реалізацію на ринку товарів та пoслуг. 

Отже, ефективність виробничого процесу та якість продукції залежать від раціонального 
використання трудових ресурсів підприємством в цілому, тому економічний аналіз стану та ефективності 
трудових ресурсів повинен займати одну з чільних позицій у загальній системі управління підприємством. 
Одним із ключових завдань ефективного використання трудові ресурсів підприємства має бути ретельно 
продумана і гнучка політика управління цією складовою ресурсного потенціалу підприємства, яка 
передбачає формування корпоративної культури, підвищення кваліфікації і трудової мотивації для 
розвитку здібностей працівників, стимулювання їх до виконання робіт вищого рівня, розробка та 
впровадження оціночних критеріїв та шляхів управління персоналом.  
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УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Кадрова політика є важливим інструментом ефективного формування та реалізації кадрового потенціалу 

на підприємстві. Її успішність залежить не лише від ефективного формування, а й від правильної реалізації. 
Саме тому особливої актуальності набуває розгляд ключових чинників, які сприяють успішному втіленню 
кадрової політики на підприємстві, найважливішими з них, на нашу думку, є: 

1. Кадрова політика має бути тісно пов’язана зі стратегією підприємства. В цьому відношенні вона 
становить собою кадрове забезпечення реалізації цієї стратегії. Кадрова політика підприємства повинна 
відповідати його місії, філософії та організаційній культурі. 

2. Кадрова політика має бути гнучкою. Це значить, що вона повинна бути, з одного боку стабільною, 
оскільки саме зі стабільністю пов’язані певні очікування працівника, а з другої – динамічною, тобто 
корегуватися у відповідності зі змінами тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації. 
Стабільними мають бути ті її сторони, котрі зорієнтовані на облік інтересів персоналу та мають 
відношення до організаційної культури підприємства. 

3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов’язано з певними витратами для підприємства, 
кадрова політика має бути економічно обґрунтованою, тобто враховувати реальні фінансові можливості. 

4. Кадрова політика має забезпечити індивідуальний підхід до своїх працівників [15, с. 186]. При 
цьому вона повинна знайти документальне втілення та бути зрозумілою для кожного працівника. 

5. Менеджери різних рівнів управління, які безпосередньо й втілюють кадрову політику на практиці, 
повинні не лише залучатися до її розробки, а й до обговорення її дієвості та ефективності. Для цього 
потрібно забезпечити комунікаційні зв’язки та систему моніторингу кадрової політики. 

6. Кадрову політику слід переглядати на регулярній основі, щоб переконатися, що вона відповідає 
законодавству та потребам соціально-економічного розвитку підприємства. Більшість експертів 
пропонують ретельний перегляд політики принаймні раз на рік.  

Реалізація ефективної кадрової політики на підприємстві сприятиме: 
– своєчасному забезпеченню підприємства персоналом певної якості та чисельності (з конкретним 

набором професійних компетенцій) відповідно до стратегії розвитку підприємства; 
– запровадженню ефективних заходів з професійного відбору кадрів і їх розстановки; 
– удосконаленню методів оцінювання персоналу та професійного розвитку співробітників; 
– підвищенню якості трудового життя персоналу та кращому задоволенню його потреб; 
– ефективному використанню трудового потенціалу підприємства. 
Усе вищезазначене спрямоване, в першу чергу, на ефективне формування та використання трудового 

потенціалу підприємства, та в цілому на забезпечення його конкурентоспроможності. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Фінансовий потенціал має суттєвий вплив на діяльність підприємства, на всі елементи його 

економічного потенціалу. Він визначає фінансовий стан підприємства, його платоспроможність і 
ліквідність, рівень соціальної захищеності працівників, розвитку техніко-технологічної бази; дозволяє 
об'єктивно оцінити фінансові можливості, забезпечити на всіх етапах розвитку високий рівень 
конкурентних переваг і зростання вартості бізнесу.  

Узагальнено фінансовий потенціал підприємства формується за рахунок кредитних, залучених, 
інвестиційних, внутрішніх коштів та коштів, вивільнених в результаті зміни напрямів їх використання [1].  

Отже, «фінансовий потенціал» представляє собою відносини, які виникають між суб’єктами 
господарювання з приводу виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ, по’вязані з 
накопиченням та примноженням фінансових активів та впливають на наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів, при цьому розкриваючи можливості для економічного зростання [2]. 

Для отримання максимально можливого ефекту від фінансового потенціалу потрібно керувати ним 
за допомогою сучасного інструментарію фінансового менеджменту, що має бути втілено у фінансову 
політику підприємства і загальну стратегію його розвитку. При її розробці слід взяти до уваги, що 
основою формування фінансового потенціалу підприємства є фінансові ресурси та можливості щодо їх 
ефективного формування, розподілу та використання.  

Управління використанням фінансового потенціалу – це пошук напрямів ефективного вкладення 
фінансових ресурсів, удосконалення організації процесу бюджетування, роботи фінансових служб, 
розробка фінансової стратегії [2]. 

Механізм управління фінансовим потенціалом підприємства є системою, що забезпечує взаємодію 
діагностики, регулювання та моніторингу показників, що характеризують абсолютний, нормальний, 
нестабільний і кризовий типи фінансової стійкості підприємства та дають можливість підвищити 
ефективність управління фінансовим потенціалом підприємства. Тому, одним з ключових особливостей 
механізму управління використанням фінансовим потенціалом підприємства є постійний розвиток. 

Оцінити ефективність управління фінансовим потенціалом можна за результативним підходом, 
завдяки показникам результатам діяльності підприємства, а на основі результатів розрахунку та 
таксономічного аналізу провести оцінку рівня управління фінансовим потенціалом в порівнянні з 
максимальними, еталонними значеннями. 

На результативність управління фінансовим потенціалом впливають чинники як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища. При цьому, сприятливим внутрішнім середовищем вважається те, яке має на 
меті збільшення ринкової вартості підприємства та дотримується визначеної стратегії управління 
фінансовим потенціалом підприємства [3].  

Для удосконалення планування фінансового потенціалу можна застосувати оптимізацію структури 
капіталу з використанням механізму фінансового левериджу, як системи майбутнього розвитку компанії. 
Використовуючи даний механізм можна орієнтувати управлінський процес на максимальне збільшення 
прибутку, вартості капіталу за мінімального ризику за умови збереження платоспроможності і ліквідності 
суб’єкта господарювання. Щоб виключити фінансові помилки при підготовці і організації планування 
фінансового потенціалу підприємства, треба завжди пов'язувати зміст документів до вимог і об'єктивно 
обумовлених механізмів діяльності підприємства. А для цього необхідно вивчити цей механізм.  

У процесі формування фінансового потенціалу необхідно чітко визначити стратегічне бачення 
підприємства, базову концепцію управління та політику його розвитку, що дозволить привести до 
очікуваного результату. Важливим елементом даного процесу є усунення систем та структур, які не 
узгоджуються або протирічать очікуваним результатам при здійсненні змін. Ці удосконалення дозволять 
ефективно управляти фінансовим потенціалом підприємства. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
У сучасних умовах, коли з кожним роком конкуренція зростає, і виходячи з цього ринкова економіка 

зазнає все більше зовнішніх структурних змін, стає дедалі складніше забезпечити ефективний процес 
взаємодії зі споживачами та створити налагоджений процес просування продукції. 

Саме тому зростає роль засобів маркетингових комунікацій, що допомагають побудувати необхідну 
систему роботи підприємства, спрямованої на те, щоб задовольнити усі потреби споживачів. 

Окремі аспекти цього питання висвітлені в наукових працях Брадулова П. О. [1], Мороза Л. А. [2], 
Данилюка Л. А., Турчина Л. Я. [3], Хмарська І.А. [4] та інших. Однак питання щодо впливу засобів 
маркетингових комунікацій на діяльність організацій в сучасних умовах потребує подальшого наукового 
дослідження та порівняння. 

Метою цього дослідження є визначення впливу засобів маркетингових комунікацій на діяльність 
організацій в сучасних умовах та заходів для досягнення найбільш ефективного маркетингового впливу 
на функціонування організації. 

Насиченість ринку призвела до того, що розробити дійсно якісний товар, стає замало для успіху 
підприємства серед конкурентів, необхідно ще вміти правильно донести цінності до споживача та 
переконати їх знову покупати цей товар [1]. 

Впровадження засобів маркетингових комунікацій дає змогу організаціям встановити ефективний 
зв’язок з покупцями. Що, своєю чергою, дуже важливе для просування пропонованих товарів та послуг, 
а також ознайомлення аудиторії з їх характеристиками. Для того, щоб бути найкращими у своїй ніші, 
варто постійно аналізувати діяльність своєї компанії та конкурентів, адже це дозволить своєчасно виявити 
слабкі сторони роботи та запровадити нові технології для покращення загального результату. 

Організація має привертати увагу споживача своїми унікальними характеристиками, і для того, щоб 
про ці особливості дізналося багато споживачів, необхідна реклама та інші засоби комунікації. Основою 
маркетингової стратегії має бути якісна розроблена воронка продажів, складовими якої будуть відразу 
декілька методів впливу на потенційного споживача [2]. 

Для того, щоб відвідувач зацікавився пропонованою продукцією чи послугою, йому достатньо 
декількох секунд подивитися на рекламу і зробити висновок. Тому, для того, щоб конверсія була високою, 
варто розробити кожну деталь макету і постійно перевіряти гіпотези, що впроваджуються. Завчасне 
виявлення можливих складнощів у майбутньому функціонуванні рекламних макетів та знаходження 
шляхів щодо їх вирішення, також зменшує шанси провалу. 

Маркетингову комунікацію необхідно створювати так, щоб було забезпечення двобічного процесу: 
спочатку донесення до цільової та іншої аудиторії інформації про продукцію, а потім отримання зворотної 
реакції на вплив, що здійснює дана організація. Ці дві складових є невіддільними один від одного 
процесами маркетингової системи, адже дають базу для аналізу та є результатом виконаних задач [3]. 

Варіантами використання засобів маркетингових комунікацій можуть бути: рекламні інтеграції, 
персональний продаж, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю та прямий маркетинг. Кожен з типів 
має свої особливості, що треба враховувати при впровадженні у маркетингову стратегію підприємства, 
адже в одному випадку це може сподобатися аудиторії, а в іншому – навпаки. 
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Найпоширеніший інструмент – це реклама, що являє собою платну форму не особистісної взаємодії, 
що забезпечує просування товару чи послуги через демонстрацію. Основною властивістю персонального 
продажу є презентація продукції потенційному клієнту під час спілкування, з метою встановлення 
довгострокової співпраці з ним. 

Стимулюванням збуту є одноразові спонукальні міри, заохочуючи до здійснення покупки товару. 
Ефективно використовувати цей засіб маркетингової комунікації в комплексі з іншими типами. Метою 
зв’язків з громадкістю є встановлення тісної взаємодії між фірмою та різноманітною контактною 
аудиторією, завдяки створенню бездоганної репутації [4]. 

Досягнення найбільш ефективного маркетингового впливу на функціонування підприємства 
можливе при впровадженні наступних заходів: 

- виявлення слабких та сильних сторін маркетингової стратегії підприємства; 
- постійне оновлення тактик взаємодії зі споживачами; 
- проведення регулярного аналізу цільової аудиторії за сегментами для охоплення усієї категорії; 
- впровадження одразу декілька гіпотез у роботу маркетингової політики для виявлення 

найкращого засобу маркетингових комунікацій; 
- врахування тем, цікавих для потенційних споживачів, при взаємодії; 
- створення унікальної організації маркетингових засобів, завдяки демонстрації особливостей 

бренду, та персоналізації. 
Таким чином, засоби маркетингової комунікації дійсно відіграють важливу роль у діяльності 

організацій в сучасних умовах. Завдяки плануванню та впровадженню якісно розробленої маркетингової 
стратегії збільшується вірогідність того, що компанії вдасться зайняти провідні позиції у своїй ніші. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Тіньова економіка (неформальна, підпільна) – незаконна діяльність, незареєстровані доходи від виробництва 

легальних товарів і послуг, від грошових або бартерних операцій, уникнення від оподаткування [1]. 

 По своїй сутності тіньову економіку можна зобразити як неконтрольоване суспільством виробництво та 

споживання благ, яке залишається поза увагою держави. В свідомості більшості людей дане явище сформувалось 

як негативне, адже через нього бюджет країни недоотримує значну суму податків, які в наступному перерозподілі 

могли б принести користь суспільному розвитку. Але процес тінізації в Україні продовжує зростати, внаслідок чого 

утворюється парадокс між переконаннями індивідів та їх реальною поведінкою в житті.  

За своїм походженням передумови до входження в тіньовий сектор прийнято розділяти за 

наступними ознаками: 

1. Моральні причини. Бажання уникнути сплати податків пояснюється природньою реакцією на 

будь-яке відчуження грошей державою. Фактично платники податків на бачать вигоди від оподаткування. 

Іншими словами, вони вважають, що вони віддають більше країні ніж отримують від неї взамін. Окремим 

моральним фактором варто виділити відверту корупцію держслужбовців, що показує використання 

державних коштів не за призначенням [2]. 

https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/49-dev-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/439-zasobi-marketingovikh-komunikatsij-na-osnovi-internet-marketingu
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/49-dev-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/439-zasobi-marketingovikh-komunikatsij-na-osnovi-internet-marketingu
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/%20114-118.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/%20114-118.pdf
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2. Політичні причини. Суть цього фактора полягає в тому, що держава досить часто лобіює 

інтереси окремих платників податків без об’єктивної на те причини. Відповідно інші суб’єкти 

господарських відносин намагаються захистити себе від явної несправедливості [2]. 

3. Економічні причини. Бажання збільшити прибуток підприємства часто досягається за 

допомогою фальсифікації документів, утриманні на мінімальній зарплаті працівників, найму без 

реєстрації на робоче місце [2]. 

4. Нормативні причини. Утворення тіньового сектору часто є наслідком недосконалого 

законодавства. І чим більше існує прогалин в нормативно-правових актах, тим більше зростає 

привабливість щоб ними скористатись [2]. 

Крім чотирьох основних факторів, варто виділити наступні специфічні чинники, характерні для 

України, які зумовлюють популярність тіньового сектора серед підприємців та інших категорій 

населення. Серед них:  

1. Історичні. Першочергову роль тут відіграє вкорінена корупція. Внаслідок цього деформуються 

конкурентні механізми ринку, адже виграють не найбільш конкурентні підприємства, а ті, які за допомогою 

хабару отримали несправедливі переваги. Через це поступово зменшується кількість економічно прозорих та 

ефективних приватних власників. Поглиблює цю ситуацію те, що чимало тіньових та корупційних схем відомі 

громадськості, проте через корупцію в контролюючих органах вони залишаються нерозкритими. 

2. Популярність офшорних зон. Завдяки цьому фактору підприємці з легкістю можуть створити свій 

бізнес закордоном, тому що місцеві закони дозволяють ускладнити ідентифікацію власників компанії, а також 

сформовані низькі чи взагалі відсутні податки, лазівки у законодавстві дозволяють без порушень норм уникнути 

сплати деяких із них. Тому часто таке явище не порушує закон, але все ж таки є надзвичайно неетичним. 

3. Недостатній розвиток безготівкових розрахунків. Зокрема, здійснення переважної частини 

платежів у готівковій формі (кафе, магазини, аптеки тощо) призводить до ненадходження до бюджету 

значних обсягів податкових платежів. Крім цього при оплаті покупці зазвичай не вимагають чи ігнорують 

видачу чеку, тому через касові апарати часто фіксується тільки частина угод. Цей фактор допомагає 

підприємцям записувати у фінансових звітах не зовсім правдиву інформацію, і як наслідком здійснювати 

різноманітні незаконні операції – фіксація мінімальної заробітної плати працівникам, хоча справжня 

видається «у конверті», незаконні операції на ринку цінних паперів тощо. 

Не менш важливим питанням у сфері тіньового сектора економіки є вивчення потенційних наслідків 

даного процесу. До негативних варто віднести: 

1. Економічні. Найбільш очевидним аспектом тінізації економіки є недостатнє податкове 

надходження до бюджету, через що країна втрачає можливість регульовано розвивати економіку, 

залучати кошти у випадку надзвичайних потреб (криза, стихійні лиха, війна). Крім цього знижується 

інвестиційна привабливість держави, через завжди супроводжувальну корупцію та недосконалість 

законодавства, і як наслідок зниження конкурентоспроможності національної економіки [3]. 

2.  Політичні. Внаслідок високого рівня тінізації економіки державні установи втрачають 

можливість ефективно управляти економікою. Через це поступово втрачається довіра населення до влади 

та формується негативний імідж країни у світі [3]. 

3. Соціальні. Будь-які негативні процеси у державі будуть стосуватись безпосередньо населення. 

Держава через недостатнє надходження до бюджету втрачає можливість в повній мірі виплачувати пенсії 

та соціальну допомогу, стає нездатним забезпечити населення суспільно необхідними благами (охорона 

здоров’я, освіта, оборона тощо) [3]. 

Варто зазначити,  що внаслідок тінізації економіки проявляються деякі позитивні аспекти для 

населення. Приховане підприємництво забезпечує зайнятість серед тієї частини населення, яка не має 

достатніх джерел доходу (пенсіонери, люди без досвіду роботи, неповнолітні, вагітні жінки тощо). Окрім 

цього ціна на товари та послуги прихованого підприємництва зазвичай є більш прийнятною для соціально 

вразливих верств населення [3]. Проте дані переваги жодним чином не можуть покрити негативні 

наслідки. Враховуючи те, що обсяги тіньового сектору України коливаються від 40% до 45%, що 

вважається аномально небезпечним показником, заходи з протидії повинні максимально охоплювати 

сфери впливу на економіку країни [4]. Їх також варто розділити на окремі групи:  

1. Проведення ефективної антикорупційної реформи. Хоча перші кроки за минулі роки були вже 

зроблені, але на жаль, дійсно відчутних наслідків ми ще не отримали. Влада повинна донести до 
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громадськості думку, що уникнення від сплати податків та отримання неправомірних вигод від 

приховування реальних доходів відіграють роль тягаря для розвитку економіки нашої країни [5]. 

2.  Ринкове регулювання економіки. Суть полягає в тому, щоб підвищити ефективність роботи 

державних органів і також покращити законодавче забезпечення підприємницької діяльності. Зі зворотної 

сторони варто підвищити ефективність контролю та покарання за наявність неофіційно 

працевлаштованих чи тих осіб, які отримують зарплату, що не відповідає контракту [5]. 

3. Податкова реформа. Оскільки саме небажання підприємців платити податки є однією із головних 

причин «іти в тінь», перегляд принципів оподаткування державою є досить актуальним. Серед цього варто 

розглянути можливості для зменшення податкового навантаження на підприємства задля позбавлення 

стимулів до уникнення податкових зобов’язань. Окремим пунктом варто розглянути податкову амністію, що 

дасть можливість певним підприємствам добровільно визнати свою неправоту у принципах сплати податків 

без адміністративної відповідальності. Цей крок повинен збільшити довіру бізнесу до держави та аналогічно 

навпаки і в майбутньому збільшити надходження до державного бюджету [5]. 

4. Врегулювання ринку праці та проведення пенсійної реформи. Наявна на сьогодні система 

пенсійних нарахувань поступово вичерпує себе. Адже зі збільшенням відсоткового відношення людей 

пенсійного віку до робочої сили при теперішньому методі відрахувань у Пенсійний фонд їхнє відсоткове 

значення в порівнянні із зарплатою працівника буде поступово зростати. Це фактично стає черговим 

стимулом до приховування реальних доходів [5]. 

Враховуючи дані положення, можна дійти висновку, що на сучасному етапі тінізація економіки в 

короткостроковій перспективі здається досить непоганим рішенням, проте якщо взяти більш тривалий 

період та вплив на економіку країни загалом, то це явище має набагато більше недоліків ніж переваг. 

Існують як глобальні (моральні, політичні, економічні, нормативні), так і особливі для України 

передумови виникнення тіньового сектору економіки (історичні чинники, популярність офшорних зон, 

недостатній розвиток безготівкових розрахунків). Звичайно, даний процес призводить як до економічних, 

так і до політичних та соціальних наслідків. Задля подолання цієї проблеми Україні варто проводити 

досить широку політику протидії тінізації економіки, що повинно стосуватись ринку праці, 

антикорупційної, пенсійної та податкової реформи. 
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ГАЛУЗІ В УМОВАХ FINTECH ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 

Ефективність роботи сільськогосподарських підприємств залежить від їхнього забезпечення 

необхідними фінансовими ресурсами. В сучасних умовах більша частина невеликих аграріїв мають 

недостатньо власних коштів, тож вимушені залучати фінансові ресурси, насамперед, у вигляді кредитів. 

Зменшення обсягів кредитування фінансовими інститутами, зависокі відсоткові ставки змушують 

підприємства шукати альтернативні джерела фінансування.  

Нині, в епоху діджиталізації, фінансові технології розвиваються швидкими темпами, розширюючи 

можливості для збільшення шляхів залучення та інвестування коштів у підприємницьку діяльність. 

Альтернативою класичним фінансовим послугам стали крауд-технології. Під крауд-технологією 

розуміють взаємодію підприємства з широким колом осіб за допомогою інтернет-технологій задля 

використання ресурсів широкого загалу для вирішення специфічних завдань підприємств чи організацій [1].  

Однією з форм крауд-технологій є краудфандинг, який є механізмом залучення та розподілу фінансових 

ресурсів через інтернет-платформи. Його метою є залучення якомога більшого кола учасників та розподіл 

благ між ними після реалізації проекту. Краудфандингова платформа виконує цілий комплекс завдань, таких 

як аналіз проєктів, збір коштів та контроль за їх поверненням, коли проєкт не набрав потрібну суму. 

Популярними причинами збору коштів є покупка нового обладнання, розвиток бізнесу, ремонт приміщень 

чи найм персоналу. Крауд-фінансування має низку переваг та недоліків (ризиків) (табл. 1).  
 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки краудфандингу 

Переваги Недоліки 

Прозорий та ефективний механізм 

фінансування проектів 

Відсіювання потенційно сильних проектів зі слабким 

маркетингом 

Мінімальна кількість формальних процедур 

для реєстрації проектів  

Можливість розміщення проєкту та збору коштів 

шахраями 

Наявність зворотного зв’язку зі споживачем 

до початку виробництва 

Ймовірність невиконання проєкту, який був 

профінансований 

Маркетинг як підприємства, так і товарів чи 

послуг 

Представлення продуктів та ідей конкурентам до 

їхнього виходу на ринок  
 

Для сільськогосподарських підприємств України буде цікавим такий вид краудфандингу, як 

краудлендинг. Він виступає як інвестування-кредитування. Вкладник кредитує суб’єкта господарювання 

за допомогою фінансового майданчику. При цьому отримує винагороду у вигляді відсотків, а через 

певний термін і саму суму вкладу. Існують такі три види краудлендингу: 

 P2P-кредитування (“peer-to-peer”) – позичальником та кредитором є фізичні особи; 

 P2B-кредитування (“peer to business”) – фізична особа кредитує суб’єкта господарювання; 

 B2B-кредитування (“business to business”) – позичальником та кредитором є суб’єкт господарювання. 

Краудлендинг є зручним для підприємців, адже передбачає отримання грошей без застави та з 

процентною ставкою нижче банківської. 

Найпопулярнішими українськими платформами кредитування є “Finhub.соm” (Р2Р, Р2В), “AFA.cоm” 

(Р2В), “MOCash” (Р2В). Представлені на українському ринку P2P-майданчики зараз обіцяють інвесторам 

дохідність від 20% до 35% річних залежно від ступеня ризику [2]. 

У світі крауд-фінансування набуває все більшої популярності завдяки акумулюванню коштів малих 
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інвесторів. Проте в Україні таке фінансування, у класичному його виді, мало розвинене. Налічується 

декілька українських крауд-платформ,  але їх діяльність спрямована здебільшого на підтримку соціальних 

та культурних проектів, тобто весь потенціал даного механізму не реалізований.  

Проте Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2025 року, затверджена у 2019 р. 

регуляторами фінансового ринку спільно з Міністерством фінансів України та Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб, передбачає регулювання сучасних напрямів небанківських фінансових послуг, 

таких як Інтернет-платформи з кредитування та краудфандингу, відповідними нормативно-правовими 

актами [3]. Завдяки цьому з’явиться можливість підвищити конкурентоспроможність на фінансовому 

ринку та забезпечити розширення спектра надання фінансових послуг. 

Отже, в Україні сервіс краудфандингу має гарні перспективи для  розширення можливостей 

фінансування  підприємств сільськогосподарської галузі. Незважаючи на всі недоліки, він дає надію на 

пожвавлення кредитування малого бізнесу, зокрема, в аграрному секторі економіки, через залучення 

вільних коштів у громадян. Коли всі банки відмовляють у фінансуванні, краудфандинг може бути єдиним 

виходом для дрібних аграрних виробників, адже ймовірність отримати фінансування вища порівняно з 

банківськими фінансовими установами. Система краудфандингу об’єднала старі принципи та нові 

цифрові технології в обхід складної банківської системи. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Підприємства в Україні створюються та функціонують в умовах ринкових відносин, орієнтуючись на 

задоволення попиту на певні види продукції чи послуги. Господарська діяльність підприємств 

відбувається на засадах комерційного розрахунку, основою якого є самофінансування, самоуправління, 

дотримання законності, економічної відповідальності та підприємницької ініціативи. Проте, 

підприємства функціонують у режимі конкуренції – суперництва за успіх, що й зумовлює необхідність 

здійснення господарської діяльності з врахуванням обґрунтованого фінансового планування. Ігнорування 

ж цієї умови може призвести до недооцінки наявних ринкових факторів і, як показує зарубіжний досвід, 

до різкого зниження доходності й, навіть, збитковості. Саме це й підкреслює незаперечну актуальність 

нашого дослідження, зумовлює його мету та завдання. 

Метою роботи є висвітлення ролі та значення фінансового планування в діяльності підприємств. 

Фінансовий стан підприємств залежить від результатів його фінансово-господарської діяльності, яка, 

в свою чергу, визначається ефективністю управління ним. Однією з функцій управління, яка обумовлює 

рівень його ефективності, є планування. Процес планування обсягу фінансових ресурсів за джерелами 

формування і напрямками їх цільового використання на плановий період являє собою фінансове 
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планування в діяльності підприємства. На сьогодні фінансове планування є також важливим елементом 

бізнес-планування й одним із найбільш ефективних інструментів системи менеджменту підприємства.  

Як свідчать подані в табл. 1 матеріали, вчені, дослідники та економісти в своїх працях пропонують свої 

визначення сутності фінансового планування. На підставі цього можна стверджувати, що науковці розглядають 

фінансове планування як основний елемент систематичного менеджменту активів підприємства. Ураховуючи 

те, що фінансове планування є засобом реалізації основних функцій фінансів підприємств – розподільчої, 

регулюючої, контрольної, можна зробити висновок, що фінансове планування, дійсно, є не лише необхідним 

елементом фінансового менеджменту, а й суттєвим засобом його реалізації [1]. 

Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності підприємств необхідними 

фінансовими ресурсами та джерелами їх формування. 
 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи щодо визначення сутності поняття «фінансове планування»* 

Автори Визначення поняття  

Тєшева Л.В.,  

Хохлов М.П.,  

Петрова І.М. 

Процес систематичної підготовки управлінських рішень, які впливають на 

забезпечення нормального відтворювального процесу необхідними джерелами 

фінансування, їх формування та реалізацію згідно з виробничими, фінансовими 

планами, які забезпечують вирішення завдань у плановому періоді найбільш 

раціональними шляхами. 

Рудика В.І.  

Шпірна Д.С. 

Процес розроблення системи фінансових планів і призначення залежно від завдань 

та об’єктів планування, спрямованих на забезпечення подальшого економічного 

розвитку підприємства. 

Пеняк Ю.С. 

Система поточного управління фінансовими ресурсами шляхом розробки 

оперативних планів підприємства і його структурних підрозділів, що включають 

основні фінансові показники діяльності, на основі яких обґрунтовують управлінські 

рішення, контролюють їх реалізацію та досягнення основних цільових параметрів 

економічної стратегії підприємства в плановому періоді. 

*Примітка: складено автором на основі  [1; 2; 3]. 
 

Фінансове планування дає змогу дати відповідь на такі конкретні питання: 

̶ які грошові кошти може мати підприємство у своєму розпорядженні; які джерела їх надходження;  

̶ чи достатньо фінансових ресурсів для виконання поствлених завдань;  

̶ яка частина коштів має бути перерахована до бюджету, у позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам;  

̶ як повинен здійснюватися розподіл та використання прибутку на підприємстві;  

̶ як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципах 

самоокупності та самофінансування [2]. 

Підводячи підсумок вищенаведеного можемо відзначити, що фінансове планування є одним із 

альтернативних фінансових інструментів, що використовується підприємствами для налагодження 

фінансової діяльності та підвищення рентабельності й платоспроможності. Фінансове планування 

створює необхідні передумови для забезпечення міцного фінансового стану підприємства в плановому 

періоді. Тому, приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна досягти бажаної фінансової 

стабільності підприємства за умови виконання прогнозованих обсягів операційної та інвестиційної 

діяльності на засадах фінансової стійкості, що й створить передумови для збільшення прибутку, 

достатнього для самоокупності та самофінансування підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ НАПРЯМКІВ ТА СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Актуальність.  Забезпечення результативності діяльності підприємства є фундаментальним 

процесом, який визначає ефективність функціонування національної економіки в цілому. Тому створення 

умов для результативної та ефективної діяльності є першочерговим питанням для кожного суб'єкта 

господарювання. Актуальність проблематики підвищення ефективності діяльності підприємства 

обґрунтована також тим, що кожне підприємство, мале воно чи велике, прагне отримати максимальний 

прибуток та стійку конкурентоспроможну позицію на ринку. Задля підвищення економічного ефекту 

підприємство веде безперервний аналіз господарської діяльності, виявляє відхилення та розробляє 

інструменти для їх усунення 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка теоретичних і практичних питань щодо 

забезпечення результативності діяльності підприємства знайшла відображення в роботах низки 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Різні аспекти розробки стратегії щодо підтримання результативності 

діяльності підприємства розглядалися таким вченими як: Воронін О., Головенко І., Гонтарева І., Онокало В., 

Догадайло Н., Еремина Г., Шухарт В., Демінг В. та інші 

Мета дослідження - визначення теоретичне узагальнення напрямків та стратегій забезпечення 

результативності діяльності підприємства та розробка й обґрунтування їх впровадження 

Таблиця 1  

Наукові підходи до трактування сутності результативності діяльності підприємства 

Автор Визначення 

Головенко І.П. [1] «відповідність результатів і витрат підприємства цілям діяльності та 

інтересам власників» 

 

Гонтарева І.В. [2] 

«якість результату, тобто відношення стейкхолдерів до споживчих властивостей 

конкретних благ, утворених у процесі господарської діяльності підприємства» 

Жучкова Г.А. [3] «є узагальнюючим поняттям та синтезує в собі глибокі якісні 

явища, що є підсумковими показниками роботи підприємства» 

Тищенко О., Кизим М., 

Догадайло Л. [4] 

«сукупний результат функціонування системи менеджменту з врахуванням 

усіх її елементів та потенціал для можливого її розвитку» 

 

 

Явдак М.Ю. [5] 

«узагальнююча характеристика одержаних (відповідно до свідомо й заздалегідь 

визначених цілей і встановлених завдань) різного роду позитивних ефектів, 

пов’язаних із продуктивним використанням економічних ресурсів на основі 

повної реалізації наявних можливостей та потенціалу розвитку» 

Ярославскьий А.О. [6] «отримання максимально можливих благ від наявних у розпорядженні ресурсів» 
 

Виклад основного матеріалу. Поняття результативності діяльності підприємства можна 

сформулювати наступним чином: результативність діяльності – це здатність формулювати свої цілі з 

урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов функціонування та досягати поставлених результатів при 

фіксованих витратах або здатність мінімізувати витрати при досягненні необхідних результатів. В рамках 

даного питання необхідно відзначити, що проблема ефективності і результативності підприємства зачіпає 

всі напрямки її діяльності: виробнича, маркетингова, фінансова, соціальна, інноваційна та ін 

Наукові підходи до трактування сутності результативності діяльності підприємства наведено в таблиці 1. 

Розглянувши ряд трактувань сучасних  дослідників, зроблено висновок про відсутність єдиної думки 

про поняття результативності діяльності підприємства. Існуючі авторські погляди до визначення даного 

поняття зводяться до: 

 господарської діяльності в цілому; 

 виробничої або операційної діяльності; 

 фінансової діяльності; 
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 постачальницької діяльності; 

 маркетингової і збутової діяльності. 

При цьому в трактуванні поняття загальної діяльності підприємства найбільш поширений 

функціональний підхід, який акцентував увагу на функціонуванні різних відділів і служб. 

Схематично зв’язок напрямків дослідження результативності, спрямовані в кінцевому рахунку на 

новий результат і подальший розвиток підприємства, представлено на рисунку 1 
 

 
Рисунок 1 – Взаємозв’язок результативності та ефективності діяльності підприємства 

 

На нашу думку, підхід, який би розглядав достатність результату з урахуванням ефективності, 

найбільш обґрунтований, адже об’єднує відмінні риси поняття результативності. Про достатність 

дозволяє судити наявність позитивного результату, який супроводжує ефективність з урахуванням 

очікуваних успіхів або еталонів певного процесу 

Представлені в працях вітчизняних і зарубіжних авторів методики оцінки результатів діяльності 

підприємств більшою мірою спрямовані на аналіз і оцінку тенденцій зміни факторів першого роду, що 

впливають на прибуток (виручку і собівартість), і в меншій мірі орієнтовані на аналіз ключових положень, 

що визначають ринкову позицію підприємства, а саме – його конкурентоспроможність.  

Оцінка результативності є завданням особливої важливості для підприємств, що здійснюють комерційну 

діяльність в різних галузях і сферах економіки. Відсутність аналізу ступеня досягнення поставлених цілей, 

недостатність інформації про стан підприємства на ринку може привести до погіршення фінансових результатів 

бізнес-діяльності підприємства і, як наслідок, припинення діяльності в цілому [7, с. 60]. 

Проблема результативності діяльності підприємства досить складна. Це обумовлено специфікою 

внутрішньої глибинної суті досліджуваної проблеми, множинністю факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, що впливають на її розвиток. Проведення оцінки внутрішньої результативності діяльності 

підприємства стосуються оцінки ефективності керованої підсистеми організації. Дана оцінка передбачає 

проведення: оцінки ефективності управління операційною діяльністю; оцінки ефективності управління 

фінансовою діяльністю; оцінки ефективності управління персоналом; оцінки ефективності управління 

маркетинговою діяльністю; оцінки ефективності управління інноваційною та інвестиційною діяльністю. 

Крім цього, оцінка внутрішньої результативності діяльності підприємства передбачає проведення 

оцінки ефективності керуючої підсистеми організації. Ця оцінка припускає проведення: оцінки 

ефективності технології управління; оцінки ефективності структури управління; оцінки ефективності 

діяльності управлінського персоналу; оцінку ефективності організаційної культури підприємства. 

Отже, управління результативністю діяльності підприємства необхідно здійснювати, 

використовуючи системний, функціональний, процесний і цільовий підхід. При цьому важливо 

враховувати, що зазначені вище підходи реалізуються на практиці за допомогою методологій, 

методичних підходів і методів. Зокрема, цільовий підхід в контексті поняття результативності передбачає 

також контроль досягнення цілей і коригування виявлених відхилень. Останні найбільш часто 

розглядаються в таких галузях економіки і менеджменту, як планування на підприємстві, контролінг та 

управлінський облік, а також управління якістю. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
 

Проблема підтримання ліквідності банків є актуальною на сьогодні, оскільки питання, пов’язані з 

ліквідністю, мають величезне значення для підтримки стабільності та ефективності платіжної системи 

країни, стійкості усієї банківської системи.  

Зважаючи на нестабільність економіки України, нерозвиненість внутрішнього грошового ринку та 

необхідність забезпечення стабільного розвитку всієї банківської системи, посилена увага до ліквідності 

стає зрозумілою. Проведення оцінки дотримання банком нормативів ліквідності, дозволяє контролювати 

рівень ризику ліквідності банку як з боку самого банку в рамках моніторингу, так і з боку регулятора в 

рамках дистанційного нагляду за банками.  
 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка виконання нормативів ліквідності банківської системи України  

станом на жовтень 2014-2021 рр. 

Джерело: складено авторами на основі [2] 
 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2517
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Відповідно до  рекомендацій  Базельського  комітету  та норм законодавства Європейського Союзу в 

Україні  запроваджується  новий  етап управління  ризиком  банківської  ліквідності. Цей  етап  передбачає  

підвищення  стійкості вітчизняних банків до короткострокових і довгострокових  шоків  ліквідності,  

відповідно  до нього  Національний  Банк  України скасовує два нормативи ліквідності (Н4 та Н5) та додає 

нові – LCR та NSFR, останній з яких став обов’язковим до виконання від початку 2021 року [1]. 

Запровадження нових нормативів відбувається з метою наближення банківського регулювання до 

європейських стандартів та посилення ефективності функціонування банківської системи України загалом. 

Для більш детального аналізу роботи банків щодо забезпечення стабільної ліквідності наведемо 

графік виконання банками нормативів (рис. 1). 

Отже, нормативи ліквідності протягом 2014-2021 рр. повністю виконувалися банківською системою. 

Національний банк України як регулятор банківської системи, з метою підтримки ліквідності банків, 

повинен на постійній основі здійснювати контроль правильності визначення та адекватної політики щодо 

підтримки ліквідності, виявляти оперативно негативні зміни у ліквідній позиції банків та завчасно 

вживати заходів щодо їх усунення. 
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МІСЦЕ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 
 

Державні банки  в Україні є лідерами ринку банківських послуг, який є складовим елементом 

фінансового ринку. З огляду на банкоцентричність фінансового ринку України, банки в цілому, та державні 

банки зокрема надають велику кількість послуг: кредитних, депозитних, інвестиційних. Провадять свою 

діяльність державні банки як учасники ринку та як посередники. Пріоритети розвитку державних банків не 

можна розглядати без оцінки макроекономічного ефекту від їх діяльності. В цьому руслі варто звернути 

увагу, що існують дві теорії, що визначають роль державних банків в економіці в цілому.   

Перша теорія стверджує позитивний вплив державних банків на розвиток економіки. Державні банки 

можуть стимулювати економічний розвиток шляхом вирішення проблем дефіциту приватного 

фінансування в ситуаціях, коли економічні та фінансові інститути розвиваються досить слабко. Таким 

чином, задана концепція передбачає позитивні дані банків у забезпеченні фінансовими ресурсами 

окремих категорій власників, до того часу, поки загальний рівень фінансового посередництва в країні 

занизький, і ніщо не свідчить про потенційні результати державної присутності в розвинених країнах з 

функціонуючими фінансовими ринками. 

Друга теорія є відображенням соціального погляду. Що стосується «соціального погляду», то дана 

концепція зв’язує позитивний вплив діяльності державних банків із фінансуванням соціально значущих 

проектів, пов’язаних з великими зовнішніми ефектами, такими, як розвиток інфраструктури, освітніх 

установ і т.д. Також, банки з державним участю грають ключову роль у кредитуванні клієнтів у 

віддалених регіонах країни, не мають доступу до достатньої кількості приватних банківських послуг. 

Відповідно, згідно з цією теорією, лідируюча роль державних банків у забезпеченні економіки 

необхідними фінансовими ресурсами також має місце в країнах з низьким рівнем розвитку економічної 

та фінансової інфраструктури, що випробовують проблеми дефіциту приватного банківського капіталу. 

Таким чином, обидві теорії показують позитивний вплив державних дій у банківському секторі на 

показники економічного розвитку саме в країнах, що розвиваються, не робить однозначного висновку про 

направлення даних ефектів в державі з розвиненою ринковою економікою. 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2
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Попри те, що Україна за рівнем економічного розвитку належить до країн що розвиваються, аналіз їх 

діяльності свідчить про те, що доцільність присутності держави у банківському капіталі варто оцінювати 

комплексно та розглядати ефективність їх робот в цілому.  

В Україні у 2020 році прийнято Засади стратегічного реформування державного банківського сектору 

(стратегічні принципи) [1], які охоплюють кроки реформування діючої системи державних банків. Попри 

чіткість кроків та принципів, що встановлені у Засадах Міністерством Фінансів України, наголошуємо на 

необхідності слідування їм, особливо за відсутності законодавчої фіксації. В нашому випадку дана 

система реформування є лише стратегічним орієнтиром та не є обов’язковою до впровадження.  

При цьому орієнтири для реформування державних банків в Україні повинні бути гнучкими, адже, 

проведений аналіз засвідчив чутливість до зовнішніх шоків та потрясінь, що знайшло своє відображення 

у погіршенні фінансових показників державних банків та спад економічної активності [2]. 

Отже, банки з державним участю частково дозволяють вирішити проблему постачання фінансових 

ресурсів на фінансовому ринку, що розвивається, і здатні сприяти ефективному перерозподілу даних 

ресурсів. За даних умов діяльність українських державних банків не забезпечує ефекту каталізатора 

процесу трансформації приватних збережених в інвестиціях. Саме тому, стратегічні орієнтири 

реформування системи державних банків  полягають у виході держави із їх капіталу. 
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ANALYSIS OF DISEASE STATISTICS, ETIOLOGY AND TREATMENTS OF PATIENTS 

WITH TOURETTE SYNDROME 
 
Introductions. Currently, incomplete scientific information is available on the prevalence, etiology, and 

treatment modalities of patients with Tourette syndrome (TS). It is shown that this disease is characterized by 
symptom-complex CNS lesion. He is characterized by the paroxysmal (or individual - permanent) teak-like twitches 
of the muscles of the limbs and neck, face and facial muscles involved in a speech act, respiratory muscle hyperkinesis 
with involuntary impulsive exclamations of individual sounds and words. Chronic twitching is observed in 3-4%, TS 
- in 0,1-3,0% of the population. At the same time, boys get sick 2-3 times more often than girls. In most cases, the 
disease manifests itself in 2-15 years and is diagnosed - at a later age. It has been found that Tourette's syndrome is 
inherited by autosomal-recurrent type and does not affect mental development and life expectancy. 

Aim. In connection with the above, the purpose of the work was to analyze the statistics of morbidity, etiology 
and ways of treatment of patients with Tourette's syndrome. 

Materials and methods. Used well-known methods of processing domestic and foreign scientific literature 
with data on morbidity, etiology and experience of treatment of patients with Tourette's syndrome. 

Results and discussion. Numerous studies have convincingly shown that Tourette's syndrome is a disorder 
involving various physical tics and at least one vowel. It is a condition associated with damage or anomalies in the 
basal ganglia of the brain. Some people with TS inadvertently utter inappropriate or obscene words. Let's analyze 
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each of the manifestations separately.  
Tics –  is an unusual movement or, collectively, a sound that a person is practically unable to control. This 

may include blinking of the eyes, coughing, clearing of the throat, sniffing, body or head or limb movements, 
unusual sounds. A person with Tourette's Syndrome has physical and vocal tics that last more than a year. These 
are neurological disorders with symptoms that are exacerbated by stress, fatigue, trauma, invasive or infectious 
diseases and other interventions. Tics are more common in people with obsessive-compulsive disorder (OCD), 
autism spectrum disorder (ASD), or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 

As for, TS occurrence statistics, according to the Tourette Association of America, 1 in every 160 children in 
the United States may have Tourette syndrome. The disease, is estimated to affect at least two hundred thousand 
Americans and men 2-3 times more than women. Most people with Tourette syndrome have normal intelligence 
and life expectancy. Unfortunately, there is no reliable scientific data on this disease in Ukraine. The reason here 
is that the disease in Ukraine is often misdiagnosed. The latter emphasizes again the relevance of our research. 

As we have noted, the exact cause of Tourette's syndrome is unknown, but most likely it is related to a problem 
in the basal ganglia, the part of the brain that is responsible for involuntary movements, emotions and learning. 

Experts believe that anomalies in the basal ganglia can cause imbalances in levels of brain neurotransmitters 
that transmit messages from one cell to another. Abnormal levels of neurotransmitters can disrupt normal brain 
function, resulting in tics.  

Tourette's syndrome, is believed, to have a genetic link and is hereditary. A person who has a close relative 
with a tick is more likely to suffer a tick as well. Some studies indicate that TS is more common in preterm infants. 
Pediatric illness, too, can cause ticks. In particular, infection with group A streptococcal bacteria was associated 
with Tourette's symptoms. Bacteria or drugs may be causing the immune system to produce antibodies that 
interact, with brain tissue, which results in functional changes in the brain. 

There is no exact test for the diagnosis of Tourette syndrome, so the diagnosis depends on the signs and 
symptoms, as well as on medical and family history. The following criteria should be present here. The patient has 
two or more motor tics, such as blinking or shrugging and at least one sound (such as whistling, clearing of the 
throat, or exclamation of a word or phrase), although they may not always occur at the same time. The patient had 
tics for at least a year. Tiks can occur many times a day (usually by attacks) almost every day, or it may appear or 
disappear. The patient has tics that started at the age of 18 years. The patient has symptoms that are unrelated to 
medication or other medication or other health conditions (such as seizures, Huntington's disease, or post-viral 
encephalitis). Other conditions (such as allergic symptoms) that can lead to similar symptoms are also considered. 

Treatment that was not the purpose of this study usually involves drug treatment and non-pharmacological 
treatment that is consistent with some symptomatology. Proper exercise and a healthy diet can help reduce stress 
and improve well-being, which can help reduce the severity and frequency of TS manifestations. In rare cases, 
surgery may also be a treatment option. 

Conclusions. Thus, analysis of statistics of morbidity, etiology and ways of treatment of patients with 
Tourette's syndrome allows to make the following conclusions. Tourette's syndrome is a genetically determined 
disorder of the central nervous system that is manifested at any age and is characterized by multiple tick 
movements and at least one voice during the day. In people with Tourette syndrome, intelligence and life 
expectancy are normal. The severity of tics is reduced in most children when they are nearing adolescence, and a 
severe degree of Tourette syndrome in adulthood is rare. Genetic and environmental factors play a role in the 
etiology of Tourette syndrome, but the exact causes of the disease are still unknown. In most cases, treatment is 
not required. There are no effective remedies for every case of ticks, but the use of medicines and treatments to 
alleviate the patient's condition is justified. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ 
 

Актуальність. Вірус папіломи людини чи не одна з найпоширеніших інфекцій, що передаються 

статевим шляхом. Шляхи інфікування, висока контагіозність ВПЛ, онкогенні властивості збудника 

зумовлюють потенційну небезпеку щодо інфікування для кожної людини, проте вважається,  що  ця  

небезпека  є  найвищою  для  жінок репродуктивного  віку. [1, 4].   

Мета: проаналізувати дані літератури щодо ефективності, безпечності і імуногенності вакцини проти 

вірусу папіломи людини. 

Матеріали і методи: в нашій роботі ми проаналізували різноманітні дослідження в літературних 

джерелах, що дозволило нам оцінити ефективність імунопрофілактики вірусу папіломи людини. 

Результати досліджень. Робота над створенням вакцини почалась в середині 1980-х років, якій 

передували результати досліджень Харальда цур Хаузена щодо впливу вірусу папіломи людини на 

розвиток раку шийки матки. З того моменту почались спроби створення вакцини. Перша профілактична 

вакцина проти 4-х типів вірусу папіломи людини (6,11,16,18) була одобрена в 2007 році. Наразі активно 

застосовуються дві вакцини: Церварікс і Гардасил. Захист від раку шийки матки складає приблизно 70%. 

Дослідження ІІІ фази показали, в яких брали участь близько 15000 осіб , що квадривалентна вакцина 

Гардасил  запобігає на 98% інтраепітеліальним неоплазіям шийки матки, вульви та піхви у жінок, у 

чоловіків ця ж вакцина показала ефективність на 65,5%. В той час як вже інфіковані жінки одним або 

багатьма типами отримують часткову вигоду від вакцинації квадривалентою вакциною – захист від тих 

типів, з якими вони ще не зустрічалися.  В результаті цього, науковці рекомендують не лише масову 

вакцинацію підлітків, а й жінок до 26 років незалежно від ВПЛ-статусу [1, 3].   

На сьогоднішній день двовалентна вакцина Церварікс зареєстрована більш ніж в 100 країнах, її 

основним механізмом є збереження індукованих нею нейтралізуючих антитіл і забезпечує персистенцію 

антитіл до 7,3 років. Під час дослідження вакцина Церварікс була використана дівчатками та жінками 

віком від 10 до 25 років і ефективність складала майже 100%. Побічними ефектами став біль у місці 

ін’єкції, почервоніння та набряк верхньої кінцівки [2]. 

Висновок. Обидві доступні вакцини проти вірусу папіломи людини показують високі результати та 

індукують високі рівні сироваткових антитіл, таким чином досягається достатній рівень захисту з моменту 

введення. Дослідження різних вікових груп показало, що найбільш пріоритетними групами для проведення 

імунопрофілактики проти вірусу папіломи людини є вікова група в діапазоні від 9 до 26 років. Впровадження 

вакцинації відкрило нові можливості для профілактики раку шийки матки, що  є  основою  зниження  частоти  

цього  захворювання загалом і відкриває нові перспективи в збереженні здоров’я жінок. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ВАГІТНИХ ЖІНОК 
 

Актуальність: Всесвітня пандемія коронавірусу COVID-19 зачепила усі верстви населення, що стали 

потенційними пацієнтами інфекційних відділень. Враховуючи особливості фізіології функціонування 

жіночого організму в період вагітності, саме вагітні жінки потребують особливої уваги на етапі 

діагностики та лікування даного захворювання. Існують відомості, які демонструють вкрай тяжкий 

перебіг COVID-19 у вагітних, особливо в третьому триместрі, з летальним наслідком [1-2]. Тому, на наш 

погляд, на сьогодні особливо важливо знати особливості перебігу  COVID-19 у вагітних. 

Мета: проаналізувати сучасні дані літератури про перебіг коронавірусної хвороби у вагітних. 

Матеріали і методи: в роботі проаналізовано дані літературних джерел, клінічні протоколи ведення 

вагітних з коронавірусною хворобою. 

Результати досліджень: Аналізуючи літературні джерела, при скринінговому обстеженні вагітних при 

госпіталізації у пологовий будинок показано, що 15,7% (33 із 210) були інфіковані COVID-19, при цьому 

клінічні прояви коронавірусної хвороби було виявлено лише у 20% (7 із 33) позитивних на SARS-CoV-2 [3].  

Аналіз клінічних проявів COVID-19 у 116 вагітних показав переважно наявність гарячки (50,9 %) та 

кашлю (28,4 %), при цьому ознаки пневмонії, за даними методів візуалізації, було зафіксовано у 96,3 %, а 

розвиток тяжкого ступеня – у 6,9 % без материнської смертності [4]. Важчий перебіг інфекційного 

захворювання може бути спровокований імунними перебудовами материнського організму. У результаті 

лабораторних досліджень було відзначено лейкоцитоз (31,5 %), лімфопенію (43,0 %), підвищення рівня 

С-реактивного протеїну (63,0 %) [4]. При цьому симптоми COVID-19 не залежали від терміну гестації на 

момент маніфестації SARS-CoV-2 [5]. 

Вагітні хворі на COVID-19 мають більшу ймовірність ушпиталення у відділення інтенсивної терапії, 

порівняно з невагітними жінками репродуктивного віку [6, 7]. За результатами досліджень доведено, що 

вік вагітної жінки та наявність певної коморбідної патології впливають на тяжкість коронавірусної 

хвороби, а саме у вагітних старшого віку, у вагітних з високим індексом маси тіла, хронічною 

гіпертензією, діабетом частіше розвивається тяжкий ступінь COVID-19. Зазначена супутня патологія, яка 

мала місце ще до вагітності, вважається факторами ризику ушпиталення у відділення інтенсивної терапії 

та виникнення показань для штучної вентиляції легень [6]. 

Особливе занепокоєння викликають вагітні в II та III триместрі, які мають клінічні прояви COVID-19, 

оскільки саме в перинатальний період або одразу ж після розродження спостерігається підсилення 

симптомів захворювання [8]. 

При нормальному розвитку дитини та задовільному самопочутті матері рекомендується вести вагітну 

амбулаторно, дотримуючись плану ведення вагітності. Також необхідно дотримуватися епідеміологічного 

режиму, тому консультації, що не потребують лабораторної та інструментальної діагностики доцільно 

проводити дистанційно. 

В літературних джерелах SARS CoV-2 поки не розглядається як ймовірний тератогенний фактор. Наразі 

немає достовірних даних щодо залежності між інфікуванням коронавірусом та частотою виникнення 

прееклампсій. У разі початку пологової діяльності, або наявному важкому чи середньому стану важкості 

захворювання необхідна госпіталізація із дотриманням протиепідеміологічних заходів. Метод розродження 

повинен бути обраний із врахуванням акушерських показів, окрім випадків дихальної недостатності у 

пацієнтки, що потребує негайного розродження. Симптоматичне лікування пневмоній різної етіології та їх 

ускладнень повинно проводитись згідно існуючих стандартів та протоколів. 

Висновок: На сьогоднішній день матеріали щодо перебігу коронавірусної хвороби у вагітних і впливу 

даного вірусу на перебіг вагітності лише накопичуються та потребують подальшої систематизації та 

вивчення. Є певні особливості клінічних і лабораторних проявів SARS-CoV-2-інфекції, які слід враховувати 
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для ранньої діагностики захворювання та оцінки ступеня тяжкості COVID-19 у вагітних. На особливу увагу 

заслуговують хворі вагітні у II-III триместрах та післяпологовому періоді, оскільки є повідомлення про 

значне погіршення прогнозу з швидким прогресуванням гострої дихальної та поліорганної недостатності. 
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ЕКТОПІЯ ШИЙКИ МАТКИ ЯК ФОНОВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ 
 

Актуальність. На даний час у структурі доброякісної патології шийки матки ектопія циліндричного 

епітелію становить близько 25%. Це фонове захворювання є сприяючим чинником розвитку передракового 

процесу і раку шийки матки, які призводять до істотного зниження фертильності і інвалідизації хворих [1]. 

Мета. Проаналізувати дані літературних джерел з проблеми ектопії шийки матки як фонового 

захворювання розвитку раку шийки матки. 

Матеріали і методи. Проведено аналіз даних огляду літературних джерел з проблеми ектопії шийки 

матки як фонового захворювання. 

Результати дослідження. Ектопія циліндричного епітелію є наслідком гіперпластичного процесу і 

має певний зв’язок із гормональним станом жінки [1]. 

Фонові процеси – це доброякісні захворювання піхвової частини шийки матки, які можуть сприяти 

розвитку раку. Серед патологічних станів шийки матки доброякісні зміни становлять до 80 % [2]. 

Найбільшу групу складають фонові процеси, пов’язані із гормональними порушеннями. Серед них 

найчастіше зустрічаються ектопії (ендоцервікози, псевдоерозії) ‒ це ділянка зміщення високого 

призматичного епітелію на ділянку піхвової частини шийки матки, в якій відбуваються процеси утворення 

залозистих структур і метаплазії резервних клітин [3]. Такі ділянки розміщуються навколо зовнішнього вічка 

матки. Ектопія циліндричного епітелію на шийці матки спостерігається у 10–15% жінок, молодших 30 років. 
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В клінічній практиці розрізняють ускладнену і неускладнену форми ектопії циліндричного епітелію. 

Неускладнена форма ектопії циліндричного епітелію не має специфічних клінічних проявів, і частіше за 

все її діагностують при профілактичному гінекологічному огляді. Ускладнену форму ектопії 

циліндричного епітелію спостерігають більш, ніж у 80% випадків. При ускладненій формі ектопія 

поєднується із запальними, передраковими процесами шийки матки. При поєднанні з порушенням 

епітеліально-стромальних взаємовідносин шийки матки, ектопію циліндричного епітелію шийки матки 

трактують як ектропіон. При наявності супутніх запальних процесів нижнього відділу статевих шляхів 

пацієнтки скаржаться на білі, зуд, диспареунію, рідше на контактні кров'янисті виділення. Часто приводом 

для звернення до гінеколога бувають розлади менструального циклу, безпліддя [4]. 

Найчастіші гістологічні заключення при вродженій ектопії циліндричного епітелію шийки матки: 

залозиста папілярна ектопія циліндричного епітелію, при неускладненій формі набутої ектопії шийки 

матки: залозиста ектопія, епідермізуючий ендоцервікоз. При ускладненій формі ектопії можливі будь-які 

варіанти гістологічних заключень, характерних для цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (ЦІН) 

різного ступеня на фоні ектопії циліндричного епітелію шийки матки [5]. 

На думку одного з авторів, наявність структур ендоцервікса на піхвовій частині шийки матки у жінок, 

що не народжували, молодших 24 років слід розглядати як фізіологічне явище, яке не потребує активних 

терапевтичних заходів [6]. Однак звертає на себе увагу той факт, що в теперішній час в питанні 

епідермізації ектопій у молодих жінок, що не народжували, часто виникає дисплазія покривного епітелію, 

яка включена в групу передракових захворювань. 

На даний момент, враховуючи збільшення факторів ризику розвитку як запальних процесів, так і раку 

шийки матки: ріст інфекцій, що передаються статевим шляхом, ранній початок статевого життя, часту 

зміну статевих партнерів, акселерацію, не можна повністю погодитися з точкою зору фізіологічності 

ектопії у жінок старших за 22–23 роки. Вказані фактори ризику сприяють розвитку дисплазії і в 

подальшому раку, як наслідку епідермізації псевдоерозії. Відповідно, відмова від лікування ендоцервікозу 

в даного контингенту є невиправданою [7]. 

Висновок. Таким чином, результати проведеного аналізу сучасної літератури з проблеми ектопії 

шийки матки у молодих жінок як фонового захворювання, свідчать про необхідність удосконалення 

існуючих методів діагностики та лікування даної патології, з метою попередження розвитку передракових 

захворювань, а в подальшому раку шийки матки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ У 

ДІВЧАТОК ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ 
 

Актуальність. Аномальна маткова кровотеча (АМК) – узагальнююче поняття для будь-якого 

порушення менструального циклу, що включає зміни регулярності і частоти менструацій, тривалості 

кровотечі або кількості крові, що втрачається [1, 2]. 

Пубертатний період є важливим та критичним періодом становлення репродуктивної системи для 

кожної дівчинки-підлітка. Згідно з даними світової літератури, частота АМК у підлітків складає від 2,5% 

до 38%. Аномальні маткові кровотечі є лідерами серед причин звертання до гінеколога дівчатками в 

пубертатному періоді [2]. Етіологічні чинники, які впливають на розвиток АМК є досить різноманітними, 

саме тому присвячується велика увага мультисистемному підходу до лікування АМК. 

Мета. Проаналізувати критерії лікування аномальних маткових кровотеч в пубертатному періоді 

згідно літературних джерел. 

Матеріали і методи. В нашій роботі ми проаналізували дані наукової літератури щодо сучасних 

критеріїв лікування АМК в пубертатному періоді. 

Результати досліджень. За відсутності органічних порушень статевої сфери (пухлини, аномалії 

розвитку статевих органів, порушення згортання крові, тромбоцитопенія тощо) першопричиною 

виникнення маткових кровотеч у підлітків є зміни гормонального гомеостазу. Незрілість гіпоталамо-

гіпофізарних структур призводить допорушення фолікулогенезу в яєчниках (атрезія або персистенція 

фолікулів). Внаслідок ановуляторних циклів виникає недостатність лютеїнової фази, що клінічно 

маніфестується порушеннями МЦ, і, власне, АМК [3]. 

Інструментальні методи дослідження: трансвагінальне УЗД є стандартом діагностики, що дозволяє 

детально оцінити анатомічні аномалії матки та ендометрія, виявити структурну патологію шийки матки, 

міометрія, маткових труб і яєчників. Дівчаткам, які не живуть статевим життям, проводять 

трансабдомінальну сонографію [4]. 

Якщо дозволяють клінічні обставини, терапією вибору є медикаментозне лікування. Відповідно до 

рекомендацій від 2014 р. щодо лікування АМК у підлітків [5], при легкій кровотечі пацієнтку можна 

спостерігати упродовж кількох МЦ, застосовуючи симптоматичну терапію (гемостатичні препарати, 

препарати заліза, нестероїдні протизапальні засоби). 

Лікувальні заходи проводяться у декілька етапів: на 1-му – зупинка кровотечі, антианемічна терапія, 

корекція психічного статусу; на 2-му – протирецидивна терапія (корекція МЦ і стану ендометрія). 

Лікування АМК у підлітків при помірній кровотечі (кровотеча більше 7 днів або МЦ тривалістю менше 

3 тижнів, гемоглобін 100–110 г/л) також здійснюється диференційовано, залежно від її інтенсивності. 

Терапією першого вибору є інгібітори переходу плазміногену в плазмін: транексамова кислота: 

внутрішньовенно 15 мг/кг упродовж першої години терапії, потім крапельне введення 1 г/год протягом 8 

год; сумарна доза не повинна перевищувати 6 г. Можливе профілактичне використання per os 1 г 4 рази 

на добу з 1-го до 4-го дня менструальної кровотечі (Всесвітня федерація гемофілії рекомендує 

призначення Транексаму за 1–2 дні до початку менструації всім дівчатам із гемофілічними розладами). 

Препаратами вибору для гормонального гемостазу залишаються комбіновані оральні контрацептиви 

(КОК), які містять 30–50 мкг етинілестрадіолу. 

Протирецидивна терапія гормональними препаратами призначається протягом 2–3 МЦ. Кількість циклів 

гормональної терапії залежить від загального стану дівчини, а також стану яєчників і ендометрія (за даними УЗД). 

За даними дослідження Козловського І.В. (2016), враховуючи потенційно більшу наявність можливих 

побічних ефектів та ускладнень при застосуванні КОК (зокрема, зменшення рівня концентрації в організмі 

вітаміну В6 та магнію, що є особливо несприятливим для підлітків), альтернативною схемою після гемостазу 
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може бути застосування препарату мікронізованого прогестерону - лютеіни. Для підлітків найзручнішим є 

сублінгвальний шлях введення мікронізованого прогестерону. Пролонгована схема застосування лютеіни 

дає кращі результати у порівнянні з класичною схемою (від 16-го до 25-го дня МЦ) [6]. 

Показання до оперативного втручання масивна кровотеча з вираженою анемією, що загрожує життю 

(рівень гемоглобіну менше за 70 г/л, гематокрит менше за 20%) неефективність гормонального гемостазу. 

Висновок. Встановлення правильної тактики ведення пацієнток з аномальною матковою кровотечею 

пубертатного періоду залежить від правильної діагностики причин кровотечі, вибору напрямку лікування 

з урахуванням усіх можливих негативних впливів. Головною помилкою у веденні таких пацієнток є 

призначення лікувальних заходів без попереднього обстеження, а надалі – відсутність контролю за 

результатами його застосування та ефективності. Особливо це стосується гормональних препаратів. 
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ВПЛИВ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПЛІД 
 
Актуальність. На сьогоднішній день цитомегаловірусна інфекція розглядається як один з 

найнебезпечніших чинників тератогенності в анте- та перинатальному інфікуванні. Її  актуальність 
першочергово обумовлена значною поширеністю серед новонароджених та дітей раннього віку, високим 
показником, труднощами інтерпретації її проявів, особливо у випадках генералізації інфекційного 
процесу, адже сприйнятливість серед жінок дітородного віку коливається в межах  від 50 до 100 % [1, 2]. 

Мета і завдання. Проаналізувати дані літературних джерел про особливості клінічного перебігу та 
діагностики цитомегаловірусної інфекції в період вагітності. 

Матеріали та методи. Проведено огляд даних сучасної літератури щодо особливостей клінічного 
перебігу цитомегаловірусної інфекції в період вагітності. 

Результати. Цитомегаловірус (ЦМВ) — вірус підродини бета-герпесвірусів, в структурі якого 
дволанцюгова лінійна ДНК [2].  

Доведено передачу інфекції від матері до плода (пренатальна, перинатальна чи постнатальна). 
Сучасні світові дані свідчать, що 0,5–2,5 % новонароджених інфіковані ЦМВ, від 10 до 35 % дітей 
інфікуються ЦМВ протягом першого року життя. Однак ця ситуація є найбільш небезпечною щодо 
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внутрішньоутробної передачі інфекції плоду. Особливістю цієї інфекції є те, що вона може передаватися 
від матері до плода, навіть якщо мати була інфікована багато місяців і навіть років тому [2, 3]. 

Первинне інфікування жінки під час вагітності або активація латентної інфекції в організмі 
збільшують потенційну небезпеку трансплацентарної передачі вірусу плоду. Вирішальною умовою для 
цього є зниження імунологічної  реактивності організму. Оскільки вагітність є станом фізіологічного 
імунодефіциту, всі вагітні жінки, носії цитомегаловірусу, повинні  бути зараховані до групи ризику 
внутрішньоутробного інфікування плода [2, 4]. 

За статистичними даними варто відзначати, що від 40 до 50 % новонароджених від матерів, первинно 
уражених ЦМВ, мають природжену інфекцію, з них у 5–1%  наявні клінічні симптоми при народженні. 
Смертність дітей цієї групи досягає 30 %.  Приблизно 80% із тих, хто залишилися живими, мають серйозні  
неврологічні захворювання [2]. 

Одними із основних і найбільш частими проявами захворювання в період вагітності є невмотивований 
головний біль, втомлюваність. Майже у 96% випадків спостерігається збільшення та пальпаторна болючість 
підщелепних слинних залоз, а також виділення зі статевих органів білувато-сірого кольору. Поодинокі 
прояви хвороби можуть проявлятись комплексно: вагініт, кольпіт, багатоводдя, кісти, гіпертрофія. У даної 
категорії хворих часто спостерігається передчасне відшарування плаценти, яке асоціює з пологовою 
крововтратою. У тих жінок, в анамнезі яких відзначається хронічна цитомегаловірусна іефекція, має місце 
псевдоерозія шийки матки, екстрагенітальні захворювання, дисфункція яєчників. Важливими у постановці 
діагнозу є результати лабораторних обстежень. Імуноцитохімічні дослідження та дослідження полімеразної 
ланцюгової реакції в біоптаті клітин ендоцервікальних залоз підтверджують, що гістологічні зміни були 
викликані саме ЦМВ. Включення є еозинофільними і  інтрацитоплазматичними, а не внутрішньоядерними. 
Основними методами діагностики в постановці діагнозу виступають цитологічний, серологічний та 
вірусологічний методи, останній з яких є золотим стандартом. Дослідженню підлягають кров, сеча, біоптати, 
ліквор, грудне молоко. Діагноз внутрішньоутробної цитомегаловірусної інфекції встановлюють протягом 
перших 3 тижнів життя [5]. 

За даними літератури [6], перебіг вагітності у жінок з гострою ЦМВ-інфекцією характеризується 
підвищеною частотою ускладнень: у 57 % ця інфекція є причиною загрози мимовільного переривання 
вагітності, у 22 % – розвитку пізнього гестозу; у 57,7% – є основним чинником багатоводдя; у 33,4 % – 
несприятливих наслідків у вигляді завмерлої вагітності та в 44,2% – антенатальної загибелі плода. 

Встановлено, що частота плацентарної дисфункції у жінок з активованою ЦМВ-інфекцією більш ніж 
у два рази вища, ніж у контролі (28,6 % проти 12,8 %) [7]. 

Висновки: Враховуючи активацію цитомегаловірусної інфекції під час вагітності, що обтяжує її 
перебіг рекомендується обстеження на TORCH-інфекції проводити якомога раніше – у І триместрі або, за 
наявності обтяженого акушерського анамнезу, перед запланованою вагітністю та за її наявності 
проводити необхідні лікувально-профілактичні заходи, за допомогою яких можна було б запобігти 
розвитку тяжких ускладнень.  
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РОЛЬ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ У ПРОЦЕСІ  РОЗВИТКУ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ 
РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПУХЛИНИ 

 
Вступ. Онкологічні захворювання є глобальною проблемою, пошуком рішення для займаються 

науковці у всьому світі. Терапевтична схема лікування досить часто включає комбінація багатьох 
препаратів на основі цисплатину. Хіміотерапія на даний момент є стандартною процедурою, яка 
використовується для пацієнтів з різними типами раку [1, 2]. Однак поява резистентності до препаратів 
призводять до неефективності хіміотерапії [5].  Отже, подальше розуміння механізмів хіміорезистентності 
мають важливе значення для розроблення нової терапевтичної стратегії та покращення клінічних 
результатів. Глутатіон та ферменти його метаболізму є важливими елементами меxанізму резистентності 
клітин до алкілуючих агентів, в тому числі сполук платини, однак отримані дані, описані у літературних 
джерелах є досить проти суперечливі та потребують більш детального вивчення. 

Отже, метою роботи було дослідити зміну вмісту глутатіону та активності глутатіонпероксидази у 
щурів з карциномою Герена та карциномою Герена, резистентною до цисплатину.  

Матеріали та методи. Експеримент проводили на щурах лінії Wistar вагою 150-200 г, віком 2-3 місяці, яких 
утримували в стандартних умовах віварію. Експерименти на тваринах здійснювали відповідно до правил 
«Європейської конвенції захисту хребетних тварин, використаних в експериментальних та інших наукових цілях». 
Донорами ракових клітин були щури-пухлиноносії, яких придбали в Інституті експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України безпосередньо до трансплантації. Донора з 2-х тижневою 
пухлиною (діаметром 40–45 мм) забивали, вилучали пухлину. Далі отримували гомогенат пухлинних клітин. 
Клітини карциноми Герена резистентної до цисплатину (Т8*) були суспендовані у стерильному фізіологічному 
розчині (20% суспензія) перевивали підшкірно у праву задню ногу. Тварини поділені на 3 групи по 8 у кожній (n=8): 
К (контрольна група, здорові щури), Т8 (щури з карциномою Герена), Т8* (щури з карциномою Герена 
резистентної до цисплатину). Активність глутатіонпероксидази (ГП) оцінювали за зміною вмісту відновленого 
глутатіону у пробах до та після інкубації з гідропероксидом трет-бутилу (ГПТБ) за кольоровою реакцією з 
дітіонітробензойною кислотою (ДТНБ) [3]. Вміст відновленого глутатіону визначали наступним чином. 
Сульфгідрильна група відновленого глутатіону вступає в реакцію з 5,5-дітіо-біз-(2-нітробензойною) кислотою 
(реактив Елмана), в результаті чого в еквімолярних кількостях утворюється забарвлений в жовтий колір 
тіонітрофенільний аніон (ТНФА), що має максимум поглинання  при 405 нм [3]. Статистичну обробку результатів 
проводили за допомогою програми Excel, використовуючи t–критерій Ст’юденту. 

Результати та обговорення. Дослідження вмісту відновленого глутатіону у моделі пухлинного 
росту представлені на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Вміст відновленого глутатіону у крові здорових щурів, щурів з карциномою Герена та з 

резистентною карциномою Герена, мкмоль/л. 

*-достовірна різниця порівняно з контрольною групою, Р<0,05 

# - достовірна різниця порівняно з групоюT8*, Р<0,05 
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Глутатіон вносить основний вклад у функціонування системи антиоксидантного захисту. Зменшення 

концентрації глутатіону у групі Т8 на 75% порівняно з контролем свідчить про високу інтенсивність процесу 

перекисного окиснення ліпідів та виснаження глутатіонової системи. Вміст відновленого глутатіону знижується 

на 44 % у групі Т8* порівняно з контрольною групою, так як  мішенями АФК являються SH-групи цистеїну у 

молекулі відновленого глутатіону, що окислюють його. При порівняні вмісту глутатіону у групах Т8 та Т8* 

виявлено достовірне зростання даного показнику на 22%. Більшість клітинних ліній, резистентних до дії 

цисплатина відрізняються підвищеним вмістом внутрішньоклітинного глутатіона та/чи гіпреактивністю 

ферментів системи глутатіону. При кон'югації глутатіону з препаратами платини утворюються неактивні 

сполуки, що включають 2 молекули глутатіону на 1 молекулу цитостатика (наприклад, Pt(NH3)2-(GS)2 у разі 

цисплатину). Далі вони активно виводяться з клітини міжклітинний простір під дією білка лікарської 

полірезистентності MRP2 (Multidrug Resistance-associated Protein). Отже підвищена кількість глутатіону сприяє 

активній нейтралізації цисплатину та його токсичного ефекту на клітину.  

Дослідження активності ГП у крові щурів з резистентною карциномою Герена представлені на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Активність глутатіонпероксидази в еритроцитах здорових щурів, щурів з карциномою 

Герена та тварин з резистентною карциномою Герена, мкмоль/хв на 1 мг білка.  

*- достовірна різниця порівняно з контрольною групою, Р<0,05. 
 

Виявлено зниження активності досліджуванного ферменту у 2,1 разів порівняно з контролем. Це 

обумовлено тим, що  у організмі висока концентрація пероксидів і ключову роль у їх знешкодженні відіграє 

каталаза. Така ситуація призводить до накопичення  окисненого глутатіону і як результат зниження 

антиоксидантного захисту клітин і підвищення неферментативного окислення відновленого глутатіону при 

активації процесів окиснення. Відомо, що при зростанні  пухлини активність глутатіонпероксидази в 

тканинах збільшується в період, що передує максимальному збільшення пухлини. В процесі росту пухлини 

активність глутатіонпероксидази знижується. Активність глутатіонпероксидази в еритроцитах і цільної крові 

хворих на рак значно нижче, ніж в нормі [3,4].  У групі Т8* спостерігається збільшення активності даного 

ферменту в 1,3 рази порівняно з групою пухлиноносіїв, одночасно цей показник знижений порівняно з 

контролем в 1,6 разів. Підвищення активності ферменту під впливом активних метаболітів призводить не 

тільки до відновлення пероксиду водню, але й істотно попереджає утворення вільних радикалів.  В 

експериментальних роботах інших дослідників показана оверекспресія ГП,  яка спричиняє опір препаратам 

цисплатину шляхом блокування накопичення внутрішньоклітинних активних форм кисню (АФК) [5].  

Оскільки ГП відіграє фундаментальну роль у метаболізмі внутрішньоклітинних АФК і підтримує гемостаз 

клітин, доцільно припустити, що елімінація АФК, індукованих лікуванням цисплатином, може бути однією 

з ланок механізму індукованої ГП резистентності до цисплатину при онкологічних захворюваннях. 

Висновки. У  дослідженні продемонстровано підвищення вмісту вільного глутатіону на 22% та 

активності глутатіонпероксидази у 1,3 рази у крові щурів з карциномою Герена, резистентною до 

цисплатину у порівнянні з групою щурів з карциномою Герена. Отже, можна припустити  асоціацію 

глутатіонової системи з механізмом виникнення фармакологічної резистентності пухлини. Це дає 

важливу основу для розуміння молекулярних механізмів хімірезистентності на основі цисплатину та для 

розробки нової клінічної стратегії у лікуванні онкологічних захворювань. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛІТИКИ БЕЗОПЛАТНОГО ДОНОРСТВА ВООЗ ЯК ПЕРЕВАГА ДЛЯ 

УКРАЇНИ 
 
Попит на плазму крові, з якої виробляється безліч лікарських препаратів, стрімко росте - на 6-10% 

щорічно. При цьому доступ до терапії даними препаратами є лише в ¼ пацієнтів. В той же час дефіцит 
плазми значно загострюється політикою ВООЗ, що ґрунтується на  “добровільному безоплатному 
донорстві крові та її компонентів” (VNRBD) [1]. 

Політика «безоплатного донорства» була рекомендована на спільній конференції Всесвітньої 
організації охорони здоров’я у формі резолюції Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я WHA28.72 у 1975 
році. З тих пір вона була підтверджена кілька разів, у тому числі в Мельбурнській декларації 2009 року, 
встановивши 2020 рік як цільову дату для досягнення 100% VNRBD у безпечній та достатній кількості 
крові та препаратів крові, включаючи лікарські засоби, отримані з плазми [2]. Однак цей показник не був 
досягнутий, оскільки з кожним роком світ віддаляється від цієї мети і наближається до того, щоб бути 
майже повністю залежним від США в плані постачання плазми крові.  

Сполучені Штати, де можлива винагорода за донацію плазми крові, наразі відповідальні за більш ніж 
70% глобальних поставок плазми, а разом з Німеччиною, Австрією, Угорщиною та Чехією, де також 
дозволені грошові виплати донорам. Ці 5 країн відповідають за 89% загального ринку плазми. Залежність 
гемотрансфузіології та фармації від такої незначної кількості країн є серйозною загрозою сфери медичної 
галузі та здоров’я в цілому [1, 3]. 

Серед найбільших імпортерів плазми крові перше місце займає Велика Британія, яка повність залежна від 
імпорту. За нею слідують Канада,  Австралія та ЄС, які імпортують 84%, 52%, та близько 40% плазми, 
відповідно. Ці країни все більше і більше залежать від імпорту з країн, що винагороджують донорів. Тобто, 
незважаючи на те, що вони підписали Мельбурнську декларацію, жодна з цих країн на практиці їй не відповідає. 
Хоча вони і не виплачують винагороду власним донорам, кожна з перелічених держав платить американським 
донорам для задоволення своїх внутрішніх потреб в плазмі. Цей високий попит при обмеженій пропозиції 
призводить до збільшення витрат на плазмову терапію, що впливає на здатність країн, що розвиваються, з 
низьким і середнім рівнем доходу лікувати пацієнтів, яким потрібна ця терапія для їхнього виживання. 

 Згідно даних Sayers М. [4] добровільне оплачуване донорство є єдиним способом забезпечення 
безпечного, надійного та достатнього постачання плазми для фракціонування. Зробити суттєвий внесок у 
глобальне постачання просто неможливо за допомогою неоплачуваних зборів плазми.  

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2124674
https://www.webofscience.com/wos/author/record/21175555
https://www.webofscience.com/wos/author/record/33396782
https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/imt-2021-0057
https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/imt-2021-0057
https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/imt-2021-0057
https://doi.org/10.2217/imt-2021-0057
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В той же час, безоплатне донорство оцінюється в 2-4 рази дорожче за платне, через витрати на 
залучення і утримання донорів, включаючи маркетинг та різні види заохочень. Австралія, наприклад, 
могла б заощадити 200 млн доларів щорічно просто імпортуючи всю плазму крові [5]. 

Достовірно відомо, що платні донації є безпечними, здатні забезпечити попит на плазму, не 
впливають на частоту безоплатних донації цільної крові та приносять значні переваги пацієнтам [1].  

Глобальна ситуація з постачанням плазми призвела до приголомшливого обсягу експорту плазми та 
плазмотерапії зі Сполучених Штатів. Згідно з оцінкою The Economist [6], експорт плазми та плазмових 
препаратів становив приблизно 1,6% від загального експорту до ВВП, або 26 мільярдів доларів США у 
2018 році порівняно з 23,6 мільярдів доларів США у 2016 році.  

В Україні наразі дозволені грошові виплати за донацію плазми для фракціонування та активно розвивається 
мережа плазмацентрів завдяки зусиллям Biopharma Plasma, однієї з 12 компаній в світі, що займаються 
переробкою плазми та мають власний завод фракціонатор для виробництва лікарських препаратів [7].  

Завдяки всім цим факторам – стрімкому зростанню попиту на препарати плазми крові, законодавчим 
обмеженням і вузькому колу країн і компаній-виробників даної продукції – Україна має чудовий шанс також стати 
країною-експортером та закріпитись на глобальному ринку плазми крові в сфері, де це вигідно для усіх сторін: 

 користь та фінансова вигода процедури для донорів; 

 працевлаштування значної кількості медичного/виробничого персоналу; 

 власне забезпечення потреб країни (пацієнтів) лікарськими препаратами, дешевшими за імпорт; 

 експорт продуктів з високою доданою вартістю. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРА  

НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРЕОГРАФІЇ 
 

В умовах демократичного суспільства, змін  в освітній сфері особливого значення набувають 
проблеми формування високо інтелектуальної особистості. Мистецька освіта в очікуванні нестандартних 
вирішень і нетрадиційних підходів до розв'язання проблем естетичного виховання підростаючого 
покоління. Хореографічне мистецтво  є один із засобів формування особистості. Продуктивність 
виховання дітей засобами хореографії обумовлена синтезуючим характером хореографії, яка поєднує 
музику, ритміку, образотворче мистецтво, театр і пластику рухів. 

На жаль, у сучасній соціокультурній ситуації естетичний потенціал танцювально-хореографічної 
культури слабшає, оскільки традиції, що склалися в цій галузі, витісняються уніфікованими стандартами, 
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https://www.youtube.com/watch?v=7neMT04wXzY
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підкріпленими експансією засобів масової інформації. У широкому розумінні естетична культура 
сприймається як спеціальна частина культури суспільства. Вона характеризує стан суспільства з погляду 
його здатності забезпечувати розвиток мистецтва та естетичних відносин. У вужчому значенні естетична 
культура може бути розглянута у форматі естетичної культури особистості. Мова йде про культуру 
освоєння особистістю сучасного їй світу, що оточує її реальне життя.  

Засади естетичного виховання засобами різних видів мистецтва викладені в «Концепції художньо-
естетичного виховання учнів та комплексній програмі художньо-естетичного виховання учнів у 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» (Л. Масол) [3]. Людмила Масол у Концепції 
наголошує «на особливостях естетико-виховного впливу предметів мистецького циклу, які є універсальним 
засобом особистісного розвитку школярів» [3, 4-5]. Зокрема, документ акцентує увагу керівників мистецьких 
колективів на використанні в роботі з дітьми «гуманістичного підходу, в центрі якого знаходиться 
особистість дитини, котра характеризується високою естетично-духовною культурою» [3, 23]. Згідно 
Концепції головною метою є «формування у дитини здатності сприймати прекрасне в навколишньому 
середовищі й мистецтві, розвиток естетичних почуттів, суджень, смаків, умінь, творчих здібностей, 
потреби брати участь у створенні прекрасного в житті та художній творчості» [3, 26]. 

Під художньо-естетичним вихованням на заняттях з хореографії, ми розуміємо специфічний для 
хореографічної діяльності розвиток художньо-естетичного сприйняття та уявлення: 

- у передачі рухів, умінні оцінити музичний матеріал та передати художній образ у танці за 
допомогою міміки, пантоміміки; 

- вміння грамотно, точно і акуратно виконувати хореографічні комбінації; 
- в умінні імпровізувати на знайому чи знову почуту музику; 
- у бажанні створювати танцювальні композиції та обирати художньо-сценічне оформлення до них 

(костюм для виконання, реквізит, світлові ефекти і т.п.), 
- в етичному відношенні до партнерів у танці та до глядача [1]. 
Необхідно наголосити, що специфіка хореографічного мистецтва залежить від багатьох аспектів 

людського впливу, який пов'язаний з природою танцю як формою синтетичного мистецтва 
(хореографічне мистецтво органічно поєднує в собі такі види мистецтва, як музика, театр, живопис). 

Вивчення літератури, педагогічні спостереження, анкетне опитування, а також виділені нами можливості 
засобів хореографії у формуванні естетичної культури школярів дозволили визначити новий зміст 
організаційно-методичних умов формування естетичної культури молодших школярів засобами хореографії. 

У розвитку особистості школяра, формуванні його естетичної культури винятково важливу роль відіграє 
педагог-хореограф, керівник творчого колективу. Саме він виступає системоутворюючим елементом 
цілісної системи виховної роботи, саме його особистість є визначальним фактором і головною умовою 
успішної діяльності колективу з формування естетичної культури дітей, що займаються в ньому [1]. 
Керівник хореографічного колективу насамперед має бути наділений специфічними моральними 
якостями: працьовитість, захоплення роботою; скромність, розумне використання влади, критичне 
ставлення до своїх заслуг та недоліків; відповідальність – єдність слова та справи; безкорисливість у 
наданні допомоги людям; великодушність – толерантність до недоліків людей, уміння прощати образи.  

Педагогічне спрямування педагога-хореографа пов'язане з фізичним, естетичним та моральним 
вихованням підростаючого покоління. Тут однаково важливі прийняття цінностей професійної діяльності 
та прийняття творчого характеру праці. До цінностей професійної діяльності педагога науковці відносять 
цінності, пов'язані з утвердженням особистістю своєї ролі у професійному та соціальному середовищі 
(значимість педагогічної діяльності, її престижність, визнання професії найближчим особистим 
оточенням та ін.); цінності, що задовольняють потребу у спілкуванні та розширюють коло спілкування (з 
широким колом творчих людей та вихованців, з глядачами); цінності, що орієнтують на розвиток творчої 
індивідуальності (можливості розвитку професійно-творчих здібностей, самореалізація у досягненнях 
вихованців, постійне самовдосконалення та ін.);  цінності, що дозволяють здійснювати самореалізацію 
(творчий, варіативний характер професійної діяльності, традиційне громадське визнання професії 
педагога, можливість вирішувати суспільно значущі завдання з виховання підростаючого покоління).  

У певному сенсі і сам колектив є засобом (інструментом) формування особистості. Здавалося б, у 
педагогів-хореографів з'явився воістину невичерпний арсенал організаційно-методичних форм 
внутрішньоколективної виховної роботи. Назвемо форми, що реально використовуються: лекції та бесіди 
про мистецтво, творчі зустрічі з майстрами мистецтв, екскурсії в музеї, спектаклі та концерти, конкурси 
знавців, театралізовані ігрові програми, батьківські збори, творчі звіти, академічні покази, виїзди на 
природу, різноманітні вітання, вшанування педагога-хореографа з нагоди дня його народження. 
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ПРОГНОЗОВАНА І ФАКТИЧНА ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 
 

Якісне удосконалення стад і порід в цілому шляхом підвищення генетичного потенціалу тварин сьогодні 

є однією з найважливіших умов нарощування обсягів виробництва молока і зростання ефективності 

молочного скотарства в країні. На даному етапі значною мірою це досягається за рахунок широкого 

використання кращих вітчизняних порід та ресурсів світового генофонду, переважно голштинської породи. 

Досвід науковців і практиків показує, що внесок кожної категорії племінних тварин у генетичне поліпшення 

стада суттєво відрізняється. При цьому, численні дослідження вказують на перевагу саме бугаїв та батьків 

бугаїв у селекційному процесі. Так, частка бугаїв в удосконаленні племінних якостей популяції молочної 

худоби сягає 90-95%, а їхніх батьків – 44,5%, тому в селекції бугаїв передбачена попередня прогнозована 

оцінка племінної цінності молодих бугайців за походженням, яка дозволяє використовувати їх для штучного 

осіменіння ще до отримання результатів оцінки за якістю нащадків [1,2].     

Таким чином, очевидною є визначальна роль племінної цінності бугаїв-плідників у генетичному 

удосконаленні худоби. Проте, як відомо за різних умов утримання і експлуатації, прояв племінного потенціалу 

тварин у стаді, породі, та популяції не однаковий, оскільки на його реалізацію впливає цілий ряд різноманітних 

чинників [3-6]. Відтак, одним з найбільш ефективних і надійних практичних підходів в селекційно-племіній 

роботі є оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства в конкретних умовах господарства за інтенсивної 

технології виробництва, бо лише вона може забезпечити гарантоване підвищення  генетичного потенціалу 

молочної продуктивності худоби при подальшому племінному використанні оцінених плідників.  

Тому, з наукової і практичної точки зору для ефективного використання генетичних ресурсів 

племпідприємства з метою поліпшення показників продуктивного використання корів, актуальним є 

питання щодо реалізації генетичного потенціалу молочної продуктивності бугаїв-плідників, які 

використовуються для відтворення маточного поголів’я в умовах інтенсивної технології виробництва.  

У процесі селекції бугаїв-плідників фахівці стикаються з проблемою, яка полягає у досить 

довготривалому терміні їх випробування за якістю потомства яка триває близько 5 років. Очікування 

результатів оцінки пов’язане з додатковими економічними витратами племпідприємства  на взяття 

сперми у бугаїв, що перевіряються та її збереження у спермобанку. Крім того, за цей час під впливом 

генетичного тренду знижується генетична перевага плідника у популяції. Тому в селекції бугаїв молочних 

порід передбачена попередня їх оцінка розрахункової племінної цінності (РПЦ) за даними предків, яка 

дозволяє використовувати сперму молодих бугайців для відтворення стада до отримання результатів 

перевірки за якістю потомства. 

Метою роботи було дослідити прогнозовану, а також фактичну племінну цінність бугаїв-плідників 

голштинської породи за результатами їх використання для відтворення стада.  
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Нами проведений аналіз показників генетичної цінності 15 бугаїв-плідників голштинської породи, 

спермопродукція яких належить Дніпропетровському облплемпідприємству і використовується для 

відтворення стада у господарствах зони його діяльності. З цією метою бугаїв розподілено на 3 піддослідні групи 

з урахуванням їх розрахункової племінної цінності – оцінки селекційних ознак за генотиповими відхиленнями, 

які відображають спадкову/передавальну здатність тварин своїх спадкових якостей потомству. 

Розрахункова племінна цінність плідників характеризує можливу реалізацію їхніх якостей у 

нащадків, тобто є прогнозом їхньої племінної цінності. Даний метод відповідає методу EBV (Estimation 

of Breeding Values), що використовується в країнах з розвиненим молочним скотарством [1,2,7,8]. 

Показники РПЦ мають таку саму розмірність/одиниці виміру, що і ознаки. Також брали до уваги індекс 

походження плідників, який показує числову характеристику імовірної племінної цінності тварини, що 

визначена за індексами селекційної цінності її предків.  

При формуванні піддослідних груп враховували значення показника РПЦ за надоєм. Залежно від 

РПЦ за надоєм плідників розподілили на три дослідні групи:  І група – до 8000 кг (7 гол.), ІІ група – 8000-

9000 кг (5 гол.) та ІІІ група – понад 9000 кг (3 гол.). З’ясовано, що у плідників І групи середнє значення 

РПЦ за надоєм становило 7120 кг., вмістом жиру в молоці 3,79 %, кількістю молочного жиру 261,0 кг., 

вмістом білка 3,28 % та кількістю молочного білка 226,0 кг; ІІ групи, відповідно – 8585 кг., 3,76 %, 322,8 кг., 

3,22 % та 276,2 кг. і  ІІІ групи – 9296 кг., 3,84 %, 357,0 кг., 3,24 % та 301,7 кг. Тобто всі піддослідні бугаї 

характеризуються досить високим генетичним потенціалом молочної продуктивності.  

Для перевірки плідників за якістю нащадків досліджено показники продуктивності дочок-ровесниць, 

що походять від трьох бугаїв, по одному з кожної дослідної групи, які використовувалися для відтворення 

маточного поголів’я корів, що знаходилися в однакових умовах утримання і годівлі. Встановлено, що 

найвищі показники продуктивності мали дочки бугая з ІІ групи, РПЦ якого за надоєм становить: 8990 кг., 

вмістом жиру в молоці 3,83 %, кількістю молочного жиру 344,0 кг., вмістом білка 3,26 % та кількістю 

молочного білка 293,0 кг. Вони переважали ровесниць, що походять від плідника з І групи за надоєм за 

305 днів першої лактації на 860 кг., вмістом жиру в молоці – на 0,02% та кількістю молочного жиру – на 

33,8 кг. Вони також мали перевагу за надоєм порівняно із середнім показником первісток по стаду на 433 

кг. Варто відзначити, що в наступні лактації вони також характеризувалися кращими продуктивними 

якостями, а дві з них ввійшли до переліку корів-рекордисток стада за надоєм. Дочки плідника з ІІ групи 

також дещо переважали за продуктивністю ровесниць, які походять від плідника з ІІІ групи, але різниця 

не суттєва, що очевидно пов’язано з порівняно не великою різницею за РПЦ між цими бугаями.  

Таким, чином наведені результати оцінки фактичної генетичної переваги використаних бугаїв-

плідників за показниками молочної продуктивності дочок, як за першу так і в наступні лактації 

дозволяють зробити висновок про ефективність попередньої оцінки розрахункової племінної цінності. 

Прогнозована племінна цінність піддослідних бугаїв виявилася досить близькою до отриманих нами 

результатів випробування за якістю нащадків. Проте все ж перевірка за продуктивністю дочок в 

конкретних умовах господарства за інтенсивної технології виробництва є визначальною у селекції бугаїв, 

оскільки саме вона відображає ступінь фактичної реалізації генетичної цінності плідників. 

Отримані результати рекомендується використовувати при повторному доборі бугаїв-плідників та 

розробці програм селекції і закріпленні плідників за маточним поголів’ям господарств всіх форм 

власності у зоні діяльності племпідприємства. Підвищити генетичний потенціал стад можливо шляхом 

виключення з селекційного процесу плідників з нижчою племінною цінністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ У НАВЧАННІ 
 

Особливість отримання і поширення навчальної інформації за рахунок подкастів ще не була глибоко 

досліджена. В Україні цей феномен знаходиться на початково-розквітаючому рівні розвитку. 

Основним завданням даного дослідження є з’ясувати та визначити особливості створення навчальних подкастів. 

Нові технології завжди сильно впливають на освіту, і подкастинг не є виключенням. Багато навчальних 

закладів скорочують заняття з підручниками та інвестують у технологічне навчання. Подкастинг, як одне з 

останніх явищ, що з’явилося в загальному руслі, є однією з передових технологій у вирі освітніх змін.  

Подкастинг дає можливість викладачам легко транслювати цікавий аудіоконтент, який студенти 

можуть слухати в будь-який час і де б вони не знаходились. Студенту потрібно лише підписатись на 

стрічку подкастів, у будь-який момент викладач може передати їм навчальний матеріал.  

Багато навчальних закладів, які включили подкастинг у свою систему освіти, повідомили про справді 

позитивні результати. Це можна пояснити простотою створення та споживання подкастів, а також 

різними способами, якими освітні подкасти покращують навчальний досвід учнів. 

Подкастинг також полегшує дистанційне викладання. Запис надзвичайно простий. Це стовідсотково 

буде корисним під час самоізоляції та в умовах карантину. 

Є і певні недоліки використання подкастів у начанні. Студенти можуть бути неуважними на уроці чи 

лекції, оскільки вони вважають, що готовий  матеріал вже доступний. 

Подкасти надають викладачам можливості полегшити вивчення мови, а також кидають виклик 

традиційним методам навчання. Традиційні класи не надають велике значення аудіюванню та 

сприйняттю мови на слух. Подкасти можуть бути використані як допоміжні матеріали для розвитку знань 

студентів. Використання мобільних технологій у контексті стало популярним у багатьох середніх та 

вищих навчальних закладах. 

Подкастинг є важливими інструментом навчання на виробництві чи підприємстві. У зв’язку з 

активним ростом та розвитком галузей, персонал повинен робити це за допомогою технологій. 

Альтернативні інструменти для їх навчання – ідеальний спосіб максимізувати свій час та свої гроші. 

Замість того, щоб везти всіх своїх співробітників на 3 години до кімнати для семінарів, можна 

запропонувати їм тематичні годинні подкасти для прослуховування. 

Отже, подкастинг – це нова технологія, що має величезні можливості для вдосконалення навичок слухання 

учнів. Таким чином, дослідження цього каналу зв’язку в сфері навчання потребує ширшого вивчення. 
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BASICS OF CONCURRENCY, ASYNCHRONY AND ITS BEHAVIOR IN DART 
 

Concurrency and asynchrony are some of the most important topics in programming. It is very significant to 

understand the difference between two of them. Parallelism is a process, where different pieces of code are 

executed in a program at the same time. Asynchrony is the initiation of some operation, the completion of which 

the main thread learns after some time. 

 Why do we need to parallelize our code and adhere to the asynchronous rules? The main goal is that we can 

avoid blocking the work of our program and achieve the maximum speed of code execution.  

Despite the fact that Dart is a single-threaded language, we can also execute our code asynchronously, thanks 

to the Event Loop, Event and MicroTask queues. 

What is an event loop in the Dart? 

The Event Loop is the Darts' sequence of events, which performs these actions endlessly. The execution of 

the program starts with the main() keyword. After this method completes, the program goes ahead with the Event 

Loop. It stores two event queues like MicroTask and Event while it has been executing. 

The main difference between the two queues is that MicroTask is designed to be executed for small internal 

tasks that must be performed asynchronously. At the same time, the Event queue is an external event which can 

be a process of reading-writing files, working with streams, a timer etc. 

Having dealt with the main definitions, we need to understand in what cases it is better to use asynchrony and 

parallelism in Dart. 

Asynchrony is quite often used in Dart for solving tasks such as fetching data over a network, writing to a 

database, reading data from a file, etc. By performing time-consuming tasks in the background, the program does not 

freeze, which allows the user to comfortably use the application. Dart uses the Future class to achieve asynchrony.  

The Future class represents the result of a pending operation that will complete its execution in the future. The 

result of the operation may be some value or an error. A Future object can have two states: incompleted and completed. 

In an incomplete state, the operation that the Future represents is defined, and may have already started 

executing, but the result has not been received yet. In the completed state, the operation has already completed its 

execution, its result - some value or an error - has been received. 

The principle of a Future operation is such that when a new Future object is defined, the operation it represents 

gets into the event queue. Then, after executing the main function in the Event Loop, this operation is retrieved 

from the Event Queue and executed. 
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The Future class isn't the only way to make code asynchronous, recent versions of Dart have the ability to use 

the two async and await operators to achieve this goal. By using these keywords, you can avoid using the Future 

API directly, which saves your code altogether. 

A method that uses these async and await keywords will have the following properties: 

-  the result of execution is Future; 

- execute the code synchronously until it encounters the first await keyword, after which the execution of the 

method is suspended; 

- the rest of the code will be executed as soon as the Future associated with the await keyword is completed. 

Also, Future is not the only way to create asynchronous code, we can also use streams. What is a stream in Dart? 

Stream is a sequence of asynchronous events. To make it clearer what a Stream is, you can imagine that it is a 

stream - you put a value at one end, and if there is a listener at the other end, this listener will receive this value. A 

Stream can have multiple listeners, and all of those listeners will receive the same value when it is put into the pipeline. 

The main difference between a Future and a Stream is that a Future is a one-time request or response, while a 

Stream is a continuous series of responses to a single request. 

And so, parallelize in Dart, how to achieve it and why is it needed? 

As mentioned above, parallelism is the execution of multiple sequences of instructions at the same time. Dart 

uses isolates to do work in parallel. 

Isolates are isolated units of executing code, and they differ from threads in that they have their own memory. 

The only way to transfer data between them is by passing messages, which cannot be accessed directly. The isolate 

helps the program take advantage of multi-core microprocessors. Dart provides the spawn () method to create an 

isolate. It must be declared with an 'entry point' with a single parameter. This parameter displays a port which 

isolates use to refer back notification messages. 

In this way, Dart is a powerful programming language that allows you to solve complex problems. An 

unambiguous plus of this language is that, although it is single-threaded, this does not stop the creation of parallel 

and asynchronous code for various purposes. 
 

LITERATURE: 
 

1. Raywenderlich Tutorial Team, Jonathan Sande, Matt Galloway., 2021 April. Dart Apprentice (First 

Edition): Beginning Programming with Dart (pp. 214 - 250). 

2. David Kopec., 2014 June. Dart for Absolute Beginners 1st ed. Edition (pp. 323 - 356). 

3. Kathy Walrath, Seth Ladd., 2012 October. Dart: Up and Running: A New, Tool-Friendly Language for 

Structured Web Apps (pp. 56 - 103). 

4. Sergey Akopkokhyants., 2014 November. Mastering Dart (pp. 169 - 254). 

 

 

Gavryushenko Artem,  

the student of the department of Software Engineering  

Kharkiv National University of Radio Electronics 

 Scientific director – senior lecturer of the Department of Software Engineering  

Oleinik Olena  

 

CONCURRENCY BASICS AND ITS USAGE IN GOLANG PROGRAMMING LANGUAGE 
 

To begin with, we cannot imagine modern IT without concurrency. Even when there still wasn't an 

opportunity to make parallelism work because of single processor usage which constraint hardware to perform 

only one operation at a time, we managed to handle this problem with a simple simulation of parallelism which is 

achieved with almost elusively fast switching between operations. This approach creates a great illusion of two or 

more programs working simultaneously in different "channels". Fortunately, since 2005 processors are 

manufactured with several cores so concurrency become more efficient. And complicated either. 

Each language provides a slightly different approach to concurrency. Let’s see what Golang can offer us. 
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Concurrency is one of Golang's main strengths as well as performance and low memory usage. It is built into 

the language. It provides several tools such as Goroutines, Channels, “select” statement and synchronization 

primitives which are designed for writing efficient code. 

By default, Golang works in one thread and uses its Scheduler and asynchronous calls to give the impression 

of multithreading and parallelism. Scheduler helps to work with Goroutines – special Golang threads, which we 

will talk about right now. 

Goroutine is actually a routine, a sequence of some operations (or a single operation). Goroutines allow you 

to run any number of operations at the same time. Precisely speaking, Goroutine is a Golang independent 

lightweight thread. During the Goroutine creation, almost all the performance wastes for creating a stack, which 

is very small, although it can grow if necessary. This is why Golang runtime can easily handle an enormous amount 

of goroutines. Several Goroutines can even be a part of one OS thread. 

Golang also provides a Scheduler, which exists for the purpose of distributing ready-to-run Goroutines to free 

machines (cores). Each machine operates in a separate thread and is capable of executing only one Goroutine at a 

time. The number of running Machines is limited by the GOMAXPROCS environment variable or by the 

runtime.GOMAXPROCS (n int) function. The default value is 1, but it usually makes sense to set it to the number 

of cores to gain better performance. 

The Scheduler uses FIFO (First In, First Out) to define which Goroutines are ready-to-run and suitable for 

execution. The Goroutine stops working if it can’t work no more because of some channel activity or a third party 

system call. To allow the Goroutine to re-enter the queue, you need to call method (runtime.Gosched()) by 

yourself. As soon as the function is ready for execution again, it comes back to the queue. 

Sometimes we need to synchronize several Goroutines. To gain this, we can connect several of them with 

sharing information with each other. Here come Channels, which provide the communication ability for multiple 

Goroutines. We can set the conditions of transmission of messages in the Channel, thus it will become data sender 

or data receiver. Also we can operate with bi-directional Channels with function that are defined to process 

receivers or senders only. 

Also we can make a buffered Channel. It differs from an ordinary Channel in having a certain capacity, which 

you can set in second parameter while initialization. Usually, the Channels work synchronously. That means each 

side waits for the other to make it possible to transmit some data. A buffered Channel runs asynchronously. Any 

operations with a message on this Channel does not force the Goroutines to stop. Remember, that in this case the 

Channel loses bandwidth when it is busy. For example, if we send a message to Channel, then we will not be able 

to send another one until it obtains the first. 

As with maps, slices, and pointers, there are some “nil” Channels. “Nil” is their default value of zero. If you try 

to use a “nil” Channel, it won't crash. Instead, the operation of this Channel (sender or receiver) will block forever, 

because this Channel never transmits or accepts anything. At first glance, this may not seem very useful, but it is not 

entirely true. There are a lot of different subtleties about Channels. So let’s see how we can control them. 

With “nil” we can check different Channels while working with “select”. “Select” statement is analogous to 

“switch”, but helps to choose among Channels. It even looks exactly like a “switch” statement. Each case inside a 

“select” contains a Channel, which sends or receives message. “Select” waits for one case to complete and then 

runs it and its associated “case” statement. We can say that “select” looks at both Channels at once and acts when 

it sees something happening to either one. 

In conclusion, Golang has a great semantics to be a proper programming language. Reinforced by effective 

concurrency patterns, it provides everything to make a fast and lightweight application. 
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PARALLEL PROGRAMMING IN BIOINFORMATICS 
 

Bioinformatics is a subdiscipline of biology and computer science concerned with the acquisition, storage, analysis, 

and dissemination of biological data. It allows and greatly encourages the application of many existing parallel 

programming methods. In bioinformatics, there is a wide range of problems, most of which are affected by things like 

tremendous processing time and memory consumption, due to the large size of biological data sets and the intrinsic 

complexity of biological issues. In practical terms, bioinformatics is one of the most extensive areas in which parallel 

programming finds application. Successful examples are mpiBLAST, RAxML-HPC or ClustalW-MPI, among many 

others. As a matter of course, this sphere allows a number of different parallel programming approaches: grid computing, 

cluster computing, cloud computing, multicore computing, supercomputing, green computing, hardware accelerators 

such as GPUs, FPGAs, etc. Cloud computing is somehow expected to be a solution for high performance computing, but 

its general availability has caused a big waste of time during data distribution. For every specific task, all the necessary 

data have to be transferred from storage server nodes to computing nodes.  As for the characteristic applications in this 

field, those may vary from phylogenetic tree calculation and sequence alignment to protein and RNA folding. 

The first application to be addressed is sequence alignment. In essence, sequence alignment is the base by base 

matching of a query sequence (protein or DNA) against another sequence or database of sequences. Inevitably, long query 

sequences and large databases demand significant processing power, whereas database to database alignments are even 

more computationally intensive. Sequence analysis plays an extremely important role in bioinformatics. The Smith-

Waterman algorithm is the most commonly used method for local sequence alignments. Nevertheless, it has very high 

computational requirements for large protein databases. Although the acceleration of this algorithm has already been 

studied on many parallel platforms, there are barely any studies which take advantage of the latest Intel architectures based 

on AVX-512 vector extensions. The research that is reported in this work (see [1]), fills this gap. The novelty of this vector 

instruction set requires the revision of previous programming and optimization techniques. The software detailed in this 

study is competitive in terms of performance compared with other neoteric implementations. Moreover, these successful 

performance rates also make this software a very efficient energy footprint implementation. 

Another interesting research was conducted by F. Badosa, A. Espinosa, C. Acevedo, G. Vera, and A. Ripoll (see 

[2]). It is focused on the bioinformatics workflows and how to manage the computational resources required by them 

when they are executed. Bioinformatics workflows require large amounts of resources and are generally executed in 

clusters. Deciding on the correct amount of resources for bioinformatics applications is no ordinary matter, since the 

resource usage of a single application might vary heavily from one execution to the next one. The majority of HPC 

applications running in clusters are programmed in a distributed-memory paradigm, and executed in multiple 

processors of different nodes. Resource management systems in clusters do not consider these variations and 

subsequent needs. Therefore, the computing power offered by clusters is not harnessed properly, compromising both 

application performance and resource efficiency.  In their work they propose a history-based resource manager for 

bioinformatics workflows applications running on clusters with heterogeneous nodes. The suggested resource 

manager features a prediction model that generates multiple performance predictions for each job under different 

combinations of cluster resources. Furthermore, the proposed resource manager includes a scheduling algorithm that 

considers the degree of multiprogramming of the nodes, scheduling combinations of applications for simultaneous 

same-node execution upon their compatibility. The proposal shows an average workflow timespan improvement of 

32%, an average workflow efficiency improvement of 79%, and an average resource usage improvement of 99%. 

It is concluded that parallel programming has a very strong impact on computational and data intensive 

applications. The processing time of bioinformatics algorithms can undoubtedly be improved by parallelization 

and the sections of the algorithms which take more time can be divided into subprograms to execute concurrently. 
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PARALLEL APPROACHES FOR DATA MINING IN THE INTERNET OF THINGS 

REALM 
 

Recent studies show that 2.5 quintillion bytes of data per day are generated, and this has been set to explode 

to 40 yottabytes by 2020. Much of this data is and will be generated from Internet of Things (IoT) devices and 

sensors. Billions of connected objects use the Internet every day capturing and producing data to be processed and 

excessive data is making great troubles to human beings. Data coming from IoT systems have a great diversity of 

types and therefore it becomes difficult to process by using state-of-the-art data processing techniques or traditional 

data processing platforms. In this scenario, the IoT realm requires more efficient and scalable data processing 

methods and, at the same time, raises additional challenges on data processing, mining and analytics.  

The first impression of the data produced by the IoT is the volume, a major challenge is how to process and 

cope with the massive amounts of rapidly scaling data deriving from sensors and devices. Collecting, storing and 

processing this data efficiently and quickly is vital to producing actionable, real-time insights. As it is well known, 

parallel and distributed computing have emerged in the last decades as well-developed research areas in computer 

science and information technology. In this perspective, parallel and distributed computing techniques can be 

opportunely exploited in order to solve large-scale problems and process the data coming from the IoT paradigm. 

The usage of computer vision adds a new paradigm in the field of animal biometric and has recently received 

more attention due to the growing importance of identification and tracking of animal species or individual animals. 

Biometric characteristics help to develop a better representation and a better identification of different animal species 

and individual animals. The contribution by Sangaiah et al. “Group sparse representation approach for recognition of 

cattle on muzzle point images” proposes an effective approach for automatic cattle recognition based on the multiple 

features of muzzle points and the cattle face images. In this work, a comparative study among the well-established 

handcrafted texture feature extraction techniques and the appearance-based feature extraction techniques is presented. 

A detailed set of experimental results on muzzle point image database is also carried to prove the theory. 

Infrared imaging has the advantage of all-weather working ability. Due to the limitation of the hardware and the 

high cost, the resolution of infrared image is very low. To improve the resolution of infrared images, this paper exploits 

super-resolution method for infrared images. The contribution by Wu et al. “Infrared image super-resolution with 

parallel random forest” proposes a super-resolution framework by using random forests. Existing methods adopts 

single regression model for SR while the single regression model tends to overfit training data and would lead to a 

poor performance. To solve this issue, authors adopt an ensemble regression model which is also known as random 

forests. In addition, a second order derivative filter is adopted, which can extract features on diagonal orientation. 

Efficient and accurate vehicle detection has become one of challenging problems for complex urban traffic 

surveillance. As such, the contribution by Song et al. “Vehicle detection using spatial relationships GMM for 

complex urban surveillance in daytime and nighttime” proposes a new vehicle detection method using spatial 

relationship GMM for daytime and nighttime based on a high-resolution camera. In this work, the vehicle is treated 

as an object composed of multiple components, including the license plate, rear lamps and headlights. These 

components are localized using their distinctive color, texture, and region feature. Deriving plate color converting 
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model, plate hypothesis score calculation and cascade plate refining were accomplished for license plate 

localization. Multi-threshold segmentation and connected component analysis are accomplished for rear lamps 

localization. Frame difference and geometric features similarity analysis are accomplished for headlights 

localization. After that, the detected components are taken to construct the spatial relationship using GMM. 

Finally, similar probability measures of the model and the GMM, including GMM of plate and rear lamp, GMM 

of both rear lamps and GMM of both headlights are adopted to localize vehicle[3]. 

Target detection based on image/video as well as the change in the form of movement caused by camera 

imaging, algorithms are always designed complexly. However, object shelter and adhesion still cannot be fully 

resolved. Considering of that, the contribution by Song et al. “Target detection based on 3D multi-component 

model and inverse projection transformation” proposes a new method for target detection on true 3D space based 

on the inverse projection transformation and a mixing component model. Firstly, the inverse projective arrays 

parallel to target local surface are established on 3D space. Then, the 2D image is inversely projected to these 

planes through 3D point cloud re-projection, and a lot of inverse projective images with target local apparent 

characteristics are gained. After that, component HOG feature dictionaries are trained using the inverse projective 

images as samples, and on account of it, sparse decomposition approach is adopted to detect target local 

components. Finally, 3D centroid clustering for all the components is further used to identify the target. 

The IoT based interoperable infrastructure is a convenient way for interaction and collaboration between students 

and teachers. As new learning styles develop, new tools and assessment methods are also needed. The contribution 

by Farhan et al. “A real-time data mining approach for interaction analytics assessment: IoT based student interaction 

framework” proposes a method which is to develop IoT based interaction framework and analysis of the student 

experience in electronic learning (eLearning) so that the students can take full advantage of the modern interaction 

technology and their learning can increase to a high level. IoT based infrastructure provides the facilities to fellow 

students about location awareness, fellows’ accessibility, social behavior and helping hand[2]. 

Currently, most of existing Galois/Counter Mode (GCM) architectures concentrated on power and area 

reduction but a compact and efficient hardware architecture should also be considered. The contribution by Paul 

et al. “High performance GCM architecture for the security of high speed network” proposes high-performance 

architecture for GCM. In order to achieve operating frequency and throughput, pipelined S-boxes are used in 

Advanced Encryption Standard (AES) algorithm. For a GCM realization of AES, a high-speed, high-throughput, 

parallel architecture is proposed. Simulations prove that the performance of the proposed work is around 17% 

higher than the existing architecture with 3 Gb/s throughput using TSMC 45-nm CMOS technology. 

The capability for understanding data passes through the ability of producing an effective and fast 

classification of the information in a time frame that allows to keep and preserve the value of the information itself 

and its potential. Machine learning explores the study and construction of algorithms that can learn from and make 

predictions on data. A powerful tool is provided by Self-Organizing Maps (SOM). The goal of learning in the self-

organizing map is to cause different parts of the network to respond similarly to certain input patterns. Because of 

its time complexity, often using this method is a critical challenge. In the contribution by Marcellino et al. “Parallel 

implementation of a machine learning algorithm on GPU,” authors propose a parallel implementation for the SOM 

algorithm, using parallel processor architecture, as modern Graphics Processing Units (GPU) by CUDA[1]. 

The contribution by Yang et al. “Parallel heat kernel volume based local binary pattern on multi-orientation planes 

for face representation” proposes HKV–LBP–MOP approach. During the HKV–LBP–MOP, multi-scale heat kernel 

faces are captured in parallel and then reformulated as three-dimensional volume. Authors generate multi-orientation 

planes from the heat kernel volume, which reflects orientation co-occurrence statistics among different heat kernel 

faces. Finally, LBP analysis is applied on these multi-orientation planes of the heat kernel face volume to encode 

sufficient information for face representation. Simulations performed on ORL and Yale datasets reveal that the 

proposed approach is robust in varying lighting conditions, facial expressions, head pose, and facial occlusions. The 

proposed method is also more accurate than the current state-of-the-art face recognition methods. 

I hope that this special issue would shed light on major developments in the area of parallel approaches for 

data mining in the IoT and attract attention by the scientific community to pursue further investigations leading to 

the rapid implementation of these technologies. 
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SPECIFICITIES OF PARALLELISM AND MULTITHREADING IN THE PYTHON 

PROGRAMMING LANGUAGE 
 

Parallel programming is used to create programs that efficiently use computational resources due to the 

simultaneous execution of code on several computational nodes. 

You can organize parallel computations in Python without external libraries using modules: threading - for 

managing threads, queue - for organizing queues, multiprocessing - for process management. 

This work is focused on the first item on the list. 

How to create streams in Python?  

Control threads are created and operate within a single process. Simply put, when running the program, this 

thread sequentially executes the operators encountered in the program, going through one of the alternative 

branches of the selection operator, passes through the body of the loop the required number of times, is selected to 

the exception handler. This thread is continuous during program execution and ends only after its completion. 

Python multithreading support is available through the use of a number of modules. The standard threading 

module defines the classes necessary for the development of a multithreading program: several types of 

semaphores (lock classes Lock, RLock, and the Semaphore class) and other mechanisms of interaction between 

threads (Event and Condition classes), a Timer class for starting a function after some time. The Queue module 

implements a queue that can be used by multiple threads at once. To create and thread management, the Thread 

class is defined in the standard thread module. 

In computer science, a daemon is a process that runs in the background. Python threads are of particular 

importance to daemons. The thread daemon  will be stopped immediately after the program exits. One way to 

think of these definitions is to think of a thread daemon as a thread that is running in the background without 

worrying about terminating it. 

One of the classical means of coordinating data streams of objects is called semaphores. Semaphores prevent 

threads from executing a certain section at the same time. The simplest semaphore is a lock or a mutex. 

The simplest lock can be implemented using the Lock class of the threading module. The lock has two states: 

it can be either opened or locked. In the latter case, it is owned by some thread. There is another version of the 

lock, -threading. RLock, which differs from threading. Lock in that a thread may request that it be locked many 

times. The unlocking of such a lock should occur the same number of times as there were locks. This can be useful, 

for example, inside recursive functions. 

When do you need locks? Locks allow you to restrict the entrance to a certain area of the program to one 

thread. Locks may be required to ensure the integrity of the data structure. For example, if for the correct operation 

of the program it is necessary to add a certain element to several lists or dictionaries at once, such operations in a 

multithreaded application should be enclosed with locks. It is not necessary to put locks around atomic operations 

on built-in types (operations that do not cause execution of any other Python code). For example, the append () 

method of a (inline) list is an atomic operation, and the same method implemented by a custom class might require 
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locks. In case of doubt, of course, it is better to play it safe and put the locks, however, you should minimize the 

total duration of the lock, since the lock stops other threads trying to get into the same area of the program. The 

absence of a lock in a critical part of a program working on resources shared by two or more threads can lead to 

random, subtle errors. 

The Python language has fairly advanced support for multi-threaded programming. The threading module has 

some limitations when working with threads in a plan efficiency if these streams mainly work with shared data, 

such as arrays, dictionaries, lists. 
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CONCURRENCY IN PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE 
 

Introduction. Python is a high-level scripting language that has recently become very popular. It has a big community, 

that actively contributes to the development of this language, that can solve a big variety of problems and tasks. 

Python is used for different purposes like the creation of computer or mobile applications, the development 

of websites, and other various projects. Also, it is applicable to work with large amounts of information, for 

example in machine learning. This programming language is used by many well-known corporations such as 

Spotify, Amazon (for example to analyze data and provide an algorithm to create recommendations), YouTube, 

Instagram, and even Walt Disney. [1]  

One of the main problems of Python is speed. There are many tools and ways to solve this problem. One of 

them is using parallelism.  

A feature and at the same time problem of Python is the presence of Global Interpreter Lock (GIL), which 

complicates the development of parallel programs, but there are tools to solve this problem (using multiprocessor 

or another interpreter).  

The goal of the work. To analyze the possibilities and difficulties of using concurrency in Python.  

Results and discussion. In computer science, parallelism is a property of systems in which several 

calculations are performed simultaneously, and at the same time, perhaps, interact with each other. Computations 

can be performed on multiple cores of a single chip with a time-displacing displacement on a single processor or 

performed on physically separate processors. [3]  

With parallel programming, the performance of our applications and software systems can be improved 

because we can process multiple requests at the same time, instead of waiting for the previous one to complete.  

Python is a universal programming language that can be used for any task. The most common interpreter is 

CPython, which is written in C and is distributed under a free Python Software Foundation License. There are 

interpreters written in C #, Java - IronPython and Jython respectively. [1]  

In Python, there are two approaches to parallel programming - to use threads or processes.  

As for the first approach, there is a threading module for its application, which contains the necessary classes 

for working with threads. The main class of this library is Thread. [2]  

However, while using this module in CPython, the multithreaded version may perform worse than the 

synchronous one. This is because CPython organizes computational flows on a competitive basis (switches from 
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one task to another, gradually advancing each of them to the final). A special mechanism is responsible for this - 

the Global Interpreter Lock. It does not allow more than one thread to run at the same time.  

GIL was developed for several reasons. First - a garbage collector. It deletes an object when no one references 

it. During a multi-threaded algorithm, the number of links can be affected by multiple threads, so there is a chance 

that the object will be deleted incorrectly. Second, many python libraries were written in C, which required thread-

safe memory management. [4]  

It is worth mentioning that developers can use Python implementations without this mechanism, such as 

Jython or IronPython.  

To solve problems with the use of GIL, it is proposed to create processes instead of threads.  

This can be done using the multiprocessing module. The main class in this module is the Process class. The 

fact is that because we are now creating processes, you can bypass GIL (Global Interpreter Lock) and take 

advantage of the ability to use multiple processors on a computer. The multiprocessing package also includes 

several APIs that are not present in the threading module. [2]  

However, compared to multithreading, multiprocessing requires the use of additional resources, because 

creating a process requires more resources than creating a thread.  

Conclusions. Python is a popular programming language, to stay the same in demand, it should follow the 

latest programming trends. As tasks become more complex, optimization tools are needed to solve them, and 

parallelism is one such tool. And although so far Python is somewhat inferior in this to languages such as Java and 

C ++, it is actively developing this area, and the emergence of a multiprocessing module is a clear example of this.  

Proper use of concurrency can significantly increase the speed of program execution, but parallelism should 

be used with care as in some cases it may worsen the results. As for the question of which approach to choose - 

multithreading or multiprocessing. The answer depends on what task needs to be solved. 
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БІОСИНТЕЗ АРОМАТИЗАТОРІВ TRICHODERMA SP. 
 

Лактони – група циклічних естерів, що мають приємні ароматичні властивості схожі з запахом слив, 

персиків, кокосу, ванілі тощо. Використання культурних рослин для задоволення смакових та нюхових 

рецепторів не є доцільним, так як займає багато часу та великі території на вирощування, є економічно 

невигідною та багатовідходною технологією, також існує ризик низької врожайності. 

Метою роботи є розгляд перспектив застосування метаболітів Trichoderma sp. в якості ароматизаторів. 

Багато мікроорганізмів мають змогу синтезувати лактони, що може вирішити проблему із сировиною 

та розташуванням.  Як приклад деякі види Trichoderma синтезують лактон 5-гідрокси-2,4-декадієнової 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Параллелизм_(информатика)
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кислоти, так званий 6-пентил-α-пірон, має сильний запах кокосу та володіє антисептичними 

властивостями. Сполуку 6-пентил-α-пірон використовують у харчовій промисловості як ароматизатор та 

підсилювач смаку для напоїв та йогуртів, у парфумерній промисловості як ароматизатор. 

Мікробний синтез лактону кокосу має переваги перед хімічним синтезом, серед яких ефективність, 

простота, екологічність та економічність [1-3]. 

Мікроскопічні гриби синтезують 6-пентил-α-пірон у несприятливих конкурентних умовах у відповідь 

на антагоністичну здатність, чим вони широко відомі, в умовах з дефіцитом нітрогену та високим вмістом 

цукрів. Попередниками 6-пентил-α-пірону є олеїнова, лінолева та ліноленова жирні кислоти [1]. 

Відомо, що поверхневе культивування більш продуктивне ніж глибинне [2,3]. Визначення вмісту 

6-пентил-α-пірону проводять методом газової хроматографії або ж мас-спектроскопії. Умови 

культивування для підвищення продуктивності (підживлення - дріжджовий екстракт): сахароза – 3 г/л; 

нітрат натрію – 0,24 г/л; сульфат амонію – 0,18 г/л; калій дигідрофосфат – 0,1 г/л; КУО = 2,2 × 106; 

вологість субстрату w = 55%. Температура інкубації: 28°C [2].  

Високий вміст лактону вже спостерігається на 5-7 добу інкубації, проте після лімітованого 

накопичення грибами лактону в середовищі відбувається його утилізація, тобто перетворення на інші 

метаболіти задля зниження токсичного впливу на розвиток культури [1-3]. 

В якості субстрату можна використовувати відходи від цукрової тростини, сорго, очерету, кукурудзи, 

кокосове волокно тощо. 

На сьогодні ідентифіковано 5 арома-сполук, крім 6-пентил-α-пірону, що продукуються Trichoderma 

sp: δ-окталактон, γ-нонлактон, γ-андекалактон, γ-додекалактон, δ-додекалактон – загалом мають 

кокосовий, персиковий, фруктовий аромати. Переважаючою леткою сполукою є пірон, який займає 

близько 98% синтезованих лактонів [1]. 

Методи виділення ароматичних лактонів: 1) зразок поверхневої культури розчиняють у 

дистильованій воді, екстрагування проводиться пентаном та методом одночасної дистиляційної 

екстракції в апараті Лікенса-Нікерсона, після чого суміш випарюється та розчиняється; 2) екстрагування 

проводиться дихлорметаном, потім екстракція висушується над сульфатом натрію і концентрується 

роторною випаркою під потоками азоту [1,3]. 

Застосування Trichoderma sp. відкриває широкі можливості використання харчових відходів 

належним чином в якості субстратів для продукування арома-сполук. Виробництво арома-компонентів 

методом мікробного синтезу дає можливість отримання екологічно чистих ароматизаторів природного 

походження, так як технологія виключає велику кількість хімічних реагентів.   

Складнощі в технології отримання арома-сполук через летючість та низьку розчинність виникають 

на етапі виділення: екстракція, очищення, відновлення. Тому виникає широке поле досліджень вибору 

досконалого методу отримання цільової сполуки, підвищення селективності та ефективності [4]. 

Trichoderma sp. виділяють арома-сполуки, які мають кокосовий або персиковий аромати: 6-пентил-α-

пірон, δ-окталактон, γ-нонлактон, γ-андекалактон, γ-додекалактон, δ-додекалактон. Ці сполуки можна 

застосовувати в якості ароматизаторів у харчовій та косметичній галузі. Мікробний синтез сполук має ряд 

переваг перед хімічним синтезом: зменшення використання хімічних реагентів, простота отримання, 

економічність; та методами екстракції з культурних рослин: зменшення територій на вирощування, 

зменшення відходів виробництва та час вирощування, відсутній ризик низької врожайності.  
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POSSIBILITY THEORY AND ITS USES 
 

Every single day we are subject to various uncertainties. And humankind has become intelligent enough to 

develop ways to tackle problems caused by them, even predicting a multiplicity of previously unforeseeable 

events. That is mostly due to the probability theory. It may very well be the most famous branch of Science. Yet, 

it is not an all-around perfect one. And where the probability theory lacks, possibility theory comes into play, 

introducing two new concepts: the possibility and the necessity of the event. 

There have already been some researches on the topic. Those include works by Sherbakov and Korchagin [1], 

Schwartz [2], Georgescu [3] and others. However, there are some points that the studies have overlooked and some 

of them are not up to date. 

First of all, I will introduce you to the two main concepts of possibility theory: the possibility and the necessity 

of an event. It is very important to understand them, as the whole theory is based on using these to describe an 

event, whereas probability theory uses a single number, the probability. 

For simplicity, assume that the universe of discourse Ω is a finite set. A possibility measure is a function pos 

from 𝟐𝜴   to [0, 1] such that: 

Axiom 1: 𝒑𝒐𝒔(⊘) = 𝟎 

Axiom 2: 𝒑𝒐𝒔(𝜴)  =  𝟏 

Axiom 3: 𝒑𝒐𝒔(𝑼 ∪  𝑽)  =  𝒎𝒂𝒙 (𝒑𝒐𝒔(𝑼), 𝒑𝒐𝒔(𝑽))  for any disjoint subjects U and V. 

It follows that, like probability, the possibility measure is determined by its behavior on singletons:  

𝑝𝑜𝑠(𝑈)  =  𝑚𝑎𝑥𝜔∈𝑈 𝑝𝑜𝑠({𝜔}) provided that U is finite or countably infinite. 

Axiom 1 can be interpreted as the assumption that Ω is an exhaustive description of future states of the world 

because it means that no belief weight is given to elements outside Ω.  

Axiom 2 could be interpreted as the assumption that the evidence from which pos was constructed is free of 

any contradiction. Technically, it implies that there is at least one element in Ω with possibility 1. 

Axiom 3 corresponds to the additivity axiom in probabilities. However, there is an important practical 

difference. Possibility theory is computationally more convenient because Axioms 1–3 imply that: 

𝑝𝑜𝑠(𝑈 ∪ 𝑉) = 𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑜𝑠(𝑈), 𝑝𝑜𝑠(𝑉)) for any subsets U and V. 

Because one can know the possibility of the union from the possibility of each component, it can be said that 

possibility is compositional with respect to the union operator. Note however that it is not compositional 

concerning the intersection operator. Generally: 

𝑝𝑜𝑠(𝑈 ∩ 𝑉)  ≤  𝑚𝑖𝑛(𝑝𝑜𝑠(𝑈), 𝑝𝑜𝑠(𝑉)) ≤ 𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑜𝑠(𝑈), 𝑝𝑜𝑠(𝑉)). 

When Ω is not finite, Axiom 3 can be replaced by: 

For all index sets I, if the subsets 𝑈𝑖,𝑖∈ 𝐼 are pairwise disjoint, 𝑝𝑜𝑠(∪𝑖,𝑖 ∈ 𝐼 𝑈𝑖)  =  𝑠𝑢𝑝𝑖∈𝐼  𝑝𝑜𝑠(𝑈𝑖). 

For any set U, the necessity measure is defined by 𝑛𝑒𝑐(𝑈) ≤ 𝑝𝑜𝑠(𝑈) for any U and that 𝑛𝑒𝑐(𝑈 ∩  𝑉)  =
 𝑚𝑖𝑛 (𝑛𝑒𝑐(𝑈), 𝑛𝑒𝑐(𝑉)). Note that contrary to probability theory, possibility is not self-dual. That is, for any event 

U, we only have the inequality: 𝑝𝑜𝑠(𝑈)  =  𝑝𝑜𝑠(Ū)  ≥  1 

However, the following duality rule holds: for any event U, either 𝑝𝑜𝑠(𝑈)  =  1, or 𝑛𝑒𝑐(𝑈)  =  0. 

Accordingly, beliefs about an event can be represented by a number and a bit. 

As for interpretation, there are four cases that can be interpreted as follows:  

𝑛𝑒𝑐(𝑈) = 1  means that U is necessary. U is certainly true. It implies that 𝑝𝑜𝑠(𝑈) = 1.  

𝑝𝑜𝑠(𝑈) = 0  means that U is impossible. U is certainly false. It implies that 𝑛𝑒𝑐(𝑈)  =  0. 

𝑝𝑜𝑠(𝑈)  =  1  means that U is possible. One would not be surprised at all if U occurs. It leaves 𝑛𝑒𝑐(𝑈) unconstrained. 

𝑛𝑒𝑐(𝑈)  =  0  means that U is unnecessary. One would not be surprised at all if U does not occur. It leaves 

𝑝𝑜𝑠(𝑈) unconstrained. 
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The intersection of the last two cases is 𝑛𝑒𝑐(𝑈)  =  0 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑜𝑠(𝑈)  =  1 meaning that I believe nothing at 

all about U. Because it allows for indeterminacy like this, possibility theory relates to the graduation of many-

valued logic, such as intuitionistic logic, rather than the classical two-valued logic. 

Note that, unlike possibility, fuzzy logic is compositional with respect to both the union and the intersection 

operator. The relationship with fuzzy theory can be explained with the following classical example. 

– Fuzzy logic: When a bottle is half full, it can be said that the level of truth of the proposition "The bottle 

is full" is 0.5. The word "full" is seen as a fuzzy predicate describing the amount of liquid in the bottle. 

– Possibility theory: There is one bottle, either completely full or totally empty. The proposition "the 

possibility level that the bottle is full is 0.5" describes a degree of belief. One way to interpret 0.5 in that proposition 

is to define its meaning as: I am ready to bet that it's empty as long as the odds are even (1:1) or better, and I would 

not bet at any rate that it's full. 

Possibility theory is often referred to as “imprecise probability theory”. There is extensive formal 

correspondence between probability and possibility theories, where the addition operator corresponds to the 

maximum operator. A possibility measure can be seen as a consonant plausibility measure in Dempster–Shafer 

theory of evidence. The operators of possibility theory can be seen as a hyper-cautious version of the operators of 

the transferable belief model, a modern development of the theory of evidence. The possibility can be seen as an 

upper probability: any possibility distribution defines a unique credal set of admissible probability distributions by 

𝐾 =  {𝑝: ∀𝑆 𝑝 (𝑆)  ≤  𝑝𝑜𝑠(𝑆)}. This allows one to study possibility theory using the tools of imprecise probabilities. 

So where exactly should we use the possibility theory? One option is DPS (Data Protection Systems). When 

studying statistical data about informational incidents, specialists are often faced with an unpleasant fact in the form 

of something called statistical heterogeneity of said data. There are multiple sources of this inconsistency and they are 

very different in their nature, yet the main reason for its existence is the human factor. Poor knowledge of instructions, 

inattention, a certain level of fatigue, haste of users, etc. There is no way for a security administrator to conduct a 

factorized analysis of the causes of information incidents. However, it is nevertheless necessary to generalize the facts 

characterizing information incidents, to carry out modeling of information incidents, and to draw adequate 

conclusions. The statistical heterogeneity of the initial data makes it impossible to use classical methods of statistical 

modeling for their generalization and modeling. And this is an excellent situation to use the possibility theory.  

Generally speaking, possibility theory can be cast either in an ordinal or in a numerical setting. Qualitative 

possibility theory is closely related to belief revision theory and commonsense reasoning with exception-tainted 

knowledge in artificial intelligence. Possibilistic logic provides a rich representation setting, which enables the 

handling of lower bounds of possibility theory measures while remaining close to classical logic. Qualitative 

possibility theory has been axiomatically justified in a decision-theoretic framework in the style of Savage, thus 

providing a foundation for qualitative decision theory. 

Simply put, despite the fact that the majority of people when hearing “possibility theory” mistakingly think of 

probability theory, these two are very distinct and have different, though similar, uses. Possibility theory has a far thinner 

field where it operates, yet I believe that with enough research on the topic, many new uses for the theory will be unraveled. 
 

LITERATURE: 
 

1. E. Sherbakov, P. Korchagin Application of possibility theory methods to modeling information security 

systems - 2017 - 4 p. 

2.  M. Schwartz The possibility principle - 2017 - 200 p. 

3. I. Georgescu Possibility Theory and the Risk vol. 274 - 2012 - 114 p. 

 

 



67 

Stryukova Daria Vyacheslavivna  

2nd year student of 121 Software Engineering Kharkiv National University of Radio Electronics 

Supervisor: Senior Lecturer of the Department of Software Engineering 

Oliynik O.  

 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 

(SOFTWARE) 
 

DEMPSTER-SHAFER THEORY 

 
There are many ways to approach uncertainties nowadays, they are not limited only to the famous probability 

theory. In fact, there are a lot of cases where it is insufficient or inefficient and other theories have to substitute it. One 

of those is the Dempster-Shafer theory, often referred to as evidence theory. In a narrow sense, the term Dempster–

Shafer theory refers to the original conception of the theory by Dempster and Shafer. However, it is more common to 

use the term in the wider sense of the same general approach, as adapted to specific kinds of situations. In particular, 

many authors have proposed different rules for combining evidence, often with a view to handling conflicts in 

evidence better. The theory allows one to combine evidence from different sources and arrive at a degree of belief 

(represented by a mathematical object called belief function) that takes into account all the available evidence. 

J. Gordon and E. Shortliffe [1], S. Curley [2], V. Ivanov, N. Vinogradova, B. Palyukh, and A. Sotnikov [3] 

have all done well-rounded researches on the topic, however, their works can still be supplemented. 

Following is a brief description of elements of Dempster-Shafer theory as it is applied here empirically. The 

theory is a system for qualifying one's beliefs using numerical expressions of degrees of support. 

Shafer described several, inter-related measures, conveying slightly different messages about evidential 

weight, and the transformation functions connecting them. One of these, Bel is termed a belief function and is a 

commonly employed measure from the system. Another measure is the basic probability assignment, or what I 

shall call the basic probability assignment. Both measures capture a degree of belief. The two measures have a 1–

1 correspondence and are mathematically inter-transformable, so the selection for assessment is a matter of 

experimenter preference. The basic probability assignment measure is chosen here as being most conceptually like 

probabilities. Both probabilities and basic probability assignments can be characterized as dividing the whole of 

one's belief (1.0) into smaller elements. Consequently, the measure is believed to be an intuitive one for individuals 

to assess. Which of the two measures might be better for assessment is an open empirical question that is not 

addressed here. I do argue that the assessments obtained in this study are meaningful and informative. 

To have a clear understanding of the theory, the main concepts that it is based on are written as follows: 

FRAME OF DISCERNMENT Θ: 

A finite set of possible values for a variable X, such that one, and only one, element of the set is true. These elements 

are the possible states of nature or hypotheses. In general, the items within the frame of discernment develop as evidence 

accumulates, i.e., one can assign belief to Θ without specifying what elements might be contained within it. However, 

in this study for experimental control, the elements in the frame are given to subjects, Θ = {a, b, c, d, e, f, g}. 

 

BASIC PROBABILITY ASSIGNMENT: 

This is a non-negative, real-valued function, m, on the power set of Θ such that: 

(a) m(∅ ) = 0, where ∅ is defined as the null or impossible event; and, 

(b) Σ m(A) = 1, A ⊆ Θ. 

Although this interpretation also holds for m = 0, we use the term assign belief to signify that a positive number is 

attached to a set. Also, note that this function is connected to, but distinct from, the belief function Bel defined by Shafer: 

Bel(B) = Σ m(A), for all A ⊆ B. 

SINGLETON: 

A subset of the power set of Θ that contains only one element, e.g., {a}. 

DEMPSTER'S RULE: 

A method for combining two independent functions, m1 and m2, into a new function, m: 

m(A) = (1 - K)−1 Σ m1(Ai)m2(Aj), for all Ai ⊆ Θ, Aj ⊆ Θ where Ai ∩ Aj = A and K = Σ m1(Ai)m2(Aj), for all Ai ∩ Aj = ∅ . 

The parameter K is a measure of conflict in the evidence. The idea behind the combination rule is that initially your 

belief is undifferentiated and allocated to Θ. As evidence becomes available, you partition your belief into smaller subsets. 
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We form beliefs in response to evidence; we assign degrees of belief to the extent that the evidence is not definitive. 

Now, moving on from the theory itself, we come to the most important question 

- what are its uses? 

The Dempster-Shaffer theory has been found to be valuable in many fields of human life. The first that comes to 

mind is risk analysis and management. Many companies operate based on the theory whenever they are planning on 

producing new products. It also is quite helpful when tackling interval-valued data classification tasks and tasks of 

optimization with the condition of the uncertainty of parameters. It also is crucial for geolocation systems and systems 

of similar nature (sailing security systems, etc.) as it provides a way to prevent many incidents. Last but not least it is 

used for areas of humanitarian nature - medicine and sociology. In fact, it is used in a method of Ebola virus detection, 

applied to analyze results of MRT (magnetic resonance tomography) and modeling behavioral norms. 

There is reason to believe that the development of the trends noted above will not be slowing down any time soon. 

Numerous new uses to the Dempster-Shaffer theory are yet to come and the researches on the topic only grow in importance. 
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ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ НОВИННОГО ДИСКУРСУ  

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ САЙТІВ НОВИН) 
 

Медійний дискурс вважається одним з найбільш актуальних ефективних засобів комунікативної дії, 

оскільки багато знань про реальність надходять до сучасної людини побічно, через засоби масової 

інформації. У просторі засобів масової інформації чітко усвідомлюється когнітивно-комунікативний 

характер взаємодії учасників спілкування, що супроводжується вираженням різноманітних почуттів, 

психологічних реакцій та емоцій. У новинному дискурсі ми спостерігаємо пошук засобів виразності, 

прагнення опосередковано впливати на читача, адже виразні засоби виступають як конкретні 

актуалізатори тексту, відкривають ширші перспективи сприйняття повідомлення через асоціації, 

інтерпретації та суб'єктивне осмислення. 

Дослідження експресивності як елементу новинного дискурсу показало, що головним фактором 

сучасного трактування категорії експресивності є функціональний фактор, який зв'язується з виконанням як 

стилістичних, так і прагматичних функцій. Основною функцією експресивності, як прагмалінгвістичної 

категорії, є цілеспрямований вплив на читача з точки зору фокусування уваги на певних елементах змісту 

висловлювання. Експресивізація новинного дискурсу реалізується через лексичні та синтаксичні 

особливості, які дозволяють виділяти в мовному ланцюжку певні фрагменти інформації.  

Визначимо особливості експресивізації новинного дискурсу англомовних та україномовних сайтів 

новин на лексичному та синтаксичному рівнях. 

Характерною для сучасного медіадискурсу і для публіцистичного стилю особливістю як в 

англійській, так в українській мовах, є вживання автором кліше:  

Scientists warn about 'false fossils' present on Mars [7].  
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По-перше, законопроєктом не передбачене звільнення від сплати у випадках, відповідним чином 

передбачених щодо земельного податку, а також у разі фактичного невикористання земельної ділянки 

чи неодержання прибутку від такої. Хочете бути титульними власниками, платіть, відсутня 

можливість – продавайте [2].  

Як в англомовних, так і в українських новинах, спостерігається наявність емоційно-оцінної лексики, 

характерної для публіцистичного стилю і сучасного медіадискурсу: 

Pandemic Status: Almost “Normal”, but Not OK [3]. 

Awful but Lawful [8]. 

Після жахливого обстрілу під Шумами, в результаті якого загинуло 4 українських захисників, 

президент країни Володимир Зеленський намагався зв'язатись з Владіміром Путіним [2]. 

Ще однією експресивною лексичною особливістю як в англійському, так в українському новинному 

дискурсі, є використання неологізмів: 

Man, when I go out tonight, I am so going to Meghan Markle it, before going home early, getting eight hours 

sleep and not texting your ex [7]. 

Наступні п’ять років цей показник був в межах 7,5-9,5% і почався розквіт іпотечного кредитування, 

яке співпало із початком бебі-буму в Україні [3].  

Використання ідіоматичних виразів в англійському та українському публіцистичному дискурсі 

пов'язане зі сприйняттям світу, його пізнанням і зміною і викликають асоціації з життям, почуттями, 

фізичною та розумовою працею у конкретній мовній спільності:  

There are many ways to kill the goose that lays the golden eggs. London's economy makes Britain rich. If 

Britons were to vote on June 23rd to leave the European Union, London would suffer [4]. 

In speeches and with champagne toasts, many across the world bid Trump “good riddance” [5]. 

Так вони як кіт в маслі. Що їм ще треба? [5] 

В текстах новин зустрічаються різновиди неповних речень для підсилення експресивності певної думки: 

З гідністю – з полону [1]. 

Серед причин – високі ціни на цигарки [1]. 

Retire to that deathfarm where you work? [8] 

Surely there would be nothing, now that he was awake [8]. 

В англомовних та українських текстах новин наявні неозначено-особові і безособові речення. Такі 

конструкції дозволяють автору підтримувати об'єктивний характер наданої інформації: 

Unfortunately, it's often hard to prove exactly how contagious a particular behavior is, or which behaviors 

will actually spread [8]. 

There is an authentically Nero-vian air to this spectacle, with its grand indifference to the smell of burning. 

Living in Delhi, it’s hard to ignore; it is the unmistakable scent of a failing state [8]. 

Таку особливість спостерігаємо і в україномовному новинному дискурсі: 

У переліку ВООЗ щодо надзвичайних ситуацій (EUL) оцінюється якість, безпека та ефективність 

вакцин проти COVID-19, що є необхідною умовою постачання вакцин до фонду COVAX. Це також 

дозволяє країнам пришвидшити своє власне законодавче затвердження щодо імпорту та введення 

вакцини проти хвороби COVID-19 [5].  

У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія запалювання 

благодатного вогню, передає «Інтерфакс-Україна» [5]. 

Широко використовуються дієприкметникові і дієприслівникові звороти, які слугують засобом 

логічного виділення: 

This makes it difficult for the fashion industry to make changes to minimise its impact on the environment [1]. 

Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеликій каплиці, спорудженій над місцем поховання Ісуса) 

під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла, як це буває щороку напередодні Великодня за 

юліанським календарем. Після сходження вогню патріарх передав святиню присутнім у храмі, які 

запалили від неї лампади і зв'язки з 33 свічок, – за віком Христа [5]. 

У текстах новин науки переважає прямий порядок слів:  

Earlier on Sunday, Ms Whitson assembled and tested a spare electronics box [1]. 

В наш час дослідники продовжують працювати в напрямку вивчення типових будівельних матеріалів 

з метою з'ясування їх прозорості по відношенню до радіохвиль Wi-Fi-діапазону [5]. 



70 

В аналізованих текстах англомовного та україномовного новинного дискурсу варто зазначити широке 

використання складнопідрядних речень:  

The CSIRO wants to develop the capability to pinpoint the origin of individual bursts to particular parts of 

the universe, which would help determine how far the radio waves had travelled before reaching earth [8]. 

З огляду на великий інтерес православних до появи благодатного вогню і нещодавню трагедію в 

Ізраїлі, коли на церемонії з нагоди іудейського свята Лаг Ба-Омер у тисняві загинуло 45 осіб, безпеку 

паломників у Старому місті Єрусалима забезпечує тисяча поліцейських [5]. 

В англомовних та українських текстах новин спостерігається інвертований порядок слів, що завжди 

несе комунікативну та експресивну функцію: 

Сьогодні за проходження у фінал боротимуться 17 конкурсантів [2]. 

Only now do we understand [8]. 

Висновок. Головною комунікативною метою новин є передача актуальної інформації про нещодавні 

події. Незважаючи на характерну для новинних жанрів неупередженість передачі об'єктивної інформації, 

новини на сайтах популярних видань відрізняються наявністю емоційно-оцінної мети: автори новин 

прагнуть опосередковано впливати на читача, використовуючи засоби експресивізації, які відкривають 

ширші перспективи сприйняття повідомлення. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ МИТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА 

УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
 

Питання правильного перекладу митної термінології наразі є однією з актуальних проблем сучасного 

перекладознавства, оскільки в сучасній Україні активно розширюються міжнародні відносини. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю належного оформлення митної 

документації, в тому числі й адекватного перекладу термінів митної сфери, що пов’язана зі стрімким 

розвитком сфери імпортних операцій.  

Метою роботи є з’ясування труднощів перекладу англомовної митної термінології на українську мову. 

Дослідженню особливостей англомовної митної документації, в тому числі й специфіки перекладу термінів 

митної сфери, присвячені наукові розвідки К. Лут, [2], Т. Чухно [7], В. Циганюк [6] та А. Свєтлічної [5]. Попри 

наявні дослідження структурно-семантичних та функціональних параметрів англомовної документації митної 

https://zn.ua/ukr/
http://www.nytimes.com/
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галузі в цілому, питання адекватного перекладу її термінології залишається мало вивченим, зокрема потребує 

дослідження питання правильного підбору перекладацьких трансформацій. 

Характерними проблемами перекладу англомовної митної документації є неоднозначність термінів 

та вибір відповідного варіанту їхнього перекладу, правильне використання методів перекладу, визначення 

лексичних перекладацьких трансформацій, адекватний переклад неологізмів, скорочень, специфічної 

лексики, власних назв тощо. 

До типових лексичних труднощів при перекладі митних текстів насамперед відноситься термінологія. 

Серед проблем перекладу можна виокремити: неправильний переклад загальновживаної лексики через 

багатозначність лексичних одиниць і неправильне використання значення слова; некоректний переклад 

термінів через ігнорування термінологічних словників та довідників; неправильне відтворення абревіатур 

та власних імен [6, с. 210]. 

Становити небезпеку при перекладі митної документації можуть також псевдоінтернаціоналізми або 

«хибні друзі перекладача». Так, у митній термінології ammunition – це боєприпаси, а не амуніція, Customs 

officer – митник, а не митний офіцер, figure – цифра або малюнок, а не фігура, null – недійсний, а не нуль, 

tax – мито а не такса, receipt – квитанція, а не рецепт [7, с. 474]. Тому, щоб не допустити помилку, 

значення таких лексем необхідно уважно перевіряти в термінологічному словнику.  

Для аналізу труднощів перекладу митної термінології нами було проаналізовано терміни митної 

сфери з видань В. Денисенка «Словник митних термінів» [1] та Р. Яковенка «Тлумачний англо-

український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник» 

[8]. За нашими спостереженнями, «хибними друзями перекладача» можна вважати низку термінів: bill, 

certificate of origin, freeport, certificate of origin, container team, Customs officer, delivery order, excise tax, 

forged papers, label тощо. 

Митну документацію також ускладнюють абревіатури. Вони мають лаконічну форму, що важливо для 

економії місця та часу. Однак вони можуть збігатися зі скороченнями в інших галузях, позначаючи зовсім 

інші поняття [2, с. 105]. Наприклад, скорочення b.l. може означати як bill of lading (коносамент) в 

економічній та митній галузях, так і building line (лінія забудови, червона лінія) в будівельній галузі [10, с. 50].  

За нашими спостереженнями, всі абревіатури митної галузі можуть співпадати графічною формою з 

абревіатурами інших галузей. До прикладу, онлайн ресурс Acronym Finder [9] подає 38 варіантів значень 

митної абревіатури AWB: вона може означати air waybill (авіавантажна накладна), Algemene Wet 

Bestuursrecht (Dutch: General Administrative Law Act) (гол.: Закон про загальне адміністративне право), 

Association of Washington Business (Асоціація бізнесу Вашингтона) [9] тощо. Скорочення CIF (cost, insurance 

and freight – вартість, страхування та фрахт) має аж 88 можливих трактувань: Customer Information File 

(файл інформації про клієнта), Corporate Information Factory (Фабрика корпоративної інформації) [9] та ін. 

Детальніше зупинимося на способах перекладу англомовних митних термінів на українську мову. 

Для того, щоб уникнути неадекватного буквального перекладу, перекладачі застосовують трансформації, 

які дозволяють адаптувати дослівний переклад до норм української мови і зробити його адекватним. Ми 

проаналізували перекладацькі трансформації, які використовуються для перекладу термінів митної 

сфери. Існує велика кількість класифікацій перекладацьких перетворень. Перша класифікація 

запропонована Р. Проніною, яка пропонує декілька способів перекладу термінів-словосполучень 

науково-технічної сфери: калькування, переклад за допомогою прийменників, переклад із використанням 

родового відмінку та переклад термінологічних сполучень зі складним семантично-синтаксичним 

зв’язком та дієслівних конструкцій за допомогою групи пояснювальних слів [4, с. 21-22]. 

Вказані трансформації можна використовувати для перекладу митної термінології: калькування – income 

tax – прибутковий податок, protective duties – захисні податки; переклад за допомогою прийменників: risk 

testing – перевірка на ступінь ризику, container team – команда по догляду контейнерів; переклад із 

використанням родового відмінку: preference system – система преференцій, commodity code – код товару; 

переклад термінологічних сполучень за допомогою групи пояснювальних слів: acceptance report – акт про 

приймання товару; to identify suspect containers – визначати контейнери, які підлягають сумніву. 

Друга класифікація запропонована Т. Чухно [7, с. 473] для перекладу складних термінів митної сфери. 

Перетворення включають в себе перестановку (pro forma invoice – рахунок-проформа, back freight – фрахт 

зворотний), додавання (brand – торгова марка, bargain – торговельна угода), вилучення (bill of entry – 

декларація, raw materials – сировина), транскрипцію (quota – квота, export – експорт, cedent – цедент) та 

експлікацію (bond note – дозвіл митниці на вивіз товару з митного складу, consumption entry – митна декларація 
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на імпортний товар, що негайно надходить у продаж). До класифікації входить ще транслітерація, проте вона 

зазвичай використовується для відтворення власних назв фірм та організацій, а не термінів. 

Названі перетворення з обох класифікацій підходять для перекладу термінів-словосполучень та 

складних термінів митної сфери, але їх недоцільно застосовувати до простих термінологічних лексем. 

Найбільш універсальною, на нашу думку, є класифікація, запропонована Є. Місуно [3, с. 45-49], оскільки 

вона підходить і для простих, і для складних термінів митної сфери. Класифікація включає в себе такі 

перетворення, як: дослівний переклад або калькування (bonded goods – бондові вантажі, natural weight – 

вага натуральна), транскрипція (time-sheet – таймшіт, logistics – логістика), транслітерація (Special Systems 

Industry – Спешл Системз Індастрі), переклад за допомогою семантичного еквівалента (label, tag – ярлик, 

carrier – перевізник), експлікація або описовий переклад (duty-free – звільнений від сплати мита, public 

utility – підприємство, що виготовляє суспільний продукт), конкретизація (certificate of origin – 

сертифікат походження товару) та компресія (specific cargo container – спеціалізований контейнер). 

Отже, до типових труднощів перекладу митної документації відносяться правильне відтворення 

термінології, псевдоінтернаціоналізми та абревіатури, які можуть збігатися зі скороченнями інших галузей. 

Тому для адекватного перекладу митних текстів необхідно бути ознайомленим із загальною системою 

термінів, що використовуються у міжнародній митній практиці. Для правильного перекладу митних термінів 

та еквівалентної передачі їх семантичних характеристик використовуються перекладацькі трансформації. 

Серед трансформацій, що підходять для перекладу митних термінів, виділяємо класифікації, запропоновані 

дослідницями Т. Чухно, Р. Проніною та Є. Місуно. Класифікація, запропонована Є. Місуно, на нашу думку, 

найбільш універсальна, оскільки підходить для перекладу всіх термінів митної галузі. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Ключові слова: лінгвокраїнознавча компетентність, культурні особливості, учні 9-х класів англійська мова 

У сучасному світі актуальність вивчення іноземної мови для спілкування, посилює питання 

формування лінгвокраїнознавчої компетентності, оскільки на сьогодні недостатньо просто вільно 

володіти іноземною мовою а і знати базові речі про культурну спадщину. Важливо осягнути менталітет і 

культуру людей, які розмовляють іноземною мовою, щоб подолати культурний та мовний бар’єри, 

породжені національними особливостями комунікантів, і бути готовим до професійного та особистого 

спілкування з представниками інших країн. 

База практичного володіння іноземною мовою з лінгвокраїнознавчим аспектом формується в учнів 

старших класів, тому формування лінгвокраїнознавчої компетентності є передусім актуальним на усіх 

етапах навчання. Труднощі формування лінгвокраїнознавчої компетентності зумовлені індивідуальними 

особливостями учнів та особливостями культури іноземної мови, яка вивчається. Вдосконалення 

навичок: слухання, говоріння, письма тощо передбачає успішний процес формування лінгвокраїнознавчої 

компетентності на уроках з англійської мови.  

Сучасний світ ставить перед вчителем складну та важливу місію а саме забезпечувати учнів уміннями 

та навичками взаємодії у міжкультурному діалозі. Однак головна складність у цьому полягає в 

формуванні оригінального матеріалу з використанням лінгвокраїнозначої компетентності. Так як кожен 

співрозмовник має індивідуальні особливості і вони не повністю збігаються, оскільки ґрунтуються на 

знаннях та поглядах на життя кожної людини. Для цього вчитель повинний подолати межі вузького 

мислення професійної лінгвістики та розвинути систему культурного мислення, на основі якого 

складається лінгвокраїнознавча компетентність. 

Проблема формування лінгвокраїнознавчої компетентності у навчанні англійської мови досліджувалась 

таких учених: Ю. Векліч, А. Сабітовою, В. Костомаровим, Є. Верещагіним, Г. Єлізарова, М. Байрамом (M. Byram).  

Лінгвокраїнознавча компетентність – поняття відносно нове і все ще не до кінця розвинене, основним 

завданням якої є виявити зв'язки між мовою та культурою осіб, які розмовляють даною мовою. Згідно з 

Веклич Ю. І. та Сабітовою А. П., «знання учнів про культуру країни, мова якої вивчається» (знання історії, 

клімату, географії, державного устрою, економіки, традицій та звичаїв, особливостей побуту, тощо) [3]. 

Для формування англомовної лінгвокраїнознавчої компетентності в учнів 9-х класів використовуються такі 

сфери: побутова діяльність, сімейно-побутова сфера, соціально-культурна діяльність спілкування, спортивно-

оздоровча сфера, комерційна діяльність у спілкуванні та навчально-професійна сфера.  

Як іструмент для формування лінгвокраїнознавчої компетентності слід використовувати рознаманітні 

інтернет ресурси. Беручи до уваги веб-сайт «Learn English teens» від «Britishcounsil» що є міжнародною 

організацією Великобританії з питань культурних зв'язків та можливостей освіти [6]. Своїм інтерфейсом 

та типами вправ, цей веб-сайт розвиває знання англійської мови; заохочує культурне, наукове, 

технологічне та інше освітнє співробітництво між Сполученим Королівством та іншими країнами.  

Оскільки на сайті можна виконувати різні лексичні завдання та вправи на читання з 

лінгвокраїнознавчим аспектом, ми вважаємо, що слід надати кілька наглядних прикладів вправ, які можна 

впровадити в навчальну діяльність учнів 9-х класів. 

Загалом суть аспекту лінгвокраїнознавчої компетентності об'єднує вивчення іноземної культури, в ході 

якого учні енергійно ознайомляться із сучасними реаліями досліджуваної країни, її історичними, 

кліматичними, географічними закономірностями, політичним і соціальним складом життя, міжнародними 

ознаками характеру, релігійними поглядами людей, стереотипами поведінки. Для створення історико-

культурних поглядів про країну мови яка вивчається, слід залучити поступовість та послідовність, 

багатогранність та емоційно-образне вивчення іноземної культури у порівнянні з культурою власної країни. 

Так як сприйняття незнайомої культури завжди бере початок крізь призму власної.  
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На підставі теоретичного аналізу з’ясовано, що формування лінгвокраїнознавчої компетентності на 

уроках англійської мови у 9-х класах може ефективно посприяти засвоєнню англійської мови. 
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У процесі поглибленого вивчення англійської мови для професійного спілкування важливо навчитися 

здійснювати комунікацію не винятково з «класичними» носіями мови, а й з представниками численних 

англомовних соціокультурних спільнот, які використовують історично сформовані англомовні 

регіональні діалекти.  

Соціолінгвістичні особливості розвитку англійської мови у світовому контексті ґрунтовно 

досліджуються зарубіжними (Я. Бломмарт, Г. Віддоусон, Д. Гредол, Е. Ерлінг, Б. Какру, Д. Кристал, 

Т. Макартур, А. Пеннікук, Ф. Сарджент, Р. Філіпсон та ін.) та вітчизняними (Б. Ажнюк, Н. Пелагеша, 

О. Хоменко та ін.) фахівцями. 

Метою нашого дослідження є характеристика особливостей Північного регіонального діалекту 

Великої Британії, визначення впливу історичних та соціокультурних чинників на формування його 

фонетичних, граматичних та лексичних відмінностей від загальноприйнятих норм англійської мови, які 

можуть ускладнювати процес сприйняття та інтерпретації англомовного матеріалу. 

«Північ» в Англії – це насамперед культурне поняття, і його діалектне мовлення значною мірою сприяє 

самобутності регіону. У його основі лежить сільський компонент: Північ асоціюється з фермерством, 

пасовищами та красивими ландшафтами в Озерному краї (Lake District) чи в районі Йоркшир-Мурс 

(Yorkshire Moors), а прототипами північних жителів здавна були селяни Ланкаширу та рибалки Уітбі. 

Однак Північна Англія ніколи не була ідилічною, вона завжди мала свої суворі риси. Це регіон, що 

характеризується видобутком корисних копалин, ранньою індустріалізацією і, як наслідок, урбанізацією, 

важкою працею та бідністю. Певним чином регіональна культура поєднує свої міцні історичні корені, 

гордість за свій регіон із відчуттям маргіналізації з точки зору центру політичної влади – Лондона. Це 

саме відчуття двозначності характеризує і мовлення регіону. Як і до багатьох чітко визначених діалектів, 

ставлення до північної англійської мови різниться. Ззовні вона значно стигматизована і, за словами 

К. Уельс, здається «провінційною», «робітничою» і «незграбною» [4, с. 4]. Однак соціолінгвісти 

вважають, що для її носіїв вона є джерелом гордощів та престижу. 

Як і багато культурно визначених регіонів, Північна Англія не має чіткої лінгвістичної лінії 

розмежування. Цікаво, що, незважаючи на явні асоціації з низьким престижем, деякі характерні для 

північної вимови особливості впродовж минулого століття переміщалися далі на південь [2; 3].  

https://www.twirpx.com/file/231492/
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Історично єдність регіону сягає корінням англосаксонського королівства Нортумбрія. Це регіон, де 

мовний вплив скандинавських поселенців був найсильнішим. Отже, топоніми та запозичені слова 

скандинавського походження майже виключно зосереджені тут та далі на північ. Було виявлено тисячі 

таких слів, регіональних пережитків ранніх запозичень вікінгів, наприклад: garth (двір), laik (грати), 

farmstead (ферма, господарство) і aye (так) [4, с. 55].  

Як і в інших випадках інтенсивного соціального контакту через мовні кордони, скандинавський вплив 

залишив свій відбиток на окремих граматичних явищах. Займенник третьої особи множини they (вони), а 

також похідні від нього them (їх) та their (їхній), з’явилися тут і поступово замінили відповідні 

давньоанглійські форми hie та hem, поширюючись на південну англійську протягом усього 

середньоанглійського періоду. Цікаво, що багато характерних особливостей сучасної англійської мови 

виникли на Півночі Англії. Такі з них як втрата граматичного роду або відмінкових закінчень в іменниках, 

використання дієслівного закінчення -s спочатку з’явилися в цьому регіоні, а вже звідти поширились на 

південь. Соціальний процес, який, ймовірно, спричинив ці зміни, – великомасштабна міграція жителів 

Півночі на Південь наприкінці Середньовіччя задля задоволення попиту на робочу силу, викликаного 

депопуляцією через пандемію чуми, а також соціально-політичними процесами.  

Північний діалект досить консервативний в багатьох аспектах. Наприклад, деякі монофтонгальні довгі 

голосні в таких словах як mouse (римується з сучасним shoes), time (звучить як team), є прикладами 

середньоанглійської вимови, яка на півдні (а отже, і в стандартній англійській вимові) була змінена у ранній 

період розвитку сучасної англійської мови (так званий «великий зсув голосних»). Іншою характерною 

північною формою, яка збереглася з середньоанглійського періоду, є коротка /ʊ/ у словах, які у південному 

діалекті вимовляються через /ʌ/, наприклад blood або but, а на півночі римуються з foot або put.  

Фонетичні особливості, безсумнівно, найбільш помітні. Характерний північний /ʊ/ замість /ʌ/ можна 

почути у cut (різати), shut (закривати), sumbdy (хтось) тощо. Звук /a:/, який в інших різновидах 

англійської мови є довгим, на півночі короткий /а/, як-то у словах passed (пройшов), fast (швидкий). 

Дифтонги часто вимовляються як монофтонги: голосні /o:/ в goa (go – йти), noasy (noisy – шумний), groan 

(стогін); /e:/ в face (обличчя), cem (came – прийшов) та /i:/ у freetnin (frightening – страшний). 

Трапляються протилежні фонетичні явища, коли стандартні монофтонги вимовляються як 

дифторнги, наприклад, /ɪə/ у словах leean (lean – нахилятися) і feeat (feet – ступні), що також є 

характерною ознакою консервативності північноанглійського діалекту. Дифтонг /aʊ/ вимовляється як 

довгий низький монофтонг /u:/ у словах aht (out – зовні), mahth (mouth – рот) або rahnd (round – круглий). 

У таких словах, як granddad (дідусь) або back (спина), голосний є низьким /a/, а не підвищеним /æ/. 

Початковий приголосний h- часто пропускається, тому ’is означає his, ’air – hair, так само з ’ere (here), ’ardly 

(hardly) тощо. На Півночі ця вимова є типовою для чоловіків робітничого класу та деяких субрегіонів. 

У позиції після голосного /l/ вокалізується, як у owd (old – старий), od (hold – утримувати). Як і в 

багатьох діалектах, кінцевий велярний носовий /ŋ/, представлений на письмі як -ng, вимовляється в 

альвеолярному положенні як /n/: evvin (having – маючи), expectin (expecting – очікуючи) тощо. Кінцеві 

приголосні часто пропускаються, як у i’ (in – в), wi’ (with – з). Усередині слова скупчення приголосних 

можуть спрощуватись, як у assed (asked – запитав) або cannle (candle – свічка). 

Деякі частини регіону, зокрема ті, що знаходяться поблизу шотландського кордону на крайній 

півночі, а також частини регіону Ланкашир і Нортумбрія використовують ротичний (rhotic) діалект, у 

якому звук /r/ вимовляється у таких словах як chair (крісло), hair (волосся), інші – неротичний (non-rhotic). 

Проаналізуємо окремі діалектні граматичні явища. Дієслівний суфікс -s, який обмежується третьою 

особою однини в стандартній англійській мові, вільно зустрічається і в інших граматичних особах: Ah sez 

(I say – я кажу), the knaws (you know – ти знаєш). І в історичному, і в регіональному плані це характерна 

північна риса. Зв’язкова форма were (як у стверджувальній, так і в заперечній формах) зустрічається там, 

де мала би бути форма was: Freddie wor sat, it wernt, Ah wor, ’e wor. 

Зберігся тут і старий займенник другої особи однини thou/thee (ти), замінений у «стандартній» мові 

формою множини you: tha/ta, thee/thi. Присвійна форма my (мій) має вигляд mi, як-от у mi Mam. До того 

ж, як і в багатьох розмовних формах англійської мови, у цьому діалекті вживаються подвійні заперечення: 

it wernt no surprise (це не дивно). 

Північному діалекту притаманна діалектна лексика, зокрема lads (чоловіки, хлопчики), aye (так), owt 

(будь-хто), capped (здивований) та outen (з). Зазвичай діалект характеризується невеликою кількістю 

помітних ознак, які часто дають змогу визначити походження мовця. Але крім цього є багато спільних з 
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іншими діалектами або «стандартним» варіантом англійської мови особливостей. Наприклад, вимова слів 

face (обличчя) або o(l)d (старий), подвійне заперечення, або присвійний займенник mi (мій) [1, с. 73-75]. 

Отже, розвиток північного діалекту у Великій Британії відбувався під впливом багатьох історичних та 

соціокультурних чинників. Контакти між племенами і народами різного генетичного і культурного 

походження сприяли лінгвістичному обміну між ними, під час якого лексичні одиниці потрапляли з одного 

діалекту в інший, видозмінювалися, набирали нових значень. До чинників, які суттєво впливають на 

розвиток цього регіонального діалекту варто віднести колонізацію територій, християнізацію, вплив 

французької мови, що розпочався з 1066 р. із завоюванням Англії нормандськими загарбниками, 

запозичення слів з латинської мови, спричинене популярністю класичних текстів та концепцій в епоху 

Відродження, утворення міських конгломератів, індустріалізацію, інноваційні процеси у суспільстві тощо. 
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АНАЛІЗ ГЕРУНДІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ І ЙОГО ВІДПОВІДНИКІВ В 
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ-ПРИТЧІ Е. ГЕМІНГВЕЯ  

«СТАРИЙ І МОРЕ») 
 
Герундій – це унікальна аломорфна форма англійського дієслова, яка не має чіткого граматичного 

еквівалента в українській мові. Герундій має тісний зв’язок з назвою дії, що відображається в його 
дуальних характеристиках: він поєднує ознаки як іменника, так і дієслова. 

Як було зазначено вище, явище герундія відсутнє в українській мові, і тому досить важливим є пошук 
й аналіз його граматичних аналогів, які б відповідали нормам української мови. Варто зазначити, що 
дослідження того чи іншого явища мови слід розглядати у рамках синтаксичної теорії, тобто з позицій 
його функціонування в реченні. [4] Герундію притаманні всі синтаксичні функції, зокрема: підмета, 
присудка, означення та обставини всіх видів.  

Методом суцільної вибірки з роману-притчі Е. Гемінгвея «Старий і море» було досліджено 9 випадків 
вживання герундія та герундіальних конструкцій, класифікувавши їх за синтаксичними функціями в 
реченні. Опис та аналіз фактичного матеріалу показав, що найчастіше у тексті роману герундій 
зустрічається у функції обставини – 4 рази, що нараховує 45% від загальної кількості. Виконуючи цю 
функцію, герундій супроводжується прийменником й відтворюється в українській мові за допомогою: 

1. особової форми дієслова 
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without 

taking a fish. [1, с.5] – Ось уже вісімдесят чотири дні він виходив у море й не піймав жодної рибини. [2, с.7] 
У поданому реченні герундіальний зворот “taking a fish” виконує функцію обставини 

супроводжуючих способів дії й передається в українській мові за допомогою дієслова 3 особи однини 
минулого часу доконаного виду «піймав» у ролі присудка. У цьому реченні герундій передається 
дієсловом із заперечною часткою, що виражає дію, яка є одночасною з дією «головного» дієслова. 

2. прикметника 
You’ll not fish without eating while I’m alive. [1, с.10] – Поки я живий, ти не будеш рибалити голодний. [2, с.12] 
У поданому реченні герундій “eating” є обставиною супроводжуючих способів дії й відображається 

в українській мові у складі підрядного речення часу як частина складеного дієслівного присудка «не 
будеш рибалити голодний». 

3. віддієслівного іменника 
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He decided that he could beat anyone if he wanted to badly enough and he decided that it was bad for his 
right hand for fishing. [1, с.28] – Згодом він провів ще кілька таких змагань, але надалі відмовився від них, 
бо розважив, що як дуже захоче, то може перемогти будь-кого, а тим часом усе воно шкодило його 
правій руці в рибальстві. [2, с.31] 

У поданому реченні герундій “fishing” виконує функцію обставини причини, відтворюючись в 
українській мові за допомогою віддієслівного іменника «рибальство». 

4. дієприслівникового звороту 
They were not dead and he could bring the pain of life by simply opening and closing them.[1, с. 44] – Вони не 

були мертві, і він міг викликати біль — прикмету життя, — просто згинаючи й розгинаючи пальці. [2, с.45] 
Герундіальному звороту “simply opening and closing them”, що в англійській мові постає в ролі 

обставини способу дії, відповідає дієприслівниковий зворот «просто згинаючи й розгинаючи пальці». 
Випадки вживання герундія у функції означення склали 2 рази, що становить 22% від загальної 

кількості. Виконуючи цю синтаксичну роль, герундій супроводжується певними дієсловами або входить 
до складу наступних конструкцій мови: there is (no) little sense/ harm/point/some difficulty in. [4,c.73] Цей 
випадок може відтворюватися в українській мові за допомогою наступних засобів: 

1. інфінітива 
The sack cushioned the line and he had found a way of leaning forward against the bow so that he was almost 

comfortable. [1, с.43] – Мішок пом'якшив тиск, і старий зумів прихилитися до носа човна в такий спосіб, 
що йому стало майже зручно. [2, с.46] 

У поданому реченні герундіальний зворот “leaning forward” передається в українській мові за 
допомогою інфінітива «прихилитися». 

2. безособової форми дієслова 
He had been on the point of feeling himself go each time. [1, с.44] – За кожною новою невдачею йому 

здавалося, що він от-от пуститься духу. [2, с.47] 
У поданому реченні герундій “feeling” входить до складу конструкції “on the point of”. В українській 

мові це передається як частина підрядного з’ясувального речення за допомогою безособової форми 
дієслова-присудка «здавалося». 

У романі також було зафіксовано декілька випадків вживання герундія як частини складеного 
дієслівного присудка – 2 рази, що становить 22% від загальної кількості. У цій функції герундій 
супроводжується дієсловами, як-от: to stop, to start, to finish, to give up, to keep on, to leave off, to burst out; 
[3, c.73] і його відповідниками в українській мові може слугувати: 

1. особова форма дієслова 
У складеному дієслівному присудку такого виду наявне злиття семантики двох слів (дієслова в особовій 

формі та герундія), у результаті чого герундій відтворюється у значенні дієслова доконаного виду:[4] 
Then he fell back into the sea and picked up the scent and started swimming on the course the skiff and the 

fish had taken. [1, с.39] – Потім знову пірнула під воду, відчула дух крові, що тягнувся слідом за човном та 
рибиною, і чимдуж пустилася навздогін. [2, с.42] 

У поданому реченні герундій “swimming” передається в українській мові за допомогою дієслова у 3 
особі однини минулого часу доконаного виду «пустилася», функціонуючи в реченні як частина 
складеного дієслівного присудка. 

2. дієприслівниковий зворот 
But you enjoyed killing the dentuso, he thought. [1, с.43] – Але ж ти радів, убиваючи dentuso, – думав він 

далі. [2, с.45] 
У поданому реченні герундіальний зворот “killing the dentuso” стосується слова «enjoy» й виступає 

частиною складеного дієслівного присудка, його еквівалентне значення в українській мові передає 
дієприслівниковий зворот «убиваючи dentuso». 

Характеристика предикативних конструкцій 
Окрім самостійного функціонування в реченні, герундій може входити до складу герундіальної конструкції 

(Gerundial Predicative Construction). Ця конструкція утворює синтаксичну одиницю вторинної предикації, що 
виступає однією частиною в реченні – складеним підметом, додатком, означенням або обставиною. Такі 
синтаксичні структури не мають безпосереднього аналогу в українській мові. Він може передаватися 
підрядними реченнями, у яких підмет відповідає присвійному займеннику або іменнику в присвійному або 
загальному відмінках, що є частиною герундіального звороту, а присудок – герундію цього звороту.[4] 

У тексті роману герундіальний зворот зустрічається лише 1 раз, що становить 11% від загальної 
кількості й виступає частиною складеного дієслівного присудка.  
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I wanted to take him fishing but I was too timid to ask him. [1, с.12] – Я ще хотів був запросити його піти 
з нами в море, та не зважився. [2, с.15] 

У цьому реченні герундій “fishing” утворює герундіальну конструкцію “him fishing” з особовим 
займенником “him” й відтворюється в українській мові інфінітивом «піти» у ролі обставини мети. 

Отже, за результатами проведеного дослідження зроблено такі висновки: 
1. Герундій – це безособова форма дієслова, що поєднує в собі вербальні та номінативні риси. У 

системі української мови герундій може відтворюватися за допомогою дієприслівника чи 
дієприслівникового звороту, особового дієслова, інфінітива, віддієслівного іменника, прикметника та 
складнопідрядного речення. 

2. У матеріалі дослідження (роман-притча Е. Гемінгвея «Старий і море») було виявлено й 
проаналізовано 9 випадків вживання герундія у різноманітних синтаксичних функціях, зокрема: обставини 
4 рази (45%), частини складеного дієслівного присудка 2 рази (22%), означення 2 рази (22%), герундіального 
звороту як частини складеного дієслівного присудка 1 раз (11%). Відповідниками герундія в українській мові 
слугували переважно дієслова у формі 3 особи однини, інфінітиви та дієприслівникові звороти, незначну 
частину варіантів відтворення склали прикметник, безособові дієслова та віддієслівний іменник. 
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DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY: LEGAL ASPECTS 

 
Ukraine and the EU have finally signed the Common Aviation Area Agreement (CAA) Agreement (also 

known as the "Open Skies Agreement") after the 8 years lasting negotiation process. 
The process of unification of Ukrainian aviation with the EU started in 1999 and had gone through ups and 

downs before it successful completion. In December 2006, the EU Council authorized the European Commission 
to start negotiations with Ukraine on a common airspace. Negotiations on the CAA with Ukraine were completed 
in 2013, but the signing of the agreement was blocked due to a conflict between the UK and Spain over the status 
of Gibraltar airport. Official Madrid blocked the deal because Kyiv recognized the airport as British [1].  

The CAA Agreement envisages the creation of a common aviation space between Ukraine and the EU, which 
will promote mutual access to air transport markets with a level playing field and respect for the same rules. These 
include flight safety, aviation security, air traffic management, social harmonization and environmental protection. 
Relieves Ukraine’s market restrictions and ties it to the EU internal aviation market through the introduction of 
aviation standards and EU rules [2]. 

It is expected that the signing of the agreement will deepen cooperation in the field of air transport, including 
in the context of industrial cooperation, and develop the current system of air services agreements to deepen 
economic, cultural and transport ties between Ukraine and EU member states. 

Soon after the signing of the CAA Agreement Ukraine faces new loop of the aviation industry development. 
Hence, on November 25, the forum “Large Construction: Aviation and Tourism” took place in Terminal F of 
Boryspil International Airport SE, where a memorandum of understanding between the Ministry of Infrastructure 
and Airbus on the national air carrier was signed. 

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/part_2/54
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The purpose of this document: development and cooperation in the field of aviation. The memorandum of 
understanding determines algorithm for further cooperation of states within the framework of creating a national 
air carrier, including, but not limited to, the purchase of aircraft; creation of a national air carrier – Ukrainian 
National Airlines (UNA). The parties of the Memorandum also agree to discuss the terms on which they intend to 
cooperate, in particular on the creation of a modern fleet for the Ukrainian national airline. 

Ukraine's national air carrier will be created from the very beginning, so it will be possible to immediately 
invest in more advanced technologies, in a better aviation fleet that will leave less carbon footprint, consume less 
fuel, and therefore be more environmentally friendly. 

 The Ukrainian national air carrier is created to protect the strategic interests of Ukraine in the field of air 
transportation, in particular in those situations where there is a need for emergency evacuation of citizens. 

It is stated that the emergence of a national air carrier should provide citizens with affordable and convenient 
flights between Ukrainian regions, promote the decentralization of international air transport and give impetus to 
the development of Ukraine's tourism potential [3]. 

The new UNA will start flights in 2022 from two domestic and 14 international destinations. According to the 
text of the Memorandum, in particular, the possibility of leasing / purchasing is considered: six small narrow-body 
aircraft (type A220); 12 medium narrow-body aircraft (type A320 / A321); four wide-body aircraft (type A330 / 350). 
The national network of Ukraine's national carrier should have 15,000 flights by 2026, and its fleet is planned to 
expand to 20 aircraft. 

Hence, the fleet will have 3 types of aircraft: narrow-body turbojets for 150-180 seats, turboprops for 68-70 
seats and long-haul jets for 300-330 passengers. In 2022 we plan 3-5 aircraft. By 2023 we will have 7-11 planes. 
In 2024 we will have 12-17 planes. In 2025 we will have 15-17 planes. In 2026 we plan to have 14-20 planes. In 
2022 the fleet of the new airline plans to have three to five aircraft, in 2023 – 11, by 2025 – 17, and in 2026 – 20. 
Speaking about funding, he said that the first year of operation is expected to require 96 million euros, for the 
second year – 50-60 million euros. 

The total amount of funds that will be invested by the state in the national air carrier is UAH 2.5 billion. As 
for additional funding and funding in partnership, it is also being studied, various mechanisms are being studied [4]. 

Moreover, 5 more panels took place during the Forum, which are:  
- mega-projects of Ukrainian aviation; 
- aviation infrastructure; 
- small and large aircraft; 
- air travel: domestic and foreign tourism; 
- development of tourist potential and tourist products. 
Besides, the construction of two airports in eastern Ukraine and another in Transcarpathia has been announced 

during the forum.  
It is planned, one airport will be built in the south of Ukraine closer to Mariupol, but not in Mariupol itself, 

because the city is located quite close to the demarcation line. Another airport is planned to be built between 
Kramatorsk and Slovyansk. 

Therefore, the aviation market will grow in the future according to the today’s legal basement and international agreements. 
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Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

 

КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: НОРМАТИВНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

 Ефективність  права  є  результатом  його  дії,  що свідчить  про здатність  закону  розв’язувати  певні  

соціально-правові проблеми. Результативність законодавства  визначає  складний комплекс  факторів, що  

характеризує  соціально-економічну, політичну, правову, моральну ситуацію в країні. До визначальних 

правових елементів законодавства належать його правова якість,ефективність правозастосовної 

діяльності, рівень правосвідомості правозастосовувача й населення загалом [1 с.121]. 

Упродовж тривалого часу діяльність оперативних підрозділів взагалі  не  було регламентовано.  З  

розвитком  суспільних відносин постала потреба правового регулювання певних сфер діяльності. 

Оскільки оперативно-розшукова діяльність (ОРД) та її головний складник конфіденційне співробітництво 

є державною діяльністю,  то  правове  регламентування  її  здійснювали  за вимогами, що ставили до неї. 

ОРД та її ключовий елемент - конфіденційне співробітництво посіли чільне місце в державній соціальній 

діяльності лише після прийняття  18 лютого  1992 року Верховною  Радою  Закону України  «Про  

оперативно-розшукову діяльність».  Цей  Закон з  таємної,  закритої  діяльності  перетворив конфіденційне 

співробітництво  на  складну,  різнобічну  форму  діяльності держави у сфері протидії злочинності, зміст якої 

становлять дії, що охоплюють  різноманітні  за  своєю  сутністю  правовідносини[2 c.13]. 

Правові засади –це правовий базис, фундамент, на якому розбудовують ОРД, у межах якої можуть і 

повинні діяти органи державного  управління,  до  яких  належать  і  правоохоронні органи.  Оскільки  

конфіденційне  співробітництво  є  складником ОРД, то для нього правовим підґрунтям, безперечно, є ті 

самі положення, що стосуються ОРД. 

Діяльність  оперативних  підрозділів  Національної  поліції України регламентовано значною кількістю 

нормативно-правових актів,   серед   яких:  Конституція   України,   Кримінальний процесуальний   кодекс   

(КПК)   України,  закони   України «Про  оперативно-розшукову  діяльність»,  «Про прокуратуру», «Про  

державний  захист  працівників  суду  та  правоохоронних органів», відомчі накази тощо.  

Забезпечення  належного  законодавчого  регламентування ОРД  Національної  поліції  України  

залишається  актуальним завданням,  що  потребує  посиленої уваги  з  боку  наукових  і практичних  

працівників,  з  огляду  на  особливі завдання  та специфічні форми цього виду діяльності, який має 

ґрунтуватися на чітко визначеній законодавчій базі[3 c.268]. 

Однією з принципових новацій КПК України можна вважати норму,  що регламентує  конфіденційне  

співробітництво,  яке  до прийняття  цього  нормативно - правового  акта  мало  легальне підґрунтя  лише  

в Законі  України  «Про  оперативно-розшукову діяльність». 

Згідно зі ст. 275 КПК України, під час проведення негласних слідчих  (розшукових)  дій  слідчий  має  право  

використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з  іншими  особами,  або  

залучати цих  осіб  до  проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених цим Кодексом. 

Узагальнення   нормативних   актів   засвідчило,   що повноваження  оперативного  працівника  Національної  

поліції України  щодо  здійснення  конфіденційного  співробітництва визначено в низці законів і відомчих 

нормативно-правових актів, що  безпосередньо  пов’язано  із  цілями  та завданнями  в  цій сфері[3 c.275].  

 Отже, під час проведення оперативно-розшукової діяльності, додержання порядку проведення 

оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих  (розшукових)  дій,  оскільки  цю діяльність проводятьна 

чітко передбачених законами підставах. Водночас із прийняттям КПК України всі нормативно-правові акти 

зазнали кардинальних змін,  що зумовлює потребу в поступовому напрацюванні механізмів  їх  реалізації.  

Поза  межами  правової  площини залишаються  критерії  оцінювання  ефективності  здійснення 

конфіденційного  співробітництва  під  час  проведення ОРД та негласних слідчих (розшукових) дій.  
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ПРАВОВІДНОСИНАХ БАНКРУТСТВА 
 

Саме від того, яким чином врегульовано правовий статус кредиторів у правовідносинах банкрутства, 

залежить досягнення основної мети Кодексу України з процедур банкрутства (далі – КУзПБ): 

задоволення/погашення вимог кредиторів (адже, як відновлення платоспроможності боржника, так і 

визнання його банкрутом, зрештою переслідує єдину ціль – на скільки можливо задовольнити вимоги 

кредиторів для мінімізації негативних наслідків банкрутства). Не можна не погодитись із тим, що правове 

регулювання банкрутства в Україні нині доволі прокредиторське. Проте, це не виключає наявність певних 

прогалин в регулюванні даних суб’єктів.  

Так, у міжнародно визнаному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business-2020» 

за критерієм «врегулювання питання щодо неплатоспроможності» Україна опустилася на одне місце (з 145 

у 2019 році на 146 у 2020 році), при цьому процедура вирішення неплатоспроможності є найгіршим його 

показником [1]. Для прикладу, в Україні в середньому лише 8% коштів повертається кредиторам, тоді як 

у Фінляндії – 90% [2].  

Разом із тим слід погодитись із Н.В. Асєєвою, яка вказує, що мета застосування процедури 

неспроможності – це знаходження балансу між інтересами кредитора, боржника, суспільства та держави 

шляхом застосування до боржника різноманітних передбачених законом процедур [3].  

Водночас як зазначала І.А. Бутирська, правовий статус кредитора, як учасника справи про 

банкрутство, має переважно комплексний характер та обов’язково включає в себе і матеріальний, і 

процесуальний складники. Матеріальні відносини між боржником і кредитором обов’язково повинні 

трансформуватись у процесуальні, інакше після порушення провадження у справі про банкрутство 

матеріальні відносини не зможуть бути реалізовані [4].  

Отже, відповідно до абз. 11 ст. 1 КУзПБ  кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий 

орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення 

погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо 

грошових зобов’язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, які мають 

підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника.  

За правовим статусом законодавець поділяє кредиторів на конкурсних, поточних та забезпечених: 

- забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою 

майна боржника;  

- конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження 

у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника;  

- поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження 

у справі про банкрутство.  

КУзПБ містить норми, зокрема, щодо підстав відкриття справи (ч. 3 ст. 8 КУзПБ), змісту заяви 

ініціюючого кредитора та переліку документів, які слід до неї додати (ч. 1, 2 ст. 34 КУзПБ); підстав 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
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прийняття, відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 37 КУзПБ); повернення 

заяви (ч. 1 ст. 38 КУзПБ); відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 39 КУзПБ).  

Б.М. Поляков небезпідставно зазначає, що легкість відкриття справ про банкрутство робить КУзПБ 

чудовим інструментом для рейдерських захоплень підприємств, зміни підсудності справ позовного 

провадження, визнання законних угод недійсними, неповернення боргів і кредитів, несплати податків [5].  

Л.І. Грабован обґрунтовано вважає необхідним визначення підстав для відкриття справи (розміру, 

строку, вимог, наявності виконавчого провадження) та обов’язку ініціюючого кредитора подавати докази 

на їх підтвердження.  

Новелою КУзПБ є розширення прав кредиторів, які подали заяви з пропуском строку. Фактично, для 

них встановлено такий самий режим, як і для тих, хто встиг заявити вимоги у встановлений термін, крім 

права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Зокрема, у ч. 4, 6 ст. 45 КУзПБ визначено, 

що для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, 

вчинені у судовому процесі, є обов’язковими так само, як вони є обов’язковими для кредиторів, вимоги 

яких були заявлені протягом встановленого строку. Такі вимоги задовольняються в порядку черговості, 

встановленої цим Кодексом. Ці кредитори є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на 

зборах та комітеті кредиторів [2].  

Також передбачено, що, якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими 

кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають. Відомості про таких 

кредиторів вносяться до реєстру вимог кредиторів. Таким чином, кредитори, які спізнились, отримують 

право на задоволення вимог в порядку такої самої черговості, як і ті, хто вчасно подали заяви. Однак, 

зазначимо, що за загальними правилами недотримання порядку, визначеного процесуальними нормами, 

має наслідком обмеження для особи, якою допущено пропуск строку. У даному випадку такі наслідки 

фактично відсутні, що нівелює мету встановлення строку. Крім того, з практичної точки зору необхідність 

внесення змін до реєстру вимог кредиторів на підставі цих заяв може викликати нестабільність такого 

реєстру та неможливість проведення судових процедур у визначені строки. Тут має бути взята за основу 

думка Б. М. Полякова про те, що конкурсний кредитор – це такий кредитор, який безпосередньо бере 

участь у «розподілі» майна боржника. Саме конкурсні кредитори є стороною у справі про банкрутство, 

тобто мають як права, так і обов’язки в процедурі банкрутства, зокрема, й несуть судові витрати (державне 

мито, витрати на публікацію, послуги арбітражного керуючого) [6].  

У КУзПБ (і це є позитивним) значно розширена компетенція зборів та комітету кредиторів 

(представницьких органів кредиторів). Разом з цим варто зазначити про загрозу необґрунтованого 

відсторонення арбітражного керуючого за безпідставним рішенням комітету кредиторів (відповідно до ч. 4 

ст. 28 КУзПБ комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням 

про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав).  

Окремо слід зупинитись на ч. 7 ст. 41 КУзПБ, яка забезпечує баланс інтересів кредиторів і боржника, 

держави та суспільства. Це новела, якою надано право задоволення вимог кредиторів на будь-якій стадії 

боржнику, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника, власнику 

корпоративних прав боржника, а у випадках, передбачених законодавством, – третій особі протягом 

провадження у справі про банкрутство з метою погашення вимог кредиторів та закриття провадження. 

Вони мають право задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів відповідно до реєстру вимог 

кредиторів, крім неустойки (штрафу, пені), та, відповідно, відбудеться закриття справи. Для одночасного 

погашення всіх вимог кредиторів арбітражний керуючий зобов’язаний надати особі, яка виявила намір 

погасити вимоги кредиторів, реєстр вимог кредиторів. 

Підсумовуючи, зазначимо про основні новели КУзПБ щодо врегулювання правового статусу 

кредиторів: кредитору не потрібні докази безспірності його вимог, розмір яких, для відкриття 

провадження у справі про банкрутство, не має значення; пропуск тридцятиденного строку на 

пред’явлення вимог тепер не позбавляє кредитора статусу конкурсного, але на зборах та комітеті 

кредиторів він має право лише дорадчого голосу; кредитори, які пропустили строк на пред’явлення вимог, 

потрапляють у четверту чергу задоволення вимог, а не у шосту; строк, протягом яких кредитор може 

визнати недійсними правочини боржника тепер три роки замість одного.  
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РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА 
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Україна - це демократична держава. Уся влада існує в площині розподілу на законодавчу, виконавчу 

й судову гілки. У Конституції України закріплено, що всі люди є вільними й рівними у своїй гідності та 

правах (ст. 21), кожен має право на повагу до його гідності (ст. 28) [1]. Відомо, що людина – істота 

соціальна, а суспільство — це не просто сукупність осіб, які проживають у певній країні. Це також і їх 

взаємодія, захист якої, у разі її порушення, є неодмінно важливим, з огляду на політичний режим України. 

Так, одним із найбільш актуальних питань становлення демократичного суспільства та важливою 

складовою етапів його розвитку була, а в певних випадках і залишається, проблема становлення й захисту 

прав людини. Саме тому аналіз ролі судової практики в забезпеченні захисту зазначених особистих 

немайнових прав є актуальним та потребує значної уваги.  

Вивченню проблематики забезпечення захисту честі, гідності та ділової репутації людини приділяли увагу 

провідні правознавці, експерти, науковці. Існує велика кількість думок щодо порушеного питання. Зокрема, 

заслуговують на увагу погляди Братасюк М., Білозьорової Є., Вишковської В., Дудаш Т., Стефанчук Р. та інших.  

На нашу думку, тема даного дослідження є особливо актуальною в сучасний період розвитку правової 

системи. Адже, у країні без запровадженого прецедентного права все ж таки певна роль належить 

рішенням судових органів. Важливість цього питання полягає й в тому, що формування неточних підходів 

до розгляду й вирішенню справ у спорах про захист особистих немайнових прав людини може 

спричинити негативні наслідки. Тож, яке значення судової практики в забезпеченні захисту честі, гідності 

та ділової репутації фізичної особи? 

По-перше, відомо, що блага – це будь-які цінності, що виступають об'єктом правовідносин, з приводу яких 

складається поведінка суб'єктів цивільного права. У свою чергу, вони поділяються на матеріальні і 

нематеріальні залежно від притаманних їм ознак. До матеріальних благ належать всі види майна, разом з тими 

об’єктами, що можуть становити передбачену змістом цивільно-правової відповідальності компенсацію за 

порушення чужого суб’єктивного цивільного права, а також результати робіт й окремі дії, зокрема послуги. 

Специфіка нематеріальних благ обумовлена тим, що вони становлять такі цінності, які відносяться до духовної 

сфери життєдіяльності суспільства, а тому не підлягають матеріальній оцінці. Вони мають ряд властивостей, 

ознак, особливостей, що й відокремлює їх серед інших об’єктів цивільних прав. Приймаючи їх у якості 

природних благ, законодавець здійснює їх охорону та захист незалежно від правової регламентації.  

https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&amp;id=%209cd60d26-fa44-481c-bb2a-1b28c713081f
https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&amp;id=%209cd60d26-fa44-481c-bb2a-1b28c713081f
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/10/10.pdf
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Погоджуємось з думкою Братасюк М., який стверджує, що «правова  держава  починається  з  визнання 

людини  як  найвищої  цінності  та  її  природних невідчужуваних прав» [2]. З  цього органічно  випливає ідея 

захисту державою невідчужуваних прав людини як її основна,  найважливіша  функція,  найважливіший 

обов’язок. У свою чергу, принцип верховенства права має  стати надійною засадою правозахисної діяльності.  

По-друге, Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ) зазначає, що «кожна особа має право звернутися до суду 

за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу» (ч. 1 ст. 16); фізична особа має 

право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого 

немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 цього Кодексу (ч. 1 ст. 275). Зокрема, 

законодавець визначає такі способи захисту особистих немайнових прав, як: поновлення порушеного 

особистого немайнового права (ст. 276), спростування недостовірної інформації (ст. 277), заборона поширення 

інформації, якою порушуються особисті немайнові права (ст. 278), відшкодування шкоди (ст. 280) [3] . Слід 

зауважити,  що засадами захисту мають бути правові, а не просто законодавчі засади, оскільки законодавство 

може бути й таким, що порушує права людини. Таких прикладів чимало. Дослідники зауважують, що сутність 

здійснення правозахисної функції полягає в тому, що вона є способом діяльності уповноваженого суб’єкта, який 

«позбавлений права діяти інакше, ніж на підставі закону або в межах наданих йому повноважень» [4].  

Яскравим підтвердженням провідної ролі судової практики в забезпеченні захисту честі, гідності та ділової 

репутації людини є постанова Пленуму Верховного суду України від  27.02.2009  № 1 «Про судову практику у 

справах про захист  гідності та честі фізичної особи,  а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» [5]. 

У ній зазначається, що, розглядаючи справи про захист гідності, честі та ділової репутації фізичної особи, суди 

повинні застосовувати ратифіковану Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР Конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція) і Перший протокол та протоколи 

№ 2, 4, 7, 11 до Конвенції та Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV "Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини", Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права, а також враховувати 

роз'яснення постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 "Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя". Відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком держави 

виконувати рішення ЄСПЛ є поштовхом до впровадження в українське судочинство практики європейських 

стандартів. Варто зазначити, що використання судової практики при вирішенні спорів є досить надійним та 

ефективним методом, за умов наявності певних прогалини в національному законодавстві.  

Чудовим втіленням зазначеного вище є постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Третьої 

судової палати Касаційного цивільного суду у справі №702/131/18 від 03 квітня 2020 року про захист честі, 

гідності та ділової репутації. Вирішуючи спір, суд неодноразово посилався на роз’яснення, які зазначаються 

в постанові Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про 

захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» [6].  

У контексті даної тематики, слушною видається думка Гаврилюка О.: «...на суд покладається обов’язок 

щодо застосування Конвенції і практики ЄСПЛ безвідносно до того, чи здійснені були посилання на зазначені 

джерела права учасниками справи та їх представниками. Інакше кажучи, український суддя зобов’язаний 

розглядати справи з урахуванням положень Конвенції та практики ЄСПЛ з питань її тлумачення та 

застосування». На противагу своєї позиції, автор звертає увагу й на те, що деякі вчені намагаються окреслити 

лише певні випадки та умови «застосовності» згаданих положень [7]. Ми ж переконані, що застосування 

національними судами судової практики в забезпеченні захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної 

особи є необхідним за наявності неточностей у законодавстві, для кращого розуміння тих положень, до яких 

були внесені зміни або доповнення на підставі відповідних рішень ЄСПЛ тощо. 

Отже, можна дійти висновку, що судова практика є досить динамічною й займає значущу роль у 

процесі забезпечення захисту честі, гідності та ділової репутації людини. До того ж, варто наголосити на 

тому, що її комплексний вплив повинен відбуватися разом із законодавчими змінами для ефективного 

виконання зобов’язань України в рамках згаданих положень. Вважаємо, що, займаючи важливе місце в 

площині правової системі нашої країни, судова практика залишатиметься важливою, з огляду на те, що 

саме вона допомагає уникати прогалин у законодавстві, які складалися в процесі нормотворчості.  
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Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 
 

Головною метою реформування Національної поліції України проведення цілісного комплексу 

заходів, спрямованих на захист прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку [1]. 

Аналіз досліджень Центру досліджень безпеки Швецарського федерального технологічного інституту 

(Center for Security Studies), який займається дослідженнями швейцарської і міжнародної безпеки свідчить, 

що в Україні упродовж 2020 року зберігалася негативна тенденція щодо  використання різного типу зброї та 

вибухових пристроїв під час конфліктів на дорозі, суперечок між сусідами та членами родини [2]. 

   Найбільше випадків незаконного обігу та використання зброї та вибухонебезпечних пристроїв 

зафіксовано у Дніпропетровській (167 повідомлення), Київській (відповідно 114), Херсонській  (104), 

Харківській (101) областях та м. Києві (124). В порівнянні з 2019 роком негативні тенденції збереглись у 

Дніпропетровській, Київській та Харківській області, а також м. Києві, значно погіршилась ситуація у 

Херсонській області [2]. 

Як свідчить наведена статистика незалежної міжнародної інституції скоєння злочинів із 

використанням вогнепальної зброї стало звичним явищем у багатьох регіонах нашої держави. Переважно 

зберігають зброю злочинні угрупування, раніше судимі особи, а також особи, що вживають або 

займаються збутом наркотичних, психотропних речовин/рослин [2]. 

У кожній розвиненій державі світу правоохоронні органи виступають гарантом створення 

сприятливого правового клімату, забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку. Провідне місце у попередженні цих негативних явищ  

покладається на криміналістику, головним завданням якої є розробку питань щодо запобігання та протидії 

злочинності, зменшення її негативного та руйнівного впливу [3]. 

Разом з цим, в вітчизняних нормативно-правових актах виникають певні протиріччя щодо визначення 

поняття «зброя», яка пов’язана із відсутністю єдиного його тлумачення у сучасному кримінальному законі 

України. Й досі не має чіткого визначення понять вогнепальної і холодної зброї. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95873641
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/40.pdf
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Визначення поняття «зброї» міститься в п.1.3 Інструкції «Про застосування зброї, бойової техніки, 

озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних 

засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) 

економічної зони України» [4].  

На нашу думку, це є недостатнім, адже визначення даної категорії має бути закріплене нормативно-

правовим актом, що має вищу юридичну силу. 

Зміст поняття «зброї» формується у різних галузях знань, в залежності від суб’єкту, що здійснює це 

тлумачення, за результатами якої виникає певна специфіка розуміння цієї категорії. Криміналістична 

наука визначає поняття «зброї» так: «це матеріальна річ індивідуального використання, який своєю 

конструкцією та функціональними особливостями призначається для нанесення тяжких та особливо 

тяжких ушкоджень людини або тварині, а також можливого руйнування перешкод» [5]. 

Науковці-криміналісти вказують на належність сукупності досліджень будь-якої зброї до сфери 

«зброєзнавства». Ці ж дослідники зазначають, що вивчення вогнепальної зброї можна назвати судовою 

(криміналістичною) балістикою.  

Систематичне вдосконалення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї вимагає розвивати судову 

балістику. У результаті вивчення змісту судової балістики, можна зазначити, що вона досліджується в 

рамках «зброєзнавства», поєднуючи при цьому в одній галузі різні аспекти методичної розробленості 

елементів судової балістики, що обумовлює виконання нею науково-утворюючої функції [6]. 

За час існування «судової балістики» як окремої галузі криміналістичної техніки був зібраний 

достатній об’єм практичних матеріалів, які дають можливість сформулювати визначення «судової 

балістики», окреслити її систему та коло об’єктів.   

Аналізуючи традиційні поняття криміналістичної (судової) балістики, виникають підстави для 

формування такого умовиводу: предмет пізнання криміналістичної балістики складається з ідентифікації 

відповідного примірника застосованої вогнепальної зброї, шляхом дослідження її гільз  

і куль, визначення виду боєприпасів та їх частин, дистанції і напрямку пострілу тощо, окреслення 

визначальних ознак об’єктів цього пізнання, формулювання закономірності механізму виникнення слідів 

зброї у момент вчинення злочину тощо [7]. 

Основними завданнями слідчого під час огляду місця, де здійснювалися постріли, в межах відповіді на 

судово-балістичні питання є:  1) встановлення речових доказів, які свідчать про застосування вогнепальної 

зброї (стріляні кулі, стріляні гільзи і пижі, інші частини патрона, основні і додаткові сліди пострілу тощо); 2) 

обґрунтований аналіз віднесення знайдених предметів і слідів до конкретно здійсненого пострілу, який 

виключає можливість неправильного добору і вилучення речових доказів; 3) точна фіксація місця події, його 

обставин, місця розташування та здійснення характеристики речових доказів і слідів пострілу.  

Слід зазначити, що наявність недоліків при проведенні огляду місця події слідчим не може бути 

виправлена пізніше, шляхом проведення додаткових оглядів, адже через деякий час відбуваються 

природні порушення місця події. Цей факт обумовлюється необхідністю ретельної (повної і точної) 

фіксації місця події в протоколі огляду, що підкріплюється наявними фотознімками та кресленнями [8]. 

Висновок.  Якість роботи слідчого на стадії досудового слідства буде залежить не тільки від рівня 

розвитку його пізнавальних процесів, таких як: пошукова активність; спостережливість; врахування 

важливих деталей при сприйнятті інформації; розвинені властивості уваги, а і обґрунтованого висновку 

судового експерта, недосконалості термінології нормативного масиву, що викликає труднощі 

правозастосовчої практики. Вихід вбачається нами в прийнятті Закону України «Про зброю», який 

усунить  розбіжності та суперечності між нормативно-правовими актами, в подальшому розвитку судової 

балістики, що суттєво поліпшить проведення класифікаційних та діагностичних досліджень зброї під час 

використання судово-балістичної експертизи. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ 

ОСОБОЮ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ 
 

Важливою складовою будь якої правової держави є дотримання прав, свобод та законних інтересів 

громадянина передбачених у Конституції України, як приватних так і матеріальних. Незважаючи на 

багатоманітність нашої правової системи більшої уваги зазвичай приділяють матеріальним правам 

людини, а саме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству. Обмеження цих прав 

повинно відповідати Закону, а також бути співрозмірним, а також відповідати загальносуспільній меті, 

наприклад затримання правопорушника, припинення правопорушення тощо. 

Дана процесуальна дія знайшла своє тлумачення у ст. 29 Конституції, а також в засадах кримінального 

провадження, а саме у ст. 12 кримінального процесуального кодексу, забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність. [1][2] В Конституції вказується що ніхто не може бути заарештований, або 

триматись під вартої інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки за підставою та в порядку закону. 

В кримінальному процесуальному кодексі вказана така ж диспозиція за виключенням, що там вказаний 

сам порядок затримання особи, який є підставою вважати затримання законним. 

Зі сторони законодавства дійсно все виглядає більш ніж чітко і не потребує ніяких доповнень, або 

змін, але іноді практика не збігається з «буквою закону». Так, якщо подивитись у ст 208 Кримінального 

процесуального кодексу, а саме у пункті 2 частині 1 , уповноважена службова особа має право без ухвали 

слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у 

виді позбавлення волі, лише у випадках якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому 

числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця 

особа щойно вчинила злочин залишається нез’ясованим визначення «безпосередньо після вчинення 

злочину».[2] Це створює невизначеність для уповноважених службових осіб, як їм розуміти 

безпосередність вчинення злочину, година, дві, доба. 

Як зазначається в тлумачному словнику української мови слово безпосередній слід тлумачити як 

зовсім близький, найближчий, але навряд чи це можна співставити з практикою, адже встановлення особи 

правопорушника відбувається з плином кількох діб, тижнів, місяців.[3] І зазвичай після прийняття 
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рішення про затримання особи після її встановлення це призводить до відкриттям вже нового 

кримінального провадження проти слідчого, за ст. 371 ККУ «Завідомо незаконні затримання,привід, 

домашній арешт або тримання під вартою».[4] Це на нашу думку є дивним, адже якщо правопорушник 

переховувся від органів кримінального переслідування і його було викрито, уповноважені особи повинні 

чекати на ухвалу слідчого судді, що може вплинути на результат кримінального провадження, а також 

несприятливих наслідків у вигляді втечі підозрюваного. 

Існує дуже негативна практика та рішення слідчих ДБР, повідомлень про підозру, обрання 

запобіжних заходів, щодо слідчих національної поліції, які затримали осіб у порядку пункту 2 частини 1 

статті 208 КПК після сплину проміжку часу з дня вчинення кримінального правопорушення.[5] 

У висновку слід зазначити, що у законодавстві слід розширити перелік обставин затримання 

уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, для виконання завдань кримінального 

провадження, також недопущенню порушення прав учасників цього провадження, і більш чіткого правового 

регулювання кримінального процесу, щоб «буква закону» йшла в ногу з практикою застосування норм права. 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ТА 
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В сучасному світі працівник поліції є основою для захисту громадян, саме поліцейські кожного 

дня знаходяться в небезпеці, з кожним роком злочинність у світі набирає обертів та її стає все 

більше. Це свідчить про те, що поліцейський повинен завжди бути готовим до професійного 

втручання в різні ситуації, яка може статися під час виконання службових завдань та обов’язків. 

Зокрема це найбільше стосується патрульної поліції , саме вони першими прибувають на місце події, 

але їм не завжди вдається припинити правопорушення без застосування заходим примусу. Правові 

засади застосування поліцією відповідних заходів примусу, процедурні аспекти й обмеження щодо 

інтенсивності застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї поліцейськими, 

визначено як у національному, так і в міжнародному законодавстві[1]. 

 В Україні питання застосування заходів примусу поліцейськими закріплено в Законі України 

«Про Національну поліцію» Найбільш суворим заходом примусу є застосування вогнепальної зброї, 

у зв’язку із чим вкрай важливим є дотримання вимог законодавства працівниками поліції з метою 

недопущення перевищення повноважень та завдання шкоди. [2]  

До міжнародних нормативно-правових актів, які регламентують застосування відповідних 

заходів примусу  відноситься «Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї 

службовцями органів правопорядку», ухвалених Восьмим конгресом ООН із попередження 

злочинності та поводження з порушниками (Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 р.). У цьому 
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документі зазначається, що державні службовці правопорядку під час виконання своїх обов’язків та 

завдань повинні, наскільки це можливо, застосовувати різні методи припинення правопорушення, 

перш ніж вдаватися до застосування фізичної сили та вогнепальної зброї. Вони можуть 

застосовувати силу і вогнепальну зброю тільки тоді, коли інші засоби є неефективними або не мають 

жодних шансів на досягнення бажаного результату. [5] 

В Декларації про поліцію», ухваленої Парламентською асамблеєю Ради Європи (Резолюція № 

690 (1979 р.) зазначено, що офіцери поліції повинні отримувати зрозумілі та чіткі розпорядження 

щодо способу й обставин, за яких вони мають застосовувати зброю, поліцейські повинні отримувати 

ясні і чіткі вказівки щодо порядку і обставин застосування зброї [4] 

Відповідно до ст. 3 Кодексу поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку, ухваленого 

Резолюцією № 34/169 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, вогнепальна зброя не 

повинна застосовуватися, за винятком випадків, коли підозрюваний правопорушник чинить 

збройний опір чи іншим чином ставить під загрозу життя інших людей і коли інші заходи, що мають 

менший винятковий характер, недостатні для затримання підозрюваного правопорушника. Про 

кожний випадок застосування вогнепальної зброї має бути негайно повідомлено компетентні органи 

влади [3] 

Проаналізувавши всі документи можна зазначити наступне  

1.Вогнепальна зброя є найсуворішим видом заходів примусу в діяльності поліції 

2.Зброя застосовується лише коли всі попередні заходи не є ефективними 

3.Закон України «Про Національну поліцію» включає в себе положення міжнародних 

нормативно правових актів  

В Україні в вищих навчальних закладах підготовки працівників поліції під час навчання для 

легкого засвоєння матеріалу наголошують на «Моделі застосування сили» на якій базується 

застосування відповідних заходів примусу. На цій схемі описується  оперативно-тактичні фактори, 

прикладом яких є:  

 Пасивний опір 

 Активний опір 

 Агресивний опір  

Також на даній моделі визначається яким заходом примусу на який опір реагувати. Но є великий 

казус що для сприйняття людини відповідного опору може бути різним, тобто деякі поліцейські 

можуть переплутати активний опір з агресивним опором. В законодавстві не має чіткого 

розмежування агресивного, активного чи пасивного опору і тому коли поліцейський використовує 

відповідний захід примусу в ситуації він розраховує на своє передчуття та закон.  

Прикладом такого казусу в законодавстві є ч.11 ст.46 ЗУ «Про Національну поліцію України» в 

якій зазначено: Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо 

вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.[2] 

Я гадаю що для полегшення роботи поліцейського та його чіткого прийняття обставин різних 

ситуацій, потрібно зробити певний внесок в законодавство України, щоб поліцейський під час своєї 

діяльності міг більше опиратися на закон ніж на своє передчуття, це потрібно для того щоб були 

урегульовані його дії під час виконання свої службових обов’язків, а також потрібно розширити 

засади на які він зможе опиратись під час вдостоювання своїх дій в тих чи інших ситуацій.  
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ЕЙДЖИЗМ ЛЮДЕЙ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ 
 

Головною метою нашого дослідження є зображення проблеми ейджизму щодо людей пенсійного віку 

в Україні.  Ейджизм - дискримінація людини за ознакою віку, стосується як молоді так і людей середнього 

віку. За статистикою, найбільш поширеним є ейджизм щодо людей похилого віку. Зумовлено це тим, що 

вони є однією з незахищених груп населення і часто сприймаються суспільством як не здатні навчатися 

чи розвиватися. Крім того, літній вік розглядається суспільством як період хвороби, що неминуче 

характеризується втратою працездатності та деменцією.  

 Дослідники з центру Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (далі ВООЗ) стверджують, що типової 

літньої людини немає [1]. Адже деякі 80-річні мають фізичні та розумові здібності, подібні до багатьох 30-

річних. До того ж зниження окремих здібностей простежується і у людей набагато молодшого віку. На 

біологічному рівні старіння є результатом накопичення різноманітних молекулярних і клітинних пошкоджень 

з часом. Саме цей процес призводить до поступового зниження фізичної та розумової працездатності, зростання 

ризику захворювань. Ці зміни не є ні лінійними, ні послідовними, і вони лише слабо пов’язані з віком людини в 

роках. А у зв'язку з стрімкою глобалізацією, урбанізацією, міграцією такі люди залишаються з власними 

проблемами наодинці, а саме тому вважаються більшістю слабкими та залежними від інших [1]. 

Нам дуже прикро визнавати, але ейджизм зустрічається навіть в місцях, де людей літнього віку 

повинні були оберігати - лікарні та будинки відпочинку. Україна, як жодна інша держава, потребує 

налагодженого функціонування будинків престарілих та пансіонатів. 

 За даними Мініс-терства охорони здоров’я, кожна п’ята літня людина - самотня, а серед самот-ніх 

багато неспроможних подбати про себе. Тим часом до будинку для літніх людей не так уже й легко 

потрапити: закладів не вистачає на всіх, хто потребує соціального захисту. До того ж, потрібно щедро 

заплатити, а  гарантій, щодо якісного догляду, немає. Далеко не кожна сім’я здатна надати належний 

догляд, але й зустріти його в державних закладах не легше.  Більше цього, основною підтримкою таких 

закладів є волонтерські асоціації, що підтримують дух життя в таких закладах [6]. 

В Україні ейджизм людей пенсійного віку найбільше поширився в  мас-медіа. Переважно, 

виражається це в зневажливих прізвиськах, невідповідних обвинуваченнях та іншого. За численними 

дослідженнями, засоби масової інформації (далі ЗМІ) найчастіше використовують підступні засоби 

подання інформації, заголовки та епітети, що напряму впливають на популяризацію ейджизму в масах.  

Найпопулярнішою «помилкою» є неправильна термінологія. «Львівський портал» у матеріалі про 

різні вікові групи на виборах до Львівської міської ради журналістка С. Головіна написала заголовок «За 

кого голосували на виборах до Львівської міськради пенсіонери і молодь» [2, C. 19].   

Так, у статті від Української Правди «Битва поколінь. Хто, де і як голосував на виборах до ради» автор 

зазначає: «Опозиційна партія «За життя»» справедливо може вважатися найбільш «пенсіонерською» та 

регіональною партією» [5].  

Власне, у цьому прикладі спостерігається пряме відокремлення людей похилого віку від інших громадян, 

що також сприяє поширенню ейджизму. Узагальнення всіх людей похилого віку щодо політичних поглядів, 

дій, уподобань тощо призводить до викривлення ситуації і спричиняє спотворене сприйняття ситуації.  
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Ейджизм людей пенсійного віку поширюється і на інші сфери суспільних відносин. Так 45,9% 

громадян віком понад 55 років зазнавали дискримінації при прийомі на роботу. Сьогодні в Україні 

нараховується близько 1,7 млн. безробітних (з них близько півмільйона – офіційно зареєстровані). Біля 

третини безробітних складають люди віком від 40 до 59 років. Представники саме цієї вікової категорії 

мають найбільший життєвий та фаховий досвід, але через низку причин часто опиняються «за бортом» 

ринку праці. Людям, старшим за 45 років, дуже складно працевлаштуватися, тим більше офіційно, тому 

часто їм доводиться погоджуватися на низькооплачувану роботу, не маючи ніяких трудових договорів, 

пільг, соціальних пакетів, оплачуваних відпусток» [3].  

Українське законодавство протидіє дискримінації, так, одним із принципів трудового права, який 

прямо закріплено у законодавстві, є саме заборона дискримінації у сфері праці. Так, відповідно до статті 

21 Кодексу законів про Працю «забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення 

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної 

орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку» [6].  

До того ж, згідно з положеннями  Закону України  «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні» забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення 

працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку [7] 

Анастасія Соловей, дослідниця, адвокатеса та правниця пропонує таке вирішення даної правової 

делеми: згідно з законом України “Про зайнятість населення” у разі необгрунтованої відмови у прийнятті 

на роботу людини пенсійного віку роботодавець може бути покараний адміністративним стягненням [4]. 

Варто зазначити, основною формою захисту від дискримінації при прийомі на роботу є судовий 

захист. Якщо ж громадянин стикається з проблемою працевлаштування у зв’язку з віком, статтю тощо, 

то виникає беззаперечне право звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Для цього потрібно звернутися з письмовою вимогою 

про надання інформації про причини відмови. 

На основі вище сказаного, варто підкреслити і те, що проблема ейджизму зовсім не нова. Більше того, 

вона стосується абсолютно усіх груп населення. Без жодних сумнівів - описана нами проблема потребує 

вирішення, адже людина не повинна залежати від часу. Процес старіння - це не процес зменшення 

розумових здібностей, це процес здобуття досвіду, який грає вагому роль у чіткому функціонуванні 

мислення, що так потрібне багатьом фахівцям. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Право власності вважається одним із найважливіших інститутів цивільного права. Суб'єктивне право 

власності — право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 

незалежно від волі інших осіб – дана норма закріплена у ст. 316 Цивільного кодексу України [1]. 

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 5 червня 2019 року, зокрема зазначає, що право 

власності не є абсолютним, тобто може бути обмежене, однак втручання у це право може здійснюватися 

лише на підставі закону з дотриманням принципу юридичної визначеності та принципу пропорційності, 

який вимагає досягнення розумного співвідношення між інтересами особи та суспільства. При обмеженні 

права власності в інтересах суспільства пропорційними можуть вважатися такі заходи, які є менш 

обтяжливими для прав і свобод приватних осіб з-поміж усіх доступних для застосування заходів [2].  

Зміст права власності становить так звана цивілістична тріада, що охоплює право володіння, 

користування та розпорядження. Декілька осіб, що одночасно здійснюють усі ці права щодо однієї й тієї ж 

самої речі вважаються співвласниками, що мають право спільної власності над цією річчю. Дане твердження 

закріплено у нормі Цивільного Кодексу, де у ч.1 ст. 355 зазначається наступне: майно, що є у власності двох 

або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно) [1]. Питання щодо 

загальних проблем права власності, та зокрема спільної власності, у своїх наукових роботах досліджували 

такі науковці: О.В. Тичковська, О.В. Дзера, Н.Ю. Христенко, С.М. Лепех, Бажанова В.О., Гриняк А.Б, 

Боднар Т.В., І.В. Жилінкова, В.М. Коссак, Є. О. Харитонова та інші. 

Право спільної власності може виникнути з підстав, не заборонених ч. 3 ст. 355 ЦК [1]. Чудовими 

прикладами можуть бути: придбання у власність майна двома чи більше особами за цивільно-правовими 

угодами (договір купівлі-продажу, міни, дарування); створення спільної речі чи її спільне перероблення 

(специфікація); надходження в спільну власність плодів, продукції, отриманих від використання 

спільного майна; спадкування однієї речі кількома спадкоємцями; приватизація державної квартири в 

державному жилому фонді членами сім'ї тощо.  

Відповідно до чинного законодавства виокремлюють такі види спільної власності: спільна часткова 

власність та спільна сумісна власність. Різниця між ними полягає у визначенні часток співвласників у 

праві на майно. Спільна часткова власність передбачає, що частки учасників у праві на майно чітко 

визначені. У відносинах спільної сумісної власності частки співвласників наперед не визначені. Вони 

визначаються лише у випадку припинення спільної власності шляхом поділу майна, виділу з нього певної 

частки або трансформації спільної сумісної у спільну часткову власність. При цьому розмір цих часток 

може бути як однаковим, так і різним, і залежати від конкретних обставин [3, с. 456]. 

Згідно з частинами першою, другою статті 364 ЦК України співвласник має право на виділ у натурі 

частки із майна, що є у спільній частковій власності. Але відповідно до судової практики не допускається 

виділ частки у спірному майні, що належить на праві спільної часткової власності двом співвласникам, лише 

одному з них. 28 липня 2021 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного 

цивільного суду у справі № 310/7011/17 у постанові вказав, що між двома співвласниками можливим є лише 

поділ майна в натурі, в результаті чого право спільної часткової власності на майно припиняється [4]. А у 

постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 

19 травня 2021 року у справі №501/2148/17 зроблено висновок, що поняття "поділ" та "виділ" не є тотожними. 

При поділі майно, що знаходиться в спільній частковій власності, поділяється між усіма співвласниками, і 

правовідносини спільної часткової власності припиняються. При виділі частки правовідносини спільної 

часткової власності, як правило, зберігаються, а припиняються лише для співвласника, частка якого 

виділяється. Винятком з цього правила є ситуація, коли майно належить на праві спільної часткової власності 

двом співвласникам, - тоді має місце поділ спільного майна. Тобто, поділ спільного майна відрізняється від 

виділу частки співвласника або припинення його права на частку в спільному майні однією суттєвою 

ознакою - у разі поділу майна право спільної часткової власності на нього припиняється [5]. 
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Згідно чинної редакції ЦК передбачаєтсья презумпція спільної часткової власності. Так, спільна 

власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність 

на майно. 

Найбільш поширеним видом спільної сумісної власності, що встановлено законом, є спільне майно 

подружжя. Нині майнові відносини між подружжям детально врегульовані Сімейним кодексом України, а 

також Цивільним Кодексом. Правовідносини щодо власності подружжя можуть бути поділені на: 1) 

правовідносини з приводу спільного майна,  на яке у подружжя виникло право спільної власності; 2) 

правовідносини з приводу роздільного майна, яке належить на праві приватної власності кожному з подружжя. 

Право спільної сумісної власності подружжя є різновидом права приватної власності фізичних осіб. 

Право спільної сумісної власності не поділене на частки, тому усі співвласники мають однакове, рівне 

право володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном. Відповідно до ст. 60 СК [6] України, 

що відповідає ч. 3 ст. 368 ЦК [1], майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на 

праві спільної сумісної власності. Тобто фактично з моменту укладення шлюбу діє презумпція спільної сумісної 

власності подружжя щодо набутого майна за час шлюбу. З огляду на диспозитивність права власності 

подружжя, особи, що вступили до шлюбу, або тільки збираються це зробити, можуть укласти між собою 

шлюбний договір, де буде встановлено, що майно, набуте за час шлюбу, буде спільною частковою власністю.  

Як свідчить практика, проблемних питань з приводу спільного майна подружжя не виникає до того 

моменту, доки немає процедури його розподілу [7]. При розподілі спільного сумісного майна подружжя 

необхідно встановити частку, на яку претендує кожен із подружжя. За загальним правилом частки майна 

дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним 

договором. Та є випадки, коли суд може відійти від презумпції рівності часток подружжя. Наприклад, у 

постанові Верховного Суду від 16.12.2019 р. у справі № 308/4390/18 задовольняючи позов, суд першої 

інстанції, із яким погодився й суд апеляційної інстанції, встановивши, що після розірвання шлюбу між 

сторонами троє неповнолітніх дітей залишилися проживати із позивачем та перебувають на його повному 

утриманні, тоді як відповідач не приймає участі у матеріальному забезпеченні та вихованні дітей, дійшов 

правильного висновку про наявність підстав для відступлення від засади рівності часток подружжя та 

збільшення частки позивача з метою якнайкращого забезпечення інтересів дітей. [8] 

Отже, право спільної сумісної власності дає можливість декільком співвласникам одночасно 

володіти, користуватися та розпоряджатися одним й тим самим майном, власність на яке може бути 

поділена на відповідні частки або здійснюватися на засадах сумісності. На рівні закону закріплена 

презумпція спільної часткової власності, проте для спеціальних суб’єктів цивільних та сімейних 

правовідносин, а саме подружжя та осіб, що проживають разом та ведуть спільне господарство, 

встановлена презумпція спільної сумісної власності. Дані презумпції законодавець дає можливість 

спростувати у договірному або судовому порядку.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 

Господарські товариства, зокрема товариства з обмеженою відповідальністю є одними з 

найпоширеніших видів юридичних осіб. Вони дозволяють об’єднати матеріальні й інші ресурси декількох 

учасників, зменшуючи поряд з цим ризики підприємницької діяльності для кожного. Наразі в Україні є 

доволі велике число ТОВ, що передусім пов’язано з досить простою процедурою створення та реєстрації, 

а також з невеликими розмірами початкового капіталу. 

Реформування правового регулювання інституту товариств з обмеженою відповідальністю потребує 

значної уваги, оскільки спеціалізований Закон у даній сфері був прийнятий досить нещодавно. Необхідно 

дослідити деякі аспекти функціонування ТОВ, оскільки на сьогодні питання діяльності юридичних осіб 

приватного права доволі дискусійне. 

Деяким аспектам, щодо товариств з обмеженою відповідальністю, як господарських товариств 

присвячені праці таких науковців як В. І. Борисова, С. Д. Могилевський, В.В. Кочин, Н. В. Філик В.В. Луць, 

І.В. Спасибо-Фатеєва, О.Р. Кібенко., В.А. Васильєва. 

Відповідно до Господарського кодексу України (далі – ГКУ) товариством з обмеженою відповідальністю є 

господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, і несе відповідальність за своїми 

зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик 

збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. [1]. На відміну від ГКУ, чинний Цивільний 

кодекс України [2] не містить норм щодо ТОВ, оскільки вони були виключені на підставі прийняття Закону 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон) [3], який закріпив їх 

правовий статус. Також втратили чинність деякі норми Закону України «Про господарські товариства», який 

було прийнято ще 19 вересня 1991 року у частині регулювання діяльності ТОВ. 

Якщо ж обстоювати позицію того, що Закон є спеціальним нормативним актом і передбачається 

застосування виключно його норм до товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою 

відповідальністю, то виникає питання, чому з ГК України не були вилучені відповідні норми, як це 

відбулося із ЦК України, а були залишені поряд із зміною ст.ст. 79 та 86 ГК України та виключенням 

ст.ст. 87, 88, 91, 92 та 207 ГК України. 

Насамперед зазначимо, що Закон не містить визначення самого поняття ТОВ, але деякі його норми 

більш детально розкривають окремі ознаки товариства. 

С. Д. Могилевський вважає, що для ТОВ, притаманними є наступні ознаки: 1) це юридична особа; 2) це 

комерційна організація; 3) це товариство, статутний капітал якого поділений на частки; 4) це організація, яка 

об’єднує на підставі договору осіб або створена однією особою, відповідальність яких обмежена [4]. 

Відповідно до законодавства, не можна говорити про те, що ТОВ об’єднує осіб на підставі договору. 

Єдиною підставою для його створення є рішення засновників. У разі необхідності визначення 

взаємовідносин між собою вони можуть укласти договір про створення товариства у письмовій формі. 

Даний договір може визначати: порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності 

щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з 

учасників, строки та порядок внесення вкладів та ін. Він діє, як правило, до дня державної реєстрації ТОВ, 

якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.  

Правосуб’єктність є одним з елементів правового статусу ТОВ, що дозволяє розглядати учасників 

товариства як суб’єктів конкретних правовідносин. Цивільна правоздатність товариства з обмеженою 

відповідальністю відповідає поняттю правоздатності юридичної особи: здатність мати цивільні права і 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5.1/34.pdf
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86566076
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обов’язки. У ч. 4 ст. 91 Цивільного кодексу України закріплено, що правосуб’єктність виникає з моменту 

створення, тобто державної реєстрації юридичної особи і припиняється з дня внесення до єдиного 

державного реєстру запису про її припинення. 

Товариства з обмеженою відповідальністю наділені загальною правоздатністю, тому, виходячи з 

цього вони можуть вчиняти будь-які не заборонені законом дії. Не дивлячись на це, у ч. 3 ст. 91 ЦК 

України передбачається, що певні види діяльності юридична особа, а отже і ТОВ може здійснювати 

виключно після отримання ліцензії, або інших дозвільних документів. 

Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 

учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, 

може вийти з товариства за згодою інших учасників. Відповідно до ч. 7 ст. 24 Закону товариство 

зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника 

виплатити йому вартість його частки. Водночас, нормою передбачено, що може встановлюватися інший 

строк для здійснення такої виплати статутом товариства, який діє на момент виходу учасника. Отже, 

товариство може зазначити у статуті достатньо довгий строк для розрахунків, і тим самим вихід учасників 

з товариства не спричинятиме для нього певних майнових наслідків. 

Учасниками товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, без обмеження за певними ознаками. 

Єдиним обмеженням щодо участі у товаристві з обмеженою відповідальністю може бути лише 

недостатній обсяг дієздатності. 

У чому ж виявляється «обмежена відповідальність» товариства? Слід зазначити, що його назва як 

товариства саме «з обмеженою відповідальністю» не означає обмеження відповідальності самого товариства 

як юридичної особи. Сутність ТОВ полягає у наступному: товариство не може відповідати за свої 

зобов’язання понад належного йому майна чи майна, на яке поширюються окремі види відповідальності.  

До лютого 2021 року ГКУ та новий Закон містив певну колізійну норму. Верховною Радою прийнято 

Закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах 

до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю»[5] в частині обов'язкових вимог до 

статутів ТОВ і ТДВ, яка полягає в тому, що у ГКУ містилась вимога щодо зазначення в установчих 

документах вказаних товариств частки учасників товариств у його статутному капіталі, а у Законі України 

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальності» вона відсутня. Законом виключено з 

частин 3, 4 ст. 80 ГК положення про визначення в установчих документах вказаних товариств розміру 

часток учасників у статутних капіталах. Законом частину 4 ст. 82 ГК викладено у новій редакції, згідно з 

якою «перелік відомостей, що повинні міститись у статуті товариства з обмеженою відповідальністю і 

товариства з додатковою відповідальністю, визначається виключно Законом України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Основними недоліками ТОВ можна назвати такі:  

1. вихід одного учасника з товариства змушує вилучати його частку зі статутного капіталу, що може 

негативно вплинути на діяльності товариства у майбутньому;  

2. кожен з учасників вимушений для ухвалення рішення брати до уваги думку інших учасників 

Отже, прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 

стало позитивним нововведенням. Він врахував напрями розвитку відповідної організаційно-правової 

форми юридичної особи та сучасний стан правозастосування в Україні. Для належного захисту прав та 

інтересів учасників товариств з обмеженою відповідальністю нагальним питанням є врегулювання між 

собою Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з іншими 

нормативними актами, а також деталізації окремих нових положень, стосовно яких існує неоднозначна 

практика правозастосування. Також доцільним є закріплення у Законі як у спеціальному нормативному 

акті у цій сфері самого поняття ТОВ, задля запобігання певних питань та відсилки у інші законодавчі акти. 
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СТАН ПОШИРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В 

ПІДРОЗДІЛАХ МВС УКРАЇНИ 
 

За результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження «Громадяни України про 

безпеку: особистої, національної та її складових» (проводилося Центром Разумкова в 2017 році), саме 

корупцію українці визнали найбільшою внутрішньою загрозою для національної безпеки. Корупція 

випередила в рейтингу можливих загроз навіть загрозу економічної криза, зростання злочинності, 

небезпеку від діяльності незаконних збройних формувань, існування олігархічних груп. 

З метою більш детального роз’яснення даної проблеми, необхідно дати визначення такому явищу, як 

корупція. Отже, згідно з ЗУ «Про запобігання корупції», корупція – це використання особою, зазначеною 

у частині першій ст. 3 цього правового акту, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині І ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

У згаданому вище соціальному дослідженні 76,6 % опитаних повідомили, що почувають себе абсолютно 

незахищеними від вимагання грошей чиновниками і корупції, а 77,3 % у діях української влади вбачають 

особисту загрозу. На думку громадян, суди є чи не найбільш корумпованими органами, а 79 % опитаних 

вважають поширеною корупцію в прокуратурі, 70,6 % – у правоохоронних структурах. Довіра громадян до 

судів і прокуратури вкрай низька, їм не довіряють 83,5 % та 80,2 %, відповідно. Навіть до новоствореного 

Національного антикорупційного бюро України, товариство відноситься насторожено – НАБУ довіряють 

лише 14,5 % і не довіряють 59,3 % при значному відсотку тих, кому важко відповісти (26,1 %). 

Так, ця ракова пухлина під назвою «корупція» глибоко вкоренилась в українській державі та стала 

системною проблемою притаманною нашій системі державного управління. Проте боротьба з корупцією 

продовжується, що засвідчує приклад МВС України. 

В 2017 році у міністерстві було прийнято Антикорупційну програму метою якої є: 

– утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних 

органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС; 

– забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції в Головному 

управлінні Національної гвардії України, Національній поліції України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній 

міграційній службі України; 

– подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у 

системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835406562.html
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Отже, виходячи з вище викладеного матеріалу, можна зробити висновок, що корупція в МВС України 

явище не нове, проте протидіяти йому необхідно, щоб держслужбовці професійно та якісно здійснювали свої 

правоохоронні функції. Для цього необхідно, щоб співробітники всіх відомств МВС неухильно 

дотримувались норм Конституції України і діючого законодавства, регулярно звітували населенню про свої 

дії, щоб громадськість змогла оцінити їх законність в рамках кожного підрозділу системи МВС України. 
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ЮРИДИЧНА СИЛА СУДОВИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Категорія «юридична сила» щодо судових доказів не використовується в нормах цивільного 

процесуального законодавства України (на відміну від ч. 2 ст. 55 КПК РФ і п. 3 ст. 178 КПК Республіки 
Білорусь). У ЦПК України закріплено лише положення про відсутність судових доказів, які мають законну 
силу (п. 2 СТ. 89, ст. 110 ЦПК), без уточнення, що вони означають: порівняльну цінність [1, с. 108], юридичну 
цінність [2, с. 142], доказову силу [3, с. 152]. 

У цьому контексті деякі вчені виділяють «силу доказу» просто як її власну спонтанну силу, яка 
знаходиться в порядку дійсності, допустимості, правдивості та достатності [4, с. 88-93]. Є. В. Васьковський 
використовував термін «порівняльна сила доказів» у тому сенсі, що він визначав критерії, за якими суд 
при оцінці доказів може визначити перевагу одних доказів над іншими.  

Аналіз положень процесуального законодавства України свідчить про те, що в ч. 2 ст. 89 ЦПК йдеться 
не про юридичну цінність, а про доказову цінність або, як її ще називають в юридичній літературі, про 
доказову цінність як критерій спроможності доведення, правильності логічних умов існування. певних 
обставин з певним змістом істинності стверджувати [5, с 95]. Іншими словами, доказова сила — це 
надлишок доказів. Для суду один доказ може бути важливішим за інший. Така оцінка може бути здійснена 
лише судом у конкретній справі, без надання судом будь-яких обмежень чи вказівок щодо переваги того 
чи іншого виду доказів над іншими. На цьому базується принцип повної оцінки доказів судом, основна 
мета якого закладена в ч. 2 ст. 89 Цивільного процесуального кодексу. 
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Перевага певних доказів над іншими буде залежати від характеристик інформації, що міститься в 
цьому конкретному доказі. Аналізуючи інформацію, яку він отримує із судових доказів, суд у кожному 
окремому випадку вирішує, яка інформація є найбільш повною та переконливою та найбільш вірогідною 
й відповідає дійсності. Таким чином, доказова сила судових доказів є характеристикою змісту, а не 
процесуальної форми судового доказу. 

На відміну від доказового значення, юридична сила як властивість судового доказу традиційно 
відноситься наукою до процесуальної форми судового доказу — і залежить від дотримання юридичного 
процесу їх отримання. 

В. В. Мольчанов вбачає юридичну силу доказу в його здатності служити засобом встановлення 
обставин справи та обґрунтування судового висновку щодо цих обставин [2, С. 145]. Він стверджує, що 
юридична сила не визначає фактичну здатність доказів підтвердити чи довести наявність чи відсутність 
обставин, що забезпечують вимоги та заборони сторін та інших обставин, що мають значення для справи. 
Юридична сила відноситься до процесуальної форми доказування [2, с 145]. 

Подібної точки зору дотримується Решетнікова І.В., яка стверджує, що відсутність юридичної сили 
судових доказів зумовлена порушенням порядку їх збирання [6, с.21]. 

Цей підхід вже має традицію в науці про процес і тому навряд чи може бути підданий сумніву. 
Таким чином, юридична сила судового доказу нерозривно пов’язана з його допустимістю, що по суті 

викладено в ч. 1 ст. 78 ЦПК (загальне правило про допустимість доказів). Хоча багато експертів у 
провадженні наполягають на необхідності розрізняти юридичну силу доказів та їх допустимість, вони 
лише розглядають положення, викладені в ч. 2 ст. 78 ЦПК, як правило щодо допустимості доказів у 
цивільному провадженні. Як наслідок, положення про допустимість доказів було закріплено в ч. 1 ст. 78 
ЦПК визначено, що суд не може вважати загальним правилом допустимості доказів докази, отримані з 
порушенням встановленого законом порядку; можна також обгрунтовано стверджувати, що лише 
допустимі докази є остаточними і що, навпаки, неприйнятні докази не мають юридичної сили. Однак 
юридична сила справи не залежить від належності чи обґрунтованості доказу як властивості, яка, як і 
доказова сила, відноситься до змісту, а не до процесуальної форми доказу. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
В КОСМІЧНОМУ ПРАВІ 

 
Одним з основних питань міжнародного космічного права є проблема забезпечення охорони та захисту 

інтелектуальних прав на об'єкти, які були отримані у процесі здійснення космічних проектів. При цьому в даній 
галузі на міжнародному рівні можна констатувати відсутність єдиного механізму забезпечення. Це пов'язано з 
тим що відносини, які стосуються інтелектуальної власності є унікальними, кожен випадок має свої специфічні 
особливості і, ймовірно, саме з цієї причини досить складно скласти єдиний правовий документ, який би повною 
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мірою враховував усі нюанси таких стосунків. Саме тому доцільно було б проаналізувати сучасний стан 
правової охорони інтелектуальної власності нормами міжнародного та національного космічного права, 
еволюцію становлення цього інституту та розглянути шляхи вирішення цього питання. 

Наразі такі питання, як розподіл та здійснення прав і обов'язків щодо об'єктів інтелектуальної власності, 
питання оформлення патентів та інші питання, пов'язані з інтелектуальною власністю сфери космічного права, 
знаходять рішення у двосторонніх та багатосторонніх угодах щодо реалізації конкретних космічних проектів. 

Широке дослідження проблеми охорони прав інтелектуальної власності у сфері космічної діяльності 
пов’язано із започаткуванням міжнародного космічного проекту – Міжнародної космічної станції (далі – 
МКС), метою якого є розвиток співробітництва в космічній галузі. Упродовж переговорів держав-
партнерів (США, Канада, Японія та держави-члени Європейського космічного агентства (далі – ЄКА)) 
стосовно укладення Міжурядової угоди зі створення МКС виявилося, що проблеми інтелектуальної 
власності відіграють важливу роль щодо встановлення юрисдикції та контролю над елементами станції, 
а також визначення прав на об’єкти інтелектуальної власності, які здійснюватимуться на борту постійно 
діючої лабораторії в космосі. Насамперед дискусії точилися стосовно гармонізації патентного 
законодавства й інших питань патентування [1, с. 45]. З часом після тривалих досліджень і вивчення цієї 
проблематики стало очевидним, що охорона прав інтелектуальної власностів космічній сфері торкається 
не лише результатів  науково-технічної творчості, а й авторського права та суміжних прав. 

Основи системи правових принципів, якими повинні керуватись держави в процесі використання 
космічного простору, закладені резолюціями ООН. У 1961 р. Генеральна Асамблея цієї організації своєю 
Резолюцією «Міжнародне співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях» закріпила 
два основоположні принципи міжнародного космічного права: міжнародне право, у тому числі Статут ООН, 
застосовуються до космічного простору; космічний простір і небесні тіла можуть вільно досліджуватись і 
використовуватись усіма державами відповідно до норм міжнародного права й не підлягають привласненню 
з боку будь-якої з них [2]. Пізніше, у 1982 р., вперше в контексті космічної діяльності й міжнародного 
співробітництва інтелектуальну власність пов’язано з нормами космічного права – правом передруку – та 
суміжними правами, згаданими в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про Принципи, що регулюють 
використання державою штучних супутників Землі для безпосереднього телевізійного мовлення. 

Попереднє вивчення питання охорони прав інтелектуальної власності у сфері космічної діяльності 
виокремило дві основні проблеми: по-перше, проблеми придатності застосування національних і 
міжнародно-правових регуляторів інтелектуальної власності до умов діяльності в космічному просторі, а 
по-друге, можливого в майбутньому негативного впливу інтелектуальної власності на сприяння 
космічному використанню цієї власності, особливо країнами, що розвиваються [3]. 

Першу з них детально обговорено та проаналізовано в Європі, і результати проведеного в ЄКА 
дослідження оприлюднені в 1996 р. в Італії. У висновках дослідження підкреслено, що місце винаходу, як це 
зазначено в ст. 27 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), не має великого 
значення («патентування та надання патентних прав здійснюється за відсутності дискримінації щодо місця 
винаходу, галузі технологій і стосовно того, є продукція імпортованою чи виробленою на території країни») 
[4]. Це означає, що наукове відкриття або винахід, зроблені в космічному просторі, можуть бути 
запатентовані на Землі без особливих ускладнень. Проблема полягає в тому, як саме ці патенти можуть бути 
захищені в космічному просторі, враховуючи, що останній не підпадає під юрисдикцію жодної з держав. Це 
питання внесено до порядку денного щорічних сесій керівних органів Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності (далі – ВОІВ) починаючи з 1996 р. й до нині перебуває в процесі розгляду. 

Космічна техніка має низку специфічних особливостей, які не можуть бути легко узгоджені з чинним 
патентним правом.  Винаходи в космічній техніці дуже часто призводять до отримання умовного 
прибутку, що не має аналогів у прибутку від продажу масово продуктів, що тиражуються.  До того ж, 
немає такого відомства, яке уповноважено охороняти інтелектуальну власність у космосі. 

До дуже делікатних проблем охорони інтелектуальної власності в космосі доводиться віднести питання 
контролю над її виконанням. Прямий контроль за використанням тільки ліцензованих винаходів можливий 
лише шляхом інспектування цих апаратів безпосередньо в космічному просторі.  Інспектування космічних 
апаратів (далі – КА) - дуже шокувате питання, тому що власник КА завжди зможе звинуватити інспекторів 
у втручанні в роботу КА та у порушенні режимів його функціонування.  Поки що можна запропонувати 
лише варіант із попереднім повідомленням громадськості самим розробником КА про використання у 
конструкції КА відомих чи захищених патентами технічних рішень [5]. 

Дослідження та освоєння космосу неможливі без використання найвищих технологій. На порядку 
денному стоять питання розробки техніки для видобутку ресурсів космосу, прибуток від якого важко 
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навіть прогнозувати.  Якщо найближчим часом не буде розроблено патентне право для космічної 
території патентування, то це стане гальмом для космічних розробок та порушенням прав винахідників 
на результати своєї інтелектуальної діяльності. 

Друга проблема полягає у визначені негативного впливу, що може завдати інтелектуальна власність 
у процесі обміну технологіями, та в побоюванні щодо монополізації космічних технологій окремими 
країнами, що не є, однак, виключним явищем для космічної галузі, а притаманне всім сферам 
інтелектуальної творчої діяльності. 

З часом дослідження питання охорони прав інтелектуальної власності в космічній сфері набуло свого 
розвитку. Учені, які досліджували цю проблему, почали поділяти об’єкти інтелектуальної власності, 
пов’язані з космосом, на ті, що є результатом діяльності на Землі, і ті, що зроблені в космічному просторі [6]. 
Також з’явилися пропозиції щодо охорони прав інтелектуальної власності не лише в рамках проекту 
МКС, а й таких сфер космічної діяльності, як супутникове мовлення, дистанційне зондування Землі тощо. 

Варто зазначити, що зараз держави починають регулювати використання результатів інтелектуальної 
творчої діяльності, отриманих під час здійснення космічної діяльності, національним законодавством, що може 
призвести в майбутньому до суттєвих правових колізій. Також  держави передбачають умови використання 
об’єктів інтелектуальної власності в міжнародних угодах двостороннього та багатостороннього характеру.  

Отже, у сучасному світі  у міжнародному космічному праві відсутній єдиний акт, що встановлює 
загальні положення забезпечення правової охорони інтелектуальної власності стосовно її об'єктів, 
отриманих у ході реалізації конкретних космічних проектів, у тому числі визначальний систему 
вирішення виникаючих у цій галузі міжнародних спорів. Вирішення цих питань здійснюється в рамках 
дво- та багатосторонніх угод про реалізацію конкретних космічних проектів. Істотне значення для 
створення подібної системи набувають такі процеси правової інтеграції, як гармонізація національного 
законодавства взаємодіючих між собою країн, а також певна стандартизація умов угод, що укладаються 
в галузі захисту прав інтелектуальної власності. 
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ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
   
 Поодинокі, одноепізодні сексуальні вбивства, скоєні т.зв. «ситуаційними» злочинцями, що 

характеризуються раптово виниклими наміром задоволення сексуального потягу. У такої ситуації, як 
правило, відсутня підготовка до здійснення та приховування злочину. Зовсім інше відрізняє дії серійних 
сексуальних вбивць, чия тривала злочинна діяльність та значна кількість жертв знаходяться у прямій 
залежності від успішної підготовки та приховування злочину.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_635#Text
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Аналіз практики розслідування таких злочинів показує, що серійні сексуальні вбивці, незважаючи на 
специфічний мотив злочину, як і всі серійні злочинці, готуються до скоєння вбивств. 

Вказані та інші особливості серійних сексуальних вбивств визначають труднощі їх розкриття та 
розслідування, встановлення вбивць, як правило, через багато років. Незважаючи на важливе значення 
знань про спосіб здійснення серійних сексуальних вбивств, поінформованість про типові способи їх 
підготовки та приховування також може надати істотну допомогу у розслідуванні.  

Як і спосіб здійснення, спосіб підготовки та приховання вбивств згодом удосконалюється. 
В основному, при скоєнні вказаних злочинів підготовка полягає у виборі потенційної жертви, 

спостереженні за нею та вистежування, входження в контакт та заманювання, з метою проведення до 
місця, безпечного та зручного для здійснення задуманого. 

Якщо для жертв серійних сексуальних убивць напад завжди є раптовим, всі свої дії злочинці ретельно 
планували з метою забезпечення успішного скоєння злочинної акції. Вони обирали категорію своїх жертв, із 
якими могли впоратися. Як було зазначено у вироку суду у справі Чикатило, він «…ніколи не вступав у 
контакт із людиною, яка могла надати йому реальний опір, а тим більше – залишитися живим і викрити його.  

Тому об'єктом злочинних зазіхань Чикатило завжди були лише малолітні діти, підлітки, дівчата та 
молоді жінки». 

Головкін вистежував і заманював лише хлопчиків у віком від 10 до 15 років (11 жертв). Так само діяли 
і всі серійні сексуальні вбивці. 

Як показав проведений нами аналіз, майже всі серійні убивці-маніяки вистежують і часто заманюють 
свої жертви. При цьому часто використовують різні прийменники.  

Так, Асратян представлявся майбутнім жертвам кінорежисером з «Мосфільму» та обманним шляхом, 
нібито для участі в кінопробах, наводив їх у зручне скоєння злочину місце. За наявності особистого 
транспорту – машини, велосипеди тощо, він також активно використовується у вистеженні, заманюванні 
під приводом «підвезти».  

Ткач під час здійснення злочинів, для зручнішого вистеження жертв використав велосипед, який 
згодом кілька разів перефарбовував. 

Усі вбивці-серійники скоюють злочини у місцях, зручних для вистеження та нападу, куди спеціально 
для цього та прибувають. Напад передує вистеження жертви. Це обставина може бути використана для 
пошуку та встановлення можливих свідків зустрічі злочинця з потерпілими, як було встановлено у всіх 
зазначених справах. Був очевидець зустрічі Чикатило з першою жертвою, зі слів якого було складено 
фоторобот злочинця, проте маніяк діяв ще довгих 11 років.  [1] 

Однією з актуальних проблем діяльності правоохоронних органів органів є розкриття та 
розслідування злочинів, скоєних минулі роки, з ними тісно пов'язане таке завдання як забезпечення 
невідворотності покарання, що дозволяє значно знизити рівень злочинності у суспільстві. Гострота її 
визначається неухильним за останні 35 років зростанням кількості кримінальних справ про нерозкриті 
злочини, попереднє слідство за якими призупинено, та вкрай низькою, особливо в останні 10 років, 
розкриття цих злочинів. 

Злочинів минулих років розкрито 57,1 тис., що на 3,0% менше, ніж за аналогічний період минулого року. [2] 
До проблем злочинів, скоєних у минулі роки, буде особливим завжди, така специфіка роботи 

слідчого. Проведені дослідження показують, що якщо слідчі і вживають усіх передбачених законом 
заходів, то за їх реалізації допускаються прорахунки та помилки, які суттєво ускладнюють можливість 
надалі розкриття злочину, збору доказів. Наприклад, виявлення та вилучення слідів злочину з 
порушенням кримінально-процесуального закону надалі призводить до того, що вони втрачають доказове 
значення, заповнити недоліки або усунути їх не представляється можливим у зв'язку з тим, що раніше 
брали участь у слідчих діях особи вже не обіймають відповідні посади, змінили місце проживання тощо.  

За однією з кримінальних справ, порушеною за фактом виявлення трупа невстановленого чоловіка з 
ознаками насильницької смерті, проводився огляд місця події, під час якого було конкретизовано місце 
виявлення трупа. [2] 

Огляду піддавалася лише ділянка місцевості, на якій була виявлено труп, виявлену поруч із трупом 
норкову шапку та рукавички не вилучалися. 

Не проводяться обшуки за місцем проживання чи тимчасового знаходження підозрюваного.  
Ще одним прикладом негативного впливу на розкриття та розслідування злочинів, внаслідок 

неписьменного провадження початкових слідчих дій служить робота слідчих у кримінальній справі, 
порушеній за ознаками злочину. 
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Сучасні тенденції розвитку українського суспільства характеризуються зростанням злочинності, 
зокрема й серед співробітників органів внутрішніх справ, її глибоким структурним зміною, виникненням 
організованих кримінальних формувань, що викликає серйозну тривогу у населення та органів влади всіх 
рівнів. Одним із способів інтенсивного вирішення зазначеної проблеми є наукова розробка та реалізація 
ефективних криміналістичних методик розслідування різних видів злочинів. [3] 

Політика української держави як одне з основних своїх завдань визначила боротьбу зі злочинністю. 
Процеси формування політичної, економічної та соціальної сфер суспільного життя, спрямовані на побудову 
правової держави, що супроводжуються зростанням злочинності, якісними змінами її структури, загальною 
криміналізацією суспільства, зумовлюють актуальність боротьби із зазначеними негативними явищами. 

Серед найбільш гострих проблем, що стоять, проблема боротьби зі злочинністю серед співробітників 
органів внутрішніх справ, яка має бути поставлена на перше місце. І це не випадково, оскільки 
злочинність в ОВС має стійку тенденцію до зростання та омолодження. Зростають її результативність і 
зухвалість, витонченість та професіоналізм. [3] 

Зростання  криміналу у всіх структурах органів внутрішніх справ, прояв принципово нових форм цієї 
злочинності, підвищення її професіоналізму та оснащеності, скоєння злочинів у тих сферах життя 
суспільства, які раніше вважалися надійно захищеними від цього небезпечного явища , все це вимагає 
ретельного аналізу та дослідження. Злочинність серед співробітників органів внутрішніх справ, що не 
набувала раніше широкого поширення і нерідко залишалася латентною, з початку 90-х років отримала новий 
сплеск, часто, переростаючи в корупцію. Значна частина вчинених ними злочинів відноситься до корисливо-
насильницьких, серед яких найбільшого поширення знайшли: участь в організованих злочинних групах 
(бандах), скоєння вбивств з корисливих спонукань, грабежів і розбійних нападів, здирств, отримання хабарів. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ІНШИХ 

ВИДІВ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Актуальність теми мого дослідження  зумовлена тим, що на сьогоднішній день існують певні труднощі в 

розмежуванні публічної служби та інших видів трудової діяльності, оскільки служба в органах державної чи 
місцевої влади є специфічним видом трудової діяльності, який має як спільні, так і відмінні риси з працею. 

Для того, щоб повністю розкрити тему мого дослідження, спочатку ми б хотіли дати визначення 
самих понять публічна служба, публічний службовець та трудові правовідносини, і вже на основі цього 
розмежовувати дані категорії. 

Відповідно до ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, публічна служба – це діяльність 
на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, 
прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна 
служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 
самоврядування. [1, ст. 4] 

Відповідно до ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про державну службу», державний службовець - це громадянин України, 
який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті 
(секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету 
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та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і 
функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби. [2, ст.1] 

У свою чергу трудові правовідносини – це юридична форма вираження суспільно-трудових відносин, які 
виникають на двосторонній основі між власником або уповноваженим ним органом і працівником. [3, с. 29] 

Основними спільними рисами між публічною службою та іншими видами трудової діяльності є те, що: 
1. Дані відносини регулюються нормами Кодексу законів про працю України. 
2. Публічна або державна служба представляє собою одну із форм або один із видів трудової 

діяльності. Тобто це означає, що державна служба формується саме як вид трудової діяльності і особа , 
яка вступає на державну службу , вступає у службово-трудові правовідносини, що згодом, у зв’язку з 
наданням державно-владних повноважень та проходженням державної служби, доповнюються владно-
управлінськими правовідносинами, які мають своїм змістом виконання державним службовцем 
службово-трудових обов’язків. [3, с. 245] 

3. Для вступу на державну службу, як і для працевлаштування, характерним є наявність певних 
вимог та обмежень , зокрема обов’язкова наявність громадянства для вступу на державну службу , 
досягнення громадянином 18-річного віку та інше. 

4. Як за здійснення публічної служби, так і за інші види трудової діяльності працівники отримують 
певну грошову винагороду. 

Основними відмінностями між публічною службою та іншими видами трудової діяльності є те, що: 
1. Державно-службові відносини — це трудові відносини особливого роду. Їх особливістю є те, що 

вони безпосередньо пов'язані з виконавчо-розпорядчою діяльністю державних органів (ця діяльність 
здійснюється державними службовцями); виникають між особою і державою в цілому, внаслідок чого такі 
особи наділяються правом діяти від імені держави і застосовувати заходи державного примусу. Трудові 
правовідносини, у свою чергу, виникають на двосторонній основі між власником або уповноваженим ним 
органом і працівником, який не наділяється правом діяти від імені держави. [4, с. 158] 

2. Публічні службовці відповідно до закону України «Про державну службу» та інших спеціальних 
законів, проходять особливий, відмінний від звичайного в трудових відносинах порядок підбору і призначення 
на посаду, особливий порядок атестації, проходження служби, заохочення і службової відповідальності 

3. Публічна служба являє собою два роди відносин. Перші — це відносини між службовцем та 
роботодавцем, другі — відносини між державними службовцями і населенням, установами, 
організаціями (зовнішнє оточення). Відносини першого роду збігаються з порядком трудових відносин 
працівників, а відносини другого роду існують поза межами трудових відносин між роботодавцем і 
державними службовцями і не регулюються нормами трудового права. Відносини з зовнішнім 
середовищем є галуззю адміністративного права, а відносини в процесі праці — галуззю трудового права. 
У свою чергу, трудові правовідносини належать лише до першого роду відносин, де робітник продає свою 
робочу силу роботодавцю . Він за створення матеріального додаткового продукту отримує заробітну 
плату, яка прописана в трудовому договорі. [4, с 53] 

4. Державна служба являє собою не лише сукупність взаємопов'язаних юридичних норм однієї 
галузі права (наприклад, адміністративного), а сукупність взаємопов'язаних юридичних норм різних 
галузей права, що регулюють відносно самостійну групу суспільних відносин, яка об'єктивно склалася . 
У свою чергу, суб’єкти інших видів трудової діяльності підпорядковуються лише нормам приватного 
права, насамперед, трудового. [5, с. 45] 

5. Природа управління в державній сфері і сфері праці різна: державне управління жорсткіше, а у 
сфері праці керівник і керований перебувають у договірних відносинах. 

6. Також важливими критеріями, за якими можна розділити публічну службу та інші види трудової 
діяльності є, насамперед, те, що: 

- джерелом правового регулювання публічної служби є статут, інших видів трудової діяльності – 
кодекс законів про працю України. 

- відносини між публічним службовцем і органом публічної влади є владними, у свою чергу 
відносини між роботодавцем і працівником є матеріальними та договірними. 

- публічні службовці несуть дисциплінарну відповідальність (передбачену статутом), суб’єкти інших видів 
трудової діяльності – трудову (передбачені трудовим договором і кодексом законів про працю України) 

Отже, незважаючи на те, що правова регламентація праці державних службовців містить численні 
спеціальні норми, правові відносини на державній службі істотно не відрізняються від правовідносин 
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інших категорій найманих працівників і тому, на мою думку, повинні називатися трудовими або 
публічно-трудовими. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ КРАЇН  

РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ТА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ 
 

Однією з найдавніших правових конструкцій є договір, який виконує роль своєрідного регулятора 

відносин, що виникають на його підставі. Основні положення договору були закладені римським 

приватним правом, що стало основою для формування договірного права у всіх правових системах. 

Класична цивілістична література визначає договір як угоду двох чи більше осіб, яка спрямована на 

встановлення, зміну або припинення будь-якого правовідношення [1, с. 396]. 

Класифікація договорів здійснюється за декількома критеріями, які містять істотні відмінності у 

романо-германській та англо-американській правових системах. 

У своїх наукових дослідженнях Корякін В.М. вважає, що договори у країнах континентальної правової 

системи поділяються на: а) односторонні (одна сторона має права, інша – обов’язки, наприклад: договір займу, 

дарування) та багатосторонні (кожна зі сторін має права й обов’язки, наприклад: договір перевезення, купівлі-

продажу); б) реальні (договір виникає з моменту передачі речі, наприклад, договір застави, зберігання) та 

консенсуальні (договір виникає з моменту підписання угоди, наприклад, договір найму, підряду, купівлі-

продажу); в) абстрактні (дійсність договору не залежить від підстави його виникнення, наприклад, договори з 

цінними паперами, договір банківської гарантії) та каузальні (мета (підстава) виникнення договору є умовою 

його дійсності, наприклад: договір страхування, купівлі-продажу, підряду); г) платні (за прийняте на себе 

зобов’язання боржник отримує певну винагороду, наприклад, договір займу під відсотки, договір перевезення) 

та безоплатні (боржник нічого не отримує за своє зобов’язання, наприклад, договір безвідсоткового займу, 

договір дарування); д) комунікативні (мінові) (вигода чи втрата кожної сторони може бути оцінена в момент 

виникнення договору, наприклад, договір міни, підряду, найму, дарування та алеаторні (ризикові) (вигода чи 

втрата сторін може не бути визначена в момент укладання договору і залежить від настання чи ненастання тих 

чи інших обставин, наприклад: договір страхування) [2, с. 110]. 

Шимон С.І. у своїх наукових працях, до вище зазначеної класифікації додає синалагматичні, у якому 

права й обов’язки сторін є приблизно рівними та неповні двосторонні, де права й обов’язки сторін не 

врівноважені або ж можуть виникати за певних обставин. Вчений зазначає, що романо-германська 

правова доктрина виокремлює договори з одноразовим виконанням, що передбачають виконання 

обов’язку шляхом здійснення однієї протягом короткого проміжку часу, і з тривалим виконанням за яких 

один або декілька обов’язків реалізується протягом тривалого періоду [3, с. 172-173]. 

http://licasoft.com.ua/component/lica
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Васильєв Е.А. та Комаров А.С. дотримуються думки, що найдавнішим видом договору у загальній 

системі права є формальний договір, який часто називають договором за печаткою (contract by deed or 

under seal). Такий договір оформляється в суворо визначеному порядку і тільки в такому разі породжував 

дійсні зобов’язання, які можна було оспорити тільки у зв’язку з його неправильним оформленням. 

Формальним договорам протиставляються так звані неформальні або прості договори. Їх часто називають 

договорами на чесному слові (parol contracts). До них відносять всі договори, що укладаються усно, в 

простій формі чи іншим способом, для примусового виконання яких на відміну від формальних договорів 

обов’язково потрібно надання зустрічного задоволення (consideration) [4, с. 514-515]. 

Деякі науковці вважають, що сучасна англо-американська правова доктрина проводить класифікацію 

договорів за аналогією до континентального права [3, с. 175 ]. 

З-поміж вище зазначених класифікацій договору у загальній системі права виділяється ще одна, що 

заслуговує нашої уваги:  

 в залежності від форми договори бувають: а) договори за рішенням суду – зобов’язання, які 

покладаються на учасників відносин судовим рішенням; б) формальні договори (за печаттю) – оформляються 

особливим способом і можуть визнаватися недійсними тільки через дефект у формі; в) прості договори – всі 

решта (крім перших двох) і можуть виконуватись як у письмовій та і в усній формі;  

 за способами вираження волевиявлення договори розрізняють: а) явно виражені договори – наміри 

сторін чітко та недвозначно відображені у договорі; б) передбачувані договори – наміри сторін не відображені 

або неясно відображені у контракті. Зміст договору визначається судом на підставі поведінки учасників 

відносин, третіх осіб, інших положень договору, звичаїв. Сюди відноситься категорія «квазі договір».  

 по виконанню договори розрізняються: а) виконані договори – одна зі сторін виконала зобов’язання хоча 

б частково; б) договори, що підлягають виконанню – жодна зі сторін не приступила до виконання [2, с. 112]. 

Отже, проаналізувавши вище зазначені положення, можна підсумувати, що класифікація договорів 

здійснюється за різними критеріями. У країнах континентального права договори поділяються на односторонні 

та багатосторонні, оплатні і безоплатні, консенсуальні та реальні, з одноразовим та тривалим виконанням, 

абстрактні та каузальні. Договори правової системи загального типу поділяються на: прості та договори за 

печаткою, усні та письмові, односторонні та багатосторонні, явно виражені та передбачувані договори. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФОРЕНЗИКУ ЯК ЗАСОБУ БОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Рівень фінансового становища підприємства залежить від багатьох факторів, серед яких  економічна 

безпека відіграє одну із ключових ролей. В діяльності більшості підприємств зустрічається велика кількість 

ризиків, які негативно впливають на економічну безпеку і погіршують фінансовий стан компаній. В річному 

звіті 2020 року від Асоціації сертифікованих експертів з питань шахрайства, вказано, що шкода від 
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професійного шахрайства може становити величезні збитки щороку, їх сумарна кількість дорівнює 

трильйонам доларів. Даний звіт виділяє три категорії професійного шахрайства: 1) привласнення активів, 2) 

корупція, 3) шахрайство з фінансовими звітами. Цікавим фактом є те, що компанії, виявивши такі 

правопорушення, дуже часто не повідомляють правоохоронні органи них. Найбільш розповсюдженими 

причинами неповідомлення є такі: компанії бояться поганої реклами, вважають, що внутрішньої дисципліни 

та заходів достатньо для боротьби з такими правопорушеннями, проводять власне розслідування,  вважать,  

що  проведення  розслідування спеціалістами є занадто дорогим [1].  

Щодо ситуації в Україні, то за даними Генеральної  прокуратури України в період 2016–2019 рр. кількість 

правопорушень у сфері економічної діяльності зросла, а сумарна кількість збитків перевищила 1,6 млрд. грн. Щодо 

рівня розслідування справ цієї категорії, то в 2019 році лише 35% з усіх справ було передано до суду з 

обвинувальним актом. Що свідчить про низький рівень розслідування справ і притягнення до відповідальності [2]. 

Саме тому ведення бізнесу вимагає перегляду усталених форм управління та пошуку нових 

інноваційних методів його реалізації, які б дозволили підвищити ефективність діяльності, мінімізувати 

ризики і втрати. Саме тому, виникає необхідність у використанні новітніх методик, які дозволятимуть 

попереджувати можливі загрози, виявлятимуть проблеми до моменту їх настання, уникати негативного 

ефекту та не допускати збитки. 

Одним із таких методів є форензик, який користується популярністю серед зарубіжних підприємств, 

і допомагає в отриманні детального аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища компанії, виявленні 

шахрайства, оцінці збитків від них, а також в розробці необхідного механізму відшкодування шкоди та 

повернення активів [3, с. 90]. Даний метод на території України не має значного використання на практиці 

і є недостатньо вивченим з точки зору теоретичних засад, причиною тому є те, що основними способами 

виявлення шахрайства в Україні є внутрішній аудит і неофіційні внутрішні джерела. Щодо зовнішніх 

форм контролю, то досвід залучення зовнішніх консультантів для незалежних розслідувань мають лише 

10% українських компаній [4, с. 98].  

Щодо самого терміну «форензик», то під ним зазвичай розуміється діяльність, спрямована на 

виявлення та врегулювання спірних ситуацій з фінансових, правових та інших питань, а також економічне 

розслідування дій співробітників та організацій, що суперечать законодавчим актам та іншим принципам. 

Проте єдиного підходу до визначення цього поняття немає, оскільки деякі науковці вкладають в суть 

поняття «форензик» послугу, інші – процес, незалежне оцінювання й навіть комплекс наук різних сфер 

(таких як бухгалтерський облік, експертиза, психологія) [5]. 

Тому форензик можна визначати як: 1) послуга, яка проявляється в аналізі фінансових, правових, 

комерційних питань з ведення бізнесу, і спрямовується на виявлення, зменшення ризиків виникнення 

шахрайства і врегулювання конфліктів; 2) незалежна діяльність, що проводиться з метою виявлення, 

аналізу, врегулювання фінансових, правових, інших питань та з метою розроблення процедур в сфері 

протидії внутрішньо корпоративного шахрайства 3) вид контролю, який має власні методи,  й узагальнює 

в собі і бухгалтерський облік, і аудит, і аналіз, і криміналістику, і судові послуги, з метою протидії, 

попередження шахрайства, фінансових зловживань, а також інших правопорушень [5].  

До об’єктів форензику  відносять всі внутрішні процеси компанії, її діяльність та фінансові результати. 

Мета проведення форензику полягає у виявленні фактів шахрайства, фінансових зловживань, а також інших 

злочинних дій з боку управлінського персоналу, працівників. Даний вид перевірки має різні види, серед яких 

перевірка доброчесності контрагентів, визначення шляхів протидії корупції, розшук активів, врегулювання 

конфліктів, захист інтересів при виникненні спірних ситуацій і судових розглядів тощо. Підставами 

проведення є: підозри, щодо фінансових махінацій, зниження рівня прибутку, відсутність оперативного 

управління компанією з боку власника, відсутність управлінського обліку,  шахрайство з боку контрагентів. 

Форензик може проводитись відкрито (у випадку, коли працівникам відомо про його проведення) або 

таємно (коли на підприємство під виглядом нового співробітника приходить проводити розслідування 

форензік-аудитор). Проведення аналізу форензик  поділяється на етапи. До попереднього етапу входять такі 

дії: проведення попередньої експертизи бізнесу клієнта; визначення взаємовідносин з контрагентами та 

перевірка можливих конфліктів; узгодження схеми взаємодії з клієнтом.  До аналітичного етапу – збирання 

та аналізування отриманої від клієнта інформації (дані бухгалтерського обліку, фінансова звітність, 

інформація щодо судових спорів, аудиторські висновки тощо). До оціночного етапу – оцінювання недоліків 

в системі внутрішнього контролю, оцінювання ризиків, контроль діяльності, комунікація й моніторинг. До 

звітного етапу: документальне оформлення всіх дій, які виконувались у процесі надання послуг, а також 
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результатів цих процесів і запропонованих рекомендацій. Перелік звітної документації, що може бути 

видана в результаті форензику: звіт про проведення аналітичних процедур,  звіт про встановлені факти 

шахрайства з доказами, перелік недоліків внутрішнього контролю процесів і результатів, можливі сценарії 

та схеми шахрайства, рекомендації щодо системи управління ризиками, консультаційний звіт за 

результатами проведеного розслідування фінансових злочинів, експертний висновок з питань, поставлених 

слідчим, а також виступ в суді в ролі свідка-експерта, розрахунок суми завданих збитків [6, с. 33].  

Форензик, на нашу думку, одна з  найбільш  ефективних  форм контролю, що дозволяє знизити 

кількість корпоративних зловживань, зменшити обсяги втрат від порушень у фінансовій сфері, завдяки 

залученню послуг сторонніх багатогалузевих спеціалістів, які допомагають сформувати  ефективну  

систему  протидії шахрайським порушенням, допомагають шукати необхідні активи, виявляють ознаки 

навмисного банкрутства, проводять моніторинг підозрілих операцій, захищають інтелектуальну власність 

тощо. Хоч і на даний момент застосування форензику в повній мірі не може бути здійснене в межах 

діяльності вітчизняних підприємств через недостатність передумов для його поширення, ми 

сподіваємось, що бухгалтерська спільнота, представники бізнесу та влади об’єднають свої зусилля і 

знання, щоб створити умови для поширення практики форензику на підприємствах. Це допоможе 

запобігати корпоративному шахрайству та збереже кошти і ділову репутацію суб’єктів господарювання. 
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